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Herriot vėl Francijos 
premjeras

60 žmonių žuvo per po
tvynį Jugoslavijoj

New Yorke policija areštavo 
400 streikuojančių siuvėjų

Herriot sudarė naują Frau- Jugoslavijoj potvyniuose
cijos kabinetą žuvo 60 žmoniy

PARYŽIUS, liepos 19. — Ba-

sudarė naują Erancijos kabine
tą, vietoj griovusios Briando 
ministerijos.

Naujosios valdžios sudėtis 
Lūs tik šiandie vakare paskelb
ta, nors neoficialiai jau yra ži
noma, kad jos sudėtis bus to
kia:

Premjeras ir užsienio minis- 
teris, Herriot: Teisingumo. Be
ne Benoult; Finansų, Anatolc 
de Monzie; Laivyno, Dumesnil; 
Karo, Painlcvc; švietimo, Dala
dier; Prekybos, Loucheur, Vi
daus, Chautemps; Pensijų, .Jour- 

Oueuille;
Irocouer; 
Kolonijų,

VIENNA, Austrija, liepos 19.
Pranešimai iš (’elinjos, .Ju

goslavijoj, sako, kad toje apy
gardoj potvyniai sunaikinę ke
letą kaimų, šešiosdešimtys žmo-

I »ask iausios telegramos 
Belgrado skelbia, kad vandens 
užlieta bendrai apie 400,000 ak
rų plotas. Vanduo išgriovęs c„_ 
keletą tvankų.

Graikijos diktatorius tre 
mia savo priešus

dant ;

Iš tųjų penki Ihivo minisle- 
riais Herrioto kubinei*, sudary
tame biržely 1921 metų, būtent, 
Renault, Dumesnil, Daladier, 
Cbautemps ir Ųueuille.

Trylika pasažieriy sužei 
sta busui apvirtus

liepos

vakar

VVashingtoną. Pa. Devyni buvo 
pavojingai sužeisti, ir jie nuga-

Illinois Universiteto 
darbininkai sustrei

kavo
l'RBANA, III., liepos 19.

priklausądarbininkai,

paskelbė 
streiką, protestuodami dėl to, 
kad statomam universiteto kny 
gyno triobesiui į darbą samdo
mi neunijistai.

unijai,

tR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jum* 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
Į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

N. Y, 400 streikuojančiy 
siuvėju areštuota

NEW YORKAS, liepos 19. —
Policija šiandie areštavo Ne\v

Neramumai Japonijoje
15,000 žmonių minia puolė gu

bernatoriaus rezidenciją; gu
bernatorius sumuštas.

Lietuvos žinios.
Yorke keturis šimtus streikuo
jančiu rūbų siuvėjų, kaltinamų 

' dėl kėlimo netvarkos. Streiki
ninkai bandė darvt demonstra- 
vi jįj.

' Apie šimtas patrolmenų at-
pyškėjo j miesto dalį tarp 25th 
ir 391 h st.f ir tarp 5tb ir 8th 
avenue, ir ėmė kimšti j savo 
vežimus streikininkus. Apie 
pusė areštuotųjų buvo mote
rys.

Žmogaus godumas
Rado badu mirštantį elgetą, 

turintį $13,780 banke

19.

be

DU L UTĮ L Minu., liepos
— Policija rado gulintį ties 
ležinkelio linija nusilpusį, 
veik badu mirštantį žmogų, o

iš I šalę jo pamestą kubą su ke
liais griežiniais sudžiovusios 
duonos ir keletu kautų. Jis nu- 

(jar| gabenta ligoninėn, kur paaiš- 
kad tai esama elgėtos, 
B. Shea, 60 metų am- 
Elgėtos skurlių kešenėj 

banko knygutė, parodan
ti, kad jis turi banke pasidėjęs 
viso 13,780 dolerių, už kuriuos 
jam buvo ką tik įrašyta $70(1 
nuošimčių.

vardu
žiaus.

[Pacific and Atlantic Photo]’

“Elkų” šventovė, kuri liepos 14 d. tapo atidaryta Chicagoj. 
Jos pastatymas atsiėjo $3,000,000.

TOKIO, Japonija, liepos 19. 
— Nagano mieste, šimtą mylių 
j vakarus nuo Tokio, penkioli
kos tuksiančių žmonių minia 
pakėlė maištą prieš gubernato
rių t’metani. Minia puolė gu
bernatoriaus rezidenciją, patį 
gubernatorių numetė nuo bal
kono žemėn ir taip sumušė jį 
medinėmis klumpėmis, kad la- 
sis gulėjo be sąmonės. Manyda
ma, kad jis nebegyvas, minia 
nužygiavo į policijos viršinin
ko rezidenciją, bet nedarus ten 
viršininko, išdraskė jo namus.

Vėliau minia puolė vietos 
laikraščio įstaigą ir ją taipjau 
sudaužė, sudraskė.

Atgavęs sąmonę gubernato
rius tuojau .telegrafavo į arti- 
miausį garnizoną, prašydamas 
kariuomenės pagalbos.

Lietuvos “krikščioniu” 
režimo paminklai

Krikščioniškoji žvalgyba

Diktatoriaus Dangalus vy
riausybė areštavo tris buvusius 
Graikijos premjerus, Kal'anda- 
risą, Papanastasioną ir Michala- 
kopulosą, kaltinamus kaipo da
lyvius tariamo sąmokslo nuvers
ti valdžią ir nužudyti Pangalo- 
są. Visi trys areštuotieji ištre
miami i Nakosto salą.

Perkūnas užmušė trisde 
šimt žmoniy Albanijoj

Katalikai parduoda savo 
mokyklas Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
19. - Mokyklų savininkų ko
mitetas, atstovaująs 131 mo
kyklų savininkams, paskelbė, 
kad valdžios reguliacijoms įė
jus galion liepos 31 dieną, ka
talikų mokyklos nebusią užda
rytos. Visos katalikų mokyklos 
buvę parduotos, ir naujieji jų

LONDON AS, liepos 19. — I savininkai laikysią jas, prisitai- 
Daily Mail praneša iš Brindisi.pydami prie naujų valdžios re- 
Italijoj, kad per smarkių iie-1guliacijų.
taus ir perkūnijų audrų, siau-| tdrdėt, kad visos katalikų ti- 
tusia Albanijoj, ' perkūnas už-py1^ organizacijos tapusios 
mušęs trisdešimt žmonių. likviduotos . ir kad jų nariai 

‘svetimšaliai ąpleidžią Meksiką.
Visai maža «įų pasiliksią dar 
kaipo mokytojai.

Sako taipjau, kad 
vyriausybė nutarus

PABYŽIl S, liepos 19. 7*e’| bažnyčias liepos 31
didelio Francijos miesto Gan-|apjc |aj (jar j)U8jq^ 
nat skalbėjos i ųšis . darbiniu-1 tre£iadie|iį išleistas
kių, kur iki šiol nežinojo, kas|ųas laiškas tikintiesiems, 
tai yra organizacija paga
liau susitarė ir paskelbė strei
ką. Jos reikalauja nemažiau 
kaip 18 frankų (dabartiniu kur
su maždaug apie pusę dolerio) 
dienai algos, ir be lo dar iš ry
to puoduko kavos — geros, tik
ros kavos, be cikorijos.

Prancūzų skalbėjos pa
skelbė streiką

Konfiskuota amunicijos 
Šmugelis Venezuelos re- 

voliucininkams

Suimta apie 500 tūkstančių šo
vinių, nemaža šautuvų ir revol
verių, bekraunamų laivan, ku
ris buvo Venezuelos revoliuci- 
ninkų nusamdytas. Amunicijos 
šmugeliu yra įsivėlę ir keli ame
rikiečiai.

5 užmušti traukiniui 
sudaužius auta

bažnyčios 
uždaryti 

dieną, bet 
ateinantį 

ganytojiš-

Žemė prarijo du di
delius namus

VVILKESBARRE, Pa., liepos 
19. — Žemei (griuvus į anglies 
kasyklų išraustus po žeme ur
vus, Parson Boroughe prasme
go* du dideli namai. Kitoj vie
toj du mažesni namai stovi ant 
krašto didelės duobės, padary
tos žemės į kasyklas {griuvimu. 
Pavojus gręsia dar dvidešimt 
penkiems namams.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

19.WASMINGTONAS. liepos
— Georgetovvrio universiteto 

■ »

Iseismografas vakar įregistravo 
|stiprų žemes drebėjimą, kurs 
Į tęsėsi nuo 10:25 iki 12:05 vai. 
Įdienos. Drebėjimas turėjęs į- 
I vykti kur nors apie 5,000 mylių 
(nuo Washin^tcno.

BUFFAJjO, N. Y,, liepos 19. 
— Pasažieriniam traukiniui su
daužius geležinkelio kryžkelėj 
automobilį, netoli nuo Lack- 
awanos,

ELEVATORIUS SUDEGS

šeštasis

ATCHISON, Kas., liepos 1(Į. 
— Kilęs praeitą naktį gaisras 

penki automobily va-1 sunaikino Blair Elevator korpo- 
asmenų buvo užmušti, I racijos elevatorių, padarydamas 
pavojingai sužeistas, lapie 250,000 dolerių nuostolių.

Audros ryty valstijose
Devyni žmonės »užmušti; apie 

250,000 dolerių žalos.

NEVY YORKAS, liepos 19. — 
Vaka" rytų valstijose, nuo Ohio 
iki Mainė, siautė smarkios lie
taus ir perkūnijų audros, ku
riose, kiek žinoma, dcvvni as- 
ineps neteko gyvasties, o pada
ryti nuostoliai siekia apie 250,- 
000 dolerių.

Keturi asmens buvo perkūno 
užmušti Naujojoj Anglijoj, ke
turi kiti buvo griūvančių me
džių užmušti, o vienas prigėrė.

Brocktone, Mas*.; perkūnas 
trenkė svarbiausią geležinkelio 
stotį ir uždegė stogą, kurs ta
po dalinai sunaikintas.

Audra sugriovė Bostono Redj 
Soxų beizbolės stadijoną, o 
Springfielde 'nuvertė metodistų; 
bažnyčios devyniasdešimt pėdų 
aukštumo bokštą. Naujojoj i 
Anglijoj daug farmerių triobų i 
sugriauta.

Harrisburge, Pa., pylė ledais,' 
dviejų colių diametro didiuno, 
kurie daug langų išdaužė. '

KAITROS IR SNIEGAS MINNE- 
SOTOS VALSTIJOJ

ST. PAUL, Minu., liepos 19. 
• šiauirnėj Minnesotos valsti
jos daly vakar snigo sniegas, 
tuo tarpu St. Paul ir Minneapo- 
lio apielinkėse žmonės lakavo 
dėl karščio, kurs siekė 100 
laipsnių Fahrenheito, ir vienas 
žmogus nuo kaitros mirė.

Belgija derasi su Mor
ganu dėl paskolos

BRIUSELIS, Belgija, liepos 
19. - Laikraštis Vingtieme
Siecle sako, kad finansų minis- 
teris Franųui turėjęs su Nevy 
Ycrko finansininko Morgano 
atstovu pasitarimą dėl paskolos 
Belgijai jos frankui stabilizuo
ti. Morgano atstovas dabar iš
vykęs j Londoną, kame pasita
rimai busią tęsiami toliau.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu, nors kariais 
gali būt lietaus; kaitra; stipro
kas, daugiausiai pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimųjų 71’, maksimum M8 F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:2) valandą.

Sprogimo tekstilės fabri
ke 5 sužeisti

CLIFTON, N. .L, liepos 49.— 
Standard Textile Products/kom
panijos fabrike šiandie atsitiko 
sėmenų ir naftos garų eksplio- 
zijr, kurios penki darbininkai 
J.jvo skaudžiai, vienas jų lur 
bul mirtinai, sužaloti.

Pačiai įstaigai sprogimas pa
darė apie 20,000 dolerių žalos.

ATĖJO LEMTINGA 
DIENA

• — ■ n I

Pasaulio “žyniai” pranašauja, 
kad šiandie pasaulį ištiksianti 
nelaime.

Pasižymėjęs Ispanijos 
lakūnas užsimušė

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
19. — Aeroplano nelaimėje šian
die užsimušė aviatorius Įeit. 
Manuel Duran, kurs prieš kiek 
laiko, kartu su aviatorium 
Franco, padarė kelionę aerop
lanu iš Ispanijos į Argentiną.

Tekstilės fabrikai laiki
nai užsidarys

LAV’RENCE, Mass., liepos 
18. Vakar buvo paskelbta, 
kad, dėl nepatogių prekybos 
sąlygų. EVelett tekstilės fab
rikai, kuriuose dirba daugiau 
kaip 1,206 darbininkų, paliaus 
dirbę nuo liepos 24 ’ki rugsėjo 
10 dienos.LONDONAS, liepos 19.— Ta

riami pranašai, mistikai, klėr- 
vojantai ir kitokį “žyniai” pra
našauja, kad šis antradienis, 
liepos 20, 1926, busianti “lėni1 
tingiausia diena pasaulio isto
rijoje.”

Dras Walter Wynn, Britų 
antikvaras, tyrinėjęs rašinius 
ant didžios Egipto piramidos, 
sakosi suradęs nenuginamų duo
menų, kurie rodyte rodą, jogei 
antradienį (šiandie) žemę ištik
sianti “didi nelaime”.

Anglijos, Australijos, Naujo
sios Zelandijos, Afrikos ir kai 
kurių Europos kontinento kraš
tų klėrvojantai pilnai sutinka 
su pranašavimais, išskaitytais 
piramidų rašiniuose, apie lem
tingus įvykius, kurie turėsią 
prasidėti kaip šį antradienį.

Kai kurie pranašai savo spė
jimus remia šventraščiu — Ap
reiškimais; kiti remiasi juodo
sios magijos buriniais, dar kiti 

spiritualizmu.
1arp tų, kurie lemia nelai

mes, prasidėsiančias antradie
nį, yra ir garsus “Serlok Holm
so” pasakojimų autorius, Ar- 
thur Conan Doyle.» Doyle yra 
spirituajistas, ir jis sakosi ga
vęs šimtus laiškų iš viso pa
saulio, kur jam pranešu, kad 
visur dvasios kaip choru įsąiė- 
jančios gyvuosius.

Dras Wynn, kurs Londone 
yra žinomas kaipo pranašas, sa
ko, kad netrukus kilsiąs ant
ras pasaulinis karas, ir karas 
esąs taip arti, kad apie rugsė
jį 1936 metų jau “viskas bus 
pabaigta”. Dabartinės valdžios 
formos visur busią išnykusius. 
Ant žemės busianti įsteigta vie
na universalinė valdžia, kur val
dovas busiąs patsai Kristus, 
nors jis ir nežinąs, kaip tas 
Kristus pasirodysiąs.

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
19.-— Lenkija su Vokietija pra
dėjo iš naujo derybas dėl pada
rymo prekybos sutarties.

Du aviatoriai užsimušė 
planui nukritus

HENDERSONVILLE, N. H., 
liepos 19. - Du aviatoriai, R.
Blanc ir M. Coli, užsimušė, jų 
aeroplanui nukritus iš 100 pė
dų aukštumos.

MIRĖ BUVĘS HONDURASO 
PREZIDENTAS

NEW YORKAS, liepos 19. 
Praneša, kad La Ceiboj, Hon- 
durase, miręs Dr. Francisco 
Bertrand, buvęs Honduraso 
prezidentas, 56 metų amžiaus. 
Miręs širdies liga.

Kauno Liet. Žinios paskelbia 
kopiją laiško. Metelių dekano, 
kun. Jurgi los, išsiuntinėto pa
rapijų klebonams. Laiškas 
skamba:

“Gerbiamasis Glebone!
“Tinkamam katalikiškosios 

akcijos nustatymui ir praplėti
mui prieš kairiųjų pasikėsini- 

|mus reikalingos yra žinios apie 
'kiekvienos parapijos pradžios 
mokyklų mokytojus, kurias ma
lonėkite man greitu laiku pri
siųsti, t. y.:

“1) mokytojo-os vardas, pa
vardė, tikyba, cenzas, mokyklos 
vieta: kaimas, valsčius, apskri
tis;

“2) Kokių pažiūrų ir nusista
tymo, ar socialistas?

“8) Ar gabus, veiklus, ar dar
buojasi katalikiškajai akcijai, 
ar kairiųjų propagandai?

“4) Ai* uoliai pildo tikėjimo 
ir savo pašaukimo priedermes, 
ar neapleidžia be svarbios prie
žasties pamokų?

35) Ar naudingas, ar pavo
jingas, ar gal labai kenksmin
gas mokyklai ir visuomenei?

“Su pagarba
“Kun. V. Jurgita. 
“Dekanas.

“Meteliai, d. 19 spal. 1925 m.”

TĖVAS IR SŪNŪS PRIGĖRĖ

ISPRINGFIF^LD, Ohio, liepos 
19; —t Besimaudant Beaver upėj 
prigėrė vietos pilietis Lewis 
Turner, 52 ir jo sūnūs Lynn, 
22 metų. Lynn buvo nuplau
kęs gelbėti skęstančią mergi
ną; jis ją išgelbėjo, bet pats 
ėmė skęsti. Tėvui bandant jį 
išgelbėti, abudu prigėrė.

PREKIŲ TRAUKINYS 
SUSIKŪLĖ

VVASHINGTONAS, liepos 19.
Netoli nuo Alexandrijos, Va., 

ištrukęs iš bėgių susikūlė pre
kių traukinys. Įgulos žmonių 
niekas nenukentėjo.

NEW YORKAS, liepos 19.
Apie milionui žmonių besimąu- 
dant vakar Now Yorko plaukyk- 
lose, du asmens prigėrė, šeši 
kiti buvo išgelbėti nuo pasken
dimo.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON .

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.
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Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
ĮKe ‘PegpfesUrniftm (ompany

1922-32 So. Halsted Street 
l*rieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampan Richmond Gi.

Odos Iritacija
Prašalinama Greitai

Yra vienos gyduolės kurios visuo
met sustabdo odos niežiejimą ir tuos 
gyduolės yra Severa’s Esko. Jos yra 
nekenksmingos, bet labai gerai vei
kiantis antiseptiškas ointmentas nuo 
odos suskirdimo ir iritacijos. Susto
kit aptiekoj šiandien ir reikalaukit 
Severa’s Esko. Pirmutinis uždėji
mas suteiks palengvinimą ir pagel-J 
bą. Žiūrėkit, kad tikrai gautumėt i 
tikras gyduoles. Gaukit Severa’s Es
ko ir nebūkit užganėdintas pamėg
džiojimais. Parduodamos visur vais
tinėse po 50c. Jei jus negalit gauti 
savo apielinkėj, tai rašykit pas W. 
F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

lei. Brunswick 9393

KAROIJS
N0RKAITIS

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

Atėjo labai • indomųs nu 
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti 
NAUJIENOSE]

1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.

Kaina 45 centai

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška, 

3228 W. 38th Street, Chicago, III. —___ ... ---

I NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kama 25 centai — gaunamas 

Naujienose

knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

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

Reikalauk tuojaus priglusda
mas 25 centus

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, Ilk

korespondencijos]
Indiana Harbor, hid

SLA 185 k p. “progresyviai” ne
leido išduoti seimo delegatų 
raporto.

Kuopos pusmetiniame susi-

turėjo Luti išduotas raportas iš 
praėjusio SLA seimo. Bet mu
sų “progresyviai” nenorėjo gir
dėti, kad butų skaitomas ra
portas, nes seimas nepavyko 
taip, kaip jie norėjo. Dar ir del- 

I to nenorėjo, kad 
I raportas, kad ir 
I gatai buvo ne jų 
I dėl jų nuomone 
| Tad praėjusiame 
i rinkime jie norėjo ko daug pa- 
I daryti, viena, neleisti išduoti 
laiba nepriimti raportų, antra, 
kad nebūtų išmokėta delegatų 

I kelionės lėšos, trečia, nepriimti 
1 protokolo iš praeito susirinki

mo, ketvirta, atinčsli laiškų nuo 
I Pildomosios Tarybos, kad 185 

kuopos delegatai yra teisėtai 
Į išrinkti ir gali dalyvauti seime. 
I Bet> vis tiek niekas neišėjo iš 
I jų noro.

Pradžia susirinkimo. Pirmi
ninkui atidarius susirinkimų 

I buvo numatoma, kad bus kas 
nors nepaprasto, nes “progre
syviai” visi sėdi ir laukia pro
gos kada reikės pradėti savo 
užmanymus vykinti. Perskaity
tas protokolas ir tuoj duota 
įnešimų, kad atmesti protoko
lų — nepriimti. Kada pirminin
kas paklausė, ar taip yra už
rašyta, kaip nutarta, jie sako, 
kad taip. Bet protokole yra pa
rašyta, kad yra išmokėta dele
gatų kelionės lėšos, o “mes” 
to nenutarėm. Tada pirminin
kas pastebi, kad tas yra nutar
ta jau du mėnesiu atgal ir dėl
to nebuvo reikalo du kartu tar
ti — nutarėm gegužės mėn. su
sirinkime. Bet vistiek protoko
las buvo priimtas, kaip jie neši
ką rščiavo. . .

'Poliau rast, perskaitė laišką 
nuo sekretorės p-lės P. Jurge- 
liutės. Čia ir vėl dideliausias 
Urmas: atmesti laiškų, atmesti! 
Kas esą galėjo meluoti, kad 
mes melagingu budu rinkome 
parašus ir kaip gali būti, kad 
musų tokio didelio protesto ne
galėjo klausyti? Tada nut. rast," 
paklausė, ar buvo tiek ant pra
ėjusio susirinkimo, kad jus ga
lėjot tiek daug gauti parašų ir 
kas jumis įgaliavo rinkti tuos 
parašus? Tada keletas protin
gesnių pareiškė, kad turime 
laišką priimti. Bet tik vienas J. 
Kolas stojo už tai, kad atmes
ti.

Perbėgus kuopos reikalus, ei
ta prie delegatų raportų. Pir
mininkas pakvietė pirmąjį de
legatų P. S. Bindoką, kad iš
duotų raportą iš praėjusio sei
mo. P. Bmdokas pranešė, kad

kad esą netiesa. Mat, jo nuo
mone, seimas nebuvo teisingas 
ir viską, ką nubalsavo ar nuta
rė buvo padaryta smurtu. Ta
da pradėjo ir mųsų “draugai” 
sakyti, kad mums nereikia to
kio raporto, mes malėme “Nau
jienose” ir mums dauginus ne
reikia antru kartu skaityti. Pir
mas šoko senas “tautietis” ku
ris dirba kartu su “tavoršėiais”, 
kurs pradėjo rinkti parašus ir 
pirmasis pasirašė po “protes
tu”, ir kurs stojo, kad butų 
dauginus “progresyvių” seime. 
Tai nieko nuostabaus, juk l)r. 
Graičiunas irgi “tautietis”, o 
kartu dirba su bolševikais. To

butų išduotas 
kuopos dcle- 
plauko ir t<>-
— nelegalus. I kiu bildu, kaip pradėjo visi kel

ti betvarkę, nebuvo galima gir
dėti ką sako delegatas. Tada 
delegatas P. Rindokas pareiškė, 
kad tokioj betvarkėj negalima 
skaityti ir sustojo neišdavęs nė 
pusės raporto. Tas žmogelis sa
ko, kad raportas yra surašytas 
iš “Naujienų”. Bet kad susi-, 
rinkimas įvyko liepos 2 d., o 
seimo aprašymo pabaiga da po 
keletas dienų tilpo — <8 d. lie
pos. Jeigu raporto turinys ati
tiko “N?’ korespondencijoms,

kuopos susi

uos davė tikras žinias apie sei
mo eigų ir kad delegatas tokias 
pat tikras žinias suteikia susi
rinkimui. Bolševikai šoko “kri
tikuoti” raportą dar jo negir
dėję, nes

te duos

jie gerai žinojo, kad 
Rindokas savo rapor- 
vėjo bolševikams 

kėlimą seime, o
jiems nesinorėjo klausytis, 
to ir delegatai neatstovavo 
kius reikalus, kokius jie norė
jo, nes jie seime gynė SLA, o 
ne bolševikų reikalus.

Tuo ir užsibaigė, nes tie, ku
rie norėjom girdėti, negalėjom 
per “progresyvių” lenną. bū
nant prie pabaigos jie pareika
lavo, kad butų lie visi “nesma
gumai” ištaisyti ir kad butų 
atvestas Pild. Tarybos narys 
dėl ištyrimo betvarkės.: Thm 
darbui rinko komitetą. Bet ar 
tas komitetas atkvies I\ T. na
rį, dar nežinia, o gal užteks ir 
to, kad jie susipras ir nustos 
sauvaliavę ir bus viskas gerai. 
Tada neliks nė bolševikų tarpe 
musų, nė “progresyvių”, o bu
sime visi geri SLA nariai ir 
vėl dirbsime naudingą darbą 
labui SLA. —Aš.

LIETUVON

■MM

PERSERGEJIMAS
Kai kurie žmonės prižada parduoti išsunkus su tikrais apyniais salykle. Mes 
suteikiame persergėjimą:
1. Kad Wcnnersten’s yra vienatinės Išsunkos Padarytos Tokioje Formoje.
2. Kad jos jau yra pardavinėjamos nuo 1896 moty ir tai nėra naujas dėl bandymo

produktas. ' ( ' ' , ' ,
3. Jos yra švariai padarytos musų sanitariškoj dirbtuvėj per prisilaikančių įstaty

mų Amerikiečių.

4. PROGRESAS IŠD1RBINEJIM0 YRA APSAUGOTAS PATENTU. Jei kas 
nors bandytų išdirbinėti panašų, bus pilnai nubaustas pagal įstatymus. Mes 
jumis per sergsti me, kad pirkėjas yra lygiai atsakomingas kaip ir išdirbėjas 
ir platintojas, ir bus lygiai baudžiami.

OKIG.INALIS ir TIKRAS

vvennersten’s
APYNIV ir SALYKLO Mišinys
Henning Wenriersten, Incorporated * - 2960 Lawrence Avė., Chicago, III.

' Phone Juniper 4886
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Garsinkities “NAUJIENOSE•a Jei nori turėt
7 nuolatinį draugą — 

Skaityk Naujienas.

Be 
to-

Antra Naujienų Ekskursija
LIE"na i HKffia I

LIEPOS
"UVON
28 D., 1926

I busiąs raportas. Pirm pradė- 
I siaut raportą, vienas iš “drau- 
I gų” pristatė svečią iš Chica- 
Į gos p. Petronį (iš bolševi- 
Į kų 2-ro apskr., prie kurio mu

su kuopa nepriklauso). P. Pet- 
I ronis kalbėjo apie musų Icuo- 
I poj nesutikimus ir prašė, kad 

visi mes butume gerame štili- 
I kime. Nieko daug nepasakė, nes 
ir nebuvo laiko ką pasakyti.

I Bet mes juk ir nekėlėm betvar- 
I kę. Butų gerai padaręs, kad 
butų sudraudęs savo “draugus”, 
kad nekeltų betvarkės susirin
kimuose, tada butų viskas ge
rai, — geriaus nė nereikėtų. 
Pradeda raportą. Iš pat pra
džių kaip tik pasakė, kad ati
darant seimą laike giedojimo 
Lietuvos himno bolševikai sė
dėjo kaip prikalti prie sėdynių, 

I pašoka p. Petronis ir ima šauk
ti, kad tas netiesa, čia esąs me
las. Mat 
to, kad 
dėjo — 
išsižada
•negali užginčyt, 
kai sėdėjo laike giedojimo him
nų, ne tik Lietuvos, bet ir Jung
tinių Valstijų. Toliaus raportuo
jant p. Petronis vis šūkauja,

dabar gal jau susipra- 
negerai darė, kad sė- 
sarmnta, kad lietuviai 
savo Šalies; to niekas 

kad bolševi-

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.09 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus melus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuosai nejskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
viAJESTIC, didžiausius pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greiti) kelionę j Cherboufg, 
Southnmpton, Antw«rp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė. /

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
{auna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir niamla- 
<umas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Chicago. III.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremenu 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

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

100 N. LaS’alle St., Chicago, III

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Palydovas
J. Jankus

i r ,

U. S. Lines Laivu Levicithan
i ’ V fv

Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$186.00; į vieną pusę $107.00

Ekskursantai apleis Chicagą Liepos 28 d., 11 vai. vak., nuo Dearborn stoties ant Wabash gelžkelio li
niją. Ant rytojaus 5 vai. vakare pribus į Buffalo ir be persėdimo važiuos Lakavana Gelžkeliu iki New 
Yorkui, kur pribus 7:30 iš ryto. Naujienos parinko šiuos gelžkelius todėl, kad šie gelžkeliai yra pi
giausi, nes tik $30.70. Duoda labai gerą patarnavimą, veža per labai gražias Vietas ir priveža arti prie 
viešbučio. Kontinentai viešbutis aprūpins vežimą nuvežimui daiktų ir keleivių nuo stoties, taipgi ir ant 
laivo. Naujienų palydovas J. Jankus lydės keleivius iki Lietuvai ir yra aprūpintas visais reikalingais 
dokumentais. V. Mišeika palydės iki New Yorko ir sutvarkys visus reikalus keleivių. Todėl gali kiek
vienas būt užtikrintas, kad jokių nemalonumų kelionėje neturės. Laiko beliko mažai, tad be atidėlioji
mo ateikite j Naujienų ofisą dėl informacijų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1789 South Halsted St., Chicago, III.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje.

J. LAZDAUSK1S, Pirm-., 1168 W. U4th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rast., 1831 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Studentu išvažiavimas
mybės šventėms užėjus, lietu-, 
viai studentai buvo automobi-

lietuvį ūkininką.

Į ko, kai žmonės pradėjo tyrinė
ti dangų, pradėjo pažinti ir at
skirti tam tikrus žvaigždynus, 
jie negalėjo nepastebėti, kad 
Inoj po saulės nusileidimo ma
tosi žvaigždė, kuri ne visada 
tėra matoma. Tuo pačiu laiku 
visai panaši žvaigždė buvo pa
stebėta prieš saulėteki. Mums

RUPTURA Iprieš žmones, kurie stengiasi
pagerinti visuomenė'' gyvenimą.

' M^ šilas. ’ |-------- Be
Ne las vyras, kurs pradeda, Peilio

buvo taip galinga, jau nebeturi 
galios, kad ir kaip norėtų at
gaivinti senovės tradicijas.

A<iu katalikų bažnyčios bar
bariškiems žygiams, jos įtaka 
visuomenėje taip nupuolė, kad 
žmonės šiandie žiuri j bažny
čios praeitį su pasibjaurėjimu.

Keikia pažymėti, kad katali
kų bažnyčia bandė užginčyti vi
sokį mokslų, kuris tik buvo 
skelbiamas. Bažnyčia aštriai 
persekiojo Galilėjų, Bruno su
degino ant laužo ir visus kitus 
mokslininkus ekskomunikavo ir 
kankino. Vadinasi, bažnyčia 
stengėsi palaikyti žmones lau
kinio žmogaus laipsnyje, nelei
do žmonėms- pagerinti savo gy
venimo sąlygas.

Galimas daiktas, kad katali
kų bažnyčia ir dabar griebtųsi 
tų pačių priemonių, kokias ji 
vartojo viduramžiuose, jeigu ji 
turėtų valdžią savo rankose. 
Klerikalai Lietuvoj trumpu sa
vo viešpatavimo laiku pasirodė, 
kad jie 
sąžinės 
ninkai.
mokslą 
s-i raitoję

bet tas,

Kiaulė 
kvepia.

kurs pabaigia.

lauke dvokia, stale

Kieno burna karti, tam 
dus nesaldus.

Ko sau nenori, to ir 
nelinkfk.

ir mu

ki tani

IŠGYDOMA

$35
BE TRUKDYMO LAIKO IR BE 

IŠLIKIMO Iš DARBO
I Tai yra greičiausias, lengviausias 
būdas dėl išsigydymo nuo rupturos 
žinomas mokslui ir kainuoja labai 
mažai.

štai ką keletas išgydytų žmonių 
rašo:

Jokis kitas išgydymas negali būti 
geresnis.

Christ Stoll, 1909 W. Grand Avė.
Esu išgydytas ir gerai užganėdin

tas.
Joseph Karlovsky, 2528 S. 61 Court.

Kiekvienas su ruptura žmogus ga
li būti išgydytas 

Alois Kucera, 
Lengva gydytis, 

mas.
I 'red Rosi aišky,
Geriau negu peilis.

Anton Hari z. 2802 So. Millard Avė.
Dr. Flint išgydė mano rupturą ir 

mano verico.se 
Joachini Wax, 

šimtai kitų 
dintų pacientų 
sakyti apie šj 
čiau minėti asmenys.

VER1COSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

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

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

Be 
Skausmo

L’THTO AKINIUS
Kreivis Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ron lubos

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokia odos ligą, nusipirkite baksėti 
Cadum Olntment. Jis prašalina niežė- 
iimą tuojaus, lis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos ligų 
ir yra paraudonavusios Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, Išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogu išbėrimų, deder
vinių. niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų. persipiovimų. nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje. tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical. Company, 
576 Fifth Avenue. New York.

per l)r. rimt.
2617 So. 63 Avė. 

'tikras išsigydy-

1311 Mohawk SI.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

gyslas.
1759 No. Kedzie Avė. 
išgydytų ir užganė- 
turi gerų dalykų pa- 
išgydymą, kaip augš-

kundą, o lėciausis apie 23 
mylios.

Apie buvimų ant Merkuro ko
kios nors gyvybės astronomai 
nieko tikra pasakyti negali. Ta 
planeta yra perdaug toli, kad 
galėjus ką nors tikro ant jos 
įžiūrėti. Spektroskopo pagalba 
daryti tyrinėjimai neaiškiai nu
žymi, kad Merkuro atmosferoje 
yra vandens garų. Atsižvelgiant 
į Merkuro sąlygas, astronomai 
nemano, kad tenai galėtų ras
tis gyvybe. Merkuras gauna 
saulės karščio daugiau ne bet 
kuri kita planeta. Mokslininkų 
aprokavimu, saulė Merkurui su-l 
teikia devynis kartus daugiau 

pasirodymo šilimos, negu pačiose šilčiausio
se žemės vietose.

Italų astronomas, prof. Sebia- 
parclli, buvo pirmutinis, kurs 
pastebėjo, kad Merkuras ima 
tiek pat laiko apsisukti syki! 
apie savo ašį, kaip ir apibėgti; 
sykį apie saulę. Merkuras todėl 
apsisuka karią apie savo ašį į 
88 mūsiškes dienas. Vienoje 
Merkuro pusėje yra ( 
diena, o kitoje 
tis. Merkuro diametras 

Kada jis 3030 mylių.
pusėje,!

yra nuožmiausi žmonių 
persekiotojai ir smurti-

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4t00
i—M——m—

vie-skleisti, jie rankas pa
eina su kumšeiomis vai-automobilį ir dabar yra aišku, kad kaip sau

lei nusileidus, taip ir saulei te
kant matomoji žvaigždė yra 
viena ir ta pati, t. y. planeta 
Merkuras. To tačiau nesuprato 
senovės dangaus tyrinėtojai. 
Laikui bėgant, primityviai as
tronomai pradėjo daryti užra
šus, kiek praeina laiko nuo vie
no tos

susikrove Į auto-
mobilius veik visus LMSA - 
kuopos narius išvežė juos i Slri- 
kulių tiki. Išvažiavime dalyva
vo: Kaulinu ir Semaškų šeimy
nos, mokytoja p-lė Bijunailė,

eita žiemą studentai buvo su
vargę. Kasdieninis darbas ir 
mokslas juos nualino. Visi mu
sų studentai yra Lietuvos emig
rantai, 
ir turi 
nivnas

Kai kurie jų yra vedę 
šeimynas. Užlaikyti šei- 
ir Ino pačiu kartu lan-

ir triūso galima tatai padaryti. 
Užtat užėjus vakarui jie naudo
jasi tyru oru ir kitais gamtos

katą ir energiją.
Savo buvusiu išvažiavimu stu

dentai laivo patenkinti. Ant ry
tojaus po sugrįžimo iš ūkės į 
Chicagą, K. J. Semaška ‘‘Moks
leivių Kelių” redakcijai tie kit-

“šiandie mes visi gerai jau
čiamės iš po šios vakacijos. Man 
rodosi, jog lai smagiausiai pra
leidome laiką iš iki ^iol buvu
sių moksleivių išvažiavimų. Tik

žiuojanl, manau, 
gumų su autu.”

ASTRONOMIJAMEKKUKAS
Planeta Merkuras yra arčiau

sia prie saulės. Delei tam tikrų 
Merkuro judėjimų kai kurie 
astronomai sakydavo, kad be 
Merkuro turinti būti kita ar
čiausia prie saulės planeta. Be 
visos pastangos tokiai planetai 
surasti nedavė jokių pasekmių. 
Kadangi nėra įrodymų, kad be 
Merkuro galėtų rastis kokia 
nors kita arčiausia prie saulės 
planeta, todėl Merkuras iki šiol 
skaitoma arčiausia prie saulės 
planeta.

Astronomijos istorijoje ne
galima rasti tikrų nurodymų, 
kada ir kas Merk urą atrado. 
Yra spėjama, kad ta planeta ne 
kartą buvo pastebėta kai kurių 
senovės dangaus tyrinėtojų apie 
3 ar 2 šimtai metų prieš Kris
tų. Kaip tenai nebūtų, nerei
kia lx‘tgi manyti, kad Merku
ras buvo atrastas kokiu nors 
misterišku budu. šių žodžių ra
šytojas nėra pratęs garbinti ge
nijų ir išradėjų, todėl ir į Mer
kuro atradėjus jis žiuri labai 
paprastu, labai natūraliniu bu
du. Mes galime gerbti gabaus 
proto žmones, gerbti įvairių 
mokslo šakų išradėjus, bet per
daug juos garbinti nėra verta, 
kadangi pats gyvenimas, abel- 
nas žmonių proto pakilimas ir 
ekonominių gyvenimo sąlygų 
brendimas yra daug galingesni 
reiškiniai, negu kuris genijus, 
išradėjas ar mokslininkas.

Merkuras galėjo būti atras
tas gilioj senovė todėl, kad jis 
tam tikrais laikais gali būti pa
stebėtas be žiūrono. Nuo to lai-

Lietuviai Advokatai po

žvaigždės pasirodymas yra pe
riodiškas. Kada jau vieno perio
do laikas tapo apskaičiuotas, 
tada lengva buvo iš anksto pa
sakyti, kada ta žvaigžde pasi-

Merkuras, lygiai kaip ir mė
nulis, ne visada tėra matomas 
todėl, kad jis neturi savo švie-l 
sos. Mes Merk urą galime ma-| 
tyti tik tada, kada jis randasi | 
kitoje saulės pusėje, 
randasi kitoje saulės 
tai jo saulės apšviestoji pusėj 
yra atkreipta į žemę ir mes jįi 
matome. Bet kada Merkuras • 
randasi loję pačioje saulės pu-j 
sėje, kurioje yra žemė, tai jo

kreipta nuo žemės ir mes jo ne-j 
matome. Merkuras maino savo1 
išvaizdą panašiai kaip mėnulis,! 
Izet kadangi jis nuo žemes yra; 
labai toli, tai tokių atmainų be 
teleskopo negalima pastebėti.1 
Neapginkhiotom akim Mcrku-j 
ras matomas kaipo paprasta1

Merk tiras imti XX dienas. Mer-.' 
kuro metai todėl susideda iš 

mūsiškių dienų. Abelnas Mer-’ 
kuro tolumas nuo saulės yra 
36,(XX),000 mylių. Savo orbitų 
apie saulę Merkuras bėga grei-' 
lai — apie dvidešimt devynias 
mylias į sekundą. Merkuras yra 
viena saulinės sistemos plane-' 
tų, kurios orbitas yra labiau-' 
šia suplotas. Arčiausia Merku
ras prie saulės būna už 29,0(M),-' 

mylių, o toliausia — už 
mylių. Astronomas 
omet rijos pagalba

išaiškino, kad Merkuras ir vi
sos kitos planetos- ne visada 
apie saulę bėga vienodu greitu-į 
mu. Jos bėga greičiausia tada, 
kada yra arčiausia prie •saulės, 
o lėčiausia bėga tuomet, kuo
met jos yra toliausia nuo sau-1 
lės. Greičiausis Merkuro bėgi-, 
mas yra apie 35 mylios į se-'

000
13,(MM),(MM)

Ks. Vanagėlis

ŠUO
Lojo šuo per naktį, 
Vagį lauk išvijo. 
Nedavė pavogti 
Arklio nei galvijo.

Ponas, rudžiui lojant, 
Negavo miegoti, 
Todėl mušė šunį, 
Kad taip drįsta loti.

Kitą naktį rudis 
Ląstoj sau miegojo. 
Vagys viską vogė, 
Bet jisai nelojo...

Vėl šunelį vargšą 
Varė, skaude, tynė, 
Kad jis pono turto 
Nuo vagių negynė.

amžina nak-( 
turi

JONAS HUSAS
Jo-Lietuviai yra Jau girdėję 

no Huso vardą, kaipo katalikų 
inkvizicijos auką. Husas gyve
no 1369 1415 metais. Jis bu
vo Čecboslovakijoj Prabos Uni
versiteto rektorium. Būdamas 
universiteto rektorium Jonas 
Husas- pradėjo cechų kalba 
skelbti mokslą, kuris nesutiko 
su katalikų bažnyčios dogmo
mis. 'Tais laikais katalikų baž
nyčia buvo viešpats dangaus ir 
žemės ir visų daiktų; ji 1410
ke) Jonų Husą. už jo “lierczi- 

jas”. Bet to nebuvo gana. 1414 
metais visuotinas katalikų baž
nyčios susirinkimas Konstance, 
pasišaukęs Husą, reikalavo, kad 
jis savo herezijas atšauktų. 
IIusTii betgi atsisakius tatai pa
daryti, jis buvo pasmerktas kai
po atskalūnas, sudeginti ant 
laužo, ir, 1415 metais liepos 6 
dieną buvo katalikų bažnyčios 
inkvizitorių sudegintas.

Liepos (i dieną, 1926 
cboslovakijos sostinėj 
įvyko didelės iškilmės,
tinkamai pagerbė savo tautos 
didvyrį-reformininką ir kankinį 
Joną Husą. Tose iškilmėse, ties 
Huso paminklu, dalyvavo 50,000 
žmonių. Iškilmėse dalyvavo ir 
daugelis svetinių valstybių dip
lomatų, 
kad tose 
Lietuvos

m. Ce- 
Praboj, 
Cechai

Laikraščiai pranešė, 
iškilmėse dalyvavę ir 
sportininkai.

♦ ♦ ♦

511 metų sukakoTiktai
Jono Huso mirties, o kokis 
delis kontrastas pasidarė visuo
menės gyvenime. Bažnyčia šian
die jau nelošia visuomenėje 
svarbios rolės. Bažnyčia šian
die yra laikoma patentiniu 
daiktu. Viduramžiuose ir vė
liau, katalikų bažnyčia buvo 
vyriausia pasauly valdžia. Kas j 
bandė protauti ir skelbti moks-, 
lą, tas buvo prakeikiamas arba 
inkvizitorių ant laužo sudegi
namas. šiandie gi, rodoš, nega
lima įtikėti, kad toki.e dalykai 
dėjosi. Bet tai yra faktas. Tūks
tančiai žmonių buvo ugnimi nu
kankinta dėl bažnyčiai priešin
gų įsitikinimų, šiandie katali
kų bažnyčia, kuri savo laiku;

po. 
di-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V i eta
3323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
f ona w Canal 2552

Valandos; 9 ryto iki 8;3Q vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 1G ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel.’ Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cur. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
I --------------- ✓

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

a- DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Telefonai:

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

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

LIETUVIAI DAKTARAI
Nainų telefonas Calumet 1698
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.
Netoli St. CiiicaRo,

A. L. Davidonisj M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvood 5107

rz i j I nuo 9 ikt 11 vai. ryte; V alandos y nuo 5 jį; g vai. vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesj ir bus apmainyta | tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sukamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje* t » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne daiijcA. per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ................................   Atkirp šia ......—.—---------------------- -
Data: Liepos 20 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

jPRO

» UNITED PROFJt
X SENQJM<lfW

A

z

CORPORATION
PAESENT FOR REOEMAtC*

!rBP«EPAt0TO Z®

_ Karino Corporation
0144

įbriU
trrjH »’J ’T ’.’/ZL

Ion

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

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

CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso T< l Canal (171.7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago, III.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. 1INECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
Musų gydymo budus tiktai xx»- 

turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydoma reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukce Avė., 2 fl.
... . - ... ,—■■■ , z

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

antisep
tikas 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lėm Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ČMadc by
Lambart Ph.rma<■«! Co., S.int Louit, U. S. A.

tfiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

verico.se
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LIAUDININKAI PASIPRIEŠINO AMNESTIJOS
ĮSTATYMUI

RUTH FISCHER PABĖGO 
Iš MASKVOS.

SEIMAS SVARSTO NAUJĄ AMNESTIJOS 
PROJEKTĄ

SMULKI IR ERZINANTI TAKTIKA

SUGRĄŽINTA SUSIRINKIMŲ LAISVĖ

Liepos 6 d. Seimo posėdy buvo priimtas amnestijos 
įstatymas 3-juoju skaitymu paragrafais,' bet balsuojant 
įstatymą “en block” (visą), jisai tapo atmestas 31 balsu 
prieš 21. Prieš įstatymą balsavo valst. liaudininkai, kr. 
demokratai, ūkininkų sąjunga, tautininkai ir ūkininkų 
partija. « /..

Liaudininkų spaudoje aiškinama, kad jie balsavę 
prieš įstatymą dėl to, kad prie jo trečiame skaityme bu
vę pridėta pataisų, “kurios gali pakenkti- valstybės sau
gumui”. .

Tos pataisos buv.o įneštos socialdemokratų frakcijos 
ir priimtos dauguma balsų. Keista, kad vai. liaudininkai 
jų nusigando. Argi jie mano, kad socialdemokratams ne
rupi valstybės saugumas?

Pranešama tečiaus, kad tam pačiam posėdyje minis- 
terių kabinetas įnešęs naują amnestijos įstatymo projek
tą. Seimas tuojaus priėmė jį pirmuoju skaitymu ir ėmė 
svarstyti antruoju skaitymu.

Reikia manyt, kad šis projektas bus galų-gale priim
tas. Bet negerai, kad vadovaujančioji valdžios partija 
taip ilgai trukdo amnestijos paskelbimą. Amnestija yra 
susimylėjimo aktas, ir tokiam dalyke svyravimas ir ilgas 
derėjimasi dėl atskirų paragrafų yra visai ne vietoje. 
Duodant susimylėjimą, svarbu juk yra ne tai, ar kartais 
nebus paliuosuotas nuo bausmės vienas-kitas asmuo, ku
rie turėtų būt nubausti, bet — ūpas, kurį norima iššauk
ti visuomenėje. . ,

Naujoji valdžia, darydama galą klerikalinio smurto 
režimui, butų pasielgusi geriausia, jeigu ji butų prave- 
dusi Seime kuo plačiausią amnestiją tuojaus. Visiems 
žmonėms tuomet butų buvę duota suprasti, kad nuo da
bar valstybėje pradėjo įsigyventi nauja dvasia* — dvasia 
teisėtumo ir žmoniškumo!

Liaudininkų pasipriešinime jau priimtam amnesti
jos įstatymui, mums rodosi, suvaidino svarbiausią rolę 
ne tiek “valstybės saugumo” motyvai, kiek siauras par
tinis egoizmas.

Išrodo, jogei stambiausiajai valdžios partijai nepati
ko tai, kad pataisos prie amnestijos įstatymo buvo pra
vestos socialdemokratų iniciatyva. Liaudininkams buvo, 
matyt, pavydu, kad socialdemokratai gali pasigirti visuo
menei tuo savo laimėjimu.

Pirmiaus, tur būt vadovaudamiesi tuo pačiu nusista
tymu, liaudininkai priešinosi Seime originaliam socialde
mokratų amnestijos projektui, kuris buvo įneštas pačiaip 
pirmutiniam III Seimo posėdyje. Liaudininkai stojo už 
tai, kad Seimas priimtų, kaipo pamatą diskusijoms, vie
toje socialdemokratų projekto, “teisių komisijos” projek-

Buvusioji Vokietijos komuni
stų vadovė, Ruth Fisher, kurios 
vardas metai-dveji laiko atgal 
skambėjo viso pasaulio bolševi
kų spaudoje, kaipo žymiausios 
“revoliuciniukės”, dabar sugrįš 

Ižo iš Maskvos, netekusi visų 
Kominterno diktatorių malonių. 
Faktinai, ji sugrįžo į Vokietiją, 
kaipo pabėgėlė.

Neužilgio po paskutiniojo Vo- 
Ikietijos komunistų partijos su
važiavimo, kuris buvo vienbal
siai priėmęs Ruth Fischer pro
gramą ir užgyręs jos “revoliuci
nę vadovybę” partijoje, Maskva 
nutarė pakeisti vokiškos komin
terno sekcijos politiką ir liepė 
Ruth’ai pasiaiškinti dėl savo 
partijos klaidų”. Nuo to laiko 
p-ia Fischer pasiliko Maskvoje. 
Jos bendraminčiai Berline buvo 
pašalinti iš vietų ir pakeisti ki* 
tais asmenimis.

Vokietijos . socialdemokratų 
laikraščiuose buvo ne kartą mi
nėta, kad Ruth Fischer gyve- 

Inanti Maskvoje prieš savo norą. 
Bolševikai draudžią jai grįžti 
Vokietijon, kad ji netrukdytų 
naujų partijos viršininkų dar
bo. Dabar tie spėjimai pilnai 
pasitvirtino.

Didžioji Vokietijos “revoliuci
nio proletarioto vadovė”, pasi
rodo, ištruko iš Maskvos su 
Vokietijos valdžios pagalba. Ji, 
mat, yra ne tik Vokietijos pilie
te, bet ir reichstago (parlamen
to) narys. Jai pasiskundus vo
kiečių ambasadoriui Maskvoje, 

i šis užprotestavo sovietams prieš 
neteisėtą jos laikymą Rusijoje, 
ir bolševikai noroms-nenoroms 
turėjo ją paleisti. Dabar, kai ji 
jau parvyko į Vokietiją, vokie
čių komunistų organe “Rote 
Fahne” pasirodė pranešimas, 
kur sakoma, kad Ruth Fischer, 
be Kominterno leidimo apleisda- 
ma Rusiją, sulaužė “tarptautinę 
ir partinę discipliną”. Už šitą 
nusidėjimą jai uždraudžiama li
gi sekančio praplėsto Kominter
no Pildomojo Komiteto plenumo 
eiti Kominterno Pild. Komiteto 
kandidato pareigas. Vokietijos 
partijai Kominterno Pild. Kom. 
prezidiumas pataria pavartoti 
prieš Ruth Fisher tokias discip
linos priemones, kokias ji ras 
reikalingomis. Pats Kominter
no prezidiumas grasina Ruth’ai 
Fischer nubausti ją dar aštriau, 
jeigu ji nesiliaus laužusi partinę

Bet kol Maslovv “pakutavojo” 
už savo “revoliucinius griekus” 
belangėje, o Ruth Fischer buvo 
laikoma, kaip tremtinė Maskvo
je, tai vadovybė Vokietijos ko
munistų partijoje buvo pakei
sta. Jų vietas užėmė priešingos 
jiem sroves žmonės. Ir štai, Ma- 
slowui atlikus bausmę ir išei
nant iš kalėjimo, cent valinis ko
munistų organas “Rote Fahne” 
įdėjo šitokį pranešimą:

“Mes patyrėme, kad kai ku
rie draugai yni išsiuntinėję 

iškil- 
išei-

pakvietimus į priėmimo 
mę, draugui Mąslowui 
mint iš kalėjimo.

“šią iškilmę rengia ne 
tijos organizacija. Todėl
raginame visus draugus lai
kytis nuo to parengimo iš to
lo”.

pal
mes

Tai šitaip Vokietijos komuni
stų partija sveikina savo buvu
sįjį vadą, “pasaulio revoliucijos 
kankinį!”

Bet to dar negana. Uždrožęs 
bizūnu peY Apykaklę išeinančiam 
iš kalėjimo Maslovvui, vyriau
sias Vokietijos komunistų orga
nas paskelbia “Internacionalės 
Kontrolės Komisijos” pasmerki
mą tam buvusiam komunistų 
dievaičiui. Jis skamba taip:

stenografišką“Peržiurėjus
protokolą apie draugo Maslo- 
wo laikymąsi teisme, 
(Internacionale Kontrolės Ko
misija) priėjo prie nuospren
džio, kad jisai nesielgė taip, 
kaip pritinka partijos nariui, 
o ypatingai dvasiniam vadui 
ir C. K. nariui.

* “Jo priklausymo partijai 
klausimas galės būt galutinai 
išspręstas tiktai, kuomet 
IKK. turės progos asmeniš
kai išklausyt draugą Maslo- 
vą”. ■ '
Vadinasi, jam įsakoma va

žiuot į Maskvą ir pasiaiškint. 
Kadangi Maslovv yra Rusijos 
pilietis, tai jis negalės taip, 
kaip Fischer, ištrukti iš bolše
vikų nagų. Pagrįžęs j Rusiją, 
jisai veikiausia tuojaus atsidurs 
Sibire arba Soloveckose Salose, j 
Tik kas žin, ar jisai tenai va
žiuos?

Tai ve, kaip Maskva elgiasi 
su savo tarnais, “vadovaujan
čiais” komunistų partijoms sve
timose šalyse. Ir ji nori, kad tų 
šalių darbininkai paskui tuos 
“vadus” sektų!

IKK.

Knygų priešai ir 
draugai

Knygos, kurios užmirštama. — 
Knygų priešai. — Aleksan
drijos knygyno gaisras. — 
Knygos, kurios žuvo gaisre.— 
Knygų vagys ir žudeikos. — 
Kunigas, pastaras ir vienuo* 
lyno knygius.

Su knygomis, sako vienas 
laikraštis, priimta blogai apsi
eiti. Paveikslas ar koks kitas 
daiktas turi savo vietą. Nie
kam neateina į galvą rašyti 
ant paveikslo savo nuomonę 
apie jį arba pažymėti telefono 
numerį. Knygoj tas priimta da
ryli. Niekas neskolina bronzos 
peleninę arba seną farforą, bet

skolinti”.
Paskolintoji knyga lankiau

sia nebegrįžta. Užmiršti pasko
lintą dešimtuką negalima, bet 
užmiršti knygą sugrąžinti, 

I lai visai natūralūs dalykas.
Ne vieno daikto žmogus taip 

tankiai neužmiršta, kaip kny
gos. Knygas paliekama trauki
niuose, tramvajuose, krautuvė
se, bankuose, teatruose, par
kuose ir miškuose. Knygos mė
tosi ant kėdžių, lovų, užmiršta
ma pasiimti, kai į naują butą 
persikraustoma. Keliauninkai 
neretai išmeta knygas važiuo
dami traukiniu arba laivu.

Pasakojama, kad vienas ang
lų rašytojas perskaitytą knygą 
mesdavo j upę, nežiūrint į tai.

Blogiausia su knygomis ap
sieina tie, kuriems tankiausia 
su jomis reikalas tenka turėti. 
Studentai, kvotimams besireng
dami, pabrėžia knygose tūkstan
čius eilučių. Kritikai ant kny
gos pakraščių rašo recenzines 
pastabas. Garsusis Carlyle ant 
knygų pakraščių( net jam ne
priklausančių) rašydavo savo 
pastabas apie knygų autorius. 
Dažnai los pastabos susidėdavo 

arbaiš — “Atbukęs idiotas” 
“nepataisomas kvailys”.

Žmonės, kurie moka — 
mano, kad moka piešti, 
noriai piešia Įvairius paveiks
lus knygose. Shelley mėgo pieš
ti medžius, kitas poetas — bež
džiones ir šunis. Vienu laiku 
piešimas- knygose Anglijoj bu
vo tiek įėjęs į madą, jog bran- 
gesniose knygose palikdavo po 
kelis tuščius lapus, kad biblio
grafai turėtų kur piešti.

arba

dar

Kartu su šitomis bausmėmis 
Kuth’ai Fischer pranešama, kad 
Kominterno Pild. Komiteto pre
zidiumas buvo nutaręs, kad 
Ruth Fischer neturi teisės be jo 
nutarimo važiuoti atgal į Vokie
tiją.

Kadangi ji tą nutarimą yra 
sulaužiusi, tai Komiu temas ją 
ir nubaudė.

Šitos p. Sleževičiaus partijos pastangos daryti taip, 
kad socialdemokratams netektų kredito už jų sumany
mus, šita “špilkomis badymo” taktika — yra mažių-ma- 
žiausia nedženteimoniška. Bet ji gali ir praktiškos poli
tikos atžvilgiu atnešti nemalonių vaisių, nes, erzindama 
socialdemokratus, ji grasina sugadyti partijų santykius 
koalicijoje.

Dabartinė valdžios koalicija susideda iš gana mišrių 
elementų. Jeigu tarp dviejų stipriausiųjų koalicijos na
rių — tarp liaudininkų ir socialdemokratų — nebus pil
no ir nuoširdaus sutarimo, tai tautinės mažumos ir ūki
ninkų partija vargiai turės noro visuomet remti jų ben
drus sumanymus. O tuomet gali lengvai atsitikti taip, 
kad valdžia pasijus esanti Seime mažumoje.

PRAKEIKIAMAS IR KITAS > 
KOMUNISTŲ “DIDVYRIS”.

Kartu su žinia apie amnestijos įstatymo nepasiseki
mų pranešama, kad Seimas galutinai priėmė'susirinkimų 
įstatymo pakeitimą, kuriuo grąžinama piliečiams teisė 
laikyt susirinkimus atvirame ore.

Kartu su Ruth Fisher tapo 
Maskvos prakeiktas ir kitkas didis 
Vokietijos “revoliucinio proleta
riato vadas”, būtent — Maslow.

Jisai ir p-nia Fischer stovėjo 
Vokietijos “revoliucinio judėji
mo” priešakyje Ruhr’o okupaci
jos metu ir vėliaus, kuomet ko
munistai bendrai su nacionalis
tais skelbė “atkeršijimo karą” 
Franci j ai ir smerkė Davyes’o re
paracijų planą. Po Masldwo ii 
p-ios Fischer vadovybe komuni
stai mėgino keliose vietose iš
šaukti ginkluotus sukilimus Vo
kietijoje. Maslowas už tai pa
teko į kalėjimą ir sėdėjo iki 
šiol.

[Pacific and Atlantic Photo]

Gen. Lincoln C. Andrew, ku
ris rengiasi apleisti prohibicijos 
viršininko vietą.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo. Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Užrašai knygose — tai 
nėra blogiausias dalykas, 
priimta yra išplėšti iš knygų 
atskirus lapus, o ypatingai iliu
stracijas. Tankiausia nukenčia 
eiotinio turinio iliustracijos.

Knygos draskoma į dalis. 
Taip elgdavosi vienas moksli
ninkas, kuris storas knygas su
draskydavo į dalis, kad paran
kiau butų skaityti.

Laužyti apdarus, 
špilka knygos lapus, 
knygą rašalu — tai

suteršti 
papras

čiausias dalykas. Londono kny
gynas šimte grąžintų knygų ra
do 500 moteriškių špilkų.

galo, knygos yra degi- 
Didžiausia knygų ka\ 

i buvo Aleksandrijos

Keikia atsiminti, kad tais lai
kais knygos buvo rašomos ran
ka. Iš 90 Eącbilo dramų išli
ko tik 7, iš šimto dvidešimt So- 
foklo tragedijų pilnumoj tėra 
žinomos tik septynios, o kito 
šimto teišliko tik dalis, iš 92 
Euripido dramų išliko tik sep
tyniolika.

Bet knygos turi ne vien tik 
priešų. Jos turi ir aitrių gar
bintojų, kurie pašvenčia kny
goms visą savo gyvenimą ir 
yra pasirengę dėl knygos net 
kriminališką darbą atlikti. Dar 
visai nesenai Berline buvo tei
siamas vienas didelio mokslo 
daktaras filosofijos, kuris vo
gė knygas iš prūsų valstybinio 
knygyno.

Praeitame šimtmetyj italų 
grafas iLibri-Kurucci tarnavo 
Paryžiuj kaipo visuomeninių 
knygynų inspektorius. Būdamas 
privilegijuotoj padėtyj, jis leng
vai galėjo prie knygų prieiti, 
'lapo susekta, jog jis užsiėmė 
brangių knygų vogimu.. Nu
jausdamas, jog jam gali būti 
blogai, jis pabėgo į Londoną, 
pasiimdamas su savimi dalį pa
vogtų knygų. Dar apsukresniu 
knygų vagimi buvo kunigas de 
Malope, kurio darbuote išėjo 
aikštėn po jo mirties. Pals ku
nigas jokios naudos iš knygų 
vogimo neturėjo. Jis perdaug 
mėgo knygas, kad su jomis 
skirtis. Visa ką jis darydavo, 
tai sunaikindavo knygynų štem- 
pelį, o jo vietoj prispausdavo 
savo. Tuo budu knygos tapda
vo jo savastimi. Kunigo kny
gynas teko Demichele’ui, kuris 
brangias senovės knygas pra
dėjo pardavinėti aukštomis kai
nomis. Vienok Paryžiaus poli
cija susekė, jog tos knygos bu
vo vogtos is miesto knygynų. 
Tarp knygynų ir Demichele’o 
prasidėjo byla, kuri tęsėsi do

Yra žinomi dar blogesni pra
sižengimai, papildyti dėl kny
gų. Devyniolikto šimtmečio pra
džioje Vokietijoj gyveno pasto- 

Į ras Tinius, aitrus bibliofilas, 
60,000 knygų savininkas, mėgia
mas kaip savo parapijonų, taip 
ir dvasiškių. f Leipzige Įvyko 
žmogžudystė. Aplinkybės susi
bėgo taip, jog pastaras Tinius 
buvo įveltas dėl tos žmogžu-

jis kalėjime, nes atsirado vis 
daugiau ir daugiau įrodymų, 
jog Tinius užsiiminėjo plėši
mais ir žudymais, kad gauti pi
nigų knygoms pirkti. Atlikęs 
kalėjime bausmę, Tinius dar il
gai gyveno neapsakomame ne
turte. Jo knygynas 1821 m. bu
vo išparduotas Jicitacijos keliu. 
Knygos iš Timuso bibliotekos 
skaitoma didžiausia retenybe.

Įdomi yra istoriją ispano don 
Vincento, Tarragonoš vienuo
lyno knygiaus. Laike karlistų 
karo vienuolynas buvo paim
tas, ir doif Vincento, pasigro
bęs daug knygų, pabėgo į Bar- 
celoną, kur atidarė knygų 
krautuvę. Vienok nupirkti pas 
Vincento knygą buvo beveik ne
galima, nes jis su savo knygo
mis nemėgo skirtis. Jo artimu 
draugu buvo kitas retų knygų 
mėgėjas, Augustino Patkso. 
Kąrtą abu draugai susikirto 
varžytinėse dėl seniausios ispa
nų kalba biblijos. Knyga teko 
Patkso, kuris pasiūlė 1,334 pe- 
zelus. Don Vincento turėjo nu
sileisti, nes neturėjo tiek pini
gų. Kuriam laikui prabėgus 
Patkso buvo rastas savo krau
tuvėj su kinžalu širdyj. Polici
ja manė, kad prasikaltimas bu
vo atliktas politiniais motyvais. 
Ji padarė eilę kratų. Be jokių 
rezultatų. Kuomet jau beveik 
nebuvo vilties prasikaltėlis su-1 
rasti, policija netikėtai užtiko

• varžytinėse

Ant j 
narnos, 
tastrofa 
knygyno gaisras. Tai buvo se
novės kultūros židinys. Pabai
goj pirjno šimtmečio iki Kris
taus gimimo ,ta biblioteka tu
rėjo 700,000 sarašų,. iš kurių 
keturios dešimtys tūkstančių 
žuvo gaisre. 390 m. po Kris
taus gimimo ignorantas patriar
chas Feofil paliepė sudeginti 
dalį knygyno, kadangi “ten ra
dosi pagoniška gudrybė.” Trims 
šimtams metų prabėgus taip 
jau pasielgė fanatikas Omaras, 
norėdamas sunaikinti krikščio-___ , ___ ........... .......
nišką gudrybę. Nejkainuoja- pas don Vincento varžytinėse 
mais raštų ritiniais bėgiu šešių pirktą bibliją. Apie tą bibliją 
mėnesių buvo miesto pirtys ku-, pradėjo rašyti laikraščiui. Vie- 
renamos.

Cezaris, 
prisidėjo prie sunaikinimo brau-*

Į nas profesorius pareiškė nuo- 
minykai ir arabai monę, jog ta biblija greičiausia 

yra falšyva: nėra pirmos laidos 
gių senovės literatūros kurinių, ispanų kalba spausdintos bibli-

jos kopija. Don Vincento liek 
susijaudino dėl jo biblijos pa
niekinimo, jog bekamantinėjant 
susipainiojo ir prisipažino prie 
nužudymo Patkso ir daugelio 
kitų. Pardavęs kokių nepapras
tai retą knygą, don Vincento 
negalėdavo nurimti tol, kol vie
nokiu ar kitokiu budu nenuga
labydavo pirkėją, atimdamas 
iš jo parduotą knygą.

Už tuos prasižengimus don 
Vincento turėjo savo gyvastimi 
užmokėti: teismas jam 
re mirties bausmę.

pasky-

Keistas tas pasaulis, 
Vieni miršta dėl moters 
kiti dėl aukso pamėgimo, 
dėl visokių idėjų, etc. 

žinomi dalykai, 
iš visų tų dalykų yra tas, 
randasi ir tokių žmonių, 

knygas pamėgsta,

ar ne? 
meilės, 

Irę Ii 
Bei lai 

Keisčiau-vis
sias
kad
kurie
jog dėl jų yra pasirengę žmo
gų užmušti ir savo gyvastį pra
rasti. —K. A. /

Puikios Naujos Gyduolės 
dėl Seny ir Jaunų

Veikia Kaip Magija ant Silpnų 
Nervų, Prasto Apetito, Prasto 

Virškinimo ir Praradimo 
Apetito

Skaitytojai šio laikraščio nueisteltės kaip 
dt^ižinov apie tą naują gyduolę. Nuga-Tone 
suteikia tok j greitą palengvinimą nuo tūk
stančiu ligų. Dol silpnų nervų ir abelno 
nusilpnėjimo,' prtesto apetito, 'skaudėflimo 

galvos, išpūtimą vidurių ir negardu raugė
jimą po valgiui. nėra geresnių gyduolių 
kaip šios. Jos veikia atsakančiai ir veikia 
greitai. Nuga-Tone suteikia geležĮ dėl krau
jo ir fosforą dėl nervų. Yra puiku, kaip 
g/eitai jos sugrąžina pep, energijos ir stip
rumo nusilpusioms nervams ir raumenims ; 
atbudavoja raudoną kraują, stiprius nuola- 
tiniCH nervus ir padaugiha spėką žmogaus 
gyvenime. Suteikia atšyiežinanti miegą,.ge
rą m ctitą, puikų virškinimą, reguliari ėji_ 
nr, 1 nik ir daug entuziązmo, ambicijos ir 
pop. Jei jus nesijaučiate gerai, jus esate 
skolingas sau ir savo draugams, kad sutei
kus Nuga-Tone bandymą. Vartokite jj tik 
keletą dienų ir jeigu jųe nesijauaito ge
riau, sugrąžinkite likusi pakeli aptiekoriui 
jr jis aitduos atgal jūsų pinigus. Išdirbę, 
jai Nuga-Tone žino gerai, kad jos pagel
bės tokiose atsitikimuose, kad jos priver
čia visus aptiekorius garantuoti ir grą
žinti pinigus, jei kas ncužsigančclina. Jos 
yra labai malonios vartoji ir jus galite 
gauti visam mėnesiui ut ddk?r|. Rekomen
duojamos ir pardavinėjamos pas " visus ge
rus aptiekorius.

.Ji

BOI1EMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PurOan 
Malt 
/ I.

Turtingiau
sias 

stipriausias 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies
Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų

llllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllM

^ULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. BUDRIU
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St.
■IlilHi

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

*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ir tapo pašalintas iš vietos už 
prislatinėjimą kaliniams mttn- 
šaino. Dabar daroma plačius 
tyrinėjimus, o tuo tarpu kalėji
mas yra po didele sargyba, ku
ri pasiliks prie kalėjimo ilgam 
laikui.

Art. J. Dikinis Gryšta Lietuvon

15 žmonių sužeista gat- 
vekariams susidūrus
15 žmonių liko sunkiau su

žeisti, neskaitant daugelio leng
vinu sutrenktų ar supiaustytų 
stiklais, užvakar ryte susidūrus 
Kedzir Avė. gatvekariui su 38 
gatvės gatvekariu. Abu gatvo
kai iai buvo pilni važiuojančių 
į darbų darbininkų ir, kaip ma
tyt, abiejų gatvekariu motor- 
manai manė, kad jis turi kelią 
ir kad kitas palukės iki jis pra
važiuos. Susidūrę abu gatveka- 
riai iššoko iš bėgių ir sutruk
dė gatvekariu komunikaciją to
se dviejose gatvėse visu pusva
landžiu.

Šeši žmonės mirė 
nuo karščio

Vakar buvo karščiausia šių 
metų diena. I vai. po piet karš
tis siekė 91 laipsnius, šiandie 
taipjau bus karšta ir karščiams 
artimo galo nenumatoma.

Dėlei karščių iki I vai. po 
piet vakar nuo karščio mirė še
ši žmonės, bet iki vakaro gal 
ir daugiau žmonių mirė.

ši karščių banga yra labai 
plačiai išsiplėtus. Net tolimam 
St. Paul, Minu., karštis siekia 
100 laipsnių. Bet yra ir didelių 
keistenybių. Kuomet St. Paul, 
karštis siekia 100 laipsnių, lai 
už 75 m. nuo miesto buvo snie-į 
go ir abelnai jaučiami nemaži, 
šalčiai. Vakarinė Kanada irgi 
sako, kad ten oras yra daug 
šaltesnis, negu paprastai.

Bomba pavieto kalėjime
Pavieto kalėjimas ima pa

garsėti Įvairiais skandalais* ir 
nepaprastais atsitikimais, štai 
pereitu sekmadienio popietį ka
lėjime ekspliodavo l>oinba, kuri 
išplėšė dalį sienos. Bomba bet
gi nebuvo ganėtinai stipri, be 
to ji buvo suviniota į dvejetą 
blanketų, kad nebūtų tokio di
delio trenksmo, tad ir nepajė
gė išgriauti sienos kiaurai ir 
todėl nė vienas kalinių neįsten
gė pabėgti. Betgi ji sukėlė di
delį triukšmą visame kalėjime. 
Dabar kalėjimas yra apstaty
tas didele sargyba, kuri yra pa
sirengusi šauti, jei lik prie ka
lėjimo prisiartintų koks nužiū
rėti nas asmuo.

Bomba sprogo pačiame kalė
jime. šerifas yra palinkęs ma
nyti, kad bombą padarė ir ją 
padėjo l'ernekes, kuris yra nu
teistas pakorimui už nušovimą 
laike apiplėšimo lenkų spulkos 
ant Bridgeporto kasieriaus 
S w k>ntko\vski. I'.są jis tuo lai
ku vaigščiojo netoli ekspliozi- 
jos vietos ir buk bombai spro
gus jis nubėgęs pažiūrėti ar nė
ra pramušta siena; neradęs pra
muštos sienos jis vėl greitai su- 
gryžęs senojon vieton, taip kad 
jo pasišalinimo sargas ne nepa- 
lėmijo. Bet kalėjimo viršinin
kai negali suprasti kaip I?erne- 
kes ar kas kitas galėjo gauti 
kalėjime dinamito. Ieškoma bu
vusio kalėjimo sargo, kuris ga
lėjo lame darbe padėti, nes jis
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Keturi žmonės prigėrė
Sekmadienis buvo labai tin

kama diena maudytis. Buvo šil
ta, bet saulė nelabai kepino. To
kia diena sutraukė dideles mi
nias į maudyklas. Besimaudant 
betgi žuvo keturi žmonės. Vie
nas žuvo Gedai* ežere, netoli 
Cro\vn Doint, greitai einančio 
didesnio laivo bangai apvertus 
valtį. Du žmonės žuvo kalkių 
laužykloj prie 104 ir Archer 
gatvių. Apleistosios laužyklos 
yra pilnos vandens ir labai gi
lios. Du vyrukai žaidė prie van
denio ir vienas jų įkrito į eže
rėlį. lis nemokėjo plaukti. Jo 
svogeris šoko jį gelbėti, lx‘t 
skęstantis taip jį nutvėrė, kad 
abu nuėjo dugnan ir prigėrė.

Septyni žmones užmušti
Pereitą sekmadienį įvairiose

Art. J. Dikinisnelaimėse su automobiliais ta
po užmušti septyni žmonės. Die
na buvo graži, tad visi važiavo 
pasivažinėti, o besiskubindami 
gal ir nebuvo tokie atsargus, 
kad liek daug nelaimių buvo. 
Tarp užmuštųjų yra ir vienas 
policinius.

Lietuvių Rateliuose.
Bridgeportas

Čia atsidarė nauja įstaiga 
Auto Supplies, 3107 S. Halsted
St. Savininkas šios įstaigos yra
Chas Ramašauskas, jaunas, bet 
labai energingas vyras. Jis sa
ko, kad jo biznis yra paremtas 
ant darbo, — mat jie taisys se
nus tairus ir automobilius.

Kadangi K. S. Ramashauskas 
yra išvažiavęs ant vakacijų ir 
palikęs savo vaistynę priežiūroj 
savo sunui Chas. Ramashaus- 
kui, tai jis naujam biznyje, pats 
nestovi, bet turi savo gerą pagel- 
bininka, kuris teikia visokius 
patarnavimus automobilistams.

Jie sakosi, kad gali parduoti 
tairus piginus negu kiti, bet aš 
to nežinau. Kam yra reikalas, 
gali patys patirti ar jie tiesą 
sako.

Reikia velyti gero pasisekimo 
naujam biznieriui. — P.

Ateinančio trečiadienio vaka
re, liepos 21 d., Mark White Są. 
parkiuke bus nemokamas beno 
koncertas. Vietos bus visiems, 
nes bus parūpinti keli tūkstan
čiai sėdinių.

Kas pirmadienio vakarą gi 
tame pačiame parke yra rodomi 
nemokami kintamieji paveiks
lai.

Cicero
Vadinasi turime pusmetinį 

susirinkimą Liet. Linos. Namo 
Bendrovės trečiadienio vakare. 
Tuo reikalu šėrininkams yra 
siuntinėjamos atvirutės su pa
žymėjimu, kad bus daug svarbių 
reikalų, taipgi bus išduota at
skaita už 6 mėnesius.

Dzimdzi-Drimdzi artistas J. 
Dikinis, kuris prieš kiek laiko 
buvo sunkiai susirgęs džiova, 
taip kad turėjo nutraukti gast
roles ir vykti gydytis sanato
rijai, neužilgo apleidžia Ame
riką ir gryšta Lietuvon.

Art. J. Dikinis būdamas sa
natorijoj tiek pasveiko, kad 
galėjo apleisti sanatoriją ir 
vykti ant ūkės į Wisconsiną. 

. Ten dar labiau sustiprėjo, bet 
tikis, kad gaivingas* Lietuvos 
oras ir sveikas Lietuvos mais
tas pilnai grąžins jam sveika
tą, tad ir skubinasi gryšti Lie

Kožnus šėrininkas gavęs atvi- (matome iš atskaitų,
rutę būtinai turėtų dalyvauti 
susirinkime ir tėmyti dalykų 
stovį, nes tai visų reikalas. Bei 
bėda su musų žmonėmis, kad ne- 
lailko susirinkimų, atsiduoda 
ant kitų, sakydami: “Kaip bus 
visiems, taip ir man”. O kita 
dalis šėrininkų nelanko susirin
kimų, nes nepakenčia daug įvai
rių partijinių ginčų. Tai tokiu 
budu tie svarbus susirinkimai 
būna labai skysti, tad ką nors 
naudingo dėl bendrovės ir visų 
šėrininkų gerovės nenuveikia
ma.

Akyvaizdoj tų visų apsileidi
mų ir nerangumų, laikas butų 
daryti kokias nors reformas, 
kad užinteresuoti visus. O vi
si arba didžiuma šėrininkų susi
rinkę gali daug gero įvykinti. 
Mano nuomone, butų neprošal) 
įvesti balsavimą nuo Šerų. Pa
sidarytų didesnis judėjimas, bu
tų lengviaus likusius serus par
duoti. O parduoti juos būtinai 
reikalinga, nes tai gryniausias 
kapitalas rūdija seifose be nau
dos; visas gi šėrininkų pelnas 
išmokamas nuošimčiais priva- 
tiškiems kreditoriams.

Vadinasi, kiti daro gerą biznį, 
ir gauna pelną, o tikrieji savi
ninkai, pirmieji steigėjai tos 
didelės įstaigos, Liuosybės na
mo, neša didelę skriaudą, 
negaudami nė paprasto ban
kinio 3 nuoš. O įvedus balsavi
mą nuo Šerų, lengvai parsiduotų 
likusieji šėrai, pasinaudotų pri
vatine paskola ir tuomet šeriniu- 
kai gautų gražių dividendų, nes 

tuvon.
šią savaitę art. J. Dikinis 

gryš į Chicago, kur pabuvęs 
porą dienų vyks į rytus ir ten 
atsisveikinti su draugais ir jau 
rugpiučio 1 d. išplauks* iš New 
Yorko milžinu laivu “Levia- 
than” j Lietuvą.

Chicagiečiai, pas kuriuos art. 
J. Dikinis paliko labai gerus at
siminimus, be abejonės, tinka
mai pasitiks ir išlydės sergan
tį artistą, ir palinkės jam lai
mingos kelionės ir greito pa
sveikimo.

kad biznis 
eina labai gerai. Tik patys it 
naudokimės.

— Ex Direktorius.

18-tos gatvės apielinkė
Draugystė Meilės Lietuvių 

Amerikoj laike pusmetinį susi
rinkimą liepos 10 d., paprastoj 
svet. prie 1900 So. Union Avė.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Ant. MurgevecZ. Protokolas pe
reito susirinkimo skaitytas ir 
priimtas. Sekė raportas knygų 
peržiūrėjimo komisijos, kuri 
pranešė, kad draugija gerai sto
vi pinigiškai. Per šį pusmetį 
pelno turėjo $278.36 iš mėn. 
duoklių, pelnų baliaus, pikniko 
ir t. t.). Draugystės piniginis 
turtas siekia $20,231.75 (? 
Red.).

Draugystė narių turi 119; 
per šį pusmetį prisirašė 17 nau
jų narių. Ligonių šiuo tarpu ne
siranda.

Kita komisija pranešė, kad 
yra paimta Dievo Apveizdos 
parap. svetainė lapkr. 27 d., ku
rioj bus rengiamas didelis ba
lius.

Išrinkta* komitetą peržiūrėti 
knygas ir suieškoti kas šiemet 
turi gauti garbės ženklus už 
nečmimą pašelpos iš draugys
tės per 10 metų. Jiems bus duo
tas auksinis žiedas, $10 vertes.

Nutarta stengtis kuodaugiau- 
sia prirašyti naujų narių. Susi
rinkimai būna laikomi kas ant
rą subatvakarį kiekvieno mė
nesio, 1900 S. Union Avė.

Taipjau nutarta visais drau
gystės spaudos* ir kitais reika
lais visuomet kreiptis į Naujie
nas, nes jos daug gero daro dėl 
mus. —Valdyba.

Jamontas vis vilkina už
baigimą savo bylą prieš 

Naujienas
Kazimieras Jamontas, kuris 

yra autorium septynių bylų 
prieš Naujienas, bando ir to
linus atidėlioti tų savo bylų ir 
skundų užbaigimą. Kiekvieną 
kartą, kada jam ateina mintis 
pradėt kokią nors naują bylų, 
jisai visados pradeda kaip bai
siai svarbų ir skubotumo reika
laujantį skundų, bet truputį pa
sikarščiavus ataušta ir pradeda 
šalintis nuo savo reikalavimų.

Kovo devintą dieną jis davė 
žinią musų advokatams, jog ant 
rytojaus reikia eiti pas teisėją. 
Po to Jamonto remiamose “ga- 
zietose” jo paties pakviesti ir 
instruktuoti reporteriai rašė, 
jog teismas esąs taip skubotas, 
kad, girdi, Naujienų advokatai 
turėjo teisintis teisėjui nieko 
negalį pasakyt, nes išnetyčių 
buvę užklupti, ir, girdi, malda
vę jo išminties, kad duoti bis*- 
kį laiko pasiaiškinti. Atėjo pa
skirtas laikas — Jamontas by
lą atideda ant toliau; vėl atėjo 
laikas — Jamontas pataiso sa
vo skundą ir vėl reikalauja sku
botumo. Ateina paskirta die
na tardymui pataisyto — sku
boto skundo — Jamontas ir vėl 
atideda ir imasi naujų reika
lavimų 1

Pagalios Naujienų vedėjai 
ėmė spirti baigti senąją bylą, 
pradėtą šešti melai atgal.

Išklausęs dalies lindynių
Naujienų pastatyto liudininko, 
teisėjo padėjėjas W. H. Delen- 
back pareikalavo, kad jam bu
tų sumokėta $1000 — po $500 
iš katros pusės. Tada Jamon
tas vėl pareikalavo, kad jo pa
taisytas skundas butų skubo
tas.

Gerai. Atėjus paskirtai nagri
nėjimui dienai, Jamontas su 
savo advokatu nepasirodė. Tei
sėjas skundą atideda ant to
linus. Pagalios paskirtoj dienoj 
Jamonto advokatas išklausinė
ja vienų liudininką, o teisėjas 
apie tolimesnį bylos tardymą 
liepia ateiti pas jį abiejų pusių 
advokatams dėl pasitarimo šeš
tadienio ryte, liepos 17 d. Bet 
Jamonto advokatas nepasirodė. 
Tada teisėjas liepė Naujienų 
advokatui eiti pas Master in 
Chancery W. H. Dellenback 
pirmadienio ryte, liepos 19, ir 
pakviesti' Jamonto pusę ir ten 
tęsti bylą. Bet Jamonto advo
katas neateina ne čia!

Kodėl Jamontas vilkina savo 
skundų išrišimą? Kodėl vieną 
dieną tas pats#skundas yra sku
botas, o kitų dieną ne, ir pa
skui vėl skubotas, ir vėl ne? 
Tai tik vienas Jamontas težino!

J. šmotelis.

Rusiškos Ir Turkiškos Vanos
12th STREET
T.I. Kediie 8902

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J.W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA;
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Simpatiškas - 
Mandagur — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairffeld Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 40 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 ---------------- -2--------------- J

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboritm Chicagoje 
Ijaidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iŠdirby- 
stės.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
. Tel. Blvd. 4068

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

h—............................................. —...................... ■

■■ ■ ...................... ■■■ '
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pšgrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1616 W. 46th St„ Chicaeo

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

Bkumas.
3315 South

* Halsted St.
Tel. Yards 1546

Ros. Tel.
Beverly 2300

•>w

3514-16 Roosevelt Rd 
Artrst. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai- 
rtą. Garantnolame visą savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų iusų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminųpja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklui 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Jei ndrit sužinoti savo sveikatos 
frtov}, tai atsilankykit į

WICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

1510 N. Robey Street 
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
L- X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

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

priežastį, tam tikslui yra, vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

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

Galvos skaudė- 
jimą, reumatiz- 

\ mą, širdies, skil
ty j! vio, inkstų ligas
M ir daugelį kitų

ifV n® chroniškų ligų
I lAf yj kurios paeina iš

kraujo ir nervų 
Jk suirimo.

Kiekvienas vy- 
ras arba moteris 
kur*e tur* «pau- 

n dinKi kraujo ar- B. M. Ross, M. D j,a Ritas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikčjiniu, kati 
čia gaus treriausj medikai} gydymu. 
Bus suteiktas tas pats gydymus ku
ris yra išgelhejęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino palieglmo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu Ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimų, 
atsilankykit dėl speciąlio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glarnis) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti .vikrumų ir stiprumų. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimų. Tai yra natu- 
ralė pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

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

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

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

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

kampas Monpoe St, Criljy Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėlioniis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomts ir 
sukatomis nuo 10 r\to iki 8 vakaro.

Dvidešimti* penki metai tame 
pačiame name 

■illllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllll^
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LiBiiivių Rateliuos PRANEŠIMAI I ASMENŲ MiKOJIMAI
P A IEŠKOJIMAI

Mizema komunistu 
“iškilmė”

apielinkių lietuvių 
organizacijos reng 
iškilmę” — pikniką

licagos ir 
komunistų

tori.4 i 
įgijo S. I*, 

oiganiza- 
, ... .........  priklauso net 800
Į v\ i ų ir moterų. Draugijos phiiginis 
turtas siekiu rli $15,00(1. Yra trvs 
skyriui puAcInos sergnnticms na
riams; $(», $1(1 ir $t6 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio į

čielos draugijos^ jeigu' dar draugi-Ii*/,*'’plano/pa.'"’’ 
, vlsai blo* Širnanas Vaišnis 

sąlygas įstojimo visai'(įuU(

, \ i u didžiausia 
i’ija Ehic.igoje Varšuvos lietuviai pajieško

Bočklutė pajlefko

savo

JonoMarijona ___ . _ir Kazimiero Kavaliauskų ir Rozali
jos Valunčienės, iš Propimo, Rasei
nių apskrities, gyvenusių Chicagojc. 

■■ .> Vincas Dubauskas pajieško
._b LT Ų 'T,U l)r*Pma,1nos *.r Ignoto Dubausko, gyvenusio

jos piniginis turtas nėra visai blo- 
AplC «filv<fnc i w I i i I

draugijai malonėkite kreiptis prie I

brol io, 
Mahn-

brolio 
gyve-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ '

CORE MAKERS
Patyrusių merginų į brcsinę 

fandrę, gera mokestis ir bonus. 
Ateikit prisirengusios darban.SLOAN VALVE CO.

4300 W. Lake St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI restaurantas. 

rendos $50, 5 gyvenimui kam
bariai, 4 metų lysas, $360 pel
no į mėnesį. Dirbtuvių distrik- 
te, kaina $1800. Pardavimo 
priežastis — mirtis.

Tel. Lafayette 6284

darže. Keletas šiaip žmonių, 
pravažiuodami pro černausko 
daržą, sumanė staptelėt ir pažiu 
rėt, kaip “raudonasis vaiskus” 
linksminasi.

Ir ve ką jie pamatė: aplink 
didžiąją estradą stoviniuoja ko
kie 30 ar IO žmonių. Tolinus 
vaikštinėja ir žiuri pasiilgusio
mis liūdnomis akimis i kelio pu
sę. iš kur turi atvykti publika, 
komunistų generolai Andriu
lis, Strazdas ir dvejetas kokių

černausko I Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi- 
I ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
I llalsted SI. Tel. Roosevclt 8500.

Pavieniai narini norinti išloti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui,

Simanas Vaišnis pajieško 
.....lės, Marės Macojauskienės, 
nusies Shenamloah, Pa.

Atsišaukite antrašu: 
A. OLSZEWSKI

3211 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA moterų sortavimui popte- 
rų atkarpų, patyrusių ir nepatyru
sių. 1445 So. Peoria St.

PARSIDUODA grosernė ir Ice 
Cream krautuvė, dėl neapsidirbimo. 
7008 So. Paulina St., Phone Prospect 
9067.

cagOM Lietuvių Draugiją S.
Naujienos, 1739 So. llalsted Si.

ISRENDAVOJIMUI
REIKIA DARBININKŲ Į BARGENAS. Parsiduoda Ice cream 

'parloris, cigarų ir cigaretų krautu- 
i vė. 3752 So. Ashland Avo.

VYRŲ

tai nepažįstamų, tur-but iš lo
baus atvykusių asmenų. Daržo 
viduje vienur-kitur matytis dar I 
keletas skystų būrelių. V 
publikos kartu su rengėjais, 
r.erolais ir “garbės sveri

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23-čios kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks Antradienyj. šiandie Lie
jos 20 d., 7:30 vai. vakare. 1850 W. 
North Avė., p. Norkaičio Jewelry 
krautuvėje. Visi nariai malonėkite 

auti šiame susirinkime, nes bus 
tas raportas delegato iš Seimo, 
to yra kitų svarbiu reikalų.

K. .1. Semaška, K p. Sek r. 
Phone Brunsvvick 0995

RENDON 7 kambarių fialas, ga
ru šildomas, elektra, naujai deko
ruotas, rendos $60. Atsišaukit prie 
janitoriaus, 1519 \V. Ilarrison St.

SALESMANAGERIŲ

ne

tarp 8') ir lot)

Cicerus Liet. Liuosyhės Namo Ben
drovės Dalininkams. Gerbiami Dali
ninkai: — Cicerus Lietuviu l.iuosy- 
bt's Namo Bendrovės visuotinas pus
metinis dalininkų susirinkimas ix\ks 
Seredoj. Liepos (July) 21 d., I!<26,

žmonių.
“miniu”,

kare, 1101 So. I9th ( t., Cicero, III. 
|Visi dalininkai esate kviečiami skait- 
11ingai atsilankyti.

Kviečia Direktorių Valdi ha

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

. Groaernių, Bu- 
černių, Delikate- 
sscn, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

pccialumaa Geras patar
navimas. /emoH kainoH. 

Sostheima, 1912 So State St.

Reikia gerų lietuvių vyrų, ku
rie supranta real estate ir gali 
prižiūrėti grupę salesmenų. Tik
ra proga tinkamiems vyrams. 
Kompanija koperuos visuose at
sitikimuose.

SHEKLETON
160 N. La

Room

Į PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
.tiktai biskj vartotas, vėliausios ina- 
jdos išniarginimo, kaina $115, iškai
tant r<»lelius' ir benčių, $50 cash ir 

'po $10 j rnėnesj atsakantiems žmo
nėms.

VA1TON1TIS
6512 So. Halsted St., Ist fl.

BROTHERS 
Šalie St.
412

Už $125 nupirksi mano gražų gro
jikų pianų su benčium, cabinet ir 
70 rolių muzikos, reikia $30 tuojau. 
Parduosiu išmokėjimais geriems žmo
nėms, 4057 W. Madison St., Ist fl.

“didžiulės iškilmės” programą. 
Mikniui iš Clevelando kalbant, 
ties juo susirinko kokie 25 arba 
30 žmonių. Kita publikos daus 
nenorėjo nė klausytis prakalbos, 
nes iš tiesų yra nelabai smagu 
stovėt po stogu ir girdėt, kaip 
kalbėtojo balsas skėsta tuštu-

Birulės dramos skyriaus praktika 
atsibuna šj vakarą, Liepos 20 <1., S 
vai. vak.. Raymond Chapel, SIU W. 
3lst St. Visi dalyviai tuo skyriaus 
meldžiami būti pamokose.

Režisierius St. Pilka.

BR IDG EPORTO U ETŲ VIA MS:

mos aiduose.
Tą ““didžiulę iškilmę” rengė 

ALDLD., ADP. ir ADS. apskri
čiai. Publikos pritraukimui bu
vo skelbiama, kad joje kalbės 
Mileris iš Clevelando, Čaplikas 
iš Californijos (tas pats, ką 
SLA. seime reikalavo nubausti 
l)r. Graiėuną) ir vietinis Šar-

i “Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai

1 gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
l nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galinta mokėti sykį 

. Į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
nanti pažymėtame r.one, o da neap- 
(lipinami ankstyvomis “Naujienomis" 

; tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. llalsted St. (Tel. 
Roulevard 9663)

Vietiniam komunistų šlamš-. 
telvje 1U trijų “didžiųjų” komu
nistų organizacijų piknikas bu-1 
\o be galo, be krašto reklamuo-

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp l.aflin, 
Hoyne ir 
minėtume aprūpinu lie-

negaunat ‘‘Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu uijicnas

nė Černausko darže nesutilps, 
liet to šlamštelio, matyt, niekas

įienų” išn<*šiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sj. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

kilmės” išėjo 
Komunistų “sa 
čiams nusibodo.

tokia mizerija. Į

i Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano, Kenringtono ir West Pull- 

mano lietuviams

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

Brighton Park
International Investment Cor

poration, padidino savo ofisą ir 
moderniškai ištaisė, visą apa
čią namo prie 3801 S. Kedzie 
Avė. Viso tik penki metai kaip 
ši įstaigą yra suorganizuota ii' 
įkorjioruota ant $500,000. Šios 1 
organizacijos tikslas yra sko
linti pinigus ant 2-rų ir 3-čių 
morgečių namų savininkams.

ROSELAND:
11)3 St.

105 SI.
10.8 St.

Michigan Avė ir
Michigan Avė. ir

St.Michigan Avė. ir 113 i
Michigan Avė ir 115 S

WEST. PUELMAN:
Michigan Avė. ir 119 St.

KENSING TON.
115 St. ir Eront St.

PULLMAN:
St. ir Cotlage Grove Avė.
visose paminėtose vietose

gaunamos anksti iš

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojain. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. llalsted St.
J. S. RAMANčlONIS, l’rez.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malė vos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDENG YSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiclinkėj. Įstaiga 34 mėtų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 
Avė. Phcr.e Lawndalc 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMįJ STATYTOJAI

4155 Archer Avė
CHICAGO

JŪSŲ liuosas laikas yru vertas $50 
savaitę dėl musų. Kodėl nesunau- 

dojate savo liuosą laiką ir nesidžiau
giate dar labiau gyvenimu. Jus ga
lit uždirbti daugiau ne^u $50 j sa
vaitę dirbdami 2 valandas kožną va
karą ir subatomis po pietų. Veikit 
greit. Proga nelaukia nei vieno!

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. La Šalie St. 

Room 412 
arab

2313 W. 22nd Street

Į REIKALINGAS pirmarankis beke- 
ris prie lietuviškos duonos kepimo.

I Atsišaukit greitai, mokesnis nuo 4(1
iki 50 doleriu j savaite. Tel. 1306-M.

I JOHN K. MALELA
925 — 8th Street

Waukegan, III.

RAKANDAI

PRIVERSTAS parduoti savo be- 
, veik naują grojiklj pianą, įskaitant 
kabinetą, benčių ir 65 muzikos role-

Pažiūrėkit šitą pianą tuojau. 2535 So.
(Tavvford Avė., Ist fl.

PARDAVIMUI labai gera krautu
vė, daromas geras biznis, lietuvių 
kolonijoj. Gera priežastis pardavi
mui.

8060 Vincennes Avė.
Phone Stevvart 0497

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, su namu arba be namo. Gera biz- 

i nio vieta. 2701 W. 43r<l St.

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

NAMAI-ŽEME

Prezidentas 1). Rubin sako, 
kad ši organizacija turi pasiti
kėjimo tarpe žmonių ir daro di
delę pinigišką apivartt/, tad it 
šėrininkų pelnas sparčiai augti.

Panedėly liepos 19 d. buvo iš
kilmingas atidarymas padi
dinto ofiso ir trauksis visą sa
vaitę, dėl atsilankymo publikos, 
kuri nori plačiau patirti apie tą 
įstaigą ir tikslus, 
darni paaiškinimai

111
č.ia 

‘‘Naujienos 
pat ryto kasdien.
NAUJOS STOTYS CIIICAGOJI

Halsted St. ir 63 St.
State St. ir 63 St.

visus atsilankyti kurie tik Žin-

REIKIA krl >t<> lietuviu šei- * Pirdnint
mynų dėl nusipirkimo H) akrų! Al uirOuJOl
arba didesnių farrnų, puikiau-1 Kad ant Emerald Avė., netoli 
šiame furmeriavimo distrikte 
Jungtinėse Valstijose, žeme yra 
geriausia visoje šalyje, sutei
kia pelno abelnai $1100 už kiek
vieną akerj ir dar yra progos 
dėl pagerinimo javų, kuriuos 
galima parduoti augščiausiomis 
kainomis.

Tos visos fanuos yra išdirb
tos ir turi po du akru sodnus. 
Kiekviena farma turi po 6 kam
barius namą, su bėgančiu van
deniu, vana, elektra ir yra mo
derniškos visais atžvilgiais. 
Title yra pilnai garantuota.

Keletas nedidelių miestukų 
randasi visai netoli, su puikiau
siais keliais tarpe jų ir labai 
geru geležinkelių patarnavimu 
ir tikrai garantuoti marketai 
dėl jūsų produktų.

Bandas*) netoli visokių rusių 
mokyklos, 
vaikams 
naudotis 
kaip ir kitur su dadėjimu svei
ko gyvenimo tyrame ore.

Mes maloniai prisiusime savo 
knygutę, aprašant tų farinų vi
sas smulkmenas. Tai yra dy
kai ir jums nereikės jokios at
sakomybės. Jus galite pamatyti 
tas farmas visai dykai ir be jo
kios jums atsakomybės.

! Ar Girdėjot
į n«u niu tauriniu nvV., netoli 
35-tos gatvės gali gauti lotą už 
$7OO.OO? Turbut negirdėjot ir 
daugiau negirdėsite kada tas 
bus parduotas, bet tai yra šven
ta teisybė — ir pirmas, kuris at
neš 700 dolerių, gaus tą lotą.

Štai antras 
kampiniai lotai

dalykas: — 2 
netoli 63-Čios 

$1000.00 už lo-

neš $1000.00, gaus abudu lotus

užtikrinančios jūsų 
geriausi mokslų ir 
visokiomis progomis,

tuos lotus — uždirbs 3 
tiek, kiek man užmo-

prapertes parduoda pats

adresų ant žemiau pridėto ku
pono ir gausite per paštų iliust
ruotą knygutę (arba užeikit į 
musų ofisą).

Be jokios man atsakomybės 
malonėkit man prisiųsti jūsų

štai ir dar vienas negirdėtas 
atsitikimas: — 7 lotai ant West- 
ern Avė., “Transfer corner”, la
bai tinkama vieta dėl aptiekus, 
“gasoline station”, “road house” 
ir kitiems bizniams. Aš čia ne
sakysiu už kiek parduosiu, bet 
pasakysiu tik tiek, kuris pirks 
dabar 
sykius 
kės.

šias
savininkas ir turi būti parduo
tos į visai trumpą laiką, čia tai 
yra milžiniška proga žmogui, 
kuris turi sveiką galvą ant pe
čių ir keletą dolerių savo kiše
nei.

Vienas geras žingsnis, padaro 
žmogų laimingą ant viso am
žiaus. Atsišaukite po šiuo ant
rašu :

3222 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Telephone Boulevard 9757

MORTGECIAI-PASKOLOS
jūsų farmas.
Vardas ...............................................
Adresas ...............................................
Miestas ...............................................
Valstija ...............................................

CHARLES J. BAGDZIUNAS,
Manatee Biver Farms, Ine.

General Sales Office
72 -74 W. Washington SI.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienį

Liepos 18, 9 vai. ryto
54 mūriniai namai 54

Pardavimui gatavi gyvenimui 
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą 
$250 cash, $50 j mėnesį 

Nusipirksite bile vieną iš jų 
L’ž biskj (mokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kukį jus išsirinksi- 
I te. Atsilankykit’anksti ir atsiveskit 

.----------------------------- savo šeimyna. Jei jus nepirksite, tai
liai yrajyiciM i6 tvirčiausių bent pamatysite didžiausj šių metų kainai Prieinamos, nes Pargeną

j 5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakihi ir skle- 
! pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge- 
1 ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną

APLEIDŽIU miešta. Turiu parduo
ti parlor, bedruimo, kuknės setus ir 
kitus dalykus, viskas geras. Kaina 
pigi. 3019 Farrell St., 2-ros lubos.

AUTOMOBILIAI ’

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

S t u d e b a k e r automobi- liai yra ivieiii ifi tvirči 
ir kainai prieinamos, 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu badu Stude- 

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

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

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

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, prograrnus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

P.RIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis I ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC
3153 So. Auburn Avė.
Tel. Boulevard 7590

TOWN ()!• LAKI 
Benošiaus Apticku, lt»l(>

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St.

Jeigu via numatomos kur tinka
mos ir reikalingos ‘‘Naujienų” sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai ‘ 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 

( skyriui. Tą galite i adaryti telefo- 
I’llS ten dilo- . nu bei laišku. Kiekvienas toks pra- 

linL tdkin. nešimas l>ei reikalavimas įsteigti 
Į “Naujienų” pardavinėjimo stotj bus 

gŲ. Kviečia tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

47 St. ĮIEŠKO darbo
ESU patyręs per 16 metų bu- 

visokj darbą, 
lenkiškai ir 
darbo. Atsi- 
PLANUT1S,

ceris, galiu atlikti 
Kalbu lietuviškai, 
angliškai. Jieškau 
šaukite laišku. M.
6938 So. Rockwell *St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

EXTRA. Parsiduoda nauja mašina 
modelis 26 m. Peerless sedan pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 4714 
So. Paulina St. F. ADAMAV1ČIA.

PARDAVIMUI Liberty 5 pasažie- 
rių touring karas, gerame stovyje, 
$250. 911 N. La Šalie St. Tel. Lin
coln 0666.

D - . ASMENŲ MOJIMAI
116*^1 m Al---------- *-------------------* * tAliVOlllllAl T> a IIL’ČIZ A IT VinM CtnAbno cnt

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

SPULKOS REIKALUOSE

Birželio 30 dieną užsibaigė 1-mas 
kvartalas šių metų ir 13-tas spulkos 
gyvavimo iŠ viso. Valdybos liko nu
tarta spulkos knygutes peržiūrėti 
kas kvartalas. Todėl visus spulkos 
narius meldžiam priduoti knygutes 
peržiūrėjimui j spulkos ofisą

1739 So. Halafed St.
Meldžiu pasiskubinti.
Naujienų Spulkos Sekretorius

— V. Miazeika

PAJIEŠKAU Vinco Stučkos, savo 
motinos Onos Stučkienės, našles, sa
vo brolio Vilimo Stučkos, Vilimo sū
naus, Onos seselės Stučkiutės. Jie 

ivisj paeina iš Lietuvos, Seinų apskri
čio, Seiryškių, Žagarų kaimo. Malo
nėkit Amerikos broliai ir sesers, kas 
žinot apie juos man praneškit, o šir
dingą prisiųsiu, padėkavonę.

Lietuva
JURGIS STUCKA
Alytaus Apskritis 
Seirijų paštas 
Dubravų kaimas.

PAJIEŠKAU Zigmo Jasono, paei
na iš Meškių kaimo, Vaduoki ių vals
čiaus, Panevėžio apskričio. Pirmiau 
gyveno Cleveland, Ohio. Turiu svar
bų reikalą. Žinančių, meldžiu praneš- 
kit arba pats atsišaukit.

ANTANAS MIKĖNAS
3429 So. Union Avė., Chicago, III.

ir vakare.
SAVVIAK & CO.

Statytojai
7181 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių rezi
dencija, lotas 50x175, prie 4113 Ked- 
vale Avė., taipgi 9 kambarių namas, 
prie 4312 Tripp Avė., Irving Park. 
Atsišaukit

4113 Kedvale Avenue 
arba

Telefonuokit Pensacola 2672

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00

3804 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

REIKALINGA moteris arba pora 
su maža šeimyna, prižiūrėti 2 vai
kus. Esu našlys.

J. BANCEVIČIA
6420 So. California Avė. 

Tel. Republic 8581 
Kreipkitės tik po 6 vai. vakare

liau II a

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 6 moterų visam arba da
linant laikui, darbas malonus, uždirb
si! nuo $25 iki $50 j savaitę.

SHEKLETON BROTHERS 
16Q N. La Šalie St. 

Room 412 
arba

2343 W. 22nd Street

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1682.

NEGIRDftTAS BARGENAS 
SOUTH SIDĖJ

Kertinis muro namas 5 fl. ir 
krautuvė, balta, aržuolo trimingai, 

■ maudynės, elektra ir gasas, viskas 
geriausiam stovy. Rendos neša per 
metus $3672; prekė tik $260(10. Ga
liu ir mainyti į bučernę ar 1 ’ ’ 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Halsted St.

3 lubos frontas

kokį

JEWETT’AI — Coupe, Brougham’ai, 
Sedanai, Touringai, 20 dėl pasirin
kimo, visi karai pilnai perdirbti,, 
visokių spalvų duco, visų vėliausių i 
modelių ir turi naujų karų garan-

TURIU parduoti savo rezidencijos 
lotą, 25x130, tiktai 2 blokai nuo “L” 
stoties, $600 cash. NAUJIENOS, Box 
822.

tiją. MARTIN .1. O’BRIEN 
Paige ir Jevvelt pardavinėtojai 

4100 \V. Madison St.

STUDEBAKER — Big 6 touring, 
pilnai prirengtas, visi geri tajerai, 
tiktai perdibtas. Savininkas Irving 
1991.

LOTAS 30x125, augančioj 
kolonijoj, netoli 
bažnyčios, didelė proga dėl ki
limo kainų, $450.

NAUJJIENOS 
Box 821

HUPMOBILE sedan, 1928 metų, 
pirmos rųšies stovy, turit pamatyti, 
kad jvertinus. Yra daug ekstra da
lių. Po 6 vakare. BUSHEK, 1007 W. 
Cullerton St.

KAMPINIS bungalovv, 54 y 125 
pėdų lotus, 6 kunibariai, su por- 
ciuini, tile vana, tilo stogas, 3 ka
rų garažas mūrinis su tile stogu 
kampas Francisco ir Carnien Avė, 
kaine $21000. Savininkas, šauk:

Briargate 4452

PARSIDUODA motorciklis Hen- 
derson su saidkariu. 4441 So. Wood 
St. 3 lubos iš užpakalio.

JOE RAPNIK

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir vaisių 

krautuvė. Geras, pelningas biznis.
4506 So. Tahnan Avė. '

GERAS Pianų bargenas. Pianistą, 
bungalow grojiklis pianas. New Yor- 
ke išdirbtas, gražaus styliaus, artis
tinis balsas, turiu parduoti su ben- 
čiumi, rolėmis už $185, pasimatykit 
su Mr. Smythe.

NATIONAL PIANO STORES
2382 W. Madison St., Ist fl.

PARDAVIMUI augštoš rųšies sal
dainių krautuvė, gera transportacija, 
geroje vietoje, sale teatro, pigi ren- 
da, ilgas lysas, nebrangiai, atsišaukit 
po 7 vakaro.

GARFIELD SWEET SHOP 
2846 W. Madison St.

2 flatų muro namas, netoli 
didelio teatro, 7719 So. Eggles- 
ton Av. Kaina $7850, cash 
pažiūrėkit tą bargeną ir 
neškit deposit. Pašaukit 

Prospect 5173

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

$850 
atsi- REIKALINGA pirmieji ir antrieji 

mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St., Box 798.

PARDAVIMUI pigiai, reikia pusė 
cash, 2 lotai, 30x125, Hammond- 
Calumet.

Sheldrake 7420

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$20(1 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3*A nuo-

6 KAMBARIAI — $7850
INDUSTRIAL LOAN SERVICE

1726 W. Chicago Avė., 
cor. Hermitage

Mano naujas namas, pusė muro 
bungalow, 6 dideli kambariai, visi 
kieto medžio, virtuvėj vieno šmoto 

mokyklos ir'sinka, graži pentrč, iš lauko ledas 
įdedamas j sinką, didelis svečių ir 
valgomas kambarys, styliškas bufe
tas gražiai dekoruotas, su gražiais 
elektros fikčeriais, augštas cemen
tuotas skiepas, pritaisytas skalbimui 
lovys, gera transportacija, I. C., New 
York Central, gatvekariai ir busai, 
netoli nuo katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios, lotas 33x137% pėdų. Jus 
galit kraustytis į Šitą namą rytoj 
įmokant man $300. Kitus išmokėji
mais ir galėsit turėti savo namą j 5 
metus. Atvažiuokit ir pažiūrėkit fį 

'gražų namą, 9817 Muskegon Avė, 
1 arba telefonuokit Saginaw 8559.

DEL greito pardavimo, naujas 
4 apartmentų mūrinis namas, 
garu šildomas, $29,000, netoli 
Milwaukee-Western Av. karų li
nijos. Savin. Edgewater 8229.

PUIKUS bargenas. Biznio lotas 
prie skiriamos karų linijos, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. “L” stoties, 
tiktai $800 cash. Naujienos, Box 820.

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

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

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

i/, BLOKO NUO KARŲ LINIJOS

MOKYKLOS
Vasarinės Klesos

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

2 GYVENIMŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 
kambarių, karštu vandeniu 
pirkėjas gali gyventi ant i augsto 
dekoruotas, kaina $12.500. 3332 W 

' 63rd PI., Republic 9469.

pėdų, 5-6 
gildomas, 

1 augšto,

ir 5 kam- 
šildomas, 

$10,000, išmokėjimais pagal sutartį.
6042 Irving Park Blvd. 

Pensacola 2494

2 flatų mūrinis namas, 5 
barių, karštu vandeniu

I 5 kambarių medinė cottage, aržuo
lo grindys, pečiumi šildomas, gatvės V '^^'FtaisvmaK*1 
ištaisytos, namas išmokėtas, kaina 'lsa,s- 
$5250, cash $2000. 5248 So. Trumbuil 
Avenue.

SHIVELY and WHITE 
EXCLUSIVE AQENTS 

3044 W. 68rd St., Prospect 1616

160 ir 80 akrų farma pardavimui, 
Wisconsin valstijoj, labai pigiai, su 

.S. CZAPLINSK1, 
927 N. Winchester Avet

I PARDAVIMUI lotas, bus parduo
tas už pirmąi pasiūlymą. 1340 South 
48th Ct., Cicero, III.

VASARINE VAIKAMS 
MOKYKLA

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

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

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


