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Mokytojas Soopes
Evoliucijos dėstytojas 

nubaustas $100
Byla bus apeliuota į aukš 

čiausį teismą
DAYTON, Tenn., liepos 21. — Byla mokytojo Johno Sco

peso, patraukto tieson už dėstymą mokiniam^ evoliucijos 
mokslo, kas Tennessee valstijoj yra įstatymu užginta, šian
die jau pasibaigė. Hhea kauntės apy^vdos teismas pripaži
no jį nusikaltusį įstatymui ir nuteisė paso, ''keti 100 dolerių 
pabaudos.

Mokytojo Scopeso gynėjai pareiškė, kad byla bus ape
liuota į aukščiausį Tennessee valstijos teismą. Pasmerktasis 
buvo paleistas po 500 dolerių kaucijos, kurią užstatė laikraštis 
Baltimore Evening News. Paskirtą Scopesui pabaudą pasi
ėmė sumokėti organizacija American Civil Liberties Union.

Baigiant bylą trumpas kalbas laikė Scopeso gynėjas Ddr- 
;owas ir evoliucijos priešas Bryanas. Iš jų kalbų buvo ma
tų, kad byla tuo jurv’es sprendimu anaiptol nėrą pabaigta.

“Tai yra pirma Amerikoj byla dėl erezijos nuo tų laikų, 
kai paliauta deginti žmones už raganavimą,’’ pareiškė Darro- 
was. “Ir ji dar toli gražu nėra pabaigta.”

Kalbėdamas į jury barrowas pareiškė: “Mes nė neprašo
me, kad jus pripažintumėte kaltinamąjį nekaltą esant. Aš 
ir nematau, kaip jus galėtumėte rasti jį nekaltą.”

Teisėjas Bau Is tonas išėmė iš rekordų visą vakarykštį 
Biyano liudijimą, pareksKęs, kad tasai liudijimas dalyko by- 
ioj vis^i nenušviečiąs.

Byla dėl evoliucijos 
mokslo Oaytone

Advokatas Darrovv ima nagan 
biblininką Bryaną

DAYTON, Tenn., liepos 21.— 
Vakar buvo toliau tęsiamas tar-
kslo, kurio dėstymas Tennesset 

valstijos mokyklose buvo legis- 
laturos priimtu Įstatymu užgin-
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kaltas
Ap»e pasaulio tvaną

I).—Tamsta tiki biblijos tva
nu? B__ Tikiu.

D.—Kada tas 
B.—Aš negaliu 
tos...

D
Kristų ? 
m a. Aš 
data.

D—O

tvanas buvo? 
nustatyti da-

metų priešApie 2400 
B.—Taip apskaičiuoja | 
nesakau, kad tai tikra

ti, ir tikėti? Bryanas—Aš tikiu, 
kad visa* kas biblijoj pasakyta, 
reikia taip ir priimti, kaip ten tuomet žuvo nuo žemės 
yra.

I).—Kai tamsta skaitai bibli
joj, kad bangžuvis prarijo Jo 
nah, o po trijų dienų iŠspiovė jį 
kranlan, ar tamsta taip ir tiki, 
kad taip buvo? B.—Taip; tikė
ti vienu stebuklu yra taip leng
va. kaip ka<l tikėti kitais ste-

D.—Visai lengva tikėti, kad 
Jonah prarijo $angžuvf? B.—

1).—Biblija sako, kad Jozua 
įsakė saulei sustoti idant tuo 
budu pailginus dieną. Tamsta 
tuo tiki? B.—Taip, tikiu.

I).—Tamsta vadinas tiki, kad 
tuomet saulė skriedavo aplink 
žemę? B.—Ne, aš tikiu, kad 
žemė sukas aplink saulę.

D.—Ar tamsta manai, kad 
tas, kas taip parašė biblijoj, ti- 

Po pietų kaltinamo mokyto-1 kėjo, kad saulė sukas aplink 
jo Scopeso advokatas Clarence .žemę? B.—Aš manau, kad jis 
Darrovv kvotė “prokurorą” Wil j buvo įkvėptas 
liamą Jennings Bryaną, paskil- 
busį biblininką ir aitrų evoliu- man. 
cijos mokslo priešą. Kvotimo saulė stovi vietoj? B. 
laiku tarp Darrovvo ir Bryano tiek pat žinai, kaip ir aš. 
nuolatos buvo aštrių susikirti-1 
mų dėl biblijos pasakų apie pa-'abejoji? B.—Ne 
šaulio tvėrimą, apie Jonah ir kas aplink saulę, 
bangžuvį, apie Adomą ir Ievą 
apie žaltį gundytoją, etc. Brya
nas dažnai vengė atsakyti tie
siai į Darrowo klausimus: jis 
išsisukinėjo, vietoj atsakymo 
užgauliojo kvotėją, liet pastaro
jo nepaleidžiamas ir spiriamas labai reikalingas tamstos apgy- 
atsakyti tiesiai į klausimą kar 
ščiavos, net balo iš piktumo ir 
pašokęs iš kėdės, demagogiška tų atsitikę žemei, jei ji butų 
šaukė į susirinkusias bylos sustojus? B.—Ne. 
klausyti žmonių minias, kad,gir kurį aš tikiu, butų tuo 
di, tasai liedievis Darrowas ne- pinęs. 
tikįs į Dievą ir kad jis, Brya
nas, norįs čia apginti Dievo žo ’ 
dj nuo didžiausio Jungtinėse 
Valstijose netikėlio.

I)arrowa» kvočia Bryaną
Darrovvo klausiamas, ar 

studijavęs bibliją, Bryanas 
sakė, kad taip: jis ją studijavęs 
per penkiasdešimt metų.

I)arrowas—Ar tamsta tiki, 
kad kaip kas biblijoj parašyta 
taip paraidžiui reikia ir supras-

Nors teisėjas, prokurorui rei
kalaujant, atsisakė priimti liu
dininkais mokslininkus, leisda
mas jiems savo liudijimus pri
duoti tik raštu, kad juos įdė
jus j rekordus, bet pagaliau lei
do kaltinamosios pusės advoka-1' . |2tams perskaityti teisme moksli
ninkų liudijimų santrauką.

1).—Tamsta neatsakai klausi- 
Ar tamsta manai, kad 

Tamsta

D.—Tamsta dėl to visai 
O žemė

ne-
su-

I).—Tikrai ? B.— • Taip. Man • 
: regis, kad keista čia nieko nė-1 
ra apginti Viešpatį Dievą nuol 
jūsų kritikos.

D.—Mat^t, Viešpats Dievas

nimo.... Ponas Bryane, ar tam
sta kada nors pagalvojai, kas bu

Dievas, į
pasini-

tamsta 
kas iš-

Jis
at-

I).—Ak, šitaip. Bet 
niekados nepagalvojai, 
tikro atsitiktų žemei, jei ji stai
ga sustotų? B.-Ne.

I I).—Tamsta nežinai, kad to
kiu atveju ji suvirtų, sutirptų, 
virstų suvirusios medžiagos ma
se? Tamsta niekados apie tai 
nepagalvojai? B.—Aš visados 
buvau per daug “bizi” kitais 
dalykais kurie man atrodė svar
besni, negu tai.

mes ne daugiau kaip 4155 me
tai atgal?

■ Bryanas prisipažino, kad jis 
„ filologijos višai nestudijavęs. * 

Po to Darrowas klausinėjo jj 
dėl rentimo žemės, ir 
nežiūrint biblijos pasakos, 
pažino, kad žemė turinti 
daug senesnė ne kaip 4,000 
tų.

Apie pasaulio sutvėrimą
I).—Ar tamsta tiki, kad pa

saulis buvo sutvertas per še
šias dienas? B.—Ne šešias die
nas iš dvidešimt keturių valan
dų kiekviena. i

D.—Argi biblija ne taip sa- į 
ko?

Bryanas pašokęs iš vitos ėmė 
garsiai šaukti į publiką: —To 
kio kvotimo tikslas yra pasi
juokti iš kiekvieno, kas tik tiki 
į bibliją. Gerai, tegul pašau-’ 
lis žino, kad šitiems ponaiAs1 
nerupi niekas kita, kaip tik pa-1 
juokti kiekvieną asmenį, kuris 
tiki į bibliją

Darrowas atšovė: 
tikslas yra neleisti, kad davat 
kos ir nemokšos kontroliuotų 
švietimą Jungtinėse Valstijose, 
ir jus tatai žinote.- Tai visa.

Bryanas—Aš noriu apginti 
Dievo žodi nuo šito didžiausio 

j Amerikos bedievio Aš noriu 
...........  ' ] aš 
nebijau stovėti prieš jį ir liu
dyti, nors jis ir kažin ką dary
tų. Aš noriu, kad pasaulis ži
notų, kad bedieviai nori pri-1 
versti, kad musų mokyklose ir 
musų kolegijose butų mokoma 
bedievybės, bet Tennessee 
tijos žmonės jiems neleis 
padaryti!

Apie Ievą ir žalt|
Po šitos Bryano isterijos 

rowas kvotė jį toliau — 
Adomą, 

PU
D.—Ar tamsta tiki, kad pi 

ma moteriškė 
Taip, tikiu.

D.—-Tamsta 
padaryta išT 
B.—Tikiu.

D.—Ar tamsta suradai, iš 
kur Kainas gavo sau pačią? B. 
—Nežinau. Palieku bedieviams 
ją surasti.

D.—Ar tamsta tikt pasaka, 
kad žaltys prigundęs Ievą? 
—Tikiu.

I).—Ar tamsta tiki, kad 
to, kad Ieva valgė obuolio, ar 
davė Adomui ragauti, Dievas 
prakeikė Ievą ir nusprendė, kad 
nuo to laiko per amžių amžius 
moterys gimdytų skausmuose? 
B.—Aš tikiu visam, ką biblija 
sako.

D.—Ar tamsta tiki, kad dėl 
to, kam žaltys prigundė Ievą, 
Dievas liepė jam vaikščioti pil
vu? B.—Aš tikiu taip, kaip bi
blija kad sako.

-D.—Ar kartais negalėtum 
tamsta pasakyti, kaip prieš tai 
žaltys vaikščiojo? B.—Ne.

D.—Ar tamsta nežinai, ar jis 
kartais nevaikščiojo uodegos 
galu? B.—No ser, to aš neži
nau.

Bryanas, 
pri- 
but 
me-

ka tamsta manai? B. c

—Aš nieko nemanau apie da
lykus, apie kuriuos aš nema
nau.

D__ T ai tamsta manai apie
tokius dalykus, apie kuriuos 
manai? B.—Well, kartais.

Prokurorui Stevvartui užpro
testavus prieš tokį kvotimą, 
Bryanas pareiškė: Tie žmonės 
ątvyko čia ne bylai vesti, bet 
apreikštą.! ai religijai teisti. AŠ 
gi esu čia religijai apginti.

Minia ėmus ploti Bryanui. 
Parrowąs pastebėjęs: — Blyče- 
riai gausiai tamstai ploja.

Bryanas—Tai, pasak tamstos, 
Tennessees tamsunija davatki- 
ja.

Darrovvas—Ar tie, kur 
štai katutes ploja?

Bryanas—Tai žmonės, 
riuos tamsta užgauni.

Darrowas—Bet tamsta 
gauni kiekvieną mokslo žmoįų t 
pasauly dėl to, kad jis netiki įj|<a(Į laikraščiai žinotų, kad 
tamstos kvailą religiją.

Teisėjui subaudus, Darrowas’ 
kvočia Bryaną toliau:

D.- ^Tamsta t&i, kad

*ku-

uz-

viskas 
pa vii - 
rados 

Tik
šiauš, išskiriant tai, kas 
Nojos arkoj ? B.—Taip, 
žuvys aš manau, išliko gyvos.

I).—Ar tamsta nežinai, kad 
yra nemaža civilizacijų, kurių 
senumas siekia daug daugiau 
kaip penkis tūkstančius metų ? 
H---Aš tikrai nežinau.

L>.--- Ar tamsta nežinai,

tūkstančius

kaip jos senos; aš neži-

lamsta žinai, kiek

nebebūčiau

tamsta, 
ir turėdami

Musu

Apie Laumes juostą

I).—Dabar apie tą lanką ant 
dangaus, kurį Dievas padare 
po tvano, — tą laumes juostą. 
Ar tamsta tiki į tai? B.—Skai
tyk tamsta iš biblijos.

1).—Gerai, 'ponas Bryane, aš 
tamstai paskaitysiu.

Bet Bryanas nebeiškentė. Pa
šokęs iš vietos jis., paraudona
vęs, rėkdamas kreipėsi į teisė
ją: — Jūsų malonė, aš manau, 
kad aš galiu liudijimą sutrum
pinti. Vienintelis pono Darro
vvo tikslas yra paniekinti bibli
ją, bet aš atsakysiu į jo klau
simus. Aš nieko nebijau. Aš 
noriu, kad pasaulis žinotų, jo- 
gei šis žmogus, kurs netiki į 
Dievą, nori pavartoti Tennessee 
teismą, idant jį šmiežus....

Darrovvas suriko:— Tamstos 
pareiškimams aš prieštarauju. 

tAš kvočiu tamstą dėl tamstos 
|kvailų idėjų, kurioms nė vie- 

?ajnas išmintingas krikščionis pa
sauly netiki.

Įtūžęs Bryanas ėmė rėkda
mas grūmoti Darrovvui pirštu. 
Prasidėjo ginčai, ir teisėjas, pa
siskubino tardymą nutraukti.

Ruošia kongresui bilių 
prieš evoliuciją

man 
toks

yra
fak-

knd 
senovės Kiny civilizacijos yra 
šešis
metų senumo? B.—Gal tamsta 
žinai, 
nau.

D.-
maždaug buvo žmonių ant že
mės tris tūkstančius metų at
gal? B__ Ne.

I).—Ar tamsta bandei kada 
nors tatai sužinoti? B.—Rody
damas mano ignoranciją, gal 
tamsta galėtum suteikti 
faktų, kad aš 
ignorantas ?

D.—žinai, 
žmonių, kurie
tų vis tik pasilieka ignorahtai... 
Tamsta niekados savo gyveni
me nebandei sužinoti apie kitas 
žmonių gimines ant Žemės — 
kaip senos yra jų civilizacijos, 
kaip senai jie gyvena ant že- 

.mės? B.—Ne. Aš visados bu
vau taip patenkintas krikščio
nių tikėjimu, kad neaikvojau 
laiko bandymams surasti argu
mentų prieš jį.

Apie Babelio bokštą
D.—Tamsta girdėjai apie 

belio bokštą? B.—Girdėjau.
100 metų prieš tva-

Ba-
Tai

turėtų būt 4155 me- 
Iki 4155 metų atgal

buvo apie 
ną.

D.—Tai 
tai atgal,
vadinas kiekvienas žmogus ant 
žemės kalbėjo viena kalba? B. 
—-Taip biblija sako.

D.—Ar tamsta žinai, kiek da
bar yra kalbų ant žemės? B.— 
Ne. žinau tik kati biblija yra 
išversta į 500 kalbų. Tai vis 
vyriausios kalbos.

1).—Be tų vyriausių kalbų 
yra dar daugybe kitų kalbų. Ir 
tamsta sakai, kad visos tos 
žmonių kalbos atsirado ant že-

Įkūrė Sąjungą Mirties 
Bausmei Panaikinti

Amerikos investmenty už 
sieniuos 10 bilijonu

VVASHINGTONAS, liepos 21. 
— Prekylx)s departamento ap
skaičiavimu Jungtinių Valstijų 
investmentai užsieniuose, ne
skaitant sumų, kurias svetimos 
valstybės kaltos Amerikos val
džiai, siekia daugiau kaip 9% 
bilijonų dolerių

Per pirmąjį šių 1925 metų 
pusmetį Amerikos biržose bu
vo viešai pasiūlyta užsienių ver
tybes popierių bendrai sumai 
551,591,000 dolerių, tuo tarpu 
kai praeitais 1924 metais per tą.

popierių sumai 
379,700,000 dolerių.

są- šiemet per pirmuosius šešis 
na- mėnesius Amerika yra paskoli- 
bus nūs Europai 237,600,000 dole-

DAYTON, Tenn., liepos 21.— 
Rhea kauntės mokyklų supę-1 

i rintendentaš Walter White, | 
įkurs dalyvavo byloj prieš mo
kytoją Scopesą, šiandie pareiš
kė, kad jis ruošias bilių prieš 
evoliucijos mokslą, ir kad kon- 
gresmanas W. D. Upshavv iš 
Georgijos tą bilių įnešiąs Jung
tinių Valstijų kongresam Bi- 
liūs reikalausiąs, kad federalė 
valdžia neduotų jokios paramos 
toms mokykloms ir kolegijoms, ‘ 
kuriose bus dėstoma evoliucijom 
teorijos. \

buvo Ieva? B.— -----------------

Va’s- 
tatai

Dar 
apie 

ž>»ltį-prun<ly to-

tiki, kad ji buvo 
domo šonkaulio?

Portugalijos ministeris 
pirmininkas rezignavo

B.

lis oro biuras šiai dienai prana
šauju :

Aplamai gražu; nedidelė at
maina temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinš- 
kai siekė 74° F.

Šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 8:20 valandą. /

T

LISABONAS, Portugalija, 1. 
21. — Ministeris pirmininkas 
Antonio da Silva šiandie 
kė respublikos prezidentui 
mezui savo rezignaciją, 
buvo prezidento priimta.

kuri

RUSAI STEIGIA KOLONIJĄ

Stačiatikiai įsigijo New Jersey 
1000 akrų žemės “Naujam 
Petrogradui”

NHW YORKAS, liepos 20. — 
Rusų stačiatikiai įsigijo Nevv 
Jersey valstijoj 1000 akrų že
mės plotą nišų kolonijai, kuri 
bus žinoma vardu “Naujasis 
Petrogradas.” Vakar Įvyko iš
kilmingas kolonijos šventini
mas. Pašventinimo ceremoni
jas darė suvažiavę iš New Yoi- 
ko ir New Jersey rusų stačiati
kių aukštieji ir žemesnieji dva
siškiai. dalyvaujant* apie 2,000 
pravoslavų. <

I NEW ALBANY. Ind., liepos 
20. — Wolf Manufacturing 
kompanijos akmenų laužykloj 
ties Edwardsvillc šiandie įvyko 
dinamito sprogimas, kurio du 
darbininkai buvo vietoj užmuš
ti, o kiti penki pavojingai su
žeisti.

SAN JOSE, Cal., liepos 20.— 
Septynios mylios nuo San Jo
se vakar trys žmonės buvo už
mušti. o vienas skaudžiai apde
gintas, jiems palietus didelės 
jėgos cletrinę vielą.

NEW YORKAS, liepos 21.— 
Vakar čia atidaryta ofisas or
ganizacijos, žinomos vardu 
League To Abolish Death Po
naity — Sąjunga Mirties Baus
mei Panaikinti.

Sąjupga tapo įkurta žymiau
sių Amerikos advokatų, dakta
rų ir penologų. Į jos organiza-1 
cinį komitetą, be kitų, įeina 
Chicagos advokatas Clarence 
Darrovv, Nevv Yorko Dudley 
Field Malone, Amos Pinchot, 
Jungtinių Valstijų senatorius
Royal Copeland, Pennsylvanijos patį laiką buvo pasiūlyta užsie- 
Universiteto Dr. Raymond Rye, nių vertybės 
etc.

Šių metų spalio mėnesį 
junga žada sušaukti pirmą 
cionalę konferenciją, kurioj
išrinkti nuolatiniai organizaci- rių; Pietų Amerikai 151,081,- 
jos viršininkai ir direktoriai, su- 000 doelrių; Kanadai 131,910.- 
taisyti planai sąjungos sky- 000 dolerių. Azijai, kur peniai 
riams visose valstijose organi-;vien tik Japonijai buvo sko- 
zuoti ir visai kampanijai už linta 125,000,000 dolerių, šie 
mirties bausmės panaikinimą met skolinta tik 31,000.000 do- * 
vesti. i lerių.

| Sąjunga žada rūpintis, kad 
dar šį rudenį butų įneštas Nevv 

j Yorko valstijos legislaturon 
mirties bausmei panaikinti įsta
tymo sumanymas.

I ------ -----------

Kinai neduoda maisto/ *

svetimšaliams

K

Lenky karo laivas eks 
pliodavęs paskendo

Visa laivo įgula žuvo

gyventojai ir AmerikosBritų 
karo laivas paliesti; svetin.- 
šaliams patarta pasišalinti

PEKINAS, Kinai, liepos 21. 
— Pranešimai iš Kantono skel 
bia. kad kinai sustabdė prista- 
tymą maisto esančiam Vučau’e 

Apieškos karo laivui, o taipjau 
ir visiems tenyščiams britų gy
ventojams. Britų konsulas Vu
čau’e pataręs svetimšaliams, y- 
pač britams, tuojaus apleisti 
miestą kadangi kinai paskelbė 
jiems griežtą boikotą.

.VA RA A V A', liepos 21. — 
Dancigo uoste vakar įvyko spro
gimas lenkų torpediniame laive 
Kaszub. Po ekspliozijos laivas 
tuojau paskendo. Visa laivo 
įgula žuvo kartu su laivu. .......

Kaszub buvo ką tik atvykęs į 
uostą remontui, ir dar jam 
plaukiant atsitiko ekspliozija. 
Ekspliozijos prit'žas t is nežino-
ma.

INKVIZITORIUS

UŽSIMUŠĖ automibiliui 
APVIRTUS

KEVVANEE, III., liepos 20.— 
Automobiliui apvirtus netoli 

pSheffieldo, užs/imušė Swan Bo
seli. Važiavęs kartu su juo 
Olof Dahlberg skaudžiai susi
žeidė. i ' :a' 1

Kauno L. žinios praneša’:
Palangiškių mokinių ekskur 

siją Rygoj, nuėjusią nakvynės 
į lietuvių gimnaziją, kun. Juod
valkis patiko klausimais: ”Jusų 
mokykla — kairiųjų? Kodėl 
šiandien (birželio 21 dieną) ne
buvot bažnyčioj ? 
klausėt pamokslo?”

Bet vistik šiaudų 
nepasigailėjo, kad 
siems.” 

i 

Kodel neiš-

pernakvoti 
ir “kairie-

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 Weet 47 St
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Evoliucijos dėstytojas 
nubaustas $100

Byla bus apeliuota į aukš 
čiausį teismą

DAYTON, Tenn., liepos 21. — Byla mokytojo Johno Sco- 
peso, patraukto tieson už dėstymą mokiniamįs evoliucijos 
mokslo, kas Tennessee valstijoj yra įstatymu užginta, šian
die jau pasibaigė. Rhea kauntės apygardos teismas pripaži
no jį nusikaltusį įstatymui ir nuteisė pasimokėti 100 dolerių 
pabaudos.

Mokytojo Scopeso gynėjai pareiškė, kad byla bus ape
liuota i aukšČiausį Tennessee valstijos teismą. Pasmerktasis 
buvo paleistas po 500 dolerių kaucijos, kurią užstatė laikraštis 
Baltimore Evening News. Paskirtą Scopesui pabaudą pasi
ėmė sumokėti organizacija American Civil Libeities Union.

Baigiant bylą trumpas kalbas laikė Scopeso gynėjas Dar- 
,owas ir evoliucijos pi-iešaS Bryanas. Iš jų kalbų buvo ma- 
t\t. k.u’ byla tuo jury’ės sprendimu anaiptol nėrą pabaigta.

“Tai yra pirma Amerikoj byla dėl erezijos nuo tų laikų, 
kai paliauta deginti žmones už raganavimą,” pareiškė Darro- 
was. “Ir ji dar toli gražu nėra pabaigta.”

Kalbėdamas į jury barrowas pareiškė: “Mes nė neprašo
me, kad jus pripažintumėte kaltinamąjį nekaltą esant. Aš 
ir nematau, kaip jus galėtumėte rasti jį nekaltą.’’

Teisėjas Raulstonas išėmė iš rekordų visą vakarykštį 
Bi/ano liudijimą, parckšKęs, kad tasai liudijimas dalyko by
loj visai nenušviečiąs.

Byla dėl evoliucijos 
mokslo Daytone

Advokatas Darrovv ima nagan 
biblininką Bryaną

DAYTON. Tenn., liepos 21.— 
Vakar buvo toliau tęsiamas tar
dymas bylos dėl evoliucijos mo
kslo, kurio dėstymas Tennessei 
valstijos mokyklose buvo legis- 
laturos priimtu Įstatymu užgin
ta.

Nors teisėjas, prokurorui rei
kalaujant, atsisakė priimti liu
dininkais mokslininkus, leisda
mas jiems savo liudijimus pri
duoti tik raštu, kad juos Įdė
jus j rekordus, bet pagaliau lei
do kaltinamosios pusės advoka
tams perskaityti teisme moksli
ninkų liudijimų santrauką.

Apie pasaulio tvaną mės ne daugiau kaip 4155 me- 
rr x X-1- 1-11-- 4- tfti atgal? i—Tamsta tiki biblijos tva- n i .ji Bryanas prisipažino, kad jis 

filologijos višai nestudijavęs.1 
Po to Darrovvas klausinėjo jį 
dėl senumo žemės, ir Bryanas, 
nežiūrint biblijos pasakos, pri
pažino, kad žeme turinti būt 
daug senesnė ne kaip 4,000 me
tų.

Apie pasaulio sutvėrimą
!).—Ar tamsta tiki, kad pa

saulis buvo sutvertas, per še
šias dienas? B.—Ne šešias die
nas iš dvidešimt keturių valan
dų kiekviena. i

D.—Argi biblija ne taip sa- 
ko? I

Bryanas pašokęs iš vitos ėmė 
garsiai šaukti į publiką: —To 
kio kvotimo tikslas yra pasi
juokti iš kiekvieno, kas tik tiki 
į bibliją. Gerai, tegul pašau-1 
lis žino, kad šitiems ponanhs1 
nerupi niekas kita, kaip tik pa-1 
juokti kiekvieną asmenį, kuris 
tiki į bibliją 

l)artowas atšovė: — Musų 
tikslas yra neleisti, kad davat 
kos ir nemokšos kontroliuotų 
Švietimą Jungtinėse Valstijose, 
ir jus tatai žinote.- Tai visa.

Bryanas—Atš noriu apginti 
Dievo žodį nuo šito didžiausio 

» Aš noriu 
Iistui Huniasviai iiuuviį, kad US 
* nebijau storėti prieš jį ir liu
dyti, nors jis ir kažin ką dary
tų. Aš noriu, kad pasaulis ži
notų, kad bedieviai nori pri-1 
versti, kad musų mokyklose ir 
musų kolegijose butų mokoma 
bedievybės, bet Tennessee 
tijos žmonės jiems neleis 
padaryti!

Apie Ievą ir žaltj 
Po šitos Bryano isterijos 

rovvas kvotė jį toliau —

D.-
nu? B.—Tikiu.

I).—Kada tas 
B.—Aš negaliu 
tos..

1)
Kristų ? 
ma. Aš 
data.

D.—O

tvanas buvo? 
nustatyti da-

metų priešApie 2400 
B.—Taip apskaičiuoja | 
nesakau, kad tai tikra

ką tamsta manai? B. 
—Aš nieko nemanau apie da 
Įykus, apie kuriuos aš nema
nau.

I).—Tai tamsta manai apie 
tokius dalykus, apie kuriuos 
manai? B.—VVell, kartais.

Prokurorui Stevvartui užpro
testavus prieš tokį kvotimą, 
Bryanas pareiškė: Tie žmonės 
ątvyko čia ne bylai vesti, bet 
apreikštąjai religijai teisti. Aš 
gi esu čia religijai apginti.

Minia ėmus ploti Bryanui. 
pairovvas pastebėjęs: — Blyče- 
riai gausiai tamstai ploja.

Bryanas—Tai, pasak tamstos, 
Tennessees tamsunija, davatki- 
j«.

Darrovvas—Ar tie, kur 
štai katutes ploja?

Bryanas—Tai žmonės, 
riuos tamsta užgauni.

Darrovvas—Bet tamsta

tam-

ku-

uz-
gauni kiekvieną mokslo žmohi j Amerikos bedievio 
pasauly dėl to, kad jis netiki i ga(| laikraščiai žinotų 
tamstos kvailą religiją.

Teisėjui subaudus, Darrovvas’-
kvočia Bryaną toliau:

D.--Tamsta tiki, kad viskas 
pa v i r - 
rados

aš manau, išliko gyvos.
Ar tamsta nežinai, kad 

kurių 
daugiau

šiauš, išskiriant tai, kas 
Nojos arkoj? B.—Taip, 
žuvys

I).-
yra nemaža civilizacijų, 
senumas siekia daug 
kaip penkis tūkstančius metų? 
B.—Aš tikrai nežinau.

D.—Ar tamsta nežinai, kad 
senovės Kinų civilizacijos 
šešis 
metų 
žinai, 
nau.

D.-

yra 
ar septynis tūkstančius 
senumo? B.—Gal tamsta 
kaip jos senos; aš neži-

tamsta žinai, kiek 
maždaug buvo žmonių ant že
mės tris tūkstančius metų at
gal? B__ Ne.

I).—Ar tamsta bandei kada 
nors tatai sužinoti? B.—Rody
damas mano ignoranciją 
tamsta galėtum suteikti 
faktų, kad aš 
ignorantas?

nebebūčiau
iri an 
toks

1).—Tamsta neatsakai klausi- 
Ar tamsta manai, kad 

Tamsta

Tamsta dėl to visai
O žemė

ne-
su-

ti, ir tikėti? Bryanas—Aš tikiu, 
kad visa* kas biblijoj pasakyta, 
reikia taip ir priimti, kaip ten tuomet žuvo nuo žemės 
yra.

1).—Kai tamsta skaitai bibli
joj, kad bangžuvis prarijo Jo 
nah, o po trijų dienų išspjovė jį 
krantan, ar tamsta taip ir tiki, 
kad taip buvo? B.—Taip; tikė
ti vienu stebuklu yra taip leng
va, kaip kad tikėti kitais ste
buklais.

I).—Visai lengva tikėti, kad 
Jonab prarijo lĮiangžuvf? B.— 
Taip biblija sako.

1).—Biblija sako, kad Jozua 
įsakė saulei sustoti, idant tuo 
budu pailginus dieną. Tamsta 
tuo tiki? B.—Taip, tikiu.

I).—Tamsta vadinas tiki, kad 
tuomet saulė skriedavo aplink 
žemę? B.—Ne, aš tikiu, kad 
žemė sukas aplink saulę.

1).—Ar tamsta manai, kad 
tas, kas taip parašė biblijoj, ti-

Po pietų kaltinamo mokyto-1 kūjo, kad saulė sukas aplink 
jo Scopeso advokatas Clarence. žemę? B.—Aš manau, kad jis 
Darrow kvotė “prokurorą” Wil jbuvo Įkvėptas 
liamą Jennings Bryaną, paskil-
busj biblininką ir aitrų evoliu- man. 
cijos mokslo priešą. Kvotimo saulė stovi vietoj? B.
laiku tarp Darrowo ir Bryano tiek pat žinai, kaip ir aš. 
nuolatos buvo aštrių susikirti 
mų dėl biblijos pasakų apie pa-'abejoji? B.—Ne.
šaulio tvėrimą, apie Jonah ir kas aplink saulę, 
bangžuvį, apie Adomą ir Ievą, 
apie žaltį gundytoją, etc. Brya
nas dažnai vengė atsakyti tie- i 
šiai j Darrovvo klausimus: jis 

išsisukinėjo, vietoj atsakymo 
užgauliojo kvotėją, liet pastaro
jo nepaleidžiamas ir spiriamas labai reikalingas tamstos apgy- 
atsakyti tiesiai į klausimą kai 
ščiavos, net balo iš piktumo ir, sta kada nors pagalvojai, kas bu 
pašokęs iš kėdės, demagogiška’ tų atsitikę žemei, 
šaukė į susirinkusias bylos sustojus? B.—Ne.
klausyti žmonių minias, kad,gir kurį aš tikiu, butų tuo 
d i, tasai lx*dievis Darrowas ne- pinęs. 
tikįs į Dievą ir kad jis, Brya
nas, norįs čia apginti Dievo žo ' 
dį nuo didžiausio Jungtinėse 
Valstijose netikėlio.

Darrovvas kvočia Bryaną
Darrovvo klausiamas, ar 

studijavęs bibliją, Bryanas 
sakė, kad taip: jis ją studijavęs se? 
per penkiasdešimt metų.

Darrovvas—Ar tamsta tiki, buvau per daug “bizi” kitais 
kad kaip kas biblijoj parašyta dalykais, kurie man atrodė svar- 
taip paraidžiui reikia ir supras- besni, negu tai.

D.—Tikrai? B.—-Taip. Man ! 
■regis, kad keista čia nieko nė- 
ra apginti Viešpatį Dievą, nuo 
j tisu kritikos.

' D—Matyt, iešpats Dievas

nimo.... Ponas Bryane, ar tam-

jei ji butų 
Dievas, j 

pasiru-

tamsta
kas iš

I).—Ak, šitaip. Bet 
niekados nepagalvojai, 
tikro atsitiktų žemei, jei ji stai- 

1 ga sustotų? B.—Ne.
D.—Tamsta nežinai, kad to-

jis kiu atveju ji suvirtų, sutirptų, 
at- virstų suvirusios medžiagos ma- 

Tamsta niekados apie tai 
nepagalvojai? B.—Aš visados

tiki, buvau per daug “bizi”

tamsta, 
ir turėdami

yra
fak-

D.—žinai, 
žmonių, kurie 
tų vis tik pasilieka ignorahtai... 
Tamsta niekados savo gyveni
me nebandei sužinoti apie kitas 
žmonių gimines ant žemės — 
kaip senos yra jų civilizacijos, 
kaip senai jie gyvena ant že- 

.mės? B.—Ne. Aš visados bu- 
| vau taip patenkintas krikščio
nių tikėjimu, kad neaikvojnu 
laiko bandymams surasti argu
mentų prieš jį.

Apie Babelio bokštą
D.—Tamsta girdėjai apie 

belio bokštą? B.—Girdėjau.
100 metų prieš tva-

Ba-
Tai

turėtų būt 4155 me- 
Iki 4155 metų atgal

buvo apie 
ną.

D.—Tai 
tai atgal,
vadinas kiekvienas žmogus ant 
žemės kalbėjo viena kalba? B. 
—Taip biblija sako.

D.—Ar tamsta žinai, kiek da
bar yra kalbų ant žemės? B.— 
Ne. žinau tik kad biblija yra 
išversta į 500 kalbų. Tai vis 
vyriausios kalbos.

1).—Be tų vyriausių kalbų 
yra dar daugybė kitų kalbų. Ir 
tamsta sakai, kad visos tos 
žmonių kalbos atsirado ant že-

Apie Laumės juostą

I).—Dabar apie tą lanką ant 
dangaus, kurį Dievas padarė 
po tvano, — tą laumės juostą. 
Ar tamsta tiki į tai? B.—Skai
tyk tamsta iš biblijos.

1).—Gerai, 'ponas Bryano, aš 
tamstai paskaitysiu.

Bet Bryanas nebeiškentė. Pa
šokęs iš vietos jis,, paraudona
vęs, rėkdamas kreipėsi į teisė
ją: — Jūsų malonė, aš manau, 
kad aš galiu liudijimą sutrum
pinti. Vienintelis pono Darro- 
wo tikslas yra paniekinti bibli
ją, bet aš atsakysiu į jo klau

psimus. Aš nieko nebijau. Aš 
įnoriu, kad pasaulis žinotų, jo- 
|gei šis žmogus, kurs netiki į 
Dievą, nori pavartoti Tennessee 
teismą, idant jį šmiežus....

Darrovvas suriko:— Tamstos 
pareiškimams aš prieštarauju. 

iAš kvočiu tamstą dėl tamstos 
į kvailų idėjų, kurioms nė vie- 

? Inas išmintingas krikščionis pa
sauly netiki.

Įtūžęs Bryanas ėmė rėkda
mas grūmoti Darrovvui pirštu. 
Prasidėjo ginčai, ir teisėjas, pa
siskubino tardymą nutraukti.

Ruošia kongresui bilių 
prieš evoliuciją

Įkūrė Spgg Mirties Amerikos investmenty už 
Bausmei Panaikinti slėniuos 10 bilijonu

VVASHINGTONAS, liepos 21. 
— Prekylx)s departamento ap
skaičiavimu Jungtinių Valstijų 
investmentai užsieniuose, ne-

NEW YORKAS, liepos 21.— 
Vakar čia atidaryta ofisas or
ganizacijos, žinomos vardu 
League To Aliolish Death Po
naity — Sąjunga Mirties Baus- skaitant sumų, kurias svetimos 
mei Panaikinti. valstybės kaltos Amerikos val-

Sąjupga tapo įkurta žymiau- džiai, siekia daugiau kaip 9i/> 
šių Amerikos advokatų, daktja- bilijonų dolerių 
rų ir penologų. Į jos organiza
cinį komitetą, be kitų, įeina 
Chicagos advokatas Clarence 
Darrovv, Nevv Yorko Dudley 
Field Malone, Amos Pinchot, 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Royal Copeland, Pennsylvani.jos 
Universiteto Dr. Rayniond Rye, 
etc.

šių metų spalio mėnesį 
junga žada sušaukti pirmą 
cionalę konferenciją, kurioj
išrinkti nuolatiniai organizaci
jos viršininkai ir direktoriai, su
taisyti planai 
riams visose 
zuoti ir visai
mirties bausmės 
vesti.

I Sąjunga žada rūpintis, kad
* t • Y • 1 • • Vi -K V

na- 
bus

Per pirmąjį šių 1925 metų 
pusmetį Amerikos biržose bu
vo viešai pasiūlyta užsienių ver
tybės popierių bendrai sumai 
551,591,000 dolerių, tuo tarpu 
kai praeitais 1924 metais per tą. 
patį laiką buvo pasiūlyta užsie
nių vertybės popierių sumai 
379,700,000 dolerių.

šiemet per pirmuosius šešis 
mėnesius Amerika yra paskoli
nus Europai 237,600,000 dole
rių; Pietų Amerikai 151,081,*- 
000 doelrių; Kanadai 131.910.-

sąjungos sky- 000 dolerių. Azijai, kur peniai 
valstijose organi-; vien tik Japonijai buvo sko- 

kampanijai už tinta 125,000,000 dolerių, šie 
panaikinimą met skolinta tik 31,000.000 do- 1 

; lerių.

jYorko valstijos, legislaturon 
mirties bausmei panaikinti įsta
tymo sumanymas.

Lenky karo laivas eks 
pliodavęs paskendo

DAYTON, Tenn., liepos 21.— 
Rhea kauntės mokyklų supe
rintendentas VValter White, j 
kurs, dalyvavo byloj prieš mo
kytoją Scopesą, šiandie pareiš
kė, kad jis ruošiąs bilių prieš 
evoliucijos mokslą, ir kad kon- 
gresmanas W. D. Upshaw iš 
Georgijos tą bilių įnešiąs Jung
tinių Valstijų kongresam Bi- 

Dar- Hus reikalausiąs, kad federalė

Kinai neduoda maisto 
svetimšaliams

Visa laivo įgula žuvo

va1 s- 
tatai

Britų gyventojai ir Amerikos 
karo laivas paliesti; svetim
šaliams patarta pasišalinti

PEKINAS, Kinai, liepos 21. 
— Pranešimai iš Kantono skel. 

apie valdžia neduotų jokios paramos kinai sustabdė prista-
Adomą, Ievą , ir žaltį-gundyto- toms mokykloms ir kolegijoms, * t a majst() esančiam Vučau’e

kuriose bus dėstoma evoliucijos 
teorijos. \

buvo Ieva? B.— -----------------
i i

ją:
D.—Ar tamsta tiki, kad pi 

ma moteriškė 
Taip, tikiu.

D.—.Tamsta 
padaryta išT 
B.—Tikiu.

D.—Ar tamsta suradai, iš 
kur Kainas gavo sau pačią? B. 
—Nežinau. Palieku bedieviams 
ją surasti.

D.—Ar tamsta tiki pasaka, 
kad žaltys prigundęs Ievą?
—Tikiu.

1).—Ar tamsta tiki, kad 
to, kad Ieva valgė obuolio, ar 
davė Adomui ragauti, Dievas 
prakeikė Ievą ir nusprendė, kad 
nuo to laiko per amžių amžius 
moterys, gimdytų skausmuose?

Aš tikiu visam, ką biblija

tiki, kad ji buvo 
domo šonkaulio?

Portugalijos ministeris 
pirmininkas rezignavo

Amerikos karo laivui, o taipjau 
ir visiems tenyščiams britų gy
ventojams. Britų konsulas Vu- 
Čau’e pataręs svetimšaliams, y- 
pač britams, tuojaus apleisti 
miestą, kadangi kinai paskelbė 
jiems griežtą boikotą.

VAR^AV'A’', liepos 21. — 
Dancigo uoste vakar Įvyko spro
gimas lenkų torpediniame laive 
Kaszub. Po ekspliozijos laivas 
tuojau paskendo. Visa laivo 
įgula žuvo kartu su laivu..........

Kaszub buvo ką tik atvykęs į 
uostą remontui, ir dar jam 
plaukiant atsitiko ekspliozija. 
Ekspliozijos priežastis nežino
ma.

INKVIZITORIUS

B.

LISABONAS, Portugalija, 1. 
21. — Ministeris pirmininkas 
Antinio da Silva šiandie 
kė respublikos prezidentui 
mezui savo rezignaciją, 
buvo prezidento priimta.

kuri

RUSAI STEIGIA KOLONIJĄ

Stačiatikiai įsigijo New Jersey 
1000 akrų žemės “Naujam 
Petrogradui”

UžSIMUše AUTOMIBILIUI 
APVIRTUS

KEVVANEE, 111., liepos 20.— 
Automobiliui apvirtus netoli 

įSheffieldo, užhrimušė Swan Ru
seli. Važiavęs kartu su juo 
Olof Dahlberg skaudžiai susi
žeidė. i • ' a ’ e į i 1

Kauno L. Žinios praneša:
Palangiškių mokinių ekskur 

siją Rygoj, nuėjusią nakvynės 
į lietuvių gimnaziją, kun. Juod
valkis patiko klausimais: ”Jusų 
mokykla — kairiųjų? Kodėl 
šiandien (birželio 21 dieną) ne
buvot bažnyčioj? 
klausėt pamokslo?”

Bet vistik šiaudų 
nepasigailėjo, kad

Kodėl neiš-

pernakvoti 
ir “kairic-

siems.
i

B
sako.

D.—Ar tamsta tiki, kad de) 
to, kam žaltys priguiidė Ievą, 
Dievas liepė jam vaikščioti pil
vu? B.—Aš tikiu taip, kaip bi
blija. kad sako.

-D.—Ar kartais negalėtu.’! 
tamsta pasakyti, kaip prieš tai 
žaltys vaikščiojo? B.—Ne.

D.—Ar tamsta nežinai, ar jis 
kartais nevaikščiojo uodegos 
galu? B.—No ser, to aš neži
nau.

NHW YORKAS, liepos 20. - 
Rusų stačiatikiai įsigijo New 
Jersey valstijoj 1000 akrų že
mės plotą rusų kolonijai, kuri 
bus žinoma vardu “Naujasis 
Petrogradas.” Vakar Įvyko iš
kilmingas kolonijos šventini- 

mas. Pašventinimo ceremoni
jas darė suvažiavę iš New Yoi- 
ko ir New Jersey rusų stačiati
kių aukštieji ir žemesnieji dva
siškiai, dalyvaujant’ apie 2,000

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: i

Aplamai gražu; nedidelė at-
; vidutinis

NEW ALBANY, Ind., liepos 
Wolf Manufacturing 

kompanijos akmenų laužykloj 
ties Edvvardsvillc šiandie Įvyko 
dinamito sprogimas, kutio du 
darbininkai buvo vietoj užmuš
ti, o kiti penki pavojingai su
žeisti.

20.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

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

maina tiemperaturoj;
mainąsis vejas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 74° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 8:20 valanda.

SAN JOSE, Cal., liepos 20.- 
Septymios mylios nuo San Jo
se vakar trys žmonės, buvo už
mušti, o vienas skaudžiai apde- 

5:32, lei- gintas, jiems palietus didelės 
/ jėgos cletrinę vielą.

vidutinš- NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III

IMPERFECT IN ORIGINALI
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Sesias Dešimts Astuoni
Metai Atgal

the Borden Conipany išdirbo budus davi
mui jums tyro pieno bile laiku, bile vieto

je ir bile ore.

KAIP būti tikrais, jog gaus visiškai švie
žią ir tyrę pienę, jie pabudavojo pir

mų savo dirbtuvę arti pievų, kur karvės ga
nėsi. Kiekviena sekanti Borden dirbtuvė ir
gi buvo taip pastatoma. Pienas, kuris eina 
j Borden dėžes yra tyriausias ir riebiausias, 
koks tik gaunama. Jus todėl galit naudoti 
Borden’s visiems virimo ir kepimo tikslams. 
Jis yra visapusiai paganėdinantis taip kaip 
šviežias palaidas pienas.
Pilnas išteklius Borden’s Evaporated Pienus visa
da galima turėti ant lentynos arba ledaunėje. Jis 
išsilaiko ilgoką laiką bile klimate. Net po dėžės 
atidarymo Borden’s bus geras keletą dienų lai
kant ledaunėje ar šiaip šaltoje vietoje. Su juo bū
na idealės zupės, sosai, uždarai, prieskoniai. Ban
dykit jį savo kavoje ar arbatoje. Jis priduos jiems 
turtingą skonį.
Jeigu jus norit žinoti, kaip gaminti valgius sv Borden’s 
Evaropatvd Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių re
ceptu norit, ir mes prisiusime, jums juos visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building . New York

KUPONAS
Duona Rašalai Pajai
Saldainiai Metus Pudingai
Žuvis Košelės Sriubos

VMrdx<« ................  No. 6
Adresas ......... ................. (Lith.)

^APORATE’ 
MlLK

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KOMUNISTAI LIETUVOJE

KAUNAS 1925. 22. — Va
žiuoju traukiniu. Važiuoja kar
tu su manim inteligentas žmo
gus ir daugiau nieko musų 
kupė. Įsikalbant. Sužinom 
vienas kito pažiūras. Abu kai
rus, jis komunistas, nors aiš
kiai neduoda suprasti. Nupa
sakoja Lietuvoje komunistų 
judėjimų. Jis studentas kaip ir 
aš tik man pirmų gal ir pas
kutinį kartų matomas. Laik
raščių komunistai daug išlei
džiu, ypaš Kaune, kur dabar 
(nesenaik turi savo spaustuvę. 
Literatūros kitokios taip pat 
nemaža turį, bet reikalui esant 
iš Rusijos gali pundais parsi
siųsdinti, kur leidžia daug ir 
lietuviškų knygų. Lietuvoj ko
munistai turį skaitlingų orga
nizacijų. Be to, daug juokų nu
pasakojo iš lietuviškos polici
jos veikimo. Policija, net ir 
žvalgyba, esanti jų papirkta. 
Darant pas jį kratų (Aleksote), 
kur gyveno ir daugiau koniu- 
nistų, buvo kų tik parvežta iš 
Rusijos literatūros ir daug laik
raščių išleista, ir sudėta ant sta
lo. Kratantieji po! teistai supratę, 
kas yra, apmetė knygas anklo- 
dėmis ir kt. ir “ieškojo” įtari
mo krėsdami kitur. Na, žino
ma, ir “nerado”. Studentai, 
gimnazistai ir kiti rašosi dėlto, 
kad Rusijon nuvažiavę gautų 
tarnystę, čia galiu pabrėžti, 
jog Lietuvos moksleivija, ypač 
pažangioji, ateitį sau numato 
Rusijoj arba kitur, tik ne 
Lietuvoj. Klerikalų nemaža da 
lis tos pat nuomonės. Gal ir 
klysta, tai ne mano dalykas, 
bet pažangieji šiandien lietu
viai tėvynėj gali tik baudžiavų 
bažnyčiai eiti, bet ne dirbti 
išvadavimo darbų.

Matyt ir iš to, kad rinki
muose komunistų surašai gau
na daug balsų. Jų centrai Šiau
liai, Kaunas ir kt. miestukai. 
Priėjus prie Aleksos/’nusijuo
kė. Nebūtų jo žudę, jeigu jis 
nebūtų nieko išdavinėjęs. Nu
žudę dėlto, kad neišduotų pa
slapčių, kurių deliai butų žlugę 
visi komunistai. Iki jis buvęs 
jo draugas tol Aleksa nieko ne
buvo išdavęs. Nužudė iš Ru
sijos atvykęs teroristas, ir ka
da “žudytojų” sugavę tardė 
kokį ten kareivį, jis buvo at
sidūręs Rusijoj ir prisiuntė 
Kauno organizacijai raštų. 
Kad mane įtikinti atskleidė va
lizų komunistų literatūros ir 
atsišaukimų, kuriuos vežė da-

tinti ir ragino mane prisidėti 
parvyktus, o rekomenduoti pats 
žadėjo. Delio ji® su manim at
virai kailius, jog mane žinąs 
nuo seniau kaipo niekur nesi- 
kišantį, ir tikįs, jog neišduosiųs 
jo čia policijai, o jeigu išduo- 
čiau, čia pat praskleidė tris 
granatas ir parode brauningų.

Paprašius literatūros, atsisakė 
duoti, nes jau išskirstyta esan
ti, o studentas privalo žinoti 
jų programų. Parodė savo 
skyriaus statistikų, kur dau
gumų sudaro inteligentai, mo
ksleiviai, ir kas įdomu, daug 
jų tarnauja valdžios įstaigose, 
bet pavardžių nesakė. Tikiu,

jog nemelavo, nes sakoma ata- 
tinka įvykiams: nekartų kau
niškiai, šiauliškiai ar kiti ran
da gatvėse literatūros, ir beto 
rinkimai parodo jų skaičių, š.

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KgEIPKlTftH < 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,.

ANT NAUDOS. \

L

Siųskit Naujienas 
Lietuvon ■ tau bna 
brangi dovana.

S. L FABIONAS 00

" . PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu- 
parsiduoda po

centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra "sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU , Chicago, HL

’Garsinkities “Naujienose’

iienu Piknikas
1 I i I . V • • ■

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
; BLUE ISLAND, ILLINOIS.

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė
mėjus; visus* biznierius, bankierius, profesionalus, dva

siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo
nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.

Padėkime į šalį tą dienų visus kitus reikalus ir biznius; 

atmeskime savo politinius skirtumus, savo .titulus ir 

ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas, .
V 11 <»| ą t ‘s I 

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime 

kas automobiliu, kas eroplaną, kas strytkarį, traukini 

ar troką. ir važiukime i Naujieną Pikniką.
*

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS-

809 W. 351h St., Chicago į
Te!. Bojfcvard 0611 ir 0774 (

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
Parduodam Laivakortes. * 

■—*1 1.1 . !'■JtJ .

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU 111A-1R 

Tol. Central 4411. Vai. nuo
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, itskyrus katvargą. 

Nadžliomis nuo 9 iki 12 ryte. 
. ---- -------------------

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuos*. —• Ab
straktai. — Ingallojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiliama. 

>—_______ ______ ____

John... Minskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room P0(11
Ta). Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 į 

7—9 v. v. apart Par.edėlip ir
Pitnydos. I

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.

Šių knyga privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamų vaiz
dų ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
viena; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia. matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimų 
musų liaudės ,musų santikius su 
policijų ir teismais; kova para
pijom! su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisięsk ją mums su pinigais. 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė..............................  -

Kaimas.....i.............................................. Valsčius ................................................ —
z

Paštas ............ T....................... . ..............Apskritis »............    —

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais........................ (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas............................    -

Adresas ..................... ~....................................................... —............................-.....~
* 

«•••«««• • • • • ••••••••* w•v•••••••••••• *•••••»«•«*•••*•** • <•• •

/ • s

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegrama >

J. P. WAITGHES
Advokatas .

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

- -

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephoue Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6890

Vak. S223 S. Halsted SL. Chicago 
Tel. Yards 46U1

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo. < W <•'

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Pultu Telegramų
60 litų ........................ $5.75   $6.25

100 litų ........................ 10.76     11.25
200 litų ...........  21.00    21.50
800 litų ...................... - 61-25 ......................... 81.75
400 litų ••...................... 41.50 ............. ........... 42.00
500- litų ............    51.75 ........................ 52.25

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

iooo litų ...
5000 litu ...

PaStu 
$62.00 

72.25 
82.50 

. 92.75 
103.00 
514.01

Telegramų 
$62.50 
72.75 
83.00 

.. 93.25 
103.50 
514.50

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Room 111 
Tel. Central 620(1 

Cicero Ketverge vakaro 
4917 W. 14 St. Td. Cicero 9223 
Ant Bridgeporto Soredoj aao 
6-8 ▼. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼.

’ 1 -A * ' ‘Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

9067

A. A. SLAKIS
* ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyji 

Room 1796 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington Si 
Cor. Wa«kington * Clark

Mamą Tel.: Hyda P ark WU>
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Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė Linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik į pačią Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo i Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.

Sekanti išplaukimai iš New Yorko 
Laivas “LITUANIA” 1 <1. Septemher 
Laivas “ESTONI.V* 22 Rugsėjo

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, III. 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

TEN IR ATGAL TIKFETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai 

k______________ _________ >
Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti saVo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami .specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams. \

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentu arba prie

United American Lines 
(Harrlmaa Line) Joint Service with 

Hamburg American line
177 N. Mlehlcan Avenue 

Chicaco, IU.

Pinigai
iŠ

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
:?ln So. Halsted St.,
fel. Boulevard 9GG3.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
G752 S. Campbell Avė.

Tel. Rooaevelt 8500

---— ------------------------ -  - te—♦S1*1*

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

Mažos pastabėles
Palaiminti

Marijonų gazieta praneša, 
kad būrys griešninkų nuvyko 
net Romon, kur nusipirko po 
medalių, ir netik kad jiems grie- 
kai buvo atleisti, bet ir atpuskų 
parsivežė visam amžiui. Tiesa, 
tai daug, bet palaukit kaip Pa
daužos užtvirtins savo šventuo
sius ir mučelninkus: jie duos 
jiems po tokį medalių, kad jie 
netik galės sau vaikščioti čysti 
po šio pasaulio marnastis, bet ir 
persiskyrus galės sau drožti tie
siog į rojų ir nei durniui gero. 
Su Padaužomis nesusilyginsi.

Atrado rojų
Toj pačioj gazietoj žinomas 

klerikalų stipendininkas, kuris 
žada nuvežti Lietuvai geografi
ją, rašo, kad įlindęs i didelę 
skylę ir ten atradęš tikrą rojų, 
kokį jisai ir nesapnavęs pama
tyti. Tečiaus jisai redaguoda
mas gazieta mulkino parapijo
mis, žadėdamas jiems rojų dan
guje.

Išnešė kailį
žinomas musų parapijose ne

praustaburnis, save pasivadinęs 
pasiutusiu klerikalu, šiomis die
nomis savo kaili išnešė iš šios 
palaimintos šalies ir nunešė jį 
į Lietuvos žemę. Mat, kol da ten 
siaučia gauja klerikalų, tai no
ri už savo purvinus darbus na- 
gradą gauti. Žinoma, jam dar 
pavyks.

Studentams mokykla
Padaužų apšvietus ministeri

ja mato reikalo būtinai atidary
ti anglų kalbos mokyklą musų 
amerikoniškiems studentams. 
Mat, minėti studentai bando 
redaguoti laikraštį anglų kalbo
je, bet bėda tame, kad jie tin
kamai angliškai neišmoko, o 
lietuviškai niekad nemokėjo. 
Jiems ta mokykla kaip tik tin
ka. Visi kreipkitės i apšvietos 
ministerį.

Kas myli Barbę?
Viena gerai žinoma asaba mu

sų tarpe šit kaip pasveikino sa
vo draugę .Elzbietą: myliu visus 
tuos, kas myli Barbę. Taigi tu 
žinok žmogus, kas nori mylėti 
Barbę.

nos laiku ir naktimis, draudžia
ma stovėti poromis ir gulėti po
romis. Išimtis duodama klebo
nams, davatkoms, seserims, špi- 
tolninkams ir valdininkų kuče- 
riams: šitos kategorijos pilie
čiai gali be baimės poruotis, t. 
y. poromis stovėti, vaikščioti, 
valgyti, miegoti, gerti, važinėti 
ir t. t.

“Už nepildymą šio įstatymo 
vyrai gaus tris metus, o mote
rys du metu sunkiųjų darbų 
kalėjimo.”

Nereikia aiškinti šitas įstaty
mas, nes jisai aiškus kaip diena. 
Jei vyras vaikščioja, valgo, šne
ka, ar ką kitą daro su savo drau
gu, drauge, motere, motina, se
seria ar šiaip žmogumi, tai nau
jas įstatymas jį baudžia. Reiš
kia, galima viskas daryti vie
nam, bet draudžiama poruotis. 
Girdėjome, kad pilietės moterys 
protestpoja, nes jų vyrai dabar 
vieni geglinėja, vieni viską da
ro. Ale dvasios vadai, sakoma, 
šventė šito įstatymo įvedimą.

Padaužos tikrai žino, kad go
riausi žmonės buvo ir yra vie
nuoliai, tie, kurie viską daro po 
vieną. Viena galva visuomet ge
resnė, ar ne? Padaužos tikisi, 
kad dabar nuskriausti Lietuvos 
klebonai, vikarai, špitolninkai, 
zakristijonai ir davatkos su se
serimis turės progos atsigriebti 
ir atsigauti.

P. S. Padaužų gi klos dvasios 
vadas kai tik gayo žinią apie ši
to įstatymo įvedimų, tai tuo- 
jaus pradėjo rengtis keliauti į 
Lietuvą, bet visi Padaužos, pa
vydėdami .jam gero gyvenimo, 
vienu balsu užprotestavo, ir da
bar musų dvasiškas vadas mau
dynės marškinius užsimovęs 
kaitina savo griešną kuprą Mi- 
chigAn ežero smiltynuose kas 
miela nedėlelė.

—Padaužų Padauža.

REIKALINGA 6 FORDAI
3 touring karai su “self starte

riu” ir 3 touring karai su
> “krenkeriu”.

* i m .i m ■

EKSKURSIJA
SUKATOJE, 

LIEPOS
Į ŠIAURINĘ DALĮ WICSONSIN

Ątai yra j|,HU proga važiuoti 800 mylių malonios kelionėn j 
Amerikos didžiausį vakacijų dislriktų — žemę tikrom žuvinin- 
kvslrs! Labai žema kelionėn kaina. Linkninybių dėl visų — 
loteliain važinėjimas, maudynios, vaikščiojimas.
Tomahawk Heafford Jct. Hazelhurst Minocųua 
\rbor Vita© / Sayner 1’1 u m Lake Star Lake

Trout Lake Bonlder Jct.
pusė kainos dėl vaiky nuo 5 iki 12 metų amžiaus.
Tikietai geri tiktai paprastuose karuose. Specialiu traukinys 
išeis iš naujos Union Stotie*, Chicago, 6:25 vai. vakare, Stand
ard laiku, liepos 25. Grjš nedėlios naktį, hus Chicagoje anksti 
‘medelio ryty. Specialis traukinys susidės tiktai iš paprastų 
J nru — miegamų karų nebus.
VVinconnin valstija rokuoja negyvenantiems ten 'žmonėms už 
Jįjįvavimo latoni $3. Juos galima gauti bile viename šiaurinės 
dalies M isconsin. valstijos.

r

Muwaukeel
Jf^SrpAijL J

Tikietai parduodami dabar: 
Mieste Tikietų Ofisas, 

179 W. Jackson Blvd., Tel. VVabash 4600
Union Stotis, 

Cann’ -»■ Adams St.

E. G. Hayden, Agentas Panažierių Dept. 
Chicago, III.

□ūcagoMihraidiee&SlJWBaihray
TO PUCET SOUND-ELECTRIFIED

Šviesą ir pajiegą nuvedame j senus ir nauju* namu*, taipgi dirb
tu vis. Canh arba ant išmoksimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I w c 

A. BARTKUS, Pres
it>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

JAU ARTINASI
Didi lietuvių švente ir iškil

mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kurios 
visi čikagiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVE, 

Blue Island, III.

MIS. MIGHNIEVIGZ - VIUIKIĖNE
r AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampa* 31 gat.
Tel. Yard* 1119 
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijo* ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pate 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterimi 
ir merginom* 
kreipkitčs o ra 
nite pagelbą.

Valandos nu«
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR, SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Te) Blvd. 3138 
M. Woitldewici- 

BANIS 
AKUfiERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote- 
Irims prie gimdy- 
[m o , patarimai 
[dykai moterim* 
Į ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

*ri)R. HERZMAN-^
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

OfisaH ir Laharatorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
~ . . J 3110. NaktjTelefonais: < Drexel 0950

( Bculevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Ave^ 2 labu*
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3* vai. I 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

>- i

Didelė nagrada
Padaužų gildą skiria bile žmo

giškam lietuviui nagradą, jeigu 
praneš šit ką: Chicagoje yra 
būrys žmonių, kurie vadina sa
ve “inteligentais”. Taigi, jeigu 
kas nors praneš kokio konstitu
cijos punkto jie prisilaikydami 
turi drąsos save inteligentais 
vadinti ir, apart pavalgymo pie
tų viešbuty j ką jie yra nuveikę, 
tas gaus didelę dovaną.

Evoliucija
Iš piemens į pusbernį; iš pus

bernio į berną; iš berno į štok- 
jardinį; iš stokjardinio į bučerį; 
iš bučerio į inteligentą, — dėl
to, kad dolerių susikrovė; iš in
teligento į kasierių; iš kasie- 
riaus į aukų “siuntimo” specia
listą; iš specialisto į gazietds 
leidėją ir biznierių. O kas bus 
toliau, tai palaukę pamatysime.

Padaužų pisčikas.

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

Parodykit ką gali jūsų For- 
dukas!

Tos dideles* lenktynės įvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Calumet Grove,
Blue Island, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

OOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
' Krovos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Tel. Humboldt 6484 Key stone 7170
DR. J. A. ROTH 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.'
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

LIETUVIAI DAKTARAI

f— . - . ' -y
Telephone Yard* 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomi* nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bla« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17D7 W. S,.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nedlliomi* nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Resa* Gydytoja* Ir Chirergae 
Specialiste* Moterišką, Vyriiką 
Vaiką ir visą chroniiką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St, CMcage 
arti 81*t Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. He- 
diliomls ii iventadieniai* 18—11 diefl

Naujas įstatymas 
Lietuvoje

Anuo tarpu Padaužos pranešė 
apie naują įstatymą Lietuvoje, 
o šiuo tarpu pranešame dar nau
jesnį. Tai dar kartą parodome, 
kad Padaužos turi geriausių ži
nių iš Lietuvos. Tasai naujas įs
tatymas yra šit kokis:

“Einant ir bėgant 2392 str. 
klerikalų apsaugos statuto vi
siems Lietuvos piliečiams drau
džiama vaikščioti poromis die

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
1579 Miivraukee AveM Room 209 * 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronsvrick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633

................... . *

Dr. A. K. Rutksuskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayetta 4146

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Are. _Pkone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 16 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.________________ _
/" .......... ........

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo bu pagalba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
• Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

| Dr. J. W. Beaudette

' DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. R e s., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Pronpect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 11 iki 12 d.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Goriau
siai patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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NAUJIENOS
The Lithuutiaa Daily Nowa 

ftf!iahed Daily Bhoept Svaday
Ltw Lithuaniau li«w« Puh. Co. hic.

Bditog P. ttMIttAITUB 
~ 1719 South Halstad &xmI ' 

Uhic*g*, 111- 
Talephona Bcoatelt 8501

Subicription Ratasi 
10.00 per year in Canada, 
t?.00 per year outside of Chicago. 
$8.10 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
Marvh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the net of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. .Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 Su. Ualstad St~, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Koosevelt 8SA0.

Džsimokijimo kalnai
Jhicagoje — paltui

Metama................... _.............  $8.00
Pusei metų_________ ________4.00
Trims minestams -.......................2.00
Dviem minasiamg___ _______  1.50
Vienam mėnesiui —________  .75

(Jhicagoje per neėiotojusi
Viena kopija ________________  3c
Savaitei _____-__ _________ 18c
Mėnesiui .................—.........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

Metams ---------------------------- - $7.00
Pusei metų---------- 3.50
Trims mėnesiams -............ 1.75
Dviem mėnesiam-------------------- 1.25
Vienam mėnesiui---------------------.75

Lietuvon ir kitur uisieniuoss: 
(Atpiginta)

JManij! . .......   — $8.00
I*usei metų ----- ------------------- - 4.00
Trims mėnesiams--------- --------- 2.10
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

Jrdsrfu kartu <u užsakyme.
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Į Apžvalga
GERI POPULI ARU ATORIAI, 
DAR GERESNI ŠARLATANAI

IMPERIALIZMO GARBINTOJAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ IMPERIALIZMĄ.

LEIDIMAS “PER TELEFONĄ”.

“Naujienose” keletas dienų 
atgal buvo padaryta pastaba, 
kad Rusijos bolševikai turėjo 
gabumą populiariai rašyti ir 
kalbėt į minias ir kad tai buvo 
viena priežasčių, delko jiems 
pavyko patraukti savo pusėn 
daugumą darbininkų Rusijoje. 
Iš šitos pastabos “Laisvė” mė
gina padaryti išvadą, kad Rusi
jos sovietų valdžia turi daugu
mos žmonių pritarimą ir kad vi
si, kurie sako, jogei bolševikai 
pasigrobė valdžią smurto keliu, 
yra melagiai, apgavikai, šmeiži
kai ir t. t.

NORI GERESNĖS DEMOKRATUOS — SAU.

NIEKO NEŽINO IR NENORI ŽINOTI.

Liepos 17 d. Ne\v Yorko policija išvaikė komunistų 
masinį mitingų, sušauktų į Union Sųuare aikštę. Mitingo 
tikslas neva buvo užprotestuot “prieš Amerikos imperia
listų darbus Kinijoje”.

Pasak komunistų laikraščių, protestuojančioji minia 
susidėjo iŠ 2,000 (maskvinė spauda visuomet keleriopai 
padidina savo “armijų”). Kalbėję keletas oratorių.

Bet tokie komunistų protestai tai grynas “kamuflia
žas”. Imperializmui jie juk nėra priešingi. Kai Rusijos 
komunistinė valdžia anąmet begėdiškai užpuolė Gruziją, 
su kuria ji buvo padariusi “draugiškumo” sutartį, ir už
kariavo ją, tai musų komunistai nė vienas neprotestavo. 
Jie tą razbaininkišką bolševikų žygį net pagyrė.

O kuomet pernai metais Gruzijos žmonės stvėrėsi 
ginklo prieš bolševikiškus despotus, tai Amerikos komu
nistai kaip įmanydami biaurojo sukilėlius ir teisino so
vietų valdžią, kuri šaudė Gruzijos socialdemokratų va
dus, sėdėjusius kalėjime ir nedalyvavusius sukilime.

Nusibolševikavusiam “Lais
ves” rašytojui neateina nė į gal
vą, kad Rusijos gyventojai su
sideda ne iš vienų darbininkų. 
Prieš revoliuciją Rusijoje gyve
no apie 80 nuošimčių žmonių 
sodžiuje ir tik apie 20 nuošim
čių miestuose. Tarpe tii\20 nuo
šimčių miestų gyventojų\ darbi
ninkai vargiai sudarė daugumą. 
Dabar, po septynerių su viršum 
metų bolševikiško “rojaus“, Ru
sijos miestai (išskiriant Mask
vą) visiškai nususo, ir ūkininkų 
nuošimtis dabartinėje Rusijoje 
siekia gal būt 90 nuošimčių.

Tuo tarpu žioplas “Laisvės“ 
pasakorius įsivaizduoja, kad, 
jeigu “dauguma darbininkų“ 
pritarė bolševikams, tai bolševi
kai yra daugumos žmonių val
džia!

faktas, kad bolševikiškam per
versmui nepritarė net daugelis 
pačių bolševikų. Kai tas per
versmas buvo padarytas, tai pa
čioje perversmo vietoje, Petro
grade, nė vieno fabriko darbi
ninkai per ištisą savaitę nepriė
mė rezoliucijos, pasveikinančios 
šitą Lenino ir Trockio žygį. Tik 
pagalvokite: įvyko, anot bolše
vikų, didžiausia pasaulyje “re
voliucija”, “galutinas darbinin
kų klasės paliuosavimas”, o tuo 
tarpu darbininkai nė vienam 
fabrike neišreiškė savo džiaugs
mo tuo “istorišku” atsitikimu, 
bet buvo susirūpinę ir prislėgti!

šitą darbininkų ūpą gerai ma
tė ir daugelis bolševikų partijos 
vadų. Iš Trockio atsiminimų 
apie 1917 metus yra žinoma, 
kad dauguma narių bolševikų 
partijos centro komiteto buvo 
priešingi perversmui ir kai ku
rie jų (pav. Kamenevas ir Zi- 
novjevas), išreiškė savo protes
tą rezignavimu iš centro komi
teto !

Ne populiarizavimo gabumas 
padėjo'' paskui Leninui palenkti 
savo pusėn darbininkus (kartu 
ir savo partijos narius), kurie 
buvo priešingi tam ginkluotam 
perversmui, bet ir vėl — gink
luota jėga. Kai ilgame pilieti
niame kare bolševikų “raudonie-
ji” kareiviui ir matrosai paėmė Krasos 
viršų, tai visi, kurie norėjo tu-Į jankiai
rėti duonos kąsnį, buvo privers
ti priimti ir Lenino “evangeli
ją”-

Jam padėjo, be to, ir begėdiš
ka demagogija. Idant patraukus 
savo pusėn minias, Leninas pa
skelbė razbaininko Pugačiovo 
obalsį: “Pieškite!” šitą “popu- 
liariškų“ obalsį rusų minios su
prato daug gerinus, negu Mark
so teoriją apie kapitalo koncen
traciją, ekonomines socializmo 
sąlygas ir panašius dalykus.

Bet tas, kuris po “marksiz
mo” priedanga vykina pugačiov- 
ščiną, tas yra ne populiarizato- 
rius, bet šarlatanas ir apgavi
kas!

Rūbo” Bendrovės Reikalai
Atsakymas p. Gudžiunui-Strazdui

Algos Sekretoriui už 
29 mėnesius .............
Įvairus skelbimai .... 
Raštinės nuoma, kny
gos, tel. teleg. rašomie 
ji reikmenys ir tt. .. 
Įkotrpolravimo, advo
kato ir Valst. mokesč. 

ir žirniniai

2,457.80
1,050.21

1,385.51

..525.85

165.23
Kelionės išlaidos .... 1,145.13
Grąžinta akcin. už 
akcijas .... 
Baltimoles 
kitos sniulk.

222.50

išlaidos .. 206.44

Viso labo organiz.
......... >$12,760.46

Persiųsta B-vei “Rūbas”
Kaunan:

Vokietijos mark, va
liuta 6,714,112.55 .. $49,251.50 
Prekėmis—mašinomis
ir ete............................. 548.01
Jungt. Valstijų dole
riais .}..................... 14,425.80
Karsoko paskola per
kelta “Rubui” ........ 200.00

Komunistų protestai prieš imperialistus Kinijoje, 
Morokkoje, Egipte,, Indijoje ir visuose pasaulio galuose 
yra vien tiktai priemonė pasireklamuot, kad Maskvos 
diktatoriai matytų, jogei Kominterno sekcija Amerikoje 
“veikia” — ir ščyrai uždirba tuos “sendvičius”, kuriuos 
ji gauna.

Kad spektaklis turėtų didesnio pasisekimo, New 
Yorko demonstrantai pasirūpino dar padaryti taip, kad 
įvyktų susirėmimas su policija. Protesto rengėjai, kaip 
matyt, tyčia nepasirūpino gauti leidimą iš policijos, nes 
Brooklyno lietuviškas “komunizmo” organas rašo, jogei, 
atėjus policijai ir pareikalavus, kad mitingas skirstytųsi, 
komunistų oratorius pareiškė, “kad jis telefonavo į poli
cijos stotį, iš kurios gavo leidimą kalbėti, ir todėl niekas 
negali mitingo pertraukti.” Leidimus, daryti mitingus 
policija duoda raštu, o ne per telefoną.

Kaip komunistų buvo planuota, taip ir įvyko: kalbė
tojui besakant “spyčių” apie imperialistus, priėjo polici
jos viršininkas in— “vienu ypu verčia platformą sykiu su 
kalbėtoju. Pastarasis griuvo tiesiai miniom Klausyto
jai pradėjo rėkti, o policija pradėjo šventinti susirinku
sius, vaikydama juos į visas puses. Du darbininkai tapo 
areštuoti.” (Įsidėmėkite: nė kalbėtojai, nė kiti to mi
tingo vadai nebuvo areštuoti. Komunistų triukšmuose 
visuomet nukenčia tik darbininkai!)

Na, o kokia iš to viso incidento painoka?
Komunistai daro tokį išvadą: “Žiūrėkite, kokia 

Amerikos demokratija! Policija ardo mitingus ir buo
žėmis muša per galvas žmones!”

Kiekvienas logiškai protaująs žmogus gali jiems de- 
liai to pastebėti ve ką: “O kodėl jus, komunistai, neko- 
vojate, kad demokratija Amerikoje (kaip ir kitose šalyse) 
butų geresnė? Kodėl jus dejuojate dėl demokratijos sto
kos tiktai tuomet, kai tenka nukentėti jums?”

Prieš tai, kai advokatas Darrow išekzaminavo 
Bryanų Daytono teisme, niekas nebūtų tikėjęs, kad tasai 
demokratų partijos vadas yru toks didelis tamsunas.

kad Jieva buvo padaryta'iš Adomo šonkaulio; ir kad ŽU
VIS prarijo, o paskui už trijų dienų išspiovė gyvų, Jonų; 
ir kad žydų pranašas Jošua sustabdė saulę; ir kad 4,262 
metai atgal buvo tvanas, kuris sunaikino visus gyvūnus, 
išskiriant tuos, kuriuos Nojus buvo pasiėmęs į laivų...

Ne gana to. Ėryanas pareiškė, kad visa, kų mokslas 
yra ištyręs apie žemės istorijų, apie žmonių gyvenimų se-

Ir kam čia reikia tokių vaikiš
kų spėliojimų apie Rusijos žmo
nių nusistatymą sulig bolševikų 
valdžia? Juk yra faktai, kurie 
ta klausima kuo aiškiausia išri
ša.

Bolševikai padarė valstybes 
perversmą ginkluoto sukilimo 
keliu — Petrogrado kariuome
nės ir Ki'onštadto jurininkų šau
tuvais. Tai yra visiems žinomas 
dalykas.

Antra, — jau būdami valdžio
je, bolševikai paskelbė rinkimus 
į Steigiamąjį Susirinkimą ir tuo
se rinkimuose jie buvo visiškai 
sumušti. Į Steigiamąjį Susirin
kimą socialistų praėjo beveik 
dvigubai daugiaus, negu bolševi
kų. Bolševikai, net susidėję iš
vien su kairiaisiais es-erais, tu
rėjo tiktai 150 atstovų prieš 250 
socialistų.

Trečia, — kuomet pasirodė, 
kad milžiniška dauguma Rusi
jos žmonių balsavo už bolševi
kų priešus ir tuo budu viešai pa
smerkė Lenino ir Trockio pada
rytąjį “puitčą” (perversmą), tai 
bolševikų kariuomenė ginklais 
išvaikė Steigaimąjį Susirinkimą 
ir panaikino visuotinąjį balsavi
mą.

Ketvirta, — nors, išvaikyda
mi Steigiamąjį Susirinkimą, 
bolševikai pareiškė, jogei Rusi
jos liaudis tik “per nesusiprati
mą” išrinkusi daugumą menše
vikų ir socialistų revoliucionie
rių į St. Susirinkimą, bet bolše
vikai iki šiol nedrįsta duoti 
žmonėms progos laisvu balsavi
mu parodyti pasauliui, kad jie 
jau yra “susipratę”. Sovietų 
Rusijoje yra uždraustos visos 
politinės partijos, išskiriant bol
ševikų partiją; visa spauda yra 
panaikinta, išskiriant bolševikų 
spaudą; ir, to neveizint, bolše
vikai nedrįsta net įvesti slaptą 
balsavimą, renkant sovietus! 
Balsavimai sovietų Rusijoje yra 
atviri —- rankų pakėlimu, kuo
met kruvinosios žvalgybos agen
tai tėmija kiekvieną darbininką, 
kaip jisai balsuoja.

Akyvaizdoje visų šitų faktų 
“Laisvės” humbugieriai neturi 
gėdos sakyti, kad bolševikai val
dą Rusija su daugumos žmonių 
pritarimu! . <

P-as Gudžiunas-Strazdas, at
sakydamas į straipsnį, tilpusį 
“Naujienų” No. 38 po antgal- 
viu B-vė “Rūbas” Kelias iš nu
mirusių, po kuriuo pasirašė 
B-vės “Rūbo“ Akcininkų Ko
misija, susidedanti iš penkių 
narių, (kurion neįeina nei p, 
iMachiukas, nei p. Stungis), da
ro užmetimus ir inkriminuoja 
mus eikvojime B-vės pinigų 
laike buvimo B-vės valdyboj 
Amerikoj. Jis sako, kad mes, 
girdi, pa imdavome nuo žmonių 
$300.00, už rašydavom j kny-

trukumo iki $7,335.52 ir tt.
Nenėrėdami užimti laikrašty 

daug vietos smulkiems paaiški
nimams, mes darom sekantį 
pasiūlymą p. Gudžiunui-Straz
dui: mes sutinkame užsistatyti 
po $500.00 kiekvienas “Naujie
nų” Redakcijoj arba kitoj ata
tinkamoj įstaigoj Chicago, 111., 
ir mes GRIEŽTAI reikalauja
me nuo p. Gudžiuno-Strazdo, 
kad jis užsistatytų $1,000.00 
pinigais arba bile kurio Lie
tuvos Banko garancijos laišką 
“Letter of Guarantee” bėgy 
šešių (6) mėnesių laiko nuo 
paskelbimo šio straipsnio. Ir 
jei jis pristatydamas 
ir kitus dokumentus, 
buvo musų vedami 
įrodys per Public 
musų nusikaltimą 
B-vės pinigų laike
ministracijos pareigų 
koje, tai 
not p.
$1,000.00

notarą, kuriuo parašas buvo 
užtvirtintas (Lietuvos Konsulo 
Chicagoj. Originale kopija 
yra pasiųsta naujai ’B-ves val
dybai Kaune, ir viena kopija 
p. Gudžiunui-Strazdui, iš ku
rios jis galėjo matyt, bet varg
šas, tur būt, skaitliuot/nepajė
gė ar ne norėjo. Kaip šioji at
skaitomybė parodo, 
sukeltas kapitalas 
yra $83,808.84, o 
$12,760.46. 
nouš. nuo 
Vietoje ] 
spėjimo 60 nuoš.

Bet štai ir apyskaita:
L1ET.-AM. RŪBŲ IšDIRBIMO 

B-VĖS GALUTINA 
ATSKAITA

Viso persiųsta B-vei
“Riibas“ .!........... 64,425.31

Viso labo išmokėta
iš kasos ................. $82,549.27

Likę kasoj spalio 1 d., 1922:
Kasoj pinigais einam.
ir taup. s-tose................. 84.83
Liet. Laisvės Pask. •
bonais ..................... 4,750.00
Jungt. Valst. Liberty
bonais .........  1,398.50
Draftas ant L. P. P.
Banko nik. 50,(MM) .... 200.00
Ieškoma s-ta nuo p.
Tolučio ................... 530.00

asmeninis draugas iš Ameri
kos. Taip, p. Gudžiune-Straz- 
de, tamsta ir tamstos draugų 
padarytos skolos baigia R-vės 
gyvenimo dienas. Ir toliaus 
sakai, kad B-ves krautuvę bu
vai priverstas ;likviduoti-par- 
duoti vien tik todėl, kad krau
tuvė, kaipo tokia, davė nuo
stolių B-vei ir sakai, kad par- 
daVęs krautuvę už “geriausią 
pasiūlymą.“ Kas tą pasiūlymą 
padarė? Ar ne buvęs B-vės 
valdybos narys ir krautuves 
vedėjas p. Kazys Kuosaitis? Ir 
kokia ta “geriausia kaina” pa
siūlyta? i Ar ne už B-ves akci
jas buvo parduota krautuve su 
visu inventorium, kuris B-vei 
kainavo 91,891.51 litų. Ar su 
gautomis B-vės akcijomis nuo 
p. Kuosaičio atmokėjai skolas?

Aišku, kad ne. Ir sakai, jei
gu gavai nuo p. Kuosaičio gy
vais pinigais už krautuvę 
42,000 litų ir vėliaus sakai, 
kad “užpardavei” B-vės elek
tros stotį Tauragėj p. Kanui už 
58,000 litų, taipgi - pardavei 
B-vės rubsiuvyklą Kaune pp. 
Karsokui ir Bagdonavičiui už 
32,(MM) litų kas i>c*ndrai suda
ro 132,(MM) gautų pinigų už 
išparduotą B-vės turtą. Ka
dangi skolų buvo 96,000 litų, 
tai reiškia, kad atmokėjus vi
sas B-ves skolas liko perviršio 
pinigų 36,(MM) litų. Tai už ko
kias skolas dabar vėl bagiaina 
B-vės turtai likviduoti?

už

no vės gadynėse, apie evoliuciją gamtoje ir 1.1., — jam- Bolševikų, gabuaiae populįa
absoliučiai nerupi. Jisai niekuomet tuo nesiinteresavęs 
ir nenorįs interesuotis!

Tur-but nė vienoje civilizuotoje šalyje šiandie nebūtų 
galima surasti tarpe befit kiek žymesnių žmonių tokio at
viro tamsybės apaštalo, kaip Bryanas.

riškai kalbėt ir rašyt, apie kurį 
mes kalbėjome aną kartą, su 
sovietų valdžios įsteigimu netu
ri nieko bendra. Nes ta valdžia 
buvo įsteigta no įtikinimo keliu, 
bet nuožmios jėgos pagalba. Yra

kurie 
Amerikoje, 
Accountanl 

eikvojime 
ėjimo ad- 

Ameri-
mes sutinkam dova- 

Gudžiunui-Strazdui 
ir padengti-atlyginti 

B-vei skriaudas. 
Priešingam atvėjyj, t. y. jeigu 
jis nepristatys B-vės knygų ir 
neįrodys bėgiu to laiko viršmi- 
nėtų musų prasižengimų, tai 
bus aišku, jog p. Gudžiunas- 
Strazdas yra kriminalia šmei
žikas ir prisiėmęs viešą atsako
mybę B-vės “Rūbas” žlugimą 
Lietuvoje.

Kadangi p. Gudžiunas-Straz- 
das užmeta mums kaltę nu
pirkime vieno milijono markių 
persiuntimui Lietuvon, tai mes 
turim pasakyt, jog nei Machiu- 
kas, nei Stungis markių kur
so puolimo bei kilimo nekon
troliavo, todėl yra žioplumas 
mus kaltinti, jog markių ver
tė nupuolė, kol pasiekė Lietu
vą. Bet apie išgalvotą p. Gu
džiūno-^ trazdo 60 nuoš. pada
rytų išlaidų 'kėlime kapitalo 
Amerikoje, tai yra didžiausias 
melas ir šmeižimas musų var
dų ir klaidinimas plačios vi
suomenes.

Deliai B-vės akcininkų ir vi
suomenės labo mes žemiau 
talpinam atskaitonvybę, iš ku
rios skaitytojas aiškiai'/ ma^ys 
kiek, už ką ir kam yra išleis
ta. šią atskaitomybę sustatė 
pakviestas Public Accountant 
p. James L. Crurchill, kuris 
patvirtino savo parašu šią at
skaitomybę, prisiekdama^ prieš

tai B-vės 
Amerikoj 

išlaidos — 
Tai sudaro 151/3 

i sukelto kapitalo*, 
p. 'Gudžiuno-Strazdo

vasario 11 d. 1920 iki 
spalio 1, 1922.

Pajamos:
pinigais ir J. 
bonais .... $73,452.50

Gauta
Valst.
Dalis įmokėta ir vir-
šinis kap..................... 5,606.34
Lietuvos |L. Paskolos
bonų ......................... 4,750.00

Visa gauta už akci> 
jas ......................... $83,808.84

Pajamos:
Alex

Estate

Įvairios
Ambrozevičia 
grąžinta kason 
Parduota Real 
Bonai ........
P. Fabiono paskola 
grąžinta s-ta .. t.... 
P. Permeno pusk, gra
žinta s-ta .................
Kauno Skyr. grąžinta 
peri, išlaid....................
Valstijos mokesč. se- 
ton grąžinta ............
Pelnas nuo išleistuvių 
vakarėlio . .i...............
Keliones išlaid. grą
žinta—Ripkevičia ... 
Nuošimčių už taup. 
s-ta ..................... . . .

37.00

4500.00

. 500.00

50.00

. 17.80

228.00

18.72

3.50

348.74

įvairių pajamų 5,703.76 
labo gauta •

..................... $89,512.60
Išmokėjimai:

Ambrozevičia Alex. 
užsilikę pinigų ......... .
Real Estate Bonai pir
kta .........................
P. Fabionui paskola 1 
mėnesio ...................
P. Permenui paskola
1 menesio ..................... 50.00
Valstijos mokesč. s-ton 228.00 
Pirkta J. V. bonus .... 48.50

Viso
Viso 

kason

37.00

4,500.00

500.00

<> Viso grąžinamų iš
mokėjimų .'........

Išlaidos
Komisas už akcij. pla
tinimą ..................... $4,472.29
Algos
pirm.

5 $5,363.50

Pirm, ir Vice- 
....................... 950.00

Viso likę turto ka
soj ............... ......... $6,963.33

Tvirtina šias atskaitas,
James L. ChurchilI,

Public Accounter
George J. Stungis,

Sekretorius '
Kazys J. Mačiukas,

Vice-Pirmininkas. .-

Atsakinėt ant išpilto kibiro 
nepamatuotų asmeninio pobū
džio šmeižtų, kurie visuome
nei reikšmes nesudaro, butų 
žemiaus kritikos ir eikvojimas 
laikraščio skilčių. Tur būt, 
p. Gudžiunas-Strazdas mano, 
kad kitas ypatus nepamatuotai 
purvais drabstydamas 
savęs juos nusiplaus,
kiekvienas interesuojantis 
B-vės akcininkas bei skaityto
jas aiškiai supranta, kad pp. 
Stungis—K. Mačiukas ir Įpti 
B-vės bendradarbiai darbavosi 
laike kėlimo kapitalo Ameri
koj ir už sukeltus pinigus iš
davė kiekvienam akcijas

nuo 
bet

v už 
įneštus pinigus. Gi sukeltą ka
pitalą sulig čia tilpusią at
skaita pasiuntė į Lietuvą, kad 
vykinti tą tikslą, kuris buvo 
musų visų skelbiamas. O kad 
neatsiekėm tikslo pilnoj to žo
džio prasmėj, tai jau čia ne 
musų kaltė, bet tų žmonių, ku
rie nuo pradžios iki šiam lai
kui stovi prie B-vės vairo Lie
tuvoj. '

Būdamas p. Gudžiunas-Stra- 
vzdas Chicago j e 1923 m. aiški
nosi Mildos svetainėj prieš ak
cininkus, kad jis Buk tiek 
daug d i rijęs B-vei, kad net 
praleidęs visą savo sutaupytą 
turtą, ir dar skolos pasidaręs 
pas p. Machiuką $300.00. Bet 
kaip tik sugrįžo Lietuvon 1923 
m., tai tuoj aus pasistatė pui
kiausi namą Tauragėj (žinoma, 
didžiumoj iš B-vės medžiagos), 
kuris, pasak jo paties, esąs 
vertas du tūkstančiu aštuonis 
šimtus dolerių ($2,800.00). O 
jeigu, girdi, kas duotų tris 
tuksiančius dolerių ($3,000.- 
00), tai p. Gudžiunas-Strazdas 
parduotų. Ar negreitas pralo- 
bimas?

Toliaus jis sako, 
buk tai dėjęs visas pastangas 
išgelbėjimui B-ves nuo “slėgi
mo skolų”. liet nepakakai, p. 
GudžiunedStrazde, 
kur 'užtrauktomis skolomis da
bar B-vę Mkviduųji? Ar ne 
tamsio* buvo užtraukta skola 
nuo p. Kazio Mačio (ne to 
Mačio, kuris yra valdybos pir
mininkas), kuris yra tamsios

Deliai akcininkų ir plačios 
visuomenes labq paaiškinsime, 
kaip buvo tvarkomi B-vės rū
kalai Lietuvoje. Tuo tikslu 
mes čia talpiname B-vės Revi
zijos Komisijos ir -eksperto pa
gamintą raportą, kuris nu
šviečia dalykų stovį .visai be
šališkai, taip kaip rasta B-vės 
knygose ir visuose B-vės už
rašuose. *

Kaslink p. Stungio areštavi
mo ir pabėgimo į Ameriką, tai 
yra grynas melas. Dar rugsėjo 
mėn. 1923 m. p. Gudžiunas- 
Strazdas, suorganizavęs savo 
pasekėjus ir sudarydamas di
džiumą valdyboj, pradėjo 
bjauriausias intrigas varinėt 
deliai B-vės turto išpardavimo. 
Jo arogantiškų užsipuolimų 
ant opozicijos narių ir kant
riausiam žmogui nebuvo gali
ma pakęst. Todėl aš ir p. 
Glemža neapaikęsdamu pasi
trankėm iš valdybos, nenorė
dami nešt atsakomybės už jų
jų padarytus blėdingus bend
rovei darbus. P. Gudžiunas- 
Strazdas gerai žinodamas, kad 
aš netyjėsiu sugrįžęs Ameri
kon ir papasakosiu Amerikoj 
gyvenantiems B-vės akcinin
kams apie B-včs reikalų stovį 
Lietuvoj, dėjo didžiausių pa
stangų, kad pakenkus mano 
grįžimą Amerikon. Bet varg
šui nepavyko, nes negalėjo su
rasti juridinio priekabio. Kiek
vienas žmogus aiškiai supran
ta, jog išvažiuojant iš Lietu
vos yra būtinai reikalinga tu
rėti sekantys dokumentai: po
licijos viršininko asmens liu- 
dymas, užsienio pasas ir leidi
mas iš pasų skyriaus viršinin
ko pereit Lietuvos rubežių. 
Be viršminėtų dokumentų A- 
inerikos konsulas neduoda vi
zų. Gi aš kaip tik visus vir- 
šminėtus dokumentus turėjau, 
todėl ir nebuvo man reikalo 
nei pamato bėgti.
Perspėjimas B-vės “Rūbo” ak

cininkų.

kad

kieno ir iš

P. Gudžiunas-Strazdas savo 
laiške klaidina Amerikoje gy
venančius akcininkus buk jie 
savo balsais parėmę p. Macį, 
kurio tikslas esąs B-vę likvi 
duot savo naudai. Mes todėl 
perspėjame akcininkus, kad 
B-vės “Rūbo“ naujos valdybos 
narys ir pirmininkas yra tei
sėjas Vladas Mačys, o ne K. 
Mačys, kuris skundžia B-vę 
už skolas. t

šiuomi įaigi^m polemikų su 
p. Gudžiunu-Slrazdu ir reika
laujam, kad jis išpildytų musų 
padarytą pasiūlymą šiame ra
šte.

Geo. J. Stungis
K. J. Machiukas.
(Bus daugiau)

■ < -i f it



f

Lincoln
Ų

Cars-Trucks-Trnctors '
FRANK BRESKA

L 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonus Lawndulc 4113-14 
Pasinaudok $5 planu

.♦i Fordo trakai dėl kiekvieno biznio
Reikia lietuvių salesmenų.

0

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Po penkiolikos metu ieš
kojimo surado savo 

sūnėną
Charles Lerner, turtingas 

New Yorko fabrikantas, užva
kar surado tai, ką ieškojo be
giu penkiolikos metų. Dalykas 
štai kame. Prieš penkioliką me
tų Paryžiuje mirė jo sesuo, pa
likdama du sunu, kurie su te- 
vu atvyko į Jungtines Valstijas.

Nuo to laiko Lerner nieko a- 
pie juos negirdėjo. Jis samdė 
detektivus, ieškojo jų visuose 
didesniuose miestuose, bet vel
tui. Užvakar jis sužinojo, jog 
Chicagoje (1102 S. Lincoln St.) 
gyveno Allen, kuris visai dai 
nesenai apleido namus, palikda
mas savo du sunu Dievo valiai. 
Lerner pasamdo visą pulką vai
kų, kad padėtų jam surasti Al- 
leno sūnų. Po penkių valandų 
ieškojimo Joe Allen, Lernero 
sūnėnas, tapo surastas berniu
kų namuose. Džiaugsmo kaip 
vienam, taip ir kitam buvo 
daug. .

Jos Allen yra tik 17 metų 
jaunuolis.

Bus paliuosuota 161 
, policistas

Policijos viršininkas Collins 
vykdina naujas reformas: trum
poje ateityje jis rengiasi pa- 

Uiuosuoti 161 policistą. Visi tie, 
Į kurie turi 62 ar daugiau metų, 
,turės pasitraukti iš tarnystės, 
j Tas patvarkymas palies ne tik 
paprastus policistus, ale ir ka
pitonus bei leitenantus. Collins 

‘sako, kad policistui reikalinga 
daug energijos. 0 jaunas vy
ras visuomte turi daugiau ener
gijos, negu senis. Taigi senie
ji policistai bus pavaduoti 'jau
nais. Tai dar ne visa. Kovai 
su nuolat didėjančiu banditizmu 
'bus dar nupirkta policijai 100 
naujų automobilių. Tais auto
mobiliais policistai važinės po 

•gatves ir dabos tvarką.

Susirašinėjo su 14 
panelių

Jacob Glass (4755 N. Saw- 
yer Avė.) nutarė užmiršti, kad 
jis yra vedęs ir gyventi, kaip 
nevedęs. Jis pradėjo romansuo
ti su 14 merginų susyk. Ra
šė joms meiliškus laiškus ir 
skundėsi, kad jam ilgu esą. Mo
terys,, žinomu, minkštos širdies, 
tad ir guodė, jį kaip galėdamos. 
Bet jo pati apie tai buvo ki
tokius nuomones. Ji patraukė 
Don žuaną atsakomybėn už ne 
davimą užlaikymo. Teisėjas 
Hamlin paliepė mokėti $15 sa
vaitei arba eiti į kalėjimą. 
Rugpiučio 19 d. Glass turės pa
sirinkti kalėjimą arba mokėti 
po $15 savaitei.

Neranda žaizdos
Prie 16 ir Blue Island polici

ja rado gulintį John Simerma- 
ną, 16 metų berniuką (1237 
Ilastings St.), kuris isteringai 
šaukė, kad jis esąs peiliu per
durtas. Simerman tapo nuga
bentas j pavieto ligoninę. Ap
žiurėjo jį daktarai, bet jokios 
žaizdos nerado. Tik jo drabu
žiai buvo peiliu perdurti. Ne
žiūrint į tai, Simerman nepa
liovė isteringai šaukti, jog jis 
tikrai perdurtas.

Gazolino sandėliai suda
ro pavoju miestui ;

Gaisro apsaugos biuro virši
ninkas, John Plant, pareiškė, 

j jog 30 gazolino sandėlių, kur 
randasi šimtai tūkstančių galio
nų gazolino, sudaro didelę pa
vojų miestui. Tokios ekspliozi- 
jos, koki įvyko nedėlioję, gali 
bile dieną pasikartoti. Apsisau
goti nuo jų nėra jokios galimy
bės.

Antru kartu apiplėšė 
krautuvę

Banditas padare antrą vi
zitą Atlantic & Pacific arbatos 
krautuvei.. Krautuvės vedėjas 
neteko $28. Prieš porą savai
čių tas pats banditas buvo at 
ą i lankęs krautu vėn ir atėmė iš 
vedėjo Prallbergo $25. Krau
tuvė randasi 2621 N. Clark St.

LietuviiĮ Reiniuose.
Naujieniečiu išvažiavimas

Susirinkę padangėse stori ir 
juodi debesys, gązdino ir bau
gino besirenkančius Naujic- 
niečius ir Naujienietes į savo 
suplanuotą draugišką išvnžia- 
vimą, suimtoj, liepos 18 d.

Atgabeno užkandžius. Pri
daryta skanių sandvičių. Tai 

j vis naujieniečių mergelių pa
gaminti. Visi prikimšo savo 
skilvius. Užganėdinti. Prasi
dėjo visokie šposai ir juokavi
mai. Kiekvienas gerame upe. 
Tai baikas pasakoja, tai špo
są kam nors iškerta. Tai susi
spietę į būrelį, — dainą už
traukia. Taip praslinko visa 
tamsi naktis. Mažai kas miego
jo, nes tokiame dideliame bū
ryje, nelengva užmigti.

Apie trečią valandą po pietų 
skaisčioji saulute prasimušė 
pro tamsius ir susiraukusius 
debesis, nudžiugino visus besi
rengiančius svečius ir viešnias. 
Penkioliką pilnų prisikimšusių 
autpmobilių pasileido į kelio
nę,—tik nevisi vienu keliu. 
Vieni per Blue Island,, o kiti 
per So. Chicagą ir Gary, Ind., 
nutraukę į Waverly Beach, ne
toli Tremont, Ind. Susidarę :į 
brinčius, nusiavę čeverykus, pa
siraitoję, trauke į rytų pusę, 
pagal Michigan ežero bangas.

Toliau nuo žmonių, ant eže
ro kranto, prie kalnelio, apsi
rinko sau tinkamą vietą. Jau 
buvo vėlus laikas. . Šaltoka, 
reikėjo susikurti ugnį. Vyrai,, 
panelės ir moterys pasklido į 
smiltynus ir kalnus ieškoti 
malkų. Surado didelį, storą 
ir šakotą sausą medį. Visiems 
parupo, kad jį atsigabenus į 
savo laužą. Vienas smarkuolis 
įšliaužė į pat viršūnę ir ten 
pririšo virvę, o kiti iš apačios 
pradėjo kirstino dar kiti trau
kyti už virvės ir lenkti, ir už 
pusės valandos nudžiuvėlis 
medis jau gulėjo ant žemes. 
Kiek džiaugsmo! Atritino ant 
laužo, — laužas tratėjo.

( i ąsa uirt 6-to pusi.)

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALlStAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųptu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka* teisingai akinius. Vjsuo- ( 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Kai negalėjo dirbti, 
nusižudė

“Kai aš pamatysiu, jog dau
giau nebegaliu dirbti, aš pasi
šalinsiu iš šio gyvenimo. Aš 

'Aš manau, jog kiekvieno žmo
gaus yra pareiga nedasileisti

1278 Justinai iSkakauskienei 
1275—Onai Sutkienei

I 1 175----Barborai Moekaitei
II 176- Agotai Mockienei

1285—Jonui Bitinui
4296—Kjhdimicrui Lukausk ai

te i
11 17 1—Petronėlei Stankaitei
20778- Juozui iLcnskui
20779 Lorisei Tamošiūnienei

1288—Petronėlei Akelaitienei
21 >777— La ud v i kai Valašii vienei 
22161—Pranciškui Simokaičiui 
22166—Uršulei Jurkienei
21152—Mortai Aidukienei

1376—Adolfui Jakubauskui 
21086—Jonui Mockaičiui

21939—A į) oi i o n i j a i Grigala vi
eni tei

22001 —Stanislovui Stascvičiui
1117—Domicėlei Zekonaitei

22127—Onai Jajuolienei
4139—Jonui Mosilioniui
1201—Zuzanai Šukienei

22258—Mykolui Šatkauskui
1216—Onai Mileikienei

22139—Juozui Zakarauskui
22110—Jievai Stakeniutei
22111—Michalinai Stirbienei
22145—Michalinai StiirbSenei
22150—Monikai Petraitienei

1265—Juozapui Adomėnui
1269—Petrui Zoriui
1267—Elžbieta i Juzenienei

iki to, kad jis butų našta gimi
nėms, draugams ir visuomenei.” 

I Tai tankiai kalbėjo Lou Os
borne, 75 metų amžiaus (418 

AV. Marųuette Bd.), savo draK 
U’ui A. Sloan’ui, su kuriuo jis

Nusižudė brokeris
------ r-— , .

Prieš keturius metus Emil W 
VVagner, brokeris, buvo milio- 
nierius. Prasidėjo nelaimės ir 
jis prarado visą savo turtą. Už
vakar jis nutarė padaryti są
skaitą su gyvenimu, nušokda
mas nuo< penkiolikto aukšto. Jo 
kūnas nupuolė ant Monroe teat
ro, didmiesty j.

$50 už Webbo suėmimą

gyveno.
I Vakar Osborne nuėjo prie 
Normai ir Stevvart id nusišovė.i

Pasipriešino areštui 
tapo nušautas

Vincent Truco, 27 m. (3321 
S. Wabash) užvakar mirė Brid- 

įwell ligoninėje. Jį mirtinai pa
šovė policistas John O’Bryant, 

j kai tasai pasipriešino areštui. 
I Policistas turėjo varantą.

Gubernatorius Len Small ski
ria dovaną ($50.00) tam, kuris
suims Robert Webbą, paskilbu- 
sį Chicagos banditą ir žudeiką. 
Prieš porą dienų Webb pabėgo 
iš Jolieto.

Archie Roosevelt 
Chicagoje

Archie Roosevelt, buvusio 
prezidento sūnūs, ątvyko Chi- 
cagon. Jis sustojo Blackstone 
viešbulyj. Jis sakosi atvykęs 
biznio reikalais.

t

Neleiskite
Pleiska
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūrą ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų
ir pleiskanos tuojaus išnyks. I 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ju. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y,

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

‘ SALUMET GROVE, 
Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken- 

v»a daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įaįfikėjimą j 
daktarus j nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes tucel pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
■tuo šios dienos iki pat užganėdinan- 
•iu pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mū
ri specialistai, pirmučiausiai ištini 
ju.-jų ligą be spėliojimų su pagelbą 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save. -

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurj galime ju
mis permatyti bo skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengiinas dėl ifimietavimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija krauju ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Phone Boulevartl 7589

Lietuvių Dentistas patar- 
. z * iuhAS geriau.

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

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

* I

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvų?

(Tai yra paprasti simptomai, dėl 
J kurių matymas reikalauja pagel- 

bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptickos 
Fastebūkite mano iškabu

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Tel. laJtayrtU 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvi*, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska, 
3228 W. 88th St, Chkago, III

X-llay egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu’’ ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visa savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduolei, kurios jčirškiamos tie
siog į kraują, /prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turimą visponfet prirengtas — gyduo
les prčfęsoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaa 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpninu sveikatos, galite 
40 N. Wells St.

kampas VVashington St.
Ofiso valandom: Ketverge, seredij ir suba

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniais nuo 10 Iki 1 po pietfl. Pa- 
nedėlv, kotverre ir pėt nykioj nuo t) ryti iki 
6 vai* vakara.

The Peoples Health / 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nckentėkite ilgiau.

Gydome lubal panekmingai ir vau tatai- 
tenėjufiiaą Ir komplikuotai ligas, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniai* 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmo, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krūtinis ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų speeia- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko i musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą toris ilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pageibčjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikata 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

NUPIRK
Typewriter| arba 
rašomą mašinėle

Kaina $69
Tuomi pfidacyst dideli szuagunm 
pate sau, savo tfiaintai* ir drau
gams su kuriuig auRiraėiniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 

kitą, negu su ranku. • Gertau- 
aia, parankiausia ir dahkatniauaia 
naačiniiė nu lietuviškomis raidtadg 
p&eauJyj*. Gailiui fx ra
šyti.

(raunama*

NAUJIENOS 
1739 8 Halsted 

Chicagt, UI.
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1 LietuviųRateliuose
JUSTINAS Bl’šM A

Mano mylimas draugas per
su šiuo pasauliu sulau- 
metų amžiaus, sekma- 
liepos 19 dieną, 10 vai. 
Paėjo iš Moskaičių kai- 

Ame-

s i.-k y rė 
kęs 40 
dienyj, 
ryte, 
mo, Barstaičių parapijos 
rikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą ii- seserį Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas randasi. 
4603 S. Marshfield Avė. Laido
tuvės jvyks ketvirtadienyj, lie
pos 23 d., 9 valandą iš ryto, iš 
namų 4608 S. Marshfield Avę. 
koplyčios j šv. Kryžiaus bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

} Visus draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti miru- 
siamjam paskutinį patarnavi
mą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekam, draugas 

Franciškus Druktenia.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

l<o choro vedėjui reikia? Pvieg- 
tam ir šiaip vyrukas jis neiš- 
tižęs. Vyčiukės tik sukasi a- 
pie jį ir laižosi, kaip katinas į 
lašinių bryzą žiūrėdamas.

Bet staiga iš giedro dangaus 
lyg perkūnas trenkė: Gubaus
kas — čekių klastuotojas. At
sikelia vieną gražų rytą Bridge- 

prisidėjo prie porto biznieriai ir suranda, kad 
gauti iš W. Alfonso Gubausko 
čekiai yra netikri. Vienas pa
sijunta apgautas ant $35, kitas 
ant $70 su viršum, trečias dar 
ant kitokios sumos ir tt.

Pasirodo, kad Gubauskas var- 
reikėjo va- tojęs p. Budriko čekius ir klos

tavęs juos.
ir Naujienų Pats* gi Gubauskas, 

draugai ilgui neužmirš šio iš- už porą šimtų dolerių 
važiavimo, » es 
naius, smagus, draugiškas ir 
patenkinantis kiekvieną, 
lurėjo progą tame dalyvaut’.

— Saviškis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo r» pusi. I Tel. Lafayette 5153-6438

Jei jus Jaučiatės Sergantis 
Nuvargęs ir Silpnas, Ne

būk Nusiminęs

Kiti pasivėlino atvažiuoti. 
Ieškojo didžiojo būrio net ke
lias valandas. Tiktai kuomet 
gavo nurodymą, kur surasti, 
tuomet tiktai 
didžiojo pulko ir sykiu su ki
tais šildėsi prie ugnies ir valgė 
užkandžius.

jBytmetį kiti važiavo namo, 
o 'kiti dar pasiliko iki pat va
kavo. Maudėsi, 
kučiavo, kol tik 
žinoti namo.

žaidė ir šne-

Cicero

išleidęs 
klastin- 

jis buvo origi- gų čekių, paspruko kur tai.
Dabar vyčiai neteko chorve-

kuris džio, o vyčiukės — šaunaus ka
valieriaus. Sakoma, kad delei 
to įvykio kai ^kurios vyčiukės 
labai kremtasi. “Subrokinęs” 

jų širdis. —N.

Liepos 15 d, įvyko Lietuvių 
Liuosybės Namo Bendrovės 

Nors Vieną Sykį Jau yra Naujas Re- I susirinkimas. Nors vakaras 
ceptas Kuris Suteikia Tukstan- buvo vėsus, bet susirinkiman 

čiams Palengvinimą į Ke- I. . • _ i.. :x
lėtą Dienu labai • mažai teatsilanke. Ir is

, .. . . . .... , v’so nieko ypatingo nenutarta.
Mūru skaitytojai nuiistcbfe daMtinojf. I . 1 V

kj»d daug tukutančių silpnų ir ligotų imo_ j )įf(‘k torill l’ajHirtai ta|)O primi
nių vartoja taa gyduole* ir gauna gerą pa- I t • j- i 1
lengvinim* | keletu dienų. Jus esate sko- I Įj. Iš atskaitos pasirodė, 1x0(1 
lingaa sau ir savo draugams, kad suteikus | . _ . . , - ,
toms gyduolėms bandymą jei jų# jaučiatės bėglU (» mettCSių beildrOVe tll- 
nuvargęa, silpnas, ir nieko negalite veik- | _ . _
ti, jus tiesiog nusistebėaite; 1 
jus pradėsite jaustis geriau. Jei jūsų dak
taras dar nėra užsakęs jų dėl jūsų, tik rtu- 
eikite pas savo aptiekorių ir gaukite bu
telį. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos yra ma
lonios vartoti ir jų# gausite jų visam mė
nesiui apie už Ž1.00. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, punch ir vigor dėl silpnų, nu
vargusių nervų ir muskulų. Atbudavoja rau- 
duoną kraują, stiprius nuolatinius nervus 
ir suteikia jiem# labai didelį stiprumą. Nu- 
ga-Tone suteikia malonų, 
gą. gerą apetitą, 
moliuoja kei>enis 
mą ir jus jausite# kaip 
kelias dienas, 
labai gerai ką jos padaro 
muoae, jie privertė visus 
teikti garantiją ir sugrąžinti 
jus nebusite užganėdintas, 
mos ir pardavinėjamos pas 
tiekorius.

KA SAKO SV. PETRAS 
APIE RUGPIUCIO 9 D.

atAvieiiiantį mie- 
nuolatinl ėjimą lauk, »ti- 
ir inkstus i Kerą veiki- 

naujas žmogus j 
Išdirbėjai Nuga_Tone žino 

tokiose atsitiki- 
aptiekorius su- 

pinigus, jei 
Rekomenduoja- 

visus gerus ap-

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENCJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai si.

Ligoniai moka tiktai už serumus,' 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vč-, 
liausies mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniAka> ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic 
1657 W. Madison St. 
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

galite veiK- i . • v • i i
kaip greitai Į rėjo $10,000 suvirsiiDi įplaukų.

Išmokėta $8,000. I uo bildu li
ko apie $2,(MM). Tai neblogai.

Buvo pakeltas klausimas 
apie serų pardavinėjimą. Tas 
klausimas visuomet sukelia adug 
pasižadėjimų, kurie tankiausia 
pasižadėjimais ir lieka, šį kar
tą daug Mpie tai nebuvo kalbė
ta. Direktoriai paaiškino, 
dauguma šėrininkų žiuri 
pirštus į tą reikalą.

Beje, pradžioje sezono 
darymo nutarta rengti

kad
pro

ati- 
kon- 

ccrtą. Koncertas turės būti 
vienpusiškas.

Buvo atkreipta domę į 
koracijas. Visi apsidairė ir 
mate, kad svetainė kitaip 
rodo, negu pirma. Bet dekoruo
ti tik pradėta. Kai bus Užbaig
ta, tai tikrai bus “fain”.

Tai tiek apie tą susirinkimą.
—Koresp. K. P. D.

ne

pn- 
at-

Pabėgo čekiu klastuo 
tojas

Alfonsas Gubauskas išleidęs už 
porą šimtų dolerių klastingu 
čekių

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

PARDAVIMUI 
liūs uždaromas, 
ga kaip naujas, 
ba mainysiu ant 
mažo groserio arba kendžių fttoro.

Atsišaukite 
900 W. 31 St.

Hudson automobi- 
Karas atrodo ir 6e- 
Panluosiu pigiai ar- 
piasto automobilio,

RAKANDAI

PARDAVIMUI cigarų, irę cream 
soilos ir visokių smulkmėm/ Storas. 
Geras biznis. Parduodu 
priežastis apleidhno miesto. 
$850.00.

Kreipkitės
1013 E. 65th St.

pigiai iš
Kaina

lietuvių su b divizija
5 kambarių cottage, yra elektra ir 

moderniškas pi u Elbingas, furnace šil
doma, 1 blokus nuo McKinley Parko, 
netoli naujo vieno milijono dolerių te
atro, kaina, $3,300, cash $1,000, išmo
kėjimais.

Atsišaukite

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 res.

PARDAVIMUI 2 nauji karpetai, 
9x12, bresinė lova prirengta’ $15, di
delė vietrola, su daug rekordų, $35, 
karšto vandens boileris, gali apšildy
ti cottage, su tunka, $50, garažo ga- 
sinis heateris« $40.

3412 S. Hamilton Avė. 
netoli 35th ir Archer

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė labai pigiai tik už $1,200.00. Tu
riu dvi krautuves nepajiegiu tvarkyt 
abiejų. 4 ruimai pagyvenimui, vieta 
apgyventa visokių tautų; biznis cash. 
Ir vienus fixturius galima pirkti.

Atsišaukite
2958 Lowe Avė.

i 2031 W. 35 St., 
Tel. Lafayette 0909

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

PEOPLES PLUMBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Miivvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

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

4105 So. Maplewoo<| Avė.
Tel. Lafayette 7799

PARDAVIMUI 4-rių ruimų 
rakandai — parduosiu už priei
namą kainą.

Ats i šaukite
2806 So. Union Avė.

EXTRA PARGENĄS
Pardavimui krautuvė, saldainių, 

tabako ir groserio, lunch room, arti 
didelių dirbtuvių, pigi renda, gera 
proga dėl lietuvio padaryti pinigų; 
priežastis — turiu du bizniu.

10400 Corliss Avė.
Pullman, III.

Tel. Pullman 0323

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

Atsišaukite
RADZIK & CO., 

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA —

KENDŽIŲ
KRAUTUVĖ.

UŽ $1000 cash, nupirksite krautu- , 
vę ir 6 kambarių flatą, prie 47 St., Jį 
netoli Union, medinis, pečiumi Šildo
mas, kaina, $4500, tai yra bargenas.

H. J. COLEMAN & CO., 
4705 So. State St., 

Drexel 1800

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOH Be 
Peilio* dU Skausmo

Tegul išgydyti ir užganėdinti pa
cientai kalba už mane. Apsimokės 
jums perskaityti ką jie sako čionai 
kas savaitę.
mo, saugus ir tikras.
ant visados.

Gydymas yra be skaus- 
Gydymas yra 

Jums nereikės išlikti iš 
darbo nei vienos dienos, 
bai mažai atsižvelgiant 
vertę.

Skaitykit ką M r. Kari 
metais:

Gerbiamas daktare Flint:
“Aš noriu pasakyti, kad laiką ir pi

nigus kuriuos praleidau pas kitus 
♦ taktaius, abejojau, ar jus galėsite 
mane išgydyti. Bet jus išgydėt ma
ne puikiu savo metodu ir aš manau, 
kad aš ir dabar esu sveikas.

Joseph Kari, 11723 Harvard Avė 
Skaitykit ką M r. Kari sako 1925 

metais, dvidešimtį metų vėliau.
Gerbiaras daktare Flint:
“Aš tikrai žinau, kad aš ir dabar 

esu sveikas. Dvidešimtis meti) at
gal jus išgydėt mano rupturą, be pei
lio, be skausmo ir be sirgimo. Nuo 
tos dienos iki dabar aš esu 
sveikas ir tvirtas 
t rūbelio su 
rekordas“.

Joseph
M r. Kari 

rekordas, 
kordų, kurie yra lygiai geri, 
dėl iŠsigydymo yra gera ten kur kiti 
išsigydė.

VERTUOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

I)r. E. N. Flint
322 S. State St. 5 augštas, Chicagc

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta.

Kainuoja la 
į gydymo

sakė 1905

Nuo 
saugus, 

neturėjau jokio 
ruptura. Tai yra geras

Kari, 11723 Harvard Avė. 
turi tiesą. Tai yra geras 
AŠ turiu Šimtus kitų re- 

Viete

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

Prieš kiek laiko Chicagon at
sikraustė iš Kanados Alfonsas 
Gubauskas. Jis pradėjo dirbti 
pas žinomą Bridgeporto biznie
rių, p. Budriką, kuris laiko mu
zikalių instrumentų krautuvę.

Pirmoje vietoje Gubauskas 
pradėjęs meilintis prie vyčių (o 
prie vyčiukių dar labiau). Jis 
pasisakęs kad esąs vargoninin
kas iš Kanados ir žadėjęs jų 
chorą vesti. Viskas ėjo, kaip 
sviestu patepta. Gubauskas 
padainavęs keletą kartų, —bal 
sas geras ir dainuoti moka. Tad

Investoriai
Turi puikią progą daly
vauti gavime didelių pel
nų už investuotus pinigus 
į subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugoji
mas. Syndikato nariai už
laiko žemės title kol tik ji 
yra parduota. Susižino
kite su mumis tuojau.'Na
rių skaičius aprubežiuo- 
tas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

Box 574.

Šiomis dienomis, vidurnakty, 
specialia komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Dangaus 
sekamą Radiogramą:

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

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

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.”

“šv. Petras.”
Paaiškinimų prie šios Ridio-

gramos, manome, nereikia.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURĖK
sąvaitę, kas dviKas 

ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš gavo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai, dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: ,
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujiem! P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius * 

į Naujienų knygvedis ir kreditų 
' užVeizda.
' Gali prisirašyti kasdieną 

nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES.
i Gerbiamieji : Lotų savininkai ir 

draugijų atstovai esate kviečiami j 
kapinių pusmetinį susirinkimą, kuris 
įvyks ketverge, liepos (July) 23 die
ną, 1925 m., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., 7:30 
vai. vak. Jūsų atsilankymas butinai 
reikalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo kurie yra 
reikalingi dėl kapinių labo.

Kapinių Valdyba.

Repeticija Veikalo “šėtono Karaly
stė“ šiandien, seredoj, liepos-July 22, 
7:30 v. v. Pulaski Park svet., Black 
Oak ir Noble gatvių. Visi artistai: 
kardinolai, kunigai ir visokių įstaigų 
ir profesijų atstovai; velniai, velniu
kai ir pats šėtonas Licipieris, būtinai 
atsilankykit, nes šiandien bus galu
tinas nustatvmas rolių. Kviečia

M. Dudulienė, Režisierė.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Pres.

Ul-

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Phimbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

Phone Boulevard 2035.
Kvietkos su reputacija

URBA FLOWER SHOP
SKINTOS KVIETKOS

Vpstuvėms bukietai, šermenų vainikai
— special urnas

3324 S. Auburn Avė. (Bridgeport) 
CHICAGO, ILL.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių. bučernių, delikatc- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta de) 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE FIXTURE CO.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGI du arba trys 

atskiri 'kambariai. Kas 
praneškit į

Naujienų Skyrių, 
Box 238

3210 So. Halsted St.

turit

SIŪLYMAI; KAMBARIŲ
IŠRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Tęlephone Roosevelt 
8500, Box 566.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys, šviesus, didelis, vienam ar
ba dviem vaikinams, elektra, 
maudynes ir kiti parankumai, 
2 fl. frontas.

722 W. 18 St.

PASIRENDAVOJA švarus 
kambarys, dėl vienos arba dvie
jų merginų. Matyti galima kas
dien iki 2 vai. po piet.

3218 So. Halsted St., 
II floor

REIKIA DARBININKįJ
VYRŲ

REIKALINGAS čia augęs gabus 
vaikinas dirbti į bučernę ir groser- 
nę, turi mokėti važiuoti Fordo karu; 
kambarys, valgis ir gera alga. At
sišaukit ypatiškai nuo 6 iki 8 vakare.

Tel. Pullman 6115
11956 So. Halsted St.

W. Pullman, III. -

REIKIA barberio vakarais ir 
subatomis arba tik subatomis, 
turi būt patyręs savo darbe.

V. LAUCIUS, .
1791 So. Union Avė.

BEIKALINGAS barberys, ge
rai patyręs savo amatą, darbas 
dienomis, gera mokestis.

Atsišaukite
10722 So. Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA sportiškas karas — 

gerame stovyje. Da mažai važiuo
tas. Parduosiu' visai pigiai arba 
mainysiu j Radijo su biski primo
kė j imu.

Atsišaukite
927 W. 35th Place

PIANŲ BARGENAI
SCHULTZ Grojiklis Pianas Mo

derniškas su rolėmis ir benčiu, už 
.......... $225 
Pianas rie- 
.......... $245 
Upright Ši i 

.............. $90 
Walnut, tik 
........ $365

Console,1 
:noi uuiS, 

.......... $145

n. C. BAY Grojikus 
šuto medžio už ..........

BALDAVIN Howard 
notų, už ..........................

KIMBALL Grojiklis 
už ...................................

BRUNSAVICKnRadiola
tūbų kombinacija su 25 rekordais, 
už ...........................................

DE-FOREST 4 tūbų Portablo ra- 
dio už ....................................   R65.

Jei reikalinga ant lengvų išmo
kėjimų. JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Str.

SMITU and BARNEY GROJIKLIS 
Pianas <88 notų su benčiu ir 

roliais, už $90.
Atsakantiems žmonėms

IŠMOKĖJIMAIS
3327 So. Halsted Str. pirmos lubos

PARSIDUODA labai 
vietoj Ice Cream Parlor su 
derniškiausiais įrengimais.

, 1733 S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

25

geroj
mo-

CHASE Baby Grand Piapas, 
artistiniai keisai, gražus balsas 
ir geras veikimas, kaina 
Priimsiu po $10 j menesį.

8121/2 W. 63rd St., 
l-st floor

$200.

PARDAVIMUI garažas ir auto tai
symo ša pa, dėl 20 karų. Labai ge
ras biznis; tas pats savininkas per 7 
metus. Visi smulkus dalykai dėl 
Fordo karų.

Parduosiu pigiai.
912 W. 35 St.

GROSERNĖ
Parduosiu arba mainysiu ant 

loto arba automobiliaus. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. 
Su reikalu kreipkitės

3437 So. Morgan St.

DELIKATESEN ir grosernė, 
cigarų ir kendžių, daromas ge
ras biznis, turi būt parduota 
tuojau.

5135 So. Halsted St.
Phone Boulevard 1524

PARDAVIMUI kendžių ir 
įoe cream krautuvė. Pagyveni
mui 4 ruimai, pigi renda. Prie 
žastis— išvažiuoju į Lietuvą.

1349 W. 69 Str.

PARSIDUODA kampinė gnoser- 
nė, delicatessen krautuvė visokių 
tautų apgyvento] apielinkėj. Biz
nis eina gerai. Parduodu irgi pia
nų ir fumičius. Krautuvę mainy
čiau ant namo.

1350 W. 13 Str. 
Krautuvė
-----------L—------------- T------------------

GERIAUSIA proga, pardavimui 
buČernS ir grosenft, brangus fikče- 
riai, už mažą kainą. Butchers ice 
box, elektro mašinos, bus parduota už 
pirmą pasiūlymą, iš priežasties ligos, 
ir kiti reikalingi daiktai prie bu- 
černės.

10455 So. Michigan Avė., 
Roseland, III. Pullman 0789

PARDAVIMUI valgykla ir ice 
cream parlor arba mainysiu į mažą 
namą.. " i—-
moteris 
pigiai.

Priežastis pardavimo, viena 
negali apsidirbti.* Parduosiu

1913 W. Lnke St., 
Melrose Park, III.

PARSIDUODA kendžių, ice cream 
ir minkštų gėrimų krautuvė. Biznis 
eina gerai, pigi renda, parduodu, 
nes turiu kitą užsiėmimą.

Atsišaukite
6251 So. St. Louls Avė., 

prie 68-čios gatves

PARSIDUODA karčiama, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas; 
parduodame pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1632 W. 46 St.

Atsišaukite
975 W. 19 St.

PARDAVIMUI groserne, tas 
pats savininkas per 4 metus. Ge
ra priežastis pardavimui. Ren- 
dos $45 su kambariais. Geroje 
vietoje. Pargenąs.

2862 W. 38 St.

UŽ $1000 cash nupirksite 6 kamba
rių medinę cottage, LaSalle St., ne
toli 61 St., pečiumi šildoma, yra elek
tra, vana, garažas, kaina greitam 
pardavimui, $4500.
HOLZHALL, H. J. COLEMAN & Co. 

4705 So. State St., 
Drexel 1800.

bučernė ir
Randasi geroj vietoj.

PARDAVIMUI 
groserne. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4504 So. Paulina St.

PARDAVIMUI—už $700 nu- 
pirksite 6 kambarių stucco na
mą, lotas 87,/2x125, kaina $6,000 
arba mainysiu į ką nors. 
Box 575, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

MORTGECIAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI restauranas, 

geroj vietoj, pelningas biznis, 
ant 
na-

prie gatvekarių linijos, 
kryžkelio. Arba mainysiu į 
mą, lotą ar kitą kokį biznį.

2008 W. Chicago Avė.

ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus. ‘
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

NAMAI-ŽEME IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

Naujas Mūrinis 
Bungalow

Rockvvell St., netoli 63 St., 
sun parloras, visas medis aržuo- 
lo, 2 karų garažas, kaina, $7900, 
cash, $2900, už kitus morgičius 
į 3 metus.

Du 3 Flatą Mūrinis
5-5 kambarių sun parloras, 

visas medis aržuolo, karštu van
deniu šildomas, 30|pėdų lotas, 
ant Maplewood Avė., netoli nuo 
Marųuette Parko, kaina, $14500, 
cash $4,000.

Naujas Dešimti Fialų 
Mūrinis

Du po 5 kambarius ir 8 po 4 
kambarių, sun parlorai, ugna- 
vietes, 50 pėdų lotas, šiaur va- I 
karinis kampas Marfjuette Road 
ir Campbell Avė. Paimsiu bun- 
galow arba 2 flatų namą į mai
nus.

Western Avė. Lotai
25x142 pėdų lotas, netoli nuo 

59 St., transferinio kampo, savi
ninkas išvažiuoja į Floridą, ati
duos už $3300, išmokėjimais.

50x125 pėdų lotas, netoli nuo 
55 St., kaina $3750, pusė cash.

Atdara vakarais ir nedėlioj.

A. N. Masiulis & Co
6641 So. Western Avė., 

Tel. Republic 5550

PARDAVIMUI arba mainymui, 2 
augštų mūrinis namas, yra skiepas, 
aautuvė, 5 kambarių flatas, kampi
nis prie Westęrn Avė. Priimsiu ma
žą farmą arbo lotus arba cash. Ga- 
ite tuojau kraustytis į flatą.

MAINYSIU j cottage arba bunga- 
ow ant S. W. Side į namą, 1607 So 
lalsted St., 3 augštų, krautuvė ir 4 
lutai po 4 kambarius. Dideles įplau- 
cos. Jei pirksite už cash, gausite 
pigiai.

Atsišaukite
TUPONICH AND SIMAN, 

1344 W. 18 St.

AR TURI 2 FLETI
5 Kambarių atucco Bungalow ve- 

i a tįsios mados, mainysiu ant 2 fletij, 
netoli Vienuolyno. Jei reikės pridė
siu pinigų.

Atsišaukit tuojaus.
F. L. SAVICKAS,

726 West 18th Street,

PARDAVIMUI 5-6 kambarių 
medinis namas, mūriniu pama
tu, yra vana, gasas, elektra, ren- 
dos $40 cementinė ėlė netoli mo
kyklų, bažnyčių, 2 karų linijų ir 
busp linijos 5746 Aberdeen St.

, ;> .ui jį< jlteJK,(S'- kLįj; 'h į!1 •. i i ■ ■' •.<»»..
. . ____________________________ ....------------------ ----------
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Pinigai 
paskolon 

ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

. BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

TURIU ant rankų pinigų grei
tam paskolinimui ant pirmų ir 
antrų morgičių — nuo $1,000 ir 
augščiau. Taipgi perkame mor
gičius. Lengvos išlygos.

Kreipkitės pas
JOHN J. LIPSKI & CO., 

4650 So. Westem Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
l................  ... ----------------

ŠTĄI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! _ Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

v >

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobflhj me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
TEDERA L AUTO ENGINEER1NG

1507 W. Madison St.


