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Lenkų socialistai puo- I 1/ ’ *’r smukimas unijosela Pilsudskį
Popiežius atakuoja Meksi

ką dėl “persekiojimų”
I

Vokietijos komunistai netenka 
paskutinių pozicijų unijose

Lenku socialistai puola1 
Pilsudskio valdžią

! Popiežius skelbia maldų 
kary Meksikai

Prarado paskutinę savo svar
bią tvirtovę — metalo darbinin

kų profesinę sąjungą

Kariškių organas dėlto grūmo
ja smurtu tiems, kurie drįsiu 
prieštarauti diktatoriui

Paskiria rugpiučio 1 dieną mal
doms už 
kų nuo

“išgelbėjimą katali- 
persekiojimų”

Italija, lieiMTs 6. — 
Gasparui, popiežiaus

ROMA, 
Kardinolas 
Pijaus XI vardu, pasiuntė Vati
kano agentams visuose kraš
tuose laiškus, kuriuose jis, ata- 
kuodamas Meksikos valdžią dėl 
tariamo ‘‘persekiojimo katali-

VABŠl’VA, Lenkija, liepos 6. 
— Lenkijos seime vakar kilo 
pirmoji audra prieš Pilsudskio 
diktatūrą. Pirmas pakėlė balsą 
prieš ją socialistų vadas Dasz
ynskis. Aštriai kritikuodamas 
ją Daszynskis pasakė, kad viso
se administracijos šakose vieš- kų”, paskiria rugpiučio mėnesio 
pataujanti demoralieacija, tikti dieną kaipo specialę maldų 
D'nkijos žmonės dar nežiną, dieną, idant Dievas ‘‘išgelbėtų 
kaip toli ta demoralizacija nuė- [Meksikos katalikus nuo persė
jus.

Daszynskis nurodė, kad jau 
septynios savaitės praslinku- 
sios, kaip Pilsudskis įsigalėjęs, 
liet iki šiol jis absoliučiai nie-

kiojimų ir atleistų jų persekio 
tojams.”

Laiške sakoma:
‘‘Kas diena ateina liūdnų ži

nių apie katalikų bažnyčios pa-
ko nepadaręs ir nepradėjęs ką dėtį Meksikoj, kur po veidmai-

.1   2 T ~ 1 - J -1 i rr/\ l/na A 4 i ■ i z\ 4" z-nors daryti. Jokio yaldžios dar
bų programo iki šiol nepaskelb
ta. Jei, sakė Daszynskis, mar
šalas Pilsudskis esąs 
vaitis, tai kodėl jis 
veikia?

toks die- 
nieko ne-

Socialistų atstovų puolimo 
buvo laukta, ypač kariškių ra
teliuose. Kariškių laikraštis 
Ginkluotoji Lenkija įdėjo pir
majame puslapy vedamąjį 
straipsnį, 
mojama smurtu 
varna. kurie drįsią 
prieš valdžią.

“Saugokitės ir 
liepiami”. įspėja karininkų laik
raštis. “Jei jus bandysite 
prieštarauti valdžiai, blogiau 
jums bus, ne kad jei jus žais- 
tumūte su ugnim.”

puslapy
kuriame tiesiai gru- 

tiems atsto- 
kelti balsą

darykite, ką

30 žmonių žuvo per 
audras Europoj

NE\V YORKAS, liepos 6. - 
Associated Press žiniomis, 
įvykusias pastaromis dienomis
smarkias lietaus audras ir po- talikus nuo
i.................▼ t., i • „i:: ~Itvynius Vokietijoj ir Francijoj 
žuvo daugiau kaip trisdešimt 
žmonių.

ningo teisėtumo priedanga to 
nelaimingo krašto valdžia pra
dėjo tikriausį katalikų tikėji
mo persekiojimą. Tuo tarpu kai 
kitoms tikyboms duodama pil
niausia laisvė, ta laisvė katali
kams suvaržyta taip, kad butų 
gėda kiekvienai civilizuotai tau
tai.”

Tol i aus laiške 
Meksikos valdžios 
deportavimas apaštališko dele
gato, [vyskupo Caruanos, kurs. 
Meksikos imigracijos Vyriausy
bės parodymu, buvo įsigavęs į 
Meksiką melais, sakydamas, 
kad jis esąs profesija mokyto
jas, “protestonų” tikėjimo] : 
deportavimas svetimšalių kuni
gų, vienuolių ir seserų ‘‘kaip 
blogiausių kriminalistų;” užda
rymas seminarijų, atėmimas 
bažnyčių etc., ir pagaliau nu
statoma rugpiučio 1 diena, šv 
Petro grandiniuose švente, kai 
įx> maldos diena visame katali
kų pasauly. Popiežius turįs 

'vilties, kad visam pasauliui 
l)er meldžiant Dievą, jis išklausy

siąs ir išgelbėsiąs Meksikos ka- 
i persekiojimų, o 

taipjau atleisiąs nuodėmes ir jų 
persekiotojams.

išdėstoma 
nuodėmės:

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Motormenų ir svičmenų 
streikas N. Y.

Naujienos pagelbės jumi
Desėtkai tūkstančių Naujienų

NEW YOBKAS, liepos G. -— 
šį rytą kaip 12:01 valandą pra
sidėjo Interborough Ilapid 
Transit “subvvay” divizijos mo
tormenų ir svičmenų streikas,

skaitytojų ieško bargenų Nau-.B 14,000 visų Interborough
j ienose ir skaito klasifikuotą- sistemos darbininkų streikuoja
jų skelbimų puslapius kasdie- tik apie 700, bet .jie užima 
n;j. Parašykite į Naujienas kfl svarbiausi? tarnybos dalį: be jų 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: t5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

l*fcrduokit kas jurna nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

elektriniai traukiniai negali 
apsieiti.

Girdėt, kad samdytojai jau 
esą parsigabenę apie 500 streik
laužių iš Chicagos, Philadel- 
jhijos ir Bostono. r

Sąskaitininkų kongresas
II A AG A, liepos 6. — Amster

dame prasidėjo tarptautinis są
skaitininkų kongresas. Daly
vauja daugiau kaip 25,000 žmo
nių, suvažiavusių iš aštuonioli
kos valstybių.

[Pacific and Atlantic Photo]
John J. Mitchell, žymus Chicagos bankininkas, kuriam šiomis 

Delei senatvės jo - padėtis

BERLINAS, liepos G. — 
tik. įvykęs visos Vokietijos me
talo darbininkų sąjungos suva
žiavimas parodo, kad vokiečių 
komunistai prarado paskutinę 
savo svarbią tvirtovę — meta

lo darbininkų sąjungą.
Prieš keletą metą, kai Vokie

čių markė buvo amžinai nukil
tus, šioje sąjungoj komunistai 
buvo stipriai įsigalėję. Tarp 
kitų sąjungų ji buvo tvirčiau
sia komunistų tvirtovė. Dar 
prieš dvejus metus įvykusiame 
metalo darbininku suvažiavime 
Rassely komunistai kontroliavo 
32 nuoš. visų delegatų. Dabarti
niame gi suvažiavime komunis
tų delegatų buvo jau tik 15 dienomis tapo padaryta operacija, 
nuoš. Iš 187 viso delegatų skai-1 esanti kritinga.
čiaus komunistų pritarėjų buvo 
vos 28. Visi likusieji 159 dele
gatai buvo sociaklemdkratai.

Dagi tokiose radikaliai kai
riose pramonės srityse, kaip 
Beino-Vestfali jos ir Saksų, ko
munistai, pasirodė, skaudžiai 
sumušti. Beveik visi iš tų k ra-' 
štų delegatai buvo socialdemo-1 
kratai, priešininkai Maskvos i,r 
pritarėjai Amsterdamo Interna
cionalo.

Apsireiškimas tuo labiau 
charakteringas, kad metalo pra
monėj dabar siaučia didelis ne
darbas. Pasirodo, kad ir ne
darbas nesulaikė darbininkų 
nuo parodymo nugaros komu
nistams ir pareiškimo pasitikė
jimo socialdemokratams.

Byšy su šituo apsireiškimu, 
kairiųjų komunistų, kovojančių 
dabar su Maskvos kontroliuoja
muoju komunistų cen traliniu 
komitetu, organas sako, kad 
Vokietijos komunistų partija 
jau visai praradus savo raison 
d’ėUe —* būties pateisinimą.

Saklaivala traukia per 
dantis Kelloggą

400 žmonių žuvo žemės 
drebėjime Sumatroje Lietuvos žinios

Italija nenorinti karo, 
sako Mussolini

Italijos darbininkai ke 
lia maištą

!Užtikrina Turkus, kad jų ąery. 
mas dėl Italijos tikslų Tarp- 
žemy neturįs pamato

LONlMINAS, liepos 6. — Ko
munistų parlamento narys 
Shapurji Saklatvala, kurio 
Jungtinių Valstijų valstybes 
sekretorius Kellogg neįsileido į 
Ameriką, kai jis norėjo daly-; 
vauti tarpparlamentinės sąjun
gos konferencijoj VVashingtonc, i 
pasiuntė prezidentui Coolidgeui 
šitokį sveikinimą:

“Sveikinu 150-metinėmis kra
što laisvės ir socialinio progre
so sukaktuvėmis. Jūsų nacija 
turi būt pilna dėkingumo, kad 
tais laikais dar nebuvo' jokių 
Kelloggų su imigracijos) aktais 
durimis į Amerika uždaryti 
Washingtonui ir kitiems revo-. 
liucijos didvyriams.” j

Atsisako dirbti 9 valandas die
noj, kaip kad fačistų valdžia 
nori juos priversti

Turkų 
prem- 

kad

LONDONAS, liepos G. —Dai
ly Herald gavo pranešimą iš 
Chiasso, Italijoj, kad italų dar
bininkai stipriai priešinas dik
tatoriaus Mussolinio pastan
goms dekretais priversti juos Prohibicijos agentai, 
dirbti devynias valandas dienoj, praeito šešetadienio naktį nie- • ’ i v • t i a

žino, kuo bud u at- 
tečiau jos 

taiki n- 
“Visi

PADANGAS, Sumatra, liepos 
6. — Įvykus vėl smarkiam že
mės drebėjimui Sumatroje, bu
vo užmušta daugiau kaip ketu
ri šimtai žmonių. Fort Dekoke 
drebėjimas sugriovė keletą trio- 
besių. Gyventojai begalo išsi-

[Fortas Dėkok yra apie še
šiasdešimt mylių nuo Padango, 
svarbiausio miesto vakarinėj 
Sumatros salos daly. Įvykusia
me prieš savaitę smarkiame že
mės drebėjime Sumatroj patsai 
Padango miestas skaudžiai 
kentėjo. Apie 200 žmonių 
vo tada užmušta.]

nu- 
bu-

Druzų sukilėliu vadai pa 
siduodą francuzams

BEI BUTAS, Sirija, liepos 6. 
— Prancūzai skelbia, kad svar
bus druzų vadai pietinėj Siri
joj jau pasidavę. Tarp pasida
vusių esą ir vyriausiojo druzų 
vado, sultano Atrašo, giminės.

Susikirtime su francuzų ge
nerolo Andrea jėgomis ties Ma- 
jamas, francuzų pranešimu, 
trisdešimt druzų sukilėlių buvę 
nukauta.

I)u J. V. senatoriai už
tikta klube linksmam

, NEW YOBK1AS, liepos 6. — 
padarę

Darbininkai grūmoja kelti
štą prieš naująjį dekretą
prieš fašistinių darbininkų
jų autoritetą.

Pranešimas sako, kad C
šio, netoli nuo Turino, kai sam-Irius, kurių viėnas
dytojai bandė i
dirbti devynias valandas, užuot’kas ir kai kurie
astuonių,' apie tūkstantis darbi-'suimti, lygiai kaip konfiskuota 
ninku sustreikavo. Policija ir 

ifašistų milicija užėmė fabrikus 
api- ir keletą streikininkų areštavo.

žemės

mai- džioklę ant Guinano ‘‘300 Klu- 
ir bo”, kuriame keturi šimtai sve- 

uni- čių puotavo girtavo ir links
imus šokius šoko, užtiko ten ir 

arro- du Jungtinių Valstijų senato- 
> yra didelis 

priversti juos prohibicininkas. Klubo savinin- 
svečiai buvo

rastieji svaigalai, senatoriai tė
čiai! buvo neliesti.

Už litą nuskendo
VIRBALIS, Vilkaviškio apsk. 

— Gale miesto, bekasant žvy
rių, išraustos dideliausios duo- 
l>ės. Jos dabar pilnos vandens. 
Vasarą 
žmonių, 
dosi, o 
plukdo.

Vienas ūkininkas, atsivedęs 
arklius ir nenorėdamas pats 
juos maudyti, užsodino 10 me
tų vaiką, sulygęs už tai užmo
kėti jam litą. Vaikutis paska- 
tytas litu, įjojo su arkliais į 
pačią gelmę, bet vandens iškel
tas į viršų, pasileido nuo arklių 
ir nuskendo, o arkliai išplaukė 
į kraštą. Vaikas tuoj surastas 
ir palaidotas, o minėtas ūkinin
kas traukiamas atsakomybėn.

per karščius daugelis 
ypač vaikai, jose mau- 
ukininkai net arklius

Iš Okupuotos Lietuvos
Eilinė lenkų provokacija

VILNIUS, birt. 11. (Elta).— 
Du, Vilniaus lenkų laikraščiai, 
“Dz. Wil.“ ir “Slowo”# praneša, 
kad šiomis dienomis policija su- 
konfiskavusi išmėtytus lietu
vių kalba priešvalstybinius atsi
šaukimus. Tuose atsišaukimuo
se esą kviečiama atskirti Vil
nius nuo Lenkijos.

Del to ‘‘Vilniaus Aidas” rašo:

BOMA, Italija, liepos 
Pasikalbėjime su vienu 
laikraščių korespondentu 
j e ras Mussolini pareiškė,
nors Turkai esą susirūpinę dėl. 
Italijos intencijų Tarpžemio jū
rių kraštuose, tam susirūpini
mui nesą jokio pamato.

‘‘žinoma, Italija, kaip didi 
valstybė, turinti 50 milionų 
gyventojų,
siekti savo tikslų, 
intencijos visados yra 
gos,” sake Mussolini. 
sunkieji klausimai — Fiumės, 
iJedekaneso, Jubos ir Džarabu- 
lx> — buvo išspręsti taikos ke
liu.”

I Parlamentus Mussolini 
budino kaipo prabangos daiktą) Molinellos apygardoj 
turtingoms valstybėms. Italams ūkio darbininkai taipjau atsi- 
ir taip nelengva esą gyventi, sako pripažinti fašistų unijas, 
kad jie galėtų dar tokia pramo
ga naudotis. Neturtingų vals
tybių įstatymas esąs — sunkus. 
darbas ir disciplina.

Belgijos kasyklų darbi- 
. ninku streikas

20 traukinio pasažierių 
sužeista

Hohenzollernai nori derė 
tis dėl nuosavybių

“Aišku, kad čia yra gryniau
sias melas, nes nieks nėra ma
tęs tų atsišaukimų. Sprendžiant 
iŠ pranešimų, pasirodo, kad 
abudu laikraščiu sumanė palei
sti melo žinią, bet nesusitarė. 
Endękų organas “Dz. Wil.” pa
rašė, kad tie atsišaukimai buvę 
išmėtyti Vilniuj, o “Sloyo” pa
siskubino pranešti, kad Šven
čionyse.” i

Vilnius bankrutuoja
VILNIUS, birž. 11. — (Elta). 

— “Wilenskoje Utro” praneša, 
kad magistrate numatoma, kad 
pirmoji šių metų pusė duosian-

BEBL1NAS, liepos G

ANTVERPENAS, Belgija, 
liepos 6. — Kadangi samdyto- ti magistratui 500,000 auksinų 
jai atsisakė pridėti 5 frankus deficito ir jeigu taip reikalai ci- 
dienai algos priedo, Belgijos an- šią, tai 1927 m. sausio 1 d. 
glies kasyklų darbininkai pa- magistratas turėsiąs 1,000,000 
skelbė streiką. Darbą mete jie auksinų deficito. Kad išsigelbū-

. , . , ’ į praeitą šeštadienį. Algos priedo i jus iš tokio nemalonaus padėji-‘Buvusio kaizerio Vilhelmo Ho-Įavirt.1.oVoa;<i; /1/U
■ henzollerno šeimynos adminis-1 

VALDOSTA, Ga., liepos 6.— ‘tratorius pranešė Prūsijos vai-1 
Southern Railway linijos grei- džiai, kad jo klientai norį pra- 
tajam traukiniui trenkus į už- dėti iš naujo derybas dėl jų 
pakalinį kito greitojo traukinio flirtų ir nuosavybių Prūsų vals- 
galą, dvidešimt pasažierių buvo tybčje. 
sužeista. ' Susidūrimas ' įvyko 
ties Fargo stotim, netoli Vai-; 
dosta.

■angliakasiai reikalauja dėl žy- mo, magistratas sumanęs įves- 
tmaus pabrangimo gyvenamųjų ,ti mokesnius už vaikščiojimą 

reikmenų. i per miesto tiltus ir šalygatviais.

Kanados parlamentas 
paleistas

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Lokomotivų kurintojai 
reikalauja daugiau 

algos

0TTAWA, Ontario Kanada, 
liepos G. — Konservatorių val- 

! džia i?iu nauju premjeru Mei- 
. ghenu prieky, vos tris dienas 

—1 pagyvenusi, buvo ųugriauta, ir 
Pi-* generalgubernatorius Ryng par

iš lamentą paleido.
samdytojų didesnės algos. Gar- Buvęs 

Vakar Meksikoj įyyk° vežių kurintojai reikalauja $1 McKenzie 
priedo dienai.

Meksikos valdžia laimė
jo rinkimuose

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 6. — " .. ..............
kongreso narių rinkimai. Gauti 

pranešimai rodo, kad ( 
rinkimus laimėjo partijos, re
miančios prezidento Calleso val
džią. Fedęraliniame Meksikos 
Miesto distrikte darbiečiai lai
mėjo dešimtį apskričių, o jung
tiniai socialistai paėmė likusius 
penkis apsfkričiua. Iki Šiol dar- ■ 
bininkai turėjo kongrese tik ke
turias vietas.

NEW YORKAS, liepos 6. 
Brotherhood of Locomotivc 
remen unija pareikalavo

OPA

Buvęs liberalų premjeras 
! King protestuoja, 

kad parlamentas buvęs paleis
tas neteisėtai.

Penki asmens užmušti 
kolizijoje

I ALTOONA, Pa., liepos 6. —
Chicagai ir apielinkei fede- Elektriniam traukiniui užgavus 

ralinis oro biuras šiai dienai automobilį netoli nuo Ant Hill, 
spėja: • buvo užmušti penki asmens.

Aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros atmainau vidutinis ' WASHINGTONAS, liepos 5,

OSLO, Norvegija, liepos 5.— daugiausiai žiemių rytų vėjas.>,‘— Prezidentas Coolidge pasira- 
Stortingas (parlamentas) atme-1 Vakar temperatūra vidutiniš- še kngreso priimtą bilių padi- 
tė komunistų atstovo pasiūlytą kai siekė 74° F. i dinti pensijas pilietinio ir Mpk-
sumanymą, kad Norvegija pasi- šiandie saulė teka 5:21, lei- sikos karų veteranams ir jų šei- 
trauktų iš Tautų Sąjungos. ’džiasi 8*2o valandą. mynoms.

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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RODYKLE No. 39

BISKETAI

amo

m nu
VAIKO PRAŠYMAS

DYKAI

OREMUS
KUPONAS Dideliu

REKOMENDUOJAM

jus pridesit prie kitų ir padauginsit savo turtą

LIETUViy ANTRA DIDELE EKSKURSIJA TIESIAI Į

BALTIC AMERICA LINE Naujienų Bendrovę
j. Halsted St., Chicano. ]

Kenas
16 unc

Mažas 
Kenas 
6 unc.

maliavą 
dikčiai

Vait- 
tęsės

I2th STREET
Tel. Kedzie 8903

Duona
Saldainiai
Žuvis

514-16 Ruosevelt Kd 
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, ILL

pirk tą kuri 
aštiaiis pele
li* raudonom

vragaičius 
juos puoduką kavos 
Tas priduos lygiai vnsweeteneo

EVAPORATED
MILK

Kalbėtojam 
iš Norwood, 

buvo tais lai- 
d ir įo kalba

co
Nupi.u

P«- 
keptuvo

Borden’s Eyapoiated Pienas yra, grynas laimu pie
nas su palikta jame Smetona. Jūsų groserninkas 
užmoka biskį daugiau už Borden’s, nes jis žino, kad 
jis yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks jums 
didžiausj užgančdiniraą.

Pinigus pasidėti i šią įstaigą galite visi Amerikos lietu 
viai, iš visų vietų ir 'miestų per

Orenius Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
313 So. Halsted Street 

Chicago, Iii.

DideliH kenas
• BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Lietuvos ^operacijos Bankas
KAUNAS LIETUVA

kaltininko už pa 
skriaudas draugystei

bile kokį receptą kuriame reikia 
smetoną su Borden’s Evaporated 
Evaporated Pienas padaro gar- 

kėksus 
Kiekvienas mėgsta valgyti gardžius 

Pabandykit receptą čionai at-

seimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

draugys- 
kani pa- 

Sandarą” koresponden- 
kuomel Lietuvių 'Pauliško 

Draugovės knygynui su- 
prakalbas. 
Žiurinskas 
Ziurinskas 
olševiku, t;

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38lh Street, Chicago, III.

Vardas  <......................   <’
Adresas .................... Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
Borden Buik’ing, New York

šviežia.1; pienas.
Kavai jam nėra panašaus. Klausk 

savo groserio apie Borden’s Evapora- 
ted Milk sekantį syki kaip pirksi sa
vo produktus.

ina 
yra 
visi _ 
Reikalinga įvairių valgių 
juos atsargiai pasirinkti, 
turi daržus si 
vena grynai 
reikia javinių "Valgių 
vaisių. ’ ‘ —■
bią dalį 
maistai 
ronai, 
gatavų 
flakai, s 
kožnas .

MR. M. JANKUS IR MR A. BRAKAS
Kurie atkeliavo tuo pačiu laivu is Lietuvos ir atvežė pasveikinimus nuo Lietuvos žmonių jų broliams 
šioje šalyje.

Chemical Laboratory
Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Orenius” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąsčio. Bon- 
ka $1.10 su prisiuntimu, o ki
ta 65 centų su prisiuptimu. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment. 
IJonka $1.10 ir 85c su prisiun
timu. Yra geriamos į vidų, 
kurios greitai ir pasekmingai 
prašalina iš kūno ir sąnarių 
skausmus, šie vaistai yra iš
dirbami

Petriukas sako motinai:
—»Mama, gauk man sesutę, 
: kad tėtis apie tai nieko neži-

Mes rekomendujame Bordens Eva
porated Milkų, kadangi jisai via gry
niausias, ekonomiškiausias iš visų 
pienų. Virimui, kepimui nėra Jam 
panašaus skoniu, jisai yra lig grynas,

sandu: ietis” 
teismų šv

Draugijos valdybą už neteisė
tą pašalinimą iš draugijos, ku
rių valdo bolševikai.

Vaitkus gi buvo ii 
tės pašalintas už tai 
rase j

dolerių, 
į d ran

ka ipo senas na- 
os teismo “Šu

teisėjo Lunus
ant to sutiko 

advokatai.
padėjime randas tie 
sutvėrimai, bolše- 

išeikvojimą draugys- 
tukstančių Jr dviejų 

pralaimėjimą

bolševikai 
nes jie bu- 
ą ir visuo- 

šaukdavo susirinkimuose, 
“kur didžiuma, ten galy- 
kur pinigai, ten teisybė.” 

dabar bolševikai suprato, 
mažuma su konstitucija 

kontroliuoti einančią prieš 
konstituciją didžiumą.

Jeigu lieka sriubos nuo pietų, nu
griebk ją ir padėk. Kitam sykiui 
ją reikės tiktai sušildyti.

Kuomet darai tamsiu 
galima naudoti 
vietoj brandės. 
pat gerą skonį.

Rudas cukru
Šmotus jeigu laikysi jį 
tlynėj ledu šėpoj.

Ar Jus Mėgstat Virti? 
Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik vien deĮ savęs, bet savo visai šeimynai. 
Jus žinote, kad geras valgis yra didelis sma
gumas dėl jūsų, šeimininkes kurios vartoja 
Borden’s Evaporated Pieną dėl valgių recep
tų mėgsta virimą. /Jos žino, kad kiekvienas 
receptas kurj jos daro suteiks užganedinimą 
ir pasisekimą.
Jus galit padaryti 
vartoti pieną arĮja 
Pienu. Borden’s 
džius pajus, pudingus, sosus, salad košeles, 
ir dessert’us 
karštus bisketus 
spaustą. Jį yra lengva padaryti ir prie to dar eko 
nomiška.

Antras skaudus antausis balse 
vikaras. — Alexandras 
kus laimėjo bylą, kuri 
per 4 metus.

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausiai turtas 
Murinę yra išvalantis, Kuminki- 

tinantiH, atšviežinantiH ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beanty”. Dykai pareikula vilu.

Virimo Receptas

Vienas iš. svarbiausių maisto pro
duktų reikalingų kasdien yra kepa
mas pauderis. Kepemą pauderį ga
lima pirkti trijose skirtingose rūšy
se ,tatrato paudelis, alumo pauderis 
ir phosphato pauderis. Prie kepimo 
reikalinga naudot kepamą pauderį 
kadangi jis pagelbsti padaryt mais
tą lengvesniu ir pagelbėti vidujams 
virškinimui. Kepemą pauderį reikia 
laikyt sausai, nes drėgnumas naiki
na jo stiprurtią. Receptas apačioj 
pamokins kaip pasidaryti gardžius 
arbatinius biskutus.

Arbatai Biskitai

Kokia Nauda Iš Indėlių į 
Lietuvos Koperacijos Banką?

9% j metus, arba $9 nuo kiekvieno $100, eis į jūsų kišenę. Tuos pinigus 
jus pridėsit prie kitų ir padauginsit savo turtą. Arba jus galėsit praleisti 
juos: pasiimti sau vakacijas, pasilsėti, sveikatą pataisyti; galėsit nusipirkti 
sau naujus rubus, automobilių, pianą ar abelniems šeimos reikalams sunau
doti; galėsit vėl padėti Koperacijos bankan ir dar daugiau nuošimčių gauti.

gal būt jūsų giminai- 
ukiui pagerinti, naujoms mašinoms nupirkti, geresniai gy- 

j. Ūkininkas pa- 
marketų savo produktams,

Kad razinko.s nenuskęstų į apačią 
pyrago arba pudingo, reikia jas pir
ma išvolioti svieste pirm dedant į 
tešlą.

Kuomet perki žuvį 
yra kieta ir šviežia, si 
kais, skaisčiais žvynai: 
žiaunom.

Mėsa Pudinge
Košelės Sosai
Pajai Sriubos

buvo 
i Mass. 
kais L 
buvo grynai bolševikiška. Vait
kum, nebūdamas pradžioje pra
kalbų. tai ir tikrai nęžiųojo 
kas rengėjai ir rašydamas pa
sakė, kad bolševikai rengė las 
prakalbas.

Budos, nebūtų už ką pykti, 
vienok musų bolševikai taip 
įsižeidė už savo tikrąjį vardą, 
kad nutarė pasalinti A. Vait
kų iš draugijų, pirmiausia iš 
šv. Koko pašaipiuos draugys
tės. Taip pat pasielgė L. Pi
liečių Draugystė ir Lietuvių 
Tautiško Namo Draugystė.

A. V. reikalavo treciųjų teis
mo. Bet pirmininkaujant S. 
Kriaučunui, bolševikų komisa
rui, reikalavimą numetė j gur
bą. Tuomet nieko kilo neliko, 
kaip tik kreiptis į valdišką teis
mą. Ir dabar, po įlinkiai ir il
gai kovai, A. Vaitkus gauna at
lyginimą šešis šimtus 
Vaitkus kartu gali 
gyslę sugrįžti 
rys. Toks valstij 
perior Court” 
nuosprendis 
abiejų pušių

Kokiam 
nelaimingi 
vikai, už 
tės šešių 
šimtu doleriu 
teismo?

Pradžioje teismo 
jautėsi gerame upe, 
vo tikri laimėti b\ 
met

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s išpildykit ku
ponų paiymčdatnos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisės
kit mums.

Naminiai Pasigelbėjimai

Nuvalymui žolės plėtmų nuo dra
paną reikia naudot biskį denatūruo
to alkoholio . Trink visai lengvai.

Pečiaus miką galima nušveisti jei 
pajuoduoja nuo dūmų išėmus lauk ir 
numazgojus su actu ir paskui per
mirktus šaltam vandenyj.

Kad pečius labiau žibėtų kada nu- 
šveiti, dadėk j švaksą biskį acto su
maišyto su cukrum, švaksas nuo to 
ilgiau, laikys.

Nuvalymui maliavojamo šepečio, 
reikia pamerkti jį į terputiną arba 
benziną, paskui numazgoti minkšta
me vendenyj ir muile, po to nušluos
tyti skaruliu. Paskui šepetį reikia 
suvyniot į popietį ir taip laikyt iki 
sekančio naudojimo.

Grožės Paturimai

Veido maliavos efektas priguli nuo 
to kaip ją uždėti. Maliava nereikia 
<iėti ant odos trinant mažu rateliu, 
be uz.trinant V-pavidalc. V Taip da
rant, t. yra pradedant nuo paakių :r 
trinant linkui nosies žemyn vedant. 
Nuo nosies vesk žemyn link žemyti- 
ąio kaulo aba smakro. Tas sudarys 
V-pavidalą. Dalis veido arti ausų 
pasiliks nepaliesta, ir išjodys veidas 
tiktai natūraliai rausvas. Reikia už
dėti biskį pauderio praskaidrinimui 
maliavos. Jeigu taip dėti 
ant veido, nusistebėsi kaip 
pasigerins tavo išvaizda.

Ypatiška Sveikata

as tai yra išsireiškęs kad daugu- 
kasa sau duobę dantimis. Tai 
vienas būdas išreiškimui jog ne
protingai pasirenku sau maistą.

• ir reikia
Tie kurie 

laug daržovių negy- 
nt daržovių. Jiems 

I, pieno, mėsos ir 
Javiniai turėtų sudaryt svar- 

i maisto kasdien. Javiniai 
yra duona, spaghetti, maka- 
avižienė, farina ir daugelis 
valgių, kaip tai kukuruzų 

sėlenos, pusti ryžiai ir tt. Hti 
jūsų šeimynoje priima papro- 

rj naudoti javų valgius ir nereikės 
jūsų namuose vaistų.

Rugsėjo 3 d., 1924 m., šv. 
Koko draugystės suvirinkime 
tapo nutarta, užsibaigus teis
mui, reikalauti iš teismo re
kordų, liudijančių prieš ir už 
draugiją. Taipgi buvo nutar
ta, po užbaigimui teismo, šauk
ti nepaprastų susirinkimų, ku
liamo turi būt išduotas teis-

Paul Baltutis & Co., 901 W. 33rd St. ' 
Central Mnfg. Distrjct Bank, 1112 W. 35th St 
J. P. Ewald & Co., 840 W. 33rd St.
S. L. Fabionas, 809 W. 35th St
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St.

Vincent Milaszewicz, 1725 W. 47th St

1 puodukas evaporated lieno at
miešto su *3 puoduko vandens

5 Sunk Stuksi i kepamo pauderio
2 puodukai miltų
1 šaukštas druskos
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
Sumaųišyk sausus dalykus ir persi

jok du sykiu. Riebalus perstumk 
pirštų galais; padėk po biskį pieną, 
maišant su peiliu, kad butų minkšta 
tešla. Suplodyk ir sukočiok lengvai 
iki pusės colio storio. Sudaryk .su 
formuke, padėk ant sviestuotos skar- 
vados ir kepk karštame pečiuje apie 
15 miliutų.

JIE GRYŽTA TUO PAČIU L'AIVU
į savo gimtąją šalį ir parveš pasveikinimus iš šios šalies.
Lietuviai, kurie mano atlankyti savo gimtąją šalį arba mano grįžti namo ir norėtų prisidėti prie šios 
didelės ekskudsijos, turėtų užsisakyti sau vietas tuojau.
Del smulkmenų ir kainų atsišaukite prie bile vieno čionai pažymėto musų autorizuoto agento: x

Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Savvickas, 726 W. 18th St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halsted St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St.

Lietuvoje jūsų pinigai bus paskolinti ūkininkui 
čiui ar draugui 
vulių veisliai užveisti ir pastatyti ūkį ant pelningų pamatų 
gerinęs savo ūkį, prisitaikęs prie aplinkybių ir i 
pelnys šimteriopai, atmokės paskolą ir bifs dėkingas.

9% j metus yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. »Indelis yra daug 
patogesnis negu investmentas ant morgičių ar bonų.

SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS

mo raportas ir skaityti vardai 
liudijusių prieš draugiją. Bu
vo nutarta, kad visi tie, kurie 
praloš teismą, viena. ar antra 
pusė, turi apleisti Šv. Roko 
draugiją.

Jei A. Vailkuv su komp. bu
tų pralošęs, tai be abejones, 
butų taip ir padaryta, bet kuo
met bolševikų blokas pralošė, 
lai matyt, kad draugijai da iš
trauks kelis šipilus dolerių, kol 
draugyste bus sutvarkyta.

' Birželio 2 d. teismo vedimo 
komisija' prisiminę apie pralo
šimą teismo ir jau S. Kriau
čiūnas rengėsi bėgti iš drau
gystės. Kadangi Kliaučiunas 
buvo draugystės pirmininku, 
kuomet draugija buvo patrauk
ta j teismų, tai upt jo virsta 
visa kalte.

Pirmininkas draugijos, jei 
nesilaikys konstitucijos, lai yra 
neprašalins 
darytas 
tai be mažiausios abejonės kad 
japi pačiam prisieis riestai, ly
giai taip, kaip Kriaučiunui, nes 
kas vagį užslepia, tai ir jis 
toks. —Montclietts.

YOLR tYLd
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio S«., Ciaica*.

•/į puoduko Bordcn’H Evapo
rated Pieno atmieito hu 

i/, puoduko vandena ‘
2 puodukai miltų
5 arbatiniai šaukštukai bak.tag 

powder
1 arbatiniu aaukštukaH druakoa
2 arbatiniai aaukitukai Kvies

to užvaduotojo
Bumaiiykit aausaaiaa dalis su 
druaka du sykiu. |maišykit sria
uto pavaduotojų aų galais pirš
tų; dadėkit pamažu miltų, mai
šant su šaukštu minkštų teš
lų. Paskiau sudarykit pusi 
lio atorunio bandot, 
kit nu briketo piakituvčliu 
,..(•« ant sviesti^ot 
ir kepkit karštame: pečiuje apie 
pcnkloLkų minutų 1

■

IMPERFEČT IN ORIGINAL !
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Nardis.

RYTAS

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Jau saulute motinėlė 
ds aukštybių sosto 
Siunčia savo spindulėli 
Ii /žemelę glosto.

.Inu Įlinkuose piemenėlis 
Dageliu traliuoja 

Ir pilkasis vyturėlis 
Padangėj plasnoja.

Kelkis, kelkis artojėli, 
Jau saulute šviečia 
Ir į darbą paukštužėliai

REDAKTORIUS:

Eina kartą savaitėje. Čiulbėdami kviečia.

nYis. šviesiai juoda, -kieta, kaip 
juodasis stiklas, šiūpėlę suki
nėjo, niekaip nesidavė pasemti. 
Visas peršilo bedirbdamas, o 
jau keli vežimai stovėjo tušti... 
Metė Juozas šiūpėlę, o griebėsi 
rankomis, manydamas greičiau, 
kaip akmenų, prikrausiąs. Tik 
spėjo prisiliesti, kaip sušuko, 
rankoms krauju apsipyhis.

— še tau Amerikos . laimės, 
šia tau ponybes1 lengvi darbai... 
— šnibždėjo sau Juozas, pūs
damas kruvinai sužeistas ran
kas. “Neik, laimės tarp sveti
mųjų nerasi”, prikaišiojo jam

TEN IR Iš

LIETUVOS

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
J. LAZDAUSKIS, Pirm*., 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. I’eoria St., Chicago

Juk jau rytas, tad į darbą 
Kuo veikiausia stoki, 
Ir purendamas žemelę 
Sau naudos ieškoki.

sąžinė Onytės žodžius... Ir ver
kė pasikukčiuodamas, it kūdi
kis. —Vargovaikis.

(Iš “Skaitymai”)

PER HAMBURGĄ
Ant musų trijų Sriubų laivų 

Itenolut**, Reliancc. Albert 
Bailin, Deutuchland 

Hainburj;
ir įopuliariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos 
•--------------------------------------

$ono,A new yor /II 1Ko ,KI KAU‘ LUUM) IR ATGAL

Tel. Blvd. 3131 
\f. VVoitkievica-

BANIS
J_.<UAERKA

Puiekm ingai pa
tarnauja moto- 
rima. prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Beletristika

ratura. J ją įeina romanai, le
gendos, apysakos, vaizdeliai.

Bet ilgai laukti įsitikinant 
čia nereikėjo jį Įtikino ame? 

lazda per nugarą už 
ir nežiūrėjimą savo

alegorijos ir t. t. Skaityti šios 
rūšies literatūrą yra patartina 
ir naudinga daugeliu žvilgsnių. 
Skaitydamas gerų rašytojų ro
manus. apysakaites arba gyve-

rėtis jų kalbos lengvumu ir 
švelnumu, gėrėtis jų mokėjimu 
vienyti mintis ir išreikšti jaus
mą, troškimą, džiaugsma arba

tos, be kieno nors- smerkimų.! 
Toki literatūra žymiai priside
da prie moralinio žmonių gy
venimo pakėlimo. Mokėjimas 
jei Ii i kito žmogaus sielą, per
gyventi jo gyvenimu sunkeny
bes, kartu su juo lindėti ar 
džiaugtis verčia žmones gerbti 
viens kitą, jausti ir gelbėti 
viens kitam.

Mes norime, kao musų skai
tytojai apsipažintų su savo tau
tos dailiaja literatūra. Jos mes 
ne mažai turime. Mylintiems 
dailiąją literatūrą ir turintiems 
laiko ją skaityti mes patariame 
įsigyti Vienuolio raštus. Vie

vin žinomas kaipo ga- 
gyvenimo vaizduotojas, 
rio” b-vės išleistoje pir

mojoje k\. Vienuolio raštų kny
goje telpa aštuonioliką dides
nių ir mažesnių kurinių. Ypa
tingai mums patinka jo vaizde
liai "Paskenduolė” ir “Užžėlu
siu taku”. Pastarasis vaizdelis 
tilps sekamam "Moksleivių Ku
lių” numery. Patariame kiek
vienam atvdžiai Ji perskaityti.

LAIMĖS ŠALYJE
Tat buvo ankstybas, pirmųjų 

liepos dieną rytas. Tyliai liūdi
nai švietė balzgana vakarykš
čia aušra, skardžiai, lyg atsi
sveikindami, giedojo vyturiukai 
ir graudžiai, graudžiai, rasi, 
paskutinį kartą, kaimo kapi
nių beržynėly kukavo gegutė.

Juodu vienu du stovėjo prie 
takelio' beržynėly — Onytė ly
dėjo jį paskutinį kartą. Ji ver-

kaip ir nieko nejausda-
Jis svajojo, kad greitmas.. .

jau patiksiąs tą vargo sali, su
vargusius žmones, išeisiąs į 
Ameriką, ten 4>ūsiąs laimingas. . 
puikiai apsilaisęs, gardžiai pa
valgęs — tikras ponas.

Į savo Onytę jis dabar žiu
rėjo, kaipo į nelygią sau varg
dienę mergelę.

"lenai nuėjęs rasiu skrybė
lėtų panų, o tokių — tai šim
tai piršis”, manė sau ir veid
mainiškai ramino Onytę, norė
damas greičiau ja nusikratyti y

—Ko čia verki, kaip mažas 
vaikas, bene aš į vargą kokį ei
nu! Negrįšiu j tą nuskurusį 
kraštą, nesirūpink; kad norėsi, 
dar ir pačiai “šipkartę” par- 
siųsiu.

Nepalik manęs, Juozeli, ne
palik! — verkė jį apsikabinusi 
Onytė. — Neik, laimės tarp sve
timųjų nerasi...

Neminint nepaprastai vargios 
kelionės, Juozas laimingai atsi
dūrė Amerikoj. Išlipęs iš laivo, 
kaip apsvaigęs, dairėsi jisai sar 
vo taip puikiai išsvajotoj laimės 
šaly, pats savim netikėdamas, 
argi tai iš tikro jis jau būtų

nereikejo 
rikietis 
žiopso įima 
vietos. t 

-še tau 
mūs šalis.

mano svajotoji lai- 
še tau mano pony- 

karčiai atsiduso Juo- 
pirmą kart pasijutęs apvil-

vulius su 
ša.. .

Po ilgų tų varinėjimų, klau
sinėjimų jisai betgi nuvažiavo 
pas savo broli, angliakasį. Jį 
išmetė konduktorius iš trauki
nio su jo maža kuprine skrynu
te palei nedidelę vieno mažo 
angliakasių miestelio stotį.

Tatai čia, tur būti, — pa
manė sau .Juozas, išlipęs dairy
damasis, ar nepamatys kur bro
lio; bet niekur nieko nesimatė 

tuščia stotis. Pasidėjus sto
ties pasieny 
rydamas iš 
jisai sienoje

varinėja, mu-

netyčia pastebėjo
parašą: “Miners

Tatai čia, — lengviau atsi
duso Juozas ir pirmą kartą pa
juto savo širdy neapsakomą

lietuviškai skaityti. Išsiėmęs 
adresą patikrino, ir čia lygiai: 
taip rankos raštu parašyta: 
“Miners Hill Pa.“

—Kaip tat gera prasimokius,

porelių
Tik “gryn!” "gryn!” suriko 

kažin koks vaikas Juozo užrai

Jei nebūtų prašnekinęs, Juo
zas niekaip savo brolio nebūtų 
pažinęs.

Linksmi susitikę, išgėrė dar 
gcrok’ai alaus ir pritemus, kai 
“boisai” sumigo, parėjo namo,

Dvi savaiti Juozas viešėjo, 
niekur bevelk iš namų neida
mas vien dėl tų Amerikos “boi- 
sų”, kurie. pamatę jį gatvėj, 
nedavė jam ramybės.

Pagaliau pradėjo nerimti bo 
darbo.

Kad tik kaip nors užsidirb
čiau šipkartei, — kalbėjo sau 
Juozas, — pametęs laimes šalį, 
važiuosiu atgal į savo šalelę, 
atsiprašysiu Onytės, prisipažin
siu kvailybę padaręs ir gyven
siu /ten, gyvensiu apie jokias 
laimės šalis nesvajodamas.

Vargais negalais brolis išpra
šė Juozui dai;bo tose pačiose ka
syklose, kur ir pats dirbo,

Nupirko naujus mėlynus dra
bužius, kalnakasių kepurę su 
žiburiu kaktoj, skardines pie
tums ir kavai įsidėti....

Kylą išaušus- aptaisė ir išsi
vedė j darbą.

Iš pradžios Juozas visai gčrai 
jautėsi — džiaugėsi gavęs dar-! 
bo, kurio daugelis ieško ir ne-, 
gaunu; bet kai nuniatė ta sky-( 
lę, teisingiau Tarus, šulinį, kur 
darbininkus po žemėmis lei-, 
džia, jo plaukai ant galvos 
ūmč’ šiauštis, kinkos drebėti. 
Vėl akymirksny stojo jam prieš 
akis gimtinė, Onytė, tėvai, pa-

Po valandėlės jį apsupo koks skutinis^ gegutes^ ku-ku -y 
dešimt, penkioliką didesnių ir 
mažesnių vaikų, anot jo, “žydu
kų”. Iš pradžios visi jie apsto
ję visaip jį šnekino, šaipės, juo
kūs, pirštais kažin ką rodė, 
paskui pradėjo juo “juoktis”: 
vieni, sustoję prieš jį, rodė vi
sokias minas, kiti iš užpakalio 
už skvernų tampė, treti griebė
si už skrynutės. J

Už tokius juokus Juozas su
pyko, ir 1 
parodė jiems kumsčią. Kad su
krus tie visokiais balsais cypti, 
klykti, staugti, švilpti — "gryn”, 
"gryn!”... Pagaliau pasipylė 
Juozui j kuprą plytgaliai ir ka
žin kokio juodo akmens gaba
lai.

še tau laimės šalis, še tau!., 
šnibždėjo Juozas, atbulas 

traukdamasis stotim.. Kažin 
kuo būtų baigęsi visi tie juo
kai, jei, išgirdęs vaikų riksmą,' 
nebūtų atėjęs Juozo brolio įpra
šytas saliūninkas lietuvis, turįs 
netoli stoties smuklę, Juozo gel
bėti nuo “baisų”... ,

Kai. įėjęs stot i n,4 prašnekino 
lietuviškai, Juozo net ašaros iš-, 
tryško iš Vo džiaugsmo, kad ra-* 
do savo žmogų, su kuriuo gali 
saviškai susikalbėti.

Ir tuoj per ašaras ėmė apsa
kinėti savo vargus, kokių pri
tyrė “laimės šaly”....

Šaltai nusišypsojo naujasis į 
Juozo prietelis dėl jo “kvailos 
kalbos” ir liepė eiti paskui'j j. 
Saliūne Juozas išgėrė keletą 
stiklų alaus, gavo užvalgyti, su-1 
žinojo apie savo brolį, apie dar-Į 
bus, — po truputį pasipažino 
su nauja šalimi.

Be to, jis pažino kelis tų pa
čių “žydukų”, kurie nlėte į jį 
plytgaliais ir vadino saliūninką 
tėvu, ir su kuriais tėvas kažin 
kodėl angliškai kalbėjo.

Vakare parojo iš darbo visas, 
juodas, kaip kaminkrėtis, Juo
zo brolis.

šnibždėjo Juozas, žengdamas 
vidun, — štai, kur atnešiau sa
vo kaulus palaidoti!

aukštai, vifšum 
ir Juozas apmi- 
tamsiam šuliny. 

Juos leido smarkiai, vėjas .ke
pures nuo galvų kėlė, rodos, 
tuoj tuoj atsimuš dugne, ir kau
lai subyrės!... Bet viskas lai- 

lietuviškai 7iikeikęs,'minKai pabaigė. Nusileidę ga- 
lan, tuoj visi užsidegė žiburius; 
Juozui uždegė brolis ir nuvedė 
prie jo darbo.

—Štai taip, — tarė, paėmęs 
šiūpėlę, — semk ir semk visą1 

• dienelę nesidairydamas1, kad ne-!
sustotų keli vežimai, nes paskui 
nepaspėsi! — Parodė kaip sem
ti ir nuėjo sau prie savo darbo.

Sunkiai atsiduso • Juozas, pa-

šulinio, ratai, 
ręs atsidūrė

IRPLIKOS GALVOS 
. DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynCse, nei .gražių stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Ruffles
pleiskanų mirtinas pfiešns tą 
jumi padarys, {trinant švelniai į gtalvos odų per savaitę* ar 
dešimti dienų laiko, Ruffl^s 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininkų šiaudeli, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesią! t l laboratorija. / t

F. AD. RICHTER & CO. Į
Berry and So. 5th S t s. Į

Brooklyn, N, Y. J

silikęs vienas, apsidairė į vir
šų, ar neprislėgs jo kalnas, ar 
tvirtos lubos, sijos, — atrodė 
abejotino tvirtumo.. . Persižeg
nojo, sukalbėjo poterius ir grie
bėsi dirbti. Darbas pasirodė 
sunkus, kur kas sunkesnis už 
pačius sunkiuosius Lietuvos dar
bus. Anglis — dideliais akmeni-

Katilas puodą vainoja, o ąbu- 
du juodu.

Ne tas stiprus, kurs muša, 
bet tas, kurs atlaiko.

Ką, negirtas galvoja, tai 
tas pasisako.

Kur nueisiu, čia namai; 
numirsiu, čia kapai. — Kur 
josiu, čia pristosiu.

gir-

kur
nu

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta’

3323 South Halsted St.
Tel. Boulcvard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose 
straktai. — Ingaliojimai. 
kola i

Ab- 
Pas- 

pinigų 1 ir 2? morgičiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St. »/•t ( r

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

li
Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V nlcfl F3 is
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9*v. v* apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

Plūs ~1J. S. Revenue taksai 
k----- ------------------------------------

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

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue

l a, Chicago, IIL

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedeiiomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros luhos

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisąs vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

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

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan A v.*
Miesto Ofisas: 127 N. Dearhonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

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

SPECIALISTAS egzaminavo ji me 
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 StM Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Daugybe dovanų kiekvienam .Naujienų skaitytojui
ISkirpk šį kuponą kasdieną Ir priduok j Naujienų ofisą ar, į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Proflt Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojui t r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau 4/u per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų n 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama 
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Kuponai be datų nepn- 
t var- 

pavardė ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas

dieninių kuponų dar duodama priedo sekaipai:
UI metui*—150, ui pusę metų—76, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.............. .......... A tkirp čia
Data: Liepos/ 7 d., 1926

EPAIOTO
RING CORPORATION

>“ pRESENT FOR 
UNITED PROFIT-S^1W?R^

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

DR. HERZMAN^
— IŠ R U S T J O S —

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

Gydo staigias ir chroniškas li- 
gaa vyrų, moterų ir vaikų pat/al 
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 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį
I)rexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼. 
b ..... ■■■' 'I '■ /

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Ave^ 2 luhos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. • 

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

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

. . ........................... , ,/

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

— ..... 1 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz > J 5 nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandos nuo 5 jįj g va|t vakare

A. MONTVID, M. D. '
1579 Milwaukee Avė., Room 2*9 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinč iviesa ir diatherinia

I
rDR. MARGERIS i

Gydytojas ir Chirurgas I 
3327 So. Halsted Street I

Tel. Boutevar l 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2■ B

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

4601 S. Ashland TeL Boalevard 
7820. Resn 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 193t. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.-

—

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th.Street 
* CHICAGO

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.

■ 1 i "

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S*. Astyahd Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

' DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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 6858

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
, / D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (bc^ gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka- 

rtarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstą, 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. 

.'Nerišlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
k 1 —■ —■ ■ ■ —

^ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
^turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.
/ . Ateikite ir persihkrinkit.

Mano gydymo būdas taipgi su
minkština • plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 

i pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
Chicago, III.
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Metama ...................   ... $8.00

Uiaimoktjimo kainai
Pusti metų —---- ------------------4.00
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Editoj P. CltlGAITIS
1789 So«th Halated Strtei 

C hieago, I1L 
Telepkone Rooaevelt 8500 .

jam pasako kunigas. Nors kunigas ir dar taip biauriai elg
tųsi (o juk pasitaiko tarp kunigu ir paleistuvių, ir vagių, 
ir kitokių niekšų), tikintieji žmonės nęturi teisės nei ji 
pašalinti, nei sudrausti. Žmogui leidžiama tiktai melstis 
prie Dievo, ir iš jo reikalaujama aukų ir auko savo “dva
siško tėvo” maitinimui.

Ar ne lygiai tokiu pat budu valdydavo žmones ir pa-

Klad JTarrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
, > ■ (ROMANAS) v

(Tęsinys)

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
47.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per. year in Chicago.

Sc. per copy.
Entered as Second Claii Matter

M ar c h 7th, 1914, «t th« Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
M ar c h 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadeinius. Leidii* Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St., Chicago, 
LU. — Telefonas i Boosevelt 8590. 
ru

MEKSIKA UŽDRAUDĖ RELIGIJOS TARNAMS 
MAIŠYTIS 1 POLITIKĄ

Suveinytoee Valstijose, ne Chicago je,

Chicago je per neliotojuai
Viena kopija .........     8c
Savaitei----- ------  18c
Minėsi ui ... ________ ~ 76c

Metama ............... ........... ..... ....._ $7.00
Pusti metų _____ _ _ ____ 8.51)
Trinu mėnesiams ......... 1.76
Dviem mėnesiam ........... . ____ 1.25
Vienam mineaiui______ _____  .76

Lietuvon ir kitur utsieniuoeei 
(Atpiginu)

Metame —........... _ $8.0t
Pusei metų ----- ------------------_ 4.00
Trims mėnesiams__ ________  2.00
Pinigus reiki* siųsti palto Mouey 

orderiu kartu su uisakymu.

sauliniai despotai — karaliai, diktatoriai ir kiti dielės?
Laisvę iškovojusieji žmonės nori turėt tokią valdžią, 

kurią jie patys galėtų išsirinkti ir atstatyti, kuomet ji pa
sidaro jiems negera. Jie jaučia, kad, jeigu politikoje bu
tų įvesta ta tyarka, kurią skelbia “Dievo mokslo” dėsty
tojai, tai senoj<yergija vėl sugrįžtų. Todėl yra visai na
tūralu, kad dabartinėje žmonių valdomoje Meksikos res
publikoje mėginama tam religijos maišymuisi į politikos 
reikalus padaryti galą.

—Revolveris ? Prieš tigrą ? 
Tamsta juokies Jisai jo dargi 
nepastebės..: Ir be to patarle 
teisi: kuomet matoma tigrą— 
jau nebėra pavojaus. Tigras vi
suomet užpuola iš užpakalio...

—Galų gale jie labai bailus, 
Ninet. —

išsigandusiai tarė

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
m . _ _ _ * v_____ ;

RELIGIJA NE GERINA, TIK GADINA POLITIKĄ 
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DESPOTAI VISUOMET DENGDAVOSI RELI
GIJOS SKRAISTE

Apie Įvairius' Dalykus
uxiixmnxmxiixxxxxxnxixinxmnixniniiinni

išvien pakartojo 
, Kaip ten nebūtų,

RELIGIJOS* SKELBIAMA TVARKA NESUTINKA
SU LAISVE

Meksikos vyriausybė išleido dekretą, kuriuo užgina
ma tikybiniems laikraščiams maišytis į politikos daly
kus. Užginama taip pat Visokios tikybinės politinės orga- 
nizacijos arba partijos. Pagaliau, užginama vienuolynų 
(klioštorių) ir religinių ordenų steigimas.

Kai dėl paskutinio tų patvarkymų, tai mums išrodo 
abejotina, ar jisai yra praktiškas. Jeigu žmonės nori tu
rėti tam tikrą grynai religinę organizaciją — “brostvą” 
ar ką kitą, arba jeigu jiems patinka, padarius “čysta^os 
ir neturto” pažadus, gyventi klioštoriuje, tai kam jiems 
tatai drausti? Tegu sau kiekvienas garbintų Dievą, kaip 
jam geriausia patinka, — bet tik jisai nedarytų skriau
dos kitiems žmonėms!

Meksikos valdžia gal būt dėl to yra nusistačiusi prieš 
vienuolynus ir religinius ordenus, kad jie yra ne tikin
čiųjų žmonių įstaigos, bet kunigijos padaras. Vienuoly
nus kunigai steigia ne tam, kad patenkinus maldingų

kio troškimo pas niekų ir nėra, išskiriant senmerges, ne
tekusias vilties gauti vyra), bet tiktai tam, kad turėjus 
klusnių vergų, kurie nesipriešina išnaudojimui.

Bet jeigu trečiojo patvarkymo vertė yra abejotina, 
tai pirmuoju du aukščiaus minėtojo dekreto punktu yra 
pilnai pateisinamu.

Meksikos valdžia draudžia religinei spaudai kištis į 
politikos reikalus ir steigti religines politikos organizaci
jas. Tai yra visai teisinga. Politika ir religija neprivalo 
būt maišomos į daiktą. Lietuviai gerai žino, kad iš tokio 
maišymo nieko doro neišeina. Kuomet religijos vadai pa
virsta politikieriais, tai jie ne tiktai apleidžia savo tie
siogines pareigas (iš ko darosi skriauda tikintiemsiems), 
bet ir įneša į politiką labai nesveikų elementų — fanatiz-

Religija visai nepataiso politikos, kaip skelbia kleri
kalų agitatoriai. Priešingai, ji ją gadina. Nes religijos 
idealai yra pasemti iš senovės; dabartinei gadynei jie ne
tinka. Religinės idėjos dažnai visai nesutinka su šios ga
dynės mokslu. Religinė dora yra senovės laikų dora — tų 
laikų, kada dar buvo vergija, kada paprasti žmonės ne
turėjo jokių politinių teisių, kada moteris neturėjo net ci
vilių teisių, kada tautas valdė autokratai karaliai, kada 
žmonių santykiai buvo žiaurus (pav. kruvinas kerštas — 
dantis už dantį, akis už akį), o tarpe tautų ir tautelių ėjo 
nuolatinis karas.

Žmonėms, kuriems pavyko numesti nuo savo spran
do despotų jungą, religijos kišimas į politiką turi būt ypa
tingai nepakenčiamas dalykas. Nes, viena, jie atsimena, 
kad jų prispaudėjai visuomet puikiausia sugyvendavo ^u 
religijos atstovais. Paprastai juk esti taip, kad juo aršes
nis despotas, tuo uoliau jisai mėgsta dengtis religijos 
skraiste ir tuo palankesnis jisai yra kunigams. Atsimin
kite tik Rusijos carą ir Vokietijos kaizerį; arba pažvelg- 
kite į Italija Mussolini, kuris vis labiaus ir labiaus geri
nusi Romos papai.

Ir Meksikoje, kol ją valdė žiaurus despotai, tai kata-

davo su. valdžia. Despotai engė ir išnaudojo žmones, o ku
nigai sakydavo, kad tokia “Dievo valia”, ir plėšdavo žmo
nes ne mažiau, kaip tie despotai. (.

Antra, religija pačiam savo principe nesutinka su ta 
tvarka, kurią nori turėti pasiliuosavusieji nuo despotiz
mo žmonės. /

Religija skelbia baimę, nužeminimą ir paklusnumą. 
Jos atstovai nuolatos gąsdiną žmones: nedaryk to ir to, 
o kad ne, tai įpulsi į “grieką”, po mirties ^čyščiuje” turė
si kentėti arba “pekloje” tave velniai skaloje degins per 
amžius! Savo protu mėgint suprasti religines “tiesas” 
------  - — •-X Jr.4.« rlz.M'.

Plaukiojantis universi
tetas. -r- Francijos fi
nansinis krizis

Rugsėjo mėnesyj iš Amerikos 
į išplauks laivas, kuris tapo pa
krikštytas “plaukiojančiu uni
versitetu”. Tuo laivu plauks 
450 studentų ir 50 profesoriui 
Dėt studentų ir profesorių va
žiavimas dar nesudaro pniversi- 
teto. Reikia, kad profesoriai 
mokytų, o studentai mokytųsi. 
Tatai kaip tik ir bus daroma ant 
laivo. Lekcijos bus laikoma re
guliariai. '

Tą “plaukiojantį universite
tą” suorganizavo Dr. Charles F. 
Thvving, Western Reserve uni
versiteto prezidentas — emeri-

kur tik buvo kreiptasi, mielu 
noru sutiko teikti reikiamą pa- 
geibų: parūpinti butus (ekskur
santai yra nutarę kuomažiausia 

žmones, 
sveti-

neri-
i

mu užgautos savimeilės? Dargi 
tokie patronai, kaip Diburgas, 
nekalba visko savo sekretorėms, 
dargi tokioms, kaip Ko Mi. 
Jeigu pamanyti, tai sekretorė, 
dar gi jeigu jinai Ko Mi, tiktai 
moteris. O > pats dydis Kung- 
Tseu — aš to dar nesakiau?— 
formulavo 
pamokinimų:
žmoną ir neužtikėk 
paslapčių”. Diburgas, 
nai persiėmęs

—Kas tamstai tai pasakė?
—Tai tamsta man pasakei, 

prieš pat išvažiavimą...
Po ko jinai išdrįso pridėti:
—Tai tamsta man pasakei 

pirmas... bet paskui daugelis ki
tų man sake... tamstos draugas 
Pfu... ir jo dukterys... Labai 
daugelis tvirtina, kad tamsta 
nori išvažiuoti į Tonkiną...

(Bus daugiau)

Pirmiausia buvo reikalinga 
įgauti atitinkamas laivas, kuris 
I turėtų reikiamų' klasėms kam
barių, o taipgi gerai įrengtą 
gimnastikos salę. Su profeso- 

I riais bėdos nebuvo. Jų atsirado 
pakankamai. Studentų irgi at
sirado kur kas daugiau, negu bu
vo galima priimti. Pirmon gal
von buvo žiūrėta, kad tie stu
dentai butų ne tik gabus, bet ir 

Į gero charakteriaus. Prašymų 
pasipylė iš įvairių universitetų 
ir kolegijų. Kiekviena mokyk
la stengėsi turėti savo atstovą 
“plaukiojančiame universitete”.

Reikia pasakyti, kad tas lai
vas — universitetas plauks 
aplinkui pasaulį, aplanky
damas 30 suviršum įvai
rių šalių. Kelionė už
truks apie 8 mėnesius. Tai su- ’ monarchus, 
darys maž-daug akademiškus 
metus. Studentai, turės atlikti 
tiek darbo, kiek paprastai yra 
padaroma bėgiu mokslo metų 
universitetuose. Bet studen
tams tai gal bus mažiau svarbu, 
negu pamatyti ir susipažinti su 
svetimomis šalimis. Kadangi 
ant laivo bus duodama tokie kur
sai, kokių studentai pageidauja 
(o iš paduotų prašymų paaiškė
jo, kad dauguma nori studijuoti 
meną ir architektūrą, / žurnaliz- 
mą, istoriją, geografiją, kalbas, 
prekybą ir politinę ekonomiją), 
tai studentai bus padalyti gru
pėmis. Kiekviena grupė sveti
moj šalyj studijuos tai, kas jai 
labiausia patinka. Meno studen
tai, sakysime, bandys svetimoj 

"Šllyj susipažinti *su meno kuri
niais, architektūros — su kitų 
šalių architektūra," etc.

Ant laivo bus geriausi medi
kai priežiūra: daktarai, chirur
gai, dentistai ir slaugės. Bus 
leidžiama dienraštis, kurį reda
guok Henry J. Allen, buvusia 
Kansas valstijos gubernatorius. 
Studentai ir profesoriai tame 
laikraštyj aprašines savo1 kelio
nės įspūdžius. Tai bus pirmas 
atsitikimas, kad laivas turės sa- 
vo dienraštį. Per radio bus duo
dama žinoti pasauliui apie tai, 
kaip Sekasi kelionė. ’ I

Tam “plaukiojančiam univer
sitetui” priduadama didelės 
svarbos. 450 gabių jaunuolių, 
kurie ateityj Amerikos gyveni
me gali itin svarbią rolę suloš
ti, turės progos susipažinti su 
svetimomis šalimis. t O tarp tau
tų visuomet yra geresnis susi
pratimas, kuomet jos viena ant- 

rtnvion na-Jiafo Viena ŠfllvR.

tie žvėrys, — tarė 
Nutilk
Ona, — nepridera niekuomet 
nieko sakyti blogo apie sinjorą 
tig/ą!

—Tai atneša nelaimę? —už
klausė Ko Mi.

—Taip, - 
abi seserys,
šiandie tamstai užtektinai laiko 
tamsta žinai, jog niekas nie
kuomet nematė tigro dieną... 
Nori tamsta prieš išjojimą at
sisveikinti su tėčiu ? Jam tai 
bus malonu.

—O! Aš neišjočiau, neišreiš- 
kus jam savo pagarbos.

Visoa keturios, procesijos bil
du nuėjo pas Pfu. Bet jo jau 
nebebuvo didžioj svetainėj, 
sai nuėjo į savo kambarius 
rūke “didųjį tabaką.”

Ko Mi sviravo:
—Aš bijaus būti lendančia...
—Taip, — ne gi. — kalbėjo 

Ona. Jinai pati nuėjo pirmyn.
Pfu gulėjo ant didelės lovos 

iš raudono leko, jo galva gulė
jo ant pagalvių iš ryžinių šiau
dų — patogių ir vėsių ;zjis kvė
pavo į save durnus Jš ilgo bam
buko su galvute iš dramblio 
kaulo.

Besišypsantis ir didingas, 
Ngujanas Van Chok pertraukė 
savo užsiėmimą, kad atsakyti 
Ko Mi. Ir Ko Mi, išeidama, 
užlaikė atminty pavidalą anna* 
mito, rūkančio . opiumą tarpe 
raudono leko, dramblio kaulo ir 
juodo medžio perlamutro iš- 
piąustymais.

Ji-

Ko M i buvo giliai sukrikdyta. 
Jinai ir pati nebūtų galėjusi pa
sakyti kuo, ar tai nebuvo jaus-

tas išalidas turės pakelti. Bet 
pasakyti tai baisu. Jie žino, jog 
franeuzai keiks tą valdžią, kuri 
bandys padidinti mokesnius.

naudotis viešbučiais) ir 
kurie padės orientuotis 
mose šalyse.

* * *
Prancūzuose jaučiama

nias. Praeitais metais septyn 
finansų ministeriai bandė išgel 
bėti franką. Frankas be palių 
vos vis smuko ir smuko. O de 
dabartinės franko vertės fran- 
euzams iš tiesų priseina susirū
pinti. Franko kritimas skau
džiausiai, žinoma, atsiliepia į 
darbininkus ir smulkiuosius val
dininkus. Kas dieną pinigų ver
tei smunkant pragyventi už algą 
nebėra galimybės.

Tuo pačiu laiku žmonės prade
da pastebėti, kad jų politikieriai 
nėra nuoširdus. Jie tik moka 
varinėti įvairias intrigas. Štai 
kodėl, sako Sir Philip Gibbs, ne
retai franeuzai Atstovų Buto na- 
rius charakterizuoja dviem žo
džiais: “tie banditai”.

Taip dalykams esant, nieko 
nėra nuostabaus, kad Franci joj 
vis labiau ir labiau pradedama 
kalbėti apie diktatūros įsteigi
mą. Ktalikai ir konservatoriai 
svajoja net apie monarchijos at
statymą su kunigaikščiu de 
Guise priešakyj!

Bet, sako Sir Gibbs, nėra ma-> 
žiausios lilties, kad Francijoj 
bebūtų galima monarchiją at- 
steigti. Apskritai imant, fran
euzai su pašaipa žiuri į visokius 

Nedaug tėra šan
sų ir diktatūrai. Diktatūra ga- ( 
lėtų įsikurti nebent tame atvė- • 
jyj, jei respublikai butų pavojus 
iš “raudonųjų” pusės. O to ti
kėtis nėra pagrindo, nes “raudo
nieji” ne tik kad nestiprėja, bet 
smunka.

Francuzų finansinis krizis yra 
paradoksinis. Iš /nepaprastai 
greito franko kritimo butų gali
ma padaryti išvadą, kad franciu 
zai yra nubėdnėjusi tauta. Tai 
netiesa. Francijos eksportas 
yra geras;‘jos žemdirmystes pa
dėtis yra kuopuikiaųsi. Preky
ba eina geriau, negu kada nors. 
Bedarbių visiškai nėra. Ir fran
ko katastrofingas kritimas pa
eina visiškai ne nuo vidujinio 
tautus nubėdnėijmo, bet nuo po
litikų baimės pasakyti žmonėms 
teisybę.

Franeuzai nepajėgia subalan
suoti savo biudžetą. Poincare 
ir jo įpėdiniai^ džiugino žmones, 
jog karo išlaidos bus padengtos 
gautais iš vokiečių pinigais. Kad 
nukreipti žmonių akis nuo tik
rosios būklės, buvo pasiųsta ar
mija į Ruhr sritį, nors Poincare 
gerai žinojo, jog tuo keliu iš vo
kiečių nebus galima aukso gau* ( 
ti. Spausdinimu mažo» vertės 
banknotų buvo manoma nuo fi
nansinio krizio išsigelbėti.

Franko išgelbėjimui, sako Sir 
Philip Gibbs, tėra tik vienas bu- / 
das: uždėti didesnius mokės- . 
nius. Prancūzų politikieriai ta- 
tii igeriii žino. Bet nebejauku 
dabar jiems teisybę pasakyti. 
Per aštuonerius metus jie mul
kino žmones,'sakydami, kad ka
ro išlaidas padengs vokiečiai, 
dabar jie žino, kad niekas dau- . 
oriau, kain tik franeuzu žmonės ZZ

išmintingiausią iš 
“Mylėk tavo 

jai savo 
užtekti-

rytų filosofija, 
neužtikėdavo paslapčių Ko Mi, 
gi jis ir nemylėjo nė vienos 
moters.
/'Keistumas moteriškos sielos! 
Ko M i, žinoma, nebuvo įsimylė
jusi į žmogų šešių dešimčių 
metų... Ir visgi... Jinai buvo 
labai patenkinta, kuomet įsivai
zdino sau, jog Diburgas nebuvo 
į nieką įsimylėjęs ir jog, taigi, 
niekas anksčiau už ją nesužinos 
paslapties.

* * *
_ Jinai sužinojo pirmoji; bet ne 
tučtuojaus... *

Diburgas buvo geriausiu iš 
patronų nuo to laiko, kai Ko 
M i tapo geriausia iš sekreto
rių. Bet Ko Mi jo truputį bi
jojosi/ Dar iš laikų Marselio 
kuomet jinai įsidrąsino kalbėti 
su juo, kaipo su lygiu, ir jis 
turėjo ją sulaikyti.

Diburgas rodė nuolat ženklus 
domės ir rupesnio, bet...

Padėkim, taip 
riau...

Ir taip, jinai 
dėti kalbos. Nors
rėjusi įspėti Diburgą apie Ten
kino projektus, kuriuos jam 
priskyrė Pfu, o gal būt ir 
kitose vietose.

Ir tiktai savaitę po jo parva
žiavimo, kuomet naujai Dibur
gas užvedė kalbą apie pasakin
gus turtus Indo-Kynijos: ry
žius, medvilnę kaučuką,. anglis, 
— Ko Mi išdrįso pakartoti jam 
jo paties žodžius:

—Taipsta niekuomet nenusi- 
iminėjai anglimis...
norėjai užsiimti...

Diburgas nulenkė 
šono, pirm negu su 
užklausti:

GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS

Geras senas 
Blatz — Milwaukce

Parsiduoda visose krautuvėse 
Striclly Union M ado

buvo ir ge-

neišdrįso pra- 
jinai butų tu-

ir tamsta

galvą ant 
smalsumu

KIEIUMUG TURITE PINIGŲ BANKOJE?

Ar jus kada pagalvojote, kad pinigus kuriuos 
jus turite sutaupinę, reprezentuoja uždarbį 
kurį jus esate užsidirbę savo darbu.
Yra labai malonu pamanyti, kad už savo sun
kų darbų jus gaunate pelnų karts nuolat au
ga ir apsaugoja jūsų geriausius reikalus.

' H i. I? tCvl / -

Ateikite ir susipažinkite su didele ir draugiš
ka banka. Mr. <aikąuskas parodys jums kaip 
lengva yra pradėti kelių j turtingumų.
Visos taupymo sųskaitos pradėtos prieš arba 
piepos 15, gaus nuošimčius nuo Liepos 1-mos 
dienos.

Atdara šj vakarą nuo 6 iki 8 vakare

CENTRAL T“ BANK
• 1112 WeaĮt 35th Street v

GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St.
I'l lilllllhl MHIlil tllllllllllll;HI.«llllllll!l'llliniliN IM

Dr. P. P. SIMAITIS'
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tines Valgių Chemijos

l:

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gall- 
Stones” akme
ns tulžyje).
t)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

J)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

1)-Be išgąfičio ir 
be skausmo.

4)-Be jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- 
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: Vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei ir nusilpnina kūnų. Žmonių 
gydyme aš jų nevartoju., Visas 

■žmonių 'ligas gydau Naprapatijoš 
mokslo budu.

Profesįijonalj patarnavimų teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

Tel. Boulevard 8763

t
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SLA Seimas
Paskutinė Seimo diena

(Tęsinys)

Užbaigus užtvi^Linimą Pildo
mosios Tarybos ir rinkimų re
daktoriaus vėl eina prie Skundų 
ir Prašymų Komisijos raporto. 
Prieinama ir prie Jurgio Bu lotos 
apelecijos; Mat/Pildomoji Ta
ryba Bulota yra išbraukus iš 
SLA. už rašinėjimų kuopoms 
Pildomųjų Tarybų inkriminuo
jančių laiškų. Skundų ir Pra
šymų Komisija Rekomenduoja, 
kad Bulotos apeleciją atidėti | 
šalj ir užgirti Pildomosios Tary
bos nutarimų pašalinti j j iš SLA. 
Įnešama, kad Komisijos reko
mendacija butų priimta, bet 
bolševikai reikalauja, kad butų 
skaitomas tas laiškas, už kuri 
Bulota yra kaltinamas ir kartu 
apeliacija. Gerai, visi sutinka. 
Skaitomas tas laiškas, kuriuo J. 
Bulota pasirašo kaipo Apskričio 
Pirmininkas, tūlai kuopai, kuri 
buvo atsimotus nuo to Apskri
čio. Tame laiške bjauriausiai 
ir įkriminuojančiai šmeižiama 
Pildomoji Taryba, buk Strimai
čio sek re to Davimo laikais Stri
maitis nušmugeliavęs SLA. 
12,000.00 dolerių ir dabartinė 
sekretorė apie tai žinojus ir 
Strimaičiui gelbėjus ir kad Pil
domoji Taryba išmetus 6,000 
narių — ir daugybę kitokių 
šmeižtų. Ant galo tame laiške* 
sakoma, kad ta kuopa turinti 
balsuoti už bolševikų siūlomus 
kandidatus ir kad Seimas turys 
būti Chicago j ir kad reikia veik
ti nelaukiant nė minutės. Per
skaičius tų Bulotos laiškų buvę 
manoma, kad bolševikams to 
pakaks ir jie jau nedrys ginti 
savo “draugo”, nes Bulotos laiš
kas parode Seimo delegatams 
bolševikiškų veidų pilnoje švie

soje. Ir iŠtikrųjų juk reikėtų 
tik kaisti, o ne j j ginti, nes vi
siems buvo aiškiai matomas Bu
lotos sunkus prasižengimas ne
tik prieš SLA., bet ir prieš šios 
šalies kriminalinius įstatymus. 
Ir iš to laiško delegatams buvo 
aišku kokias priemones bolševi
kai vartoja kovai, kad užkaria
vus SLA. • Kitais ' žodžiais sa
kant, Bulota nutraukė savo 
“(bangučiams” kaukę. Ale pas 
bolševikus juk nėra tokių daly
kų, kaip sarmata arba žmoniš-, 
kūmas. Jie dar šokų ginti sa
vo “draugų” Bulotų. Tuo savo 
gynimu pritarė Bulotos krimina- 
liškiems laiškams ir parodė, kad 
ir kiti bolševikai taip elgiasi 
kaip ir Bulota, nors jie ir nebu
vo pagauti.

Didžiuma balsų Pildomosios 
Tarybos pasielgimas su Bulota 
užgirtas. Tik gaila, kad nebu
vo balsuojama vardošaukiu, ta
da delegatams butų buvę aišku 
kurių kuopų delegatai stovi už 
Bulotos kupros.

Sesija devinta uždaroma ir 
einama pietų.

Po pietų ir vėl eina prie skun
dų ir prašymų. Daugumoj tie 
prašymai ar skundai atidedami 
ar pavedami Pildomajai Tarybai.

Advokatas Kl. Jurgelionis 
praneša Seimui, kad reikia SLA. 
čarterį taisyti, nes ant SLA. 
čarterio yra užrašyta lietuviš
kai: “Susivienijimas Lietuvnin
ku Amerikoj“, nors angliškai va
dinasi “Lithuanian Alliance of 
America”. Nutarta vienbalsiai 
pataisyti ir kad ant čarterio bu
tų užrašyta vietoje “Susivieniji
mas Lietuvninkų”, — “Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoj”.

Einama ir vėl prie skundų. 
Paskutinis skundas buvo paduo
tas per delegatus ant Andrulio 
ir Mizaros ir skundų Komisija 
rekomenduoja, kad šis skundas 
butų pavestas pastoviai Skundų 
ir Apeliacijų Komisijai, pama
tuodama tuo, kad kartu su tuo 
skundu buvo priduotas glėbia

[Pacific and Atlantic Photo]
Gen. Weyler, kuris planavo 

pradėti sukilimų Ispanijoj. Su
moksiąs vienok nepasisekė, ir 
policija areštavo nemažai žmo
nių.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kirnball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ifitobulintą piano mu
ziką, be jokio specialiu patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kirnball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
—______ _________ s

ištraukų iš “Laisvės” ir “Vil
nies” ir šiaip visokių dokumen
tų, kurie liudija, kad Andriulis 
ir Mizara darė konspiracijas 
prieš Pildomųjų Tarybų, bet 
tuos visus dokumentus nuodug
niai paržiurėti Seimo- Skundų 
komisija neturėjo pakankamai 
laiko, o neperžiurėjus visų do
kumentų negalima' daryti jokių 
rekomendacijų ir Seimas negali 
daryti jokio nuosprendžio. Bet 
toks komisijos rekomendavimas 
nepatiko “draugams” bolševi
kams, kurie tuojaus pradėjo vi
suose kampuose rėkti: “Atmes
ti”, “atmesti“. Bet iš kitos pu
sės delegatai priminė Andriu
liui, kad jei jis jaučiasi nekaltas, 
tai jam nereikėtų bijotis, kad tų 
apkaltinimų prieš jį nuodug
niai ištyrinės skundų ir apeliaci
jų komisija. Tečiaus pasirodo, 
kad Andriulis su savo “drau
gais” baisiai bijo to tyrinėjimo 
ir priešines jam kiek tik jų svei
kata nešė, stverdamies visokių 
priemonių, o daugiausiai — tai 
triukšmo. Tad reikia manyti, 
kad kas nors yra negera su An- 
driuliu ir Mizaru,

Didžiuma balsų priiihama ko
misijos rekomendacija ir And
riulio ir Mizaros “keisas” ati
duodamas į Skundų 'ir Apeliaci
jos komisijos rankas.

Žemantauskas duoda įneši
ma pakelti “Tėvynės” redakto-

riui algų ir kad “Tėvynės” re
daktoriaus hlga butų lygi su 
sekretorės alga. Bolševikai ir 
vėl stoja piestu ir trukšmų ke
lia. Pats “Tėvynės” redakto
rius pareiškia, kad jis nenori, 
kad jam butų keliama alga, dėl 
kurios delegatai turėtų bartis. 
Bet delegatai neatleidžia ir nu
balsuojama didžiuma balsų pa
kelti “Tėvynės” redaktoriui al
gų tiek, kad ji. butų lygi su sek
retorės alga.

Ginkus nuo būrelio delegatų 
įteikė gražių sidabrinę taurę S. 
Gegužiui, kaipo dovana SLA. 
prezidentui už jo nenuilstantį 
darbavimųsi šioj organizacijoj 
per pastaruosius 10 metų. Gegu
žis priėmęs dovanų tarė keletą 
padėkos žodžių delegatams už 
Įvertinimų jo darbuotės dėl 
SLA. ir už dovana. Delegatai ii 
vėl sukelia S. Gegužiui ovacijas.

Prezidentas S. Gegužis per
statų seimui Komisijų Komisi
ja, susidedančia iš A. Iva (Ivaš
kevičiaus), A. Mikalausko ir P. 
Motiečiaus, kuria prezidentas 
yra paskyręs dėl sudarymo pas
toviųjų Komisijų.

Komisijos vardu A. Mikalauš- J 
kas rekomenduoja Seimui sekau-1 
čias komisijas: i Apšvietus Ko
misija — J. O. Sirvydų, P. Gri
gaitį ir P. Bajorų; Įstatų Ko
misija — advokatus Kl. Jurgc- 
lioni, Šalnienę ir Laukaitį iš 
Baltimore; į Kontrolės Komisi
ją — A. Mikalauską, P. Raškinj 
ir J. Ambraziejų; į Finansų Ko
misiją — A. Iva, Sfcrumskį ir 
Birštonu; į Labdarybės Komisi
jų — P. Jurgeliutę, Petraitienę 
iš Chicagos ir Baltuškienę iš

Brooklyn, N. Y.; į Skundų ir 
Apeliacijų Komisijų — F. živa
tų, J. M. Bučinskų ir S. Bakana; 
j Sveikatos Komisijų — Dr. Bro- 
nušų, Dr. Jonikaitj ir Dr. Kara
lių. Komisija rekomenduoja, 
kad Seiinas šias komisijas už
tvirtintų. Bet Andriulis ir žal- 
pis drožia po spyčių, kad seimas 
turys skirti į pastovias komisi
jas ir iš bolševikų. Vitaitis 
daro pastabų, kad seimas turys 
palikti visų senąja sveikatos ko
misijų, ba ji esanti pradėjus 
gražų darbų ir padarytos per
mainos toje komisijoje sutruk
dys tą darbų. Dr. Klimas, kaipo 
daktaras-kvotėjas, irgi pastebi, 
kad,sudarant sveikatos komisijų 
nebuvę su juo pasitarta ir jis 
manąs, kad komisija pertvarky
tų iš naujo komisijas. Preziden
tui rekomendavus, kad komisija 
komisijų iš naujo pertvarkytų, 
seimas su tuo sutinka, žalprs 
siūlosi su bolševikiškom reko
mendacijom, bet pasiunčiamas 
komisijų komisijon ten pri
statyti savo reikalavimus.

O seimas varo savo darbų to
liau.

Rezoliucijų komisijos vardu 
S. Bakanas skaito užuojautos 
iczoliucija Passaic audinyčių 
streikiei iarns.’ Rezoliucijoj pa
reiškia de SLA 19,000 narių 
užuojautų streikuojantiems dar
bininkams ir jų šeimynoms, lin
ki šių sunkia kovų laimėti ir 
pasižada visais galimais budais 
streikų remti.^ Rezoliucija pri
imta vienbalsiai.

Skaitoma antra rezoliucija 
delei naujos Lietuvos valdžios. 
Rezoliucija yra sekama:

Rezoliucija delei naujos 
Lietuvos valdžios

“Pažangiųjų laimėjimas Lie
tuvos Seimo rinkiniuose sukė
lė. didžiausio džiaugsmo tarp 
vi*(ų pažangiųjų Amerikos' lie
tuvių.

Iš naujos valdžios mes datlfc 
ko laukiame gerovei Lietuvos 
žmonių ir tddel šis 31-tas meti
nis ir 7-tas dvimetinis SLAjSei- 
nias, nusirinkęs birž. 21—25 d.,

BiLLY’S UNCLE

ni~ i. v »rftiirfcrrhM.. —J

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegrainų

1926 m., Y. M. C. A. svetainėje, 
Brooklyn, N. Y., reiškia ,.aavo 
širdingiausios paramos naujaik 
Lietuvos vyriausybei ir linki 
jai geriausio pasisekimo.

L Sugrąžinti Lietuvos pilie
čiams pilnų laisvę žodžio, spau
dos ir susirinkimų;

2. Sugrąžinti laisvę Lietuvos 
piliečiams organizuoti ekonomi
nes, apšvietus ir politines orga
nizacijas;

3. Sugrąžinti Lietuvoje, tole
rantiškumų skirtingoms politi
nėms ir religinėms pažiūroms; 
ir

4. Atskirti bažnyčią nuo val
stybės ir viešas mokyklas nuo 
bažnyčios.

“žadėdami naujai Lietuvos 
valdžiai musų didžiausios para-' 
mos, mes nutariame pasiųsti j 
šios rezoliucijos nuorašus Lie-' 
tu vos Seimui ir respublikos 1 
prezidentui.”

Rezoliucija priimta vienbal
siai atsistojimu visų delegatų.

(Bus daugiau)

PETRAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny j, Liepos 6 dieną, 7 
valandą ryto, nelaiminga mir
čių, tapo užmuštas prio darbo, 
1926 m., sulaukęs 48 metų am
žiaus; gimęs Bugenių kaimas, 
Telšių apskričio, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Vincentą, dukterį Petronėlę, du 
aunu Joną ir Pranciškų. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2248 W. 
24th Street.

Laidotuvės; jvyks Penktadie
ny j, Liepos 9 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Pociaus gi
minės, draugui ir pažįstami 
chsate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Simai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachawicz, Telefonas 
Ganai 2199.

Gatavumas
pER visą tuomet žinomą pasaulį bčgunai ir 

apšarvuoti pasiuntiniai senobinioj Assyrijoj pil
dė įsakymus ir nutarimus jų valdonų. Išmokyti 
greitumo ir kantrumo Šie žlugusios viešpatijos 
žinių pasiuntiniai stovėjo savo vietose prisirengę 
ant pirmojo pašaukimo, nežiūrint kur buvo liepta 
keliauti j tolimiausias vietas.

Visapasauliniu bėgunu dabar yra telefonas. Jisai 
siekia visą pasaulį ir didele systeiną yra begalinės 
vielos, kabeliui, svvitchboardai ir kiti puprelbini apa
ratai. Su pagalba didelius armijos vyrų ir moterų 
jisai neša milijonus žmonių minčių ir pageidavimų.

Tik per begalintą priežiūrą sutaikymą ir viską 
kas reikalinga momentaliam gatavumui, šios dienos 
Amerikiečiai ,gali kalbėti vienas su kitu bilcr 
kokiu laiku.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy * • One Syrtem - Univeraal Service

1876—THE TELEPHONE’S FIFTIETH Y E A R— 1926

Kraujo, odos, chroniškas * 

senas žaizdas, ligas rectal, ‘ 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė. : Į

• ‘V A I
y Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvu.

TELEFONAS C RA W FORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

A f A
PADfiKAVONfi

A. A. Kotryna Žebrauskienė, * 
kuri mirė Birželio 28 dieną, 
1926 ir palaidota tapo Liepos.. 
2 d., 1926, o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kailinėse, amžinai nu
tilusi ir negalėdama atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai pa
skutinė patarnavimą ir palydė
jo ją j tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Kl. 
Albavičiui, Kun. Vaitekaičiui, 
Kun. Urbui, vargonininkui p. 
Saboniui ir kitiems vargoninin
kams, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; dėkavo
jame graboriui p. Mažeikai, 
kurs savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nubudimą ir rū
pesčius, dėkavojame visiems 
draugams, ir pažįstamiems ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žipo- 
nėms; o tau musų mylima Mo
tute sukome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Duktė, žentas ir Anūkės

J.F.RADZ1US
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse 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. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J..ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktoriaa 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

/ ' -----
Tel. Bruns\vick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTAS 
akių įtempimą, kuris

LIET
Palengvinu akių įtempimą, kuriu 

esti prielastiml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toiiregyst^. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Pohne Boulevard 7539

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima yalgyti kiečiausią mai
stą. Garantui'jame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. v Sergėki to savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Nplcll Ashland Avė.

S. M. SKUČAS 1
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

S.D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smeiana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš l’latte ap- 
liekos, kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedeliomis.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojaine išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neisgydom - Nemokat 

lšeyzaminaviina.s ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE , 

. 505 So. State St. 
Kampas Congress St., 2 fi.

Valandos: Panedėly, Seredoj ir 
Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nu« 9 iki 12 dieną.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma- 
Ciinių iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip sis saugus Kūdikių 
Laiative. /

Mrs. Winslow,s 
Syrup

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS '
ŽINIOS

'dainų praktikas laikyti; A. Va-Į 
nagaitis \ra pagaminęs daug 

' naujų dainų ateinančiam sezo
nui, kada jYs ketina pasirody-l 
Ii visai su nauju programų chi- 
cagiečiams. —P. M.

Brighton Park
Gau likutis įsigijo 

tuvę.
k t au-

Keturios moterys 
užmuštos

Gryštant iš kapinių, kur 
buvo aplankyti kapą savo vyro 
ir šešių vaikų ir taipjau duk- 
terės, tapo ant geležinkelio 
kryžkelės, Belhvood miesteliu 
užmušta Mrsr Anna McHugh, 
60 metų, 4714 ELournoy St. 
Kartu tapo užmuštos dvi jos 
dukterys ir dar viena moteris. 
Visos keturios tapo užmuštos 
Aurora and Elgin elektrikinio 
traukinio.

ji

šios kolonijos biznierių skai- 
----- ------ jčius dar padidėjo. P-as GaurU 

Praeito šeštadienio “Naujie- laitis nesenai nusipirko valgo- 
nose” tilpo Birutės Uolaus Ke- iriųjų daiktų krautuvę 2538 W. 
mojo sumanymas, kad Birutė 
ateinantį pavakarį apvaikščio
dama savo dvidešimties

45 PI. netoli VVestern Avė. 
■Nors biznio vieta jau išdirbta,’ 

metų bet ponai Gaurilaičiai žada dar 
sukaktuves išleistų knygą, kai- labiau padidinti krautuvę.

Nušovė savo vyrą
Pati irgi nusišovė

Helma I^i Fraugh, 40 m., įsi
gavo į Barry-Broadvvay vyru 
hotelį ir nušovė ten gyvenusį 
savo vyrą Bussell, 38 m., ir pas
kui pati nusišovė.

Jiedu buvo persiskyrę. Gavo 
perskyras jos vyras, kuris kal
tino ją, kad ji kartais su juo 
žiauriai elgiasi. Bet ir po per
skyrų ji nepaliovė rašinėjusi 
jam laiškus ir maldavusi, kad 
jis sugryžtų pas ją. Ypač ji 
užvydėjo, kad Bussell turi kitą 
jauną merginą, su kuria už ke-] 
lių dienų rengėsi išvažiuoti ato-i 
stogoms. Tad Helma pasirėdė 
vyru ir nuėjo į Barry hotelį, 
nes ten tik vyrus priimama, ir 
persisamdė sau kambarį. Ant 
rytojaus klerkui pašaukus Bus
sell ir nesulaukus jokio atsilie
pimo, klerkas atidarė duris ir 
rado Bussell nušautą gulintį 
lovoj; šalę gi, ant grindų, gu 
įėjo negyva, vyru pasirėdžiusį Į 
jo pati Helma, sale jos gulėjo 
ir revolveris. Ji, matyti, įsigavo 
į jo kambarį ir jį miegantį nu-1 
šovė ir paskui pati nusišovė.

apžvalgą savo darbuotes 
Chicagoj per 20 metų. Aš taip
jau tam pilnai pritariu ir ma
nau, kad visi Birutės rėmėjai i viena lietuvė 
tam pritars pilnai, nes tokioj vertą vaikų-našlaičių. Tėvas 
knygoj galėtų tilpti keletas ge- būdamas girtuokliu jų visai no
rų straipsnelių apie nųiziką, prižiūrėjo ir paliko likimo va- 
dailę, rėmėjų išsireiškimai apiejiai. Apie tai sužinojo miesto 

..„j-:............ „n.. va]džįa jr nusprendė paimti
vaikus į prieglaudą.

Tuomet mirusios draugai ir 
kaimynai, gailėdamiesi gražių 
vaikučių, pranešė miestui, kad 

Ijie patys prižiūrėsią ir augin
sią vaikus. Keturios šeimynos 
pasidalino juos.

Praslinkus tūlam laikui, tei
sėjas įsako atvesti vaikus į teis
mą ir paklausia jų ar esą pil
nai patenkinti. Vaikai su džiau
gsmu atsako, jog taip. Tada 
teisėjas pasako auklėtojams 
prakalbą pagiliamas jų pasi
šventimą. Jei, girdi, Chicagoj 
butų daugiau tokių žmonių, tai 

'gyvenimas kitaip atrodytų.
— Reporteris.

Birutę ir jos vedėjus, paveiks
lai, skelbimai, taip kad 
dinj kiekvienas savo 
laikyki. Mano nuomone, 
sileidimas dabartinių 
vedėjų, jei neišleistų 
knygos savo dvidešimties metų' 
sukaktuvėms. —Kitas rėmėjas.

Bridgeport

Pagirtinas darbas.

Keletą savaičių atgal mirė 
palikdama ket- 

vaikų-našlaičių.

Smulkios Žinios
Prohibicijos agentai geležin

kelių garduose rado du vago
nus alkoholio, kuris buvo siun
čiamas iš New Yorko kaipo 
“linseed oil” ir vieną vagoną 
gero portvaino. kuris buvo
tract”.

I>u kaliniai, surišę beginklį 
sargą ir prirakinę jį prie stuljM), 
pabėgo iš Stateville kalėjimo. 
Abu kaliniai yra chicagiečiai, 
nuteisti nuo 10 metų iki gyvos 
galvos kalėjimai) už plėšimus.

Wm. Ttzell, 16 m., liko už
muštas ant vietos, jo galvai pa
tekus tarp dviejų elevatoriaus 
durų Anderson Clauson Motor 
Sales dirbtuvėj, 1531 W. Wash- 
ington Blvd.

Du plėšikai užpuolė Joliet 
Boston Store, surišo sargą ir 
išsprogdinę seifą išnešė 
pinigais ir už $2,400 šilkų. Ma
noma, kad tai buvo šiomis die
nomis iš Stateville kalėjimo pa
bėgusieji plėšikai.

Rengiantieji arklių lenktynes 
politikieriai laimėjo, susirado 
teisėją, kuris sutiko išduoti in- 
junetioną prieš valstijos proku
rorą ir dabar laižybos ant ark
lių lenktynių ties Homewood 
eina atvirai, nes policija negali 
joms kliudyti ir tą gembleriavi- 
mą sustabdyti.

Lietuviu Rateliuose
Iš "Birutės"

areli i ve 
butų ap- 

Birutės 
tokios

SLA 36 kuopa

SLA 36 kp. yra gana 
linga nariais, tik tie nariai yra 

[truputį apsnūdę ir mažai rūpi
nasi pačios kuopos ir viso susi
vienijimo reikalais; mažai susi- 
kimtis lanko, rodos, kad jiems 
visai neapeina kam jie moka 
savo pinigu\ ir ar jie gaus su
sirgus pašelpą ir. numirus po- 
smertinę. ’lokis narių apsileidi
mas duoda progos Įsigyventi 
kuopose negeistiniems elemen- 

I tams, taip kad į susivienijimo 
seimus suvažiavus* reikia pra
leisti po keliasi dienas vien be
vertės klausimams ir abelnai 
visa seimą pašvęsti vien tik 
rietenoms ir kelionėms. Juk 
susivienijimas yra suorganizuo
tas lietuviams, kad tarpė jųjų 
skleistų taiką ir broliškumą 
ir kultūrintų Amerikoj gyve
nančius lietuvius.

Tol musų organizacija nega
lės dirbti naudingą darbą, kol 
pas mus. bus dabar pasivadinę 
“progresyviais”. Mat jie sarma- 
linas vadintis komunistais, nes 
savo tikruoju vardu negalės 
žuvelių gaudyti drumstame van-

skait-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK

ijm DĄSBiNINiy
IEŠKAU gero vyro apsivedimui. VYRŲ ir MOTERŲ 

Esu našlė 37 metų. Turiu vieną 7 T
metų vaiką. Noriu kad butų blai
vas ir geras, darbStus žmogus. Ga
lima matyti nuo 6—7 vakare.

A. M., 1719 N. Lincoln St.
Tel. Humboldt 5750

APSIVEDIMAI AUTOMOBILIAI

ISRENOAVOJIMUI

REIKIA namų sargo ir jo mo
teries prie abelno namų darbo, 
40 kambarių hotely, $80 j mė
nesį ir gyvenimui kambariai.

9 N. Oakley Blvd.

FORDAI
PRALENK šitą — ulnnuįinti tre

kai nauji bodies <— visokio sty- 
be

kai nauji bodies j— visokio 
liaus. $150 ir aukščiau. Su ir 
starterių.

ROY F. MUDD MOTOR CO.
Autorizuoti Fordo Pardavėjai 

4301 W. Madison St.
Austin 2644

7ARMOS
Nop'rkite ftirmų smiltynuose, pakol 

nepam tvjdto mumis ir musų koloni
ją. Rašykit mums, o mes prisiusime 
jums Šių metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2, B. 83 S'cottville, Mich.

STORAS ant rendos 4 kam
bariai pagyvenimui; elektra ir 
vanos. Vieta tinkama dėl viso
kio biznio. Netoli lietuvių baž
nyčios. Garadžius 2 mašinoms. 
Jeigu kas norėtų, gali pirkti vi
są namų. 1434 S. 49lh Ct. Sa
vininkas gyvena 4936 W. 14th 
St., Cicero, III.

PASIRENDAVOJA atsakanti krau
tuvė arti- Lietuviškos Auditorium. 
Del informacijų pašauk Dorchestcr 
10285.

RENDAI 3 kambarių fintas ant 
2 l’loro. 254j So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dėl romios 1 arba 2) 

vyram. Be vidgio. Bumas šviesus. 
Vincont Minialgo, 3520 Lowe Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 

IR SUTAUPYK1T 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumhing Svpply Con 

1637 West Di viston SU 
netoli Marshfield

STOGDENGYSTR
Just} stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už .$4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkui samdomi. J, 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalc 0114,

REIKIA DARBININKŲ^ PARDAVIMUI
MOtERŲ

PARDAVIMUI saldainių krautuvė. 
Pardavimo priežastis — turiu kitą 
biznį. 1428 So. Crawford Avė.

VIRfiJŲ, $25 į savaitę, arba $60 
į mėnesį, kambarys ir valais. lx>- 

$15 j savaitę arba 
valgis ir kambarys, 

merginų $3.50, $5 j 
plovėjų, $14,15, 16 j 

Merginų j dirbtuvę, 30— 
31’zic j vai. Prie maglių, $J3 j sa
vaitę, 5 dienos. Auklių, $15 j sa
vaitę. Prie garinio stalo, $00 į me
nesį. Veiterkų, $16, 18, 20 j savai
tę. Dar turime ir kitokių gerų dar-

vų taisytojų, 
$40 j menes j, 
Prie countcr 
savaitę, 
savaitę.

South Park Employment Hureau 
4193 So. Halsted St., 2nd floor 

Kampas 42nd St.

REIKIA patyrusių moterų regsų 
sortuotojų. Atsišaukite Peoples Iron 
and Melui Co. Rag Dept., 5835 So, 
Loomis Blvd. Tel. VVentvvorth 6754

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui, turi mylėti vaikus, kamba
rys ant vietos, 4520 Jackson Blvd. 
2 apt.

REIK ALINGA mergina prie na
mų darbo. 2342 So. Leavitt St. Tel. 
Canal 1678.

REIKIA moterų sortavimui sku
durų. 1452 Blue tsland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PABDAVIMUI poolYoom, sal
dainių, cigarų ir ico cream ir 41 
gyvenimui kambariai užpakaly, 
labai pigia kaina. Atsišaukit 
2059 W. 21 PI.

SAVININKAS parduoda bargeną 
tiems, kurie supranta bargeną, kuo
met jį pamato.

4-5 kambarių flatas 6328-30 South 
Albany Avė.; 3241 W. 62nd St.; 
Krautuvė įr flatas, 3514 W. 59th St.

i irgi 3008 W. ftath St. Taipgi 5621 S. 
i Kedzie Avė. Komišenas brokeriams.
1 Pašauk

Prospect 8588

DIDELIS BARGENAS
I>u apartmentinių namų lo

tai, 30X125, puikus bargenas, 
tiktai $450 cash, Naujienos 
Box 812.

PARDAVIMUI grosernė, geri 
čerini ir trakas už $3500, gera 
ta’dcl lietuvio. Yra vietos dėl 
Černės.

119 Broadwav„ 
MELUOSE PARK, ILL.

Phone Melrose Park 3797

fik- 
vie- 
bu-

PARDAVIMUI namas, medinis su 
mūriniu pamatu; 
5—5 kambarių ir 
gasas. Garažas dėl 
na $5,60(1. Pirmos

Kreipkitės.
915 W.

dėl 3 šeimynų, 
skiepe. Elektra, 

1 mašinos. Kai- 
klcsos viskas.

18 PI.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
naujų ir senų darbų.

Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St.
•No. 48

PARSIDUODA namas su bizniu 
geroj vietoj. Nupirksi! pigiai. 3232 
So. Lowc Avė.'

PARDAVIMUI restaurantas, ren
dos $50, 5 gyvenimui kambariai, 4 
metų lysas, yra 45 krėslai, dirbtu
vių, distriklc, iš priežasties mirties. 
Kaina $12,000.

TURIU parduoti už didelį barge
ną naują 8 kambarių namą, moder
niška, dėl didelės šeimynos, kaina 
$7500, cash $2100. Už cash pigiau. 
6838 S. Clarembnt Aye., Phone 
Prospect 4547, netoli 69 ir Westcrn 
Avė. karų linijos.

Phonc Lafayette 6284.
MORTGECIAI-PASKOLOS

$750 vertės Bcllman grojiklis pia
nas su 65 roleliais ir benčium, tu
ri Imt parduotas už išlaidas, vis
kas už $125, cash $25, kitus savaiti-. 
niais išmokėjimais. A. J. KESSLER, I 
2332 W. Madison St. Ist floor.

Maskvos bolševikų nagus tą 
musu brangią organizaciją, l’ž 
tai jiems reikalinga vaitoti vi
sokias Jėzuitiškas priemones, 

kad tik pasiekus savo tikslo. 
Pildomoji laryba turi pašvęsti 
daug laiko tokias užmačias at
mušti, kuomet tą laiką butų ga
lima sunaudoti geram darbui. 
Už tai ir musų kuopos turi tin
kamiau atlikti savo pareigas, 
o ir musų 36-'Siios kuopos nariai 
privalo lankyti susirinkimus. 
Juk lai yra didelė sarmata, kad 
į pereitą seimą pasiuntėm pen
kias Maskvos davatkas, kurios’ 
balsavo visados už puikiausius 
bolševikų sumanymus.

šį vakar įvyksta susirinki
mas. Turim skaitlingai susirink
ti ir išklausyti raportą musų 
seimo delegatų, nes mums ga
na daug kainuoja tie delegatai, 
kurie betgi dirba vien Maskvos 
naudai. —36 Kuopos Narys.

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00? ’

Ahiakymaa: $100.00 «ylr V 
$6.00 j metus per visą 

likus} gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris ąudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
iam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitaipraleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitę.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei padė
tumei juos j banką ar snulką?

Naujienų. Sputka. * uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
•8100.00 — pamislyk kiek jus u 
šimtas uiti!Joi . laikytumėt jj 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo Jo su
žinosi kaip g-eil dauginsis Jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

Tel. Yards 7282 e <
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONLS, Prez.

SaSusivienijimas Lietuvių Nrimų 
vininkų ant Bridgeporto laikys mė
nesinį susirinkimą trečiadieny, lie
pos 7 <1. Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Susirinkimas prasidės 
7:3(1' vai. vakare. Visi nariai malo
nėkit susirinkti laiku, nes randasi 
svarbių dalykų dėl aptarimo.

I).' Gulbinas, rašt.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar- 

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE .

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

bus

20-to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Ipo.s Kliubo susirinkimas atsi- 
trečiadieuy, liepos 7 d., 7:30 
vakaro, parapijos svetainėj,' 

Union aye., prie 18-tos gatvės. I 
nariai bukite laiku, nes turim'

ant 
Visi 
daug svarbių reikalų aptarti kliu
bo reikaluose. Atsiveskit nauju na
rių. —Kliubo Valdvba.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 7 d., Mark 
\Vhite Scpiare svetainėje (Libraryiz 
Room). 29 ir Halsted gatvių. Visi 
tėvai ir jaunuoliai-ės alvykit anks
ti, nes mitingas prasidės 8 va), vak.

Al. Schultz, rašt.

Kensington

Buvo pranešta, kad Birutės 
vedėjas A. Vanagaitis išvažiuo
ja dviems mėnesiams į Pliila- 
delphia sumokinti chorus atsi
busiančiai Lietuvių Dienai 28 d. 
rugpiučio. šiomis dienomis te
ko nugirsti, kad Vanagaitis nie
kur nevažiuos iš Chicagos, nes 
atsiradus daug darbo prie Bi
rutės, Vanagaičiui nebelieka 
laiko kitur kur pasiviešėti; Bi- nias. —Rep.

Bengiama vietos 3 pašelpinių 
draugijų bendras didelis išva
žiavimas liepos 11 d., VVashing- 
ton Heightsi miškely, prie 107tb 
St. ir May SI. Draugijos, kurios 
rengia tų išvažiavimą yra se
kamos: Draugija D. L. K. Ge- . . 
dimino, Lietuvių Politiškas ir ^R-In 
Pašelpos Kliubas, Brolių ir se
serų Draugija, visos iš Kensing- 
tono.

Tai 
šioje 
pinės 
ti bendrą išvažiavimą, ir tasai 
išvažiavimas turės būti skirtin- 
gesnis nuo kitų buvusių išva
žiavimų. Kensingtono ir Bose- 
lando lietuviai turėtų iškalno 
prisirengti ir dalyvauti tame iš
važiavime. Kiek buvo galima 
sužinoti, bus ir įvairus progra-j

dar pirhias* atsitikimas 
apielinkėje, kad 3 pašel- 
draugijos susitarė sureng-

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir jrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var* 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
SLA 36 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks liepos 7 d., 8 vai. 
Vakaro, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Malonė
kite visi nariai dalyvauti. Išgirsite 
raportą delegatų iš SLA seimo. At
siveskite 
prie SLA

ir naujų narįy prirašyti 
36 kp.

A. Marcijonaitė, seki’.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO „

Dramos Skyriaus posėdis1 
vakarą Raymond Chapel, 

L 7 vaĮ vakaro. Kviečiami yra 
visi dailės mylėtojai, ypač scenos! 
vidįntolai prisirašyti į Dramos Sky
rių —S. K.

Birutės

ASMENŲ JIESKUJIMAI
Aš Stanislovas Vaitonis, paeinan

tis iš Lietumis Pakarklių kaimo, o 
dabar gyvenantis Karaliuniškio 
vienkiemy, Kupiškio vaisė., Pane
vėžio apskr., paieškai! .savo tikro 
sūnaus Povilo Vaitonio. Amerikoj 
girdėjau kad nuo 1913 metų gyve
na Chicago, III. Todėl prašau, mie
las mano sūneli, pats atsišauk, ar
ba kas kitas patėmijęs laikraštyje 
atsišaukimą man praneškit,z už ką 
busiu labai dėkingas. Mano adre
sas: Stanislovas Vaitonis, Karaliu
niškio vienk., Rupiškio paštas, Pa
nevėžio apskr., Lietuva.

Tel. Prospect 7960

Atlas Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retai! Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnį

491349 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

DAIL'YDjB
Taisau visokius medžio 

purčius, garažus. Darbą 
greitai ir sąžiniškai.

KAZY.S JANIULIS
3237 So. Lime St.

CHICAGO, ILL.

darbus:
atlieku

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $37, 
$30, $27 į savaitę. Prie benčiaus 
pagelbininkų, 65c j valandą. Bus 
vaikinų, $65 į mėnesį ir valgis. 
Kabinet dirbėjų, 80c į valandą. Vi
rėjų, $40 į savaitę. Drill press ope
ratorių, $30 į savaitę. I dirbtuves 
vaikinų, $20, $22 j savaitę. Prie 
garažo vyrų, $30 pradžiai j savai
tę. Pasiuntinėjimui vyrų, 50, 55, 60 
centų j vai. Darbininkų, 50c j va
landą. Mašinistų 75c į vai. Pajfuo- 
tojų, $25 j savaitę. Punch
operatorių, 50c j vai. Riveter’ių, 
50c j vai. Prie bačkų, 75c, $1 į 
vai. Velderių, 85c į vai.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St., 2nd floor 

Kampa^ 42nd St.

ress

AUTOMOBILIAI

Studebaker automobl- 
/AMMIiai yra vieni iŠ tvirčiausių 
UMBMlir kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu bodu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito peląo negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, englnus,' 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, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Bouievard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

TURIU parduoti grosernę ir bu- 
Čcrnę, labai geroje vietoje. Taipgi 
6 moderniški kambariai 
$40 į mėnesį.

ANTRI MORGIčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6788

rendon,

Atsišaukit tuojau
2252 W. 54 PI.

ICE CREAM parlor su užkan
džiais, kur parduodama visokių 
sendvičių. Vieta randasi tarpe dirb
tuvių ir tirštai apgyventa. Parduo
siu labai pigiai, nes išvažiuoju i 
Europą. Galima ištirti per keletą 
dienų.

2618 W. Chicago Avė.

PARDUOSIU saldainių ir icc 
cream krautuvę, arba mainysiu ant 
automobiliaus. 1715 S. Jefferson St.

NAMAI-2EMF
$390

I)1£L bulvaro namo diduin 

lotas 33X150 | pėdų, Cąlume 
distrikto, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra vis 
geri patogumai; gatvekariai 
busai ir traukiniai. Title garan 
tuota per Chicago Title & Trus 
Co.

WM. GREENEBAUM 
2046 Straus Bldg. 
Tel. Harrison 9660

Inventoriaus išpardavimas
Visi karai turi būt išparduoti. 

65 karai dėl pasirinkimo, nuo 
$50 ir augščiau.
Nash Coupe Sepc. 6 $325 C. B. M.
Nash Victoria 4 pass. $465 cash, 

kitus lengvais išmokėjimais.
Nash Seda n 5 pass. $335 cash, ki

tus lengvais išmokėjimais.
Buick sodan ’26, 5 pass. $365 vash, 

kitus lengvais išmokėjimais.
Reo sodan, nauji tajerai $295 cash, 

kitus lengvais išmokėjimais.
Moon Sport, sedan perfect $350.„ 

cash, kitus mėn. išmokėjimais.\ jimais.
” - *— sedan, nauji moliavo, $295 r| 

kitus mėn. išmokėjimais, 
coach, retas bargenas $260

Hudson
cash,

Hudson w«v.., v
cash, kitus niėn. išmokėjimais.

Roamer sport, classy, $175 
kitus mėn. išmokėjimais.

Maxwcll touring, $150 cash, 
mėn. išmokėjimais.

Paige sport touring $95 cash, 
mėn. išmokėjimais.

Ford sodan, $150 cash, kitus 
išmokėjimais.

Rco sport touring $395 cash, 
mėn. išmokėjimais.

15 karų po $25 kiekvienas
Visi karai yra musų garan-

cash,

kitus
kitus

nlėn.
kitus

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 
ataką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 799.

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
mūrinį namą ant Archer Avė. ir 
Keeler. Naujausios mados įtaisymai. 
Bargenas. Savininkas bus prie namo 
šeštadienyj ir Sekmadienyj.

Telefonuok Kedzie 9379

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,6Ū0. Kaina $8,000, 
$5,000 cash, likusi lengvais išmokč-

The Rov T. Mould Co.
7627 W. 63rd st., Argo, III.

tūoti ir suteikia gerų patarna- skl(‘,)n-
vimą. Jus pasipelnysit laike 
šio išpardavimo. Išmokėjimais 
pagal jūsų parankumų. Atdara1 
vakarais ir nedėlioj.

Atsineškit šį skelbimą, gau
site speciales kainas.

NASH-KVLLBERGER
Sales and seryice •

1441—53 E. 75th St.
. Hyde Park 4881 
Authorized Nash Dealers

$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 f

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė_ 
nesipiais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808

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

Nerok uojnme komiAino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitagc

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HŲTFILZ, Manager

Apžiurekit šitą bargeną
NAUJAS moderniškas bungalovv, 

8411 Kerfoot Avė., 50 pėdų lotas, 
už $7750, cash arba lengvais išmo
kėjimais. Netoli nuo mokyklų ir 
karų. Geroje apielinkėje, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, kieto me
džio trinias, įmūryta vana su tile 
grindimis. Turiu parduoti šią sa
vaitę, atsilankykit greit kol kainos 
dar nepakilo. Gražus augštas skie
pas su geru apšildymu ir vaisių

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėįiiną 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
Jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

WALTER FULTON 
8217 Halsted St.

į TURIU parduoti. į 5 dienas savo 
Į biznio lotą j VVcstchester, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. stoties, tik 
$800 reikia. Naujienos Box 810.

MAN reikia pinigų, turiu par
duoti savo bizniavą lotą, 30>< 125, 
greitai augančioj apielinkėj, tiktai 
vienas 1 - — 1 * •• — •
Didelė

blokas nuo “L” prailginimo, 
proga kilimo kainų.

NAUJIENOS, 
Box 811

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis menesius; 

•NUgŠtesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuviu įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai paderinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. HaiBted St., Chicago, 11L


