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Lenkijos karininkai
barškina kardais

Meksika liepia kunigams 
žiūrėti bažnyčios

Pranašauja greitą Vokietijos 
su Austrija susijungimą

Karingasai Pilsudskis ima! Meksikos atsakymas ka
žvanginti kardu i taliky kunigams

Reikalauja
Vokiečių 
sutartis

Lenkijai daugiau 
kraštų; Versalės 

lenkų nepatenkinus

Kunigai težiūri .savo tikybos 
dalykų; maišytis į politiką 
valdžia jiems neleis
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Berlino spauda mato nau 
jų karo pavojy

Neįsileido kongresai! ne 
unijinių reporteriu

VARŠUVA, Lenkija, liepos 7. 
— Maršalo Pilsudskio laikraš
tis Polska Zbrojna vfckar iš- 
spaudino labai karingą straips
nį, kuriame sakoma, kad “kiek
vieno lenko namai turi būt 
tvirtovė.” Tatai rodyte rodo, 
kad Pilsudskis ruošias pradėti 
energingesnę užsienio politiką, 
kuri gali privesti prie tarptau
tinio konflikto.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
7. — Meksikos valdžios naujai 
paskelbtos tikybinių organiza
cijų ir tikybinės spaudos regu
liacijos tai, valdžios pranešimu, 
yra jos atsakymas į nesenai iš
leistą aukštųjų katalikų bažny
čios vyskupų aplinkraštį, ku
riuo jie įsako katalikams viso- 

’ije Meksikoj, stropiai dalyvauti 
j krašto politikoje, <

Austrija greitai susijung 
- sianti su Vokietija

Pagerbimas Cechų kauki 
iiio, Jono Huso, Prahoj

Visi viety rinkimai Italijoje 
suspenduoti

' BEBL1NAS, liepos 7. — Del 
Pilsudskio organo Polska Zbroj
na karingų pareiškimų, kurie 
buvo Berlino laikraščių išsi- 
spaudinti, įtempti , santykiai 
tarp Vokietijos i,r Ijenkijos 
dar labiau pablogėjo. Tuose 
karinguose pareiškimuose vo
kiečių spauda įžiūri Lenkijos 
troškimą naifių teritorijų, o tai 
gresia nauju pavojum Europos 
taikai1.

“Begėdiška provokacija”
Nacionalistų Kreuz Zeitung 

stipriais žodžiais reikalauja, 
kad Vokietijos valdžia padary
tų aštrų protestą prieš “aky- 
plėšišką, begėdišką lenkų provo
kaciją” ir pakalbėtų tokia kal
ba, kurią Pilsudskis suprastų 
dabar ir visados.

Lenkų ambasada Berline va
kar atsisakė duoti vizas 326 vo- 
kiečiųs mokyklų vaikams, kurie 
norėjo praleisti šventes pas sa
vo g-imines buvusiuose Vokie
čių kraštuose Lenkijoj.

Britų geležinkeliečių suvažiavi
mas nutarė įsileisti tik uniji
nius laikraštininkus

Reichstago pirmininkas sako, 
- kad tai įvyksią tuojau, kai

Vokietija įstos Lygon

50,000 žmonių parade dalyvavo 
ir Lietuvos sportininkai

Mapoma, kad fašistų valdžia 
nusitarus vietų viršininkus 
visur pati skirti

LONDONAS, liepos 7. —Bri
tų geležinkelio darbininkų uni
jos suvažiavimas, kurs dabar 
laikomas Weymouthe, priėmė 
rezoliuciją, kad į suvažiavimo 
posėdžius butų įsileidžiami tik 
unijinių laikraščių reporteriai.

Dvidešmt buržuazinės spau
dos reporterių, kurie jau buvo 
atvykę ir sdsėdę apie stalus, 
tuojau pakilo ir pikti apleido 
posėdžių salę.

Geležinkeliečių unijos genera
linis sekretorius J. II. Thomas 
buvo tokiai rezoliucijai prie
šingas, sakydamas, kad nereikė
tų varžyti spaudos, juo labiau, 
kad tūkstančiai geležinkeliečių 
visame krašte, negaudami uni
jos laikraščio, tik iš buržuazi
nės spaudos galėtų gauti žinių 
apie tai, kas suvažiavime de
das, tečiau rezoliucija vis tiek 
buvo dauguma balsų priimta.

PRAHĄ, čechoslovakija, lie
pos 7. Cechų tautos didvy
riui, reformininkui ii kankiniui, 

i vakar 
xkad kai I Cechoslovakij'os sostinėj Pra- 

krašto valdžią paimti savo kon-'tik Vokietija aktualiai įstosian- ’ hoj įvyko dideles iškilmes. Mil- 
, Austrijos žiniškame parade ties Huso pa

su Vokietija susijungimo klau- minklu dainavo apie 50 tuk
simas tuojau busiąs išspręstas. Staučių žmonių, tarp jų respub

likos prešidentas Masaryk, kiti 
aukštieji valdininkai ir svetimų 
valstybių diplomatai

Manifestantų eilėse buvo 
taipjau gimnastų grupės iš į- 
vairių svetimų kraštų -— iš Lie
tuvos, Rusų, .Ukrainos, Ruma- 
nijos, Šveicarijos,

užmuštas, 32 sužeisti 
tramų kolizijoj ♦

VIEN N A, Austrija, liepos 7.
organizuoti — Kalbėdamas čia vakar Paul 

tikybines politines partijas sie-jLoebe, Vokietijos reichstago ’Jonui Husui, pagerbti 
4 . T . .. ... . ktis bendromis pastangomis pirmininkas, pasakė, kad kai i Čechoslovaki jos r“. Teisingi Lenkijos reikalavi- ■ 1

mai Versalės sutartim nėra pa-; 
tenkinti,” sako laikrašti^. “I^en-| 
kija negali atsisakyti nuo savoj 
teisių Ermlandui Karaliaučiaus(vos savo aplinkraščiu pataria 
apskrity, štetinui, Opelnui ir 
Breslavui... Kiekvienas lenkas 
turi todėl būt apsiginklavęs 
nuo galvos iki kojų. Kiekvieno 
lenko namai turi būt tvirtovė.”

Tai karingiausias, koks kada 
buvo iš Pilsudskio versmės išė
jęs, pareiškimas Lenkų užsienio 
politikos dalykais. Lenkijos 
tarptautinė situacija jau be to 
yra komplikuota, bet matyt ji 
nori lįsti į dar didesnes komplL 
kacijas.

ROMA, Italija, liepos 7. —- 
Fašistų valdžia, bijodama poli
tinių neramumų krašte, visus 
provincijų, valsčių,

MEKSIKOS MIESTAS, 
pos 7. — Netolimame nuo čia 
Santa Fe miestely susimušė du

Tramvajy darbininkų 
streikas Indianapoly

Apsiausta Vokietijos, Rusijos 
ir Vengrijos, kurios anaiptol nė
ra jai perdaug palankios, Lenki
ja, matyt, nori vaduotis politi
ka, kuri galų gale gali privesti 
prie ilgų tarptautinių kivirčų.

Rusi jos-Vokieti jos sutartis 
lenkų interesams nė kiek nepa
dėjo. tik privertė Lenkiją pra
dėti prekybos karą.’ Tą karą ji 
dabar lyg nori papildyti dar 
sienų karu.

Buvo tikėtasi, kad Lenkija 
stengsis padaryt draugingumo 
sutartis su Vokietija,, Rusija ir 
Vengrija, bet dabar atrodo,'kad 
Pilsudskis nusitaręs peštis su 
savo kaimynais.

trolėn. jti į Tautų Sąjungą,
! p.a \ 7/xL 1^4- « t « LV 1 t ■ t «

“Nors katalikų bažnyčios gal- ‘ -
■» 1 I

Bankiete, kur * Paul Loebe 
kalbėjo, dalyvavo Austrijos vai

zdžios nariai, svetimų kraštų di
plomatai, bankininkai ir mokslo 

• žmonės.
P* Loebe, kurs nesenai lankė

si Amerikoj, pareiškė, kad tiek 
Jungtinėse Valstijose, tiek Ang
lijoje, palankus Vokietijos ir I Belgijos, Anglijos, 
Austrijos susijungimui senti-• Valstijų 1 ir Argentinos, 
mentas nuolatos didėjąs, nes vi- [Jonas Husas gyveno 1369- 
sur pradedama suprasti, jogei 1415 metais. Mokslo vyras, jis, ninką, kuris tik centralinei val- 
Austrija pati viena ekzistuoti įbildamas Prahos ’ Universiteto džiai ir atsako.

rektorium, pradėjo čechų kalba 1 ' • ------------- . •
skelbti mokslą, kuris nesutiko v t , 
su_ katalikų bažnyčios dogmo- i 30 žmonių prigėrė per 
mis. Kadangi tais laikais katali-! , J 5 w *
kų bažnyčia buvo viešpats dan
gaus ir žemės ir visų daiktų, 
ji 1410 metais ekskomunikavo 
Husą už jo “herezijas”. Bet to 
nebuvo gana. 1414 metais vi
suotinis katalikų bažnyčios su
sirinkimas Konstance, pasišau
kęs Husą, reikalavo, kad jis 
savo herezijlis atšauktų. Husui 
betgi atšisakius tatai padaryti, 
jis buvo pasmerktas,* kaipo at
skalūnas, sudeginti ant lau^o, 
ir’ 1915 m. liepos 6 dieną buvo 
katalikų bažnyčios inkviiitorių 
sudegintas.]

katalikams .veikti ramiai, nesi- 
griebti smurto priemonių”, sako, 
valdžios pranešimas/" “valdžia* 
matė reikalo savo reguliaci- V 
jomis aprėžti katalikų kunigų į*1, 
veikimą taip, kad jie pasiliktų’ 
tik savo tikybinių dalykų ribo
se... Meksikos valdžios nusista- 
tyjnas yda neleisti, bažnyčiai 
maišytis į politiką.”

Politiniai ginčai Lenkijoj 
darosi smarkesni

VARŠUVA, liepos 7. — Del 
socialistų atstovo Daszynskic 
kalbos -seime, kur jis aštiiai 
atakavo maršalo Pilsudskio dik
tatūrą, politiniai kivirčai ima 
vis labiau įsismargėti. Pilsuds- 
vis labiau įsismąrkėti. Pilsuds- 
siai« dėl to, kad ji iki $iol dar 
nepaskelbė jokio savo darbų 
programo, o taipjau dėl to, kad 
ta valdžia visai neregima, ne-| 
prieinama.

negalinti.

Didelė nelaimė vario ka
syklose Meksikoje

21 darbininkas užmuštas, 17 
sužeisti

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
7. — Iš Sonora valstijos pra
neša, kad vienose Cananea 
Copper kompanijos vario kas.yk- 

! lose įvykusi didelė nelaimė, ku
rioj dvidešimt, vienas darbinin- 

Valdžios pasiūlymai krašto kon-,kas buvo užmuštas, o septynio
lika sužeisti.

Nelaimė atsitikus dėl blogos
stitucijai pakeisti

Vidaus ministeris Nakovskis priežiuros ir netikusių
pradėjo s«me debatus valdžios Vyriausyb5 0a.
sumanymais krašto konstitucį-1

į jai pakeisti.

ja:
1. Suteikti

galios seimui
2. Kad seimas Gnių kas me- 

jums.Įtai sušaukiamas rugsfcįo mėne-

Valdžia reikalau-

AR NORI KA PARDUOTI, • 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės
Desėtkai tūkstančių Naujieuų ■sįf jr ]ęa(j nu0 sejmo sthdHnki- 
skaitytojų ieško bargenų ^ttU’|rno dienos per keturis mėnešiąs 
jienose ir skaito klasifikuotų- biudžetas butų būtinai priimtas, 
jų skelbimų puslapius kasdie-|jej per keturis mėnesius sei- 
ną. Parašykite į Naujienas ką mas nesugebėtų priimti biudže- 
turit parduoti, o pirkėjų atra-‘ 
šit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

siuntė ten atitinkamus valdi
ninkus tardymams daryti.

Franci jos, 
Jungtinių

Armijos aviatorius
užsimušė

krašto prezidentui 
ir senatui paleisti.

Tammany Hali nomi
nuoja Smithą pre

zidentu

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

tą, tai pati valdžia turėtų ga
lios jį priimti ir vykinti.

<3. Kad respublikos preziden
tui butų suteikta veto teisė, tai 
yra teisė atmesti seimo priim
tus įstatymus. 

f

4. Kad laikotarpiu, kai seimo 
sesijų neesti, prezidentas turė
tų galios valdyti dekretais.

5. Kad respublikos preziden
tui butų suteikta absoliutinė 
galia valdyti dekretais iki 
meti/ gruodžio 31 dienos.

NEW YORKAS, liepos 7. — 
Pagarsėjusi demokratų politinė 
mašina, Tammany Hali, vakar 
“nominavo” gubernatorių Al^ 
Smithą kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidento sostą atei
nančiais rinkimais. Gubernato
rius tą nominaciją mielai priė
mė.

Sukilimas Nikaraguoj 
likviduotas

1927

MANAGUA, Nikaragua, 
pos 7. — Liberalų maištas 
Šte tapo likviduotas. Karo padė
tis, kuri buvo paskelbta dėl 
maišto, tapo valdžios atšaukta.

He
li ra-

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
miestu ‘iri0“1“'0 iV •''«»•**> nuojmuov uu 7t — Vakar čia sustreikavo 

...... , (elektriniai vagonai. Katastrofoj'apįe 500 tramvajų (strytkarių)miestelių ' rinkimus suspendavo jenag motormanas bllvo už-'^rbininkų> rcikaiaudami didės- 
neapribotam laikui. | v. n triuHpfcimt du nnan XI- • X ••įmuštas, o trisaesimt au paša- nes algos ir pripažinimo unijos, 

žieriai sužeisti. Dvylika jų su-!
žeisti pavojingai

Manoma, .kad šitas vietų ad
ministracijų rinkimų suspen
davimas neapribotam laikui 
reiškia ne ką kitą, kaip Musso- 
linio valdžios sumanymą įves
ti visame krašte taip vadina
mą “podesta” sistemą, kuri jau 
daugely vietų Italijoj yra įves
ta. “Podesta” sistema tokia, 
kad renkamos vietų administra
cijos panaikinta; .vietoj žmonių 
renkamų valdininkų 'pati cent- 
ralinė valdžia paskiria virši-

Boba iš ratų, bus ra
tams lengvinus »

18 arklių sudegė
DETROIT, Mich., liepos 7.— 

Gaisras vakar čia sunaikino Si- 
bley medžių sandelius ir tvar
tus, kuriuose žuvo ugny aštuo-PH1LADELPHIA, Pa., liepos

7. —Presbiterių pryčeriai per niolika arklių. Bendrai nuosto- 
savo atstovą Drą Lewis Sey-; liai siekia apie 500,000 dolerių, 
mour Mudge pranešė miesto į 
majorui Kendrickui, kad pres-1 
biterių 1 
tarptautines Sesųuicentennial 
parodos dėl to, kad jiaroda ir 
šventadieniais laikoma 
publikai.

bažnyčia neberemsianti 1 Francijos-Danijos arbi
tražo paktas

atdara

Wis.
čia va-

CAMPBELLSPOBT, 
liepos 7. —> Netoli nuo 

ikar nukrito iš 500 pėdų aukš-

PARYŽIUS, liepos 7.—Prem
jeras Briand i.r Danijos minis- 
teris Bernhoft pasirašė Franci- 
jos-Danijos arbitražo sutartį.

LOKIO, Japonija, liepos 7. — tumos aeroplanas, kuriuo Al- 
Del smarkių lietų _ vakarinėj bertas Warrender ir Miss Ka- 
Japonijos daly gimė dideli po- ]įsbek iš Milwaukees skrido į 
tvyniai, kuriuose, kiek žinia, Escanaba, Mięh. 
trisdešimt žmonių prigėrė. Apie žieriai išliko gyvi,

$500,000 viešbučio gaisras

Del smarkių lietų

tvyniai, kuriuose,

JUNCTION CITY, Kans., lie
pos 7. - Nukritus aeroplanui 
Fort Riley aviacijos lauke, už- į 
simušė pilotas, leitenantas Ilar- 
vey Ray iš Dės Moines. Skri
dęs kartu Įeit. Steinhauer skau
džiai užsigavo.

4,500 namų esą sunaikinta.

Potvyniai kitur
Pastaromis dienomis • dideli 

potvyniai atlankė įvairius kraš
tus — Vokietiją, Jugoslaviją, 
Meksiką, -r- darydami didelės 
pragaišties. Smarkios lietaus 
audros buvo kai kur ir .Jungti
nėse Valstijose 
Pennsylvanijoj etc. 
smarkios lietaus audros nema
ža nukentėjo tarptautinė paro
da Philadelphijoj.

džiai užsigavę.

Illinois, Ohio,
Vakar dėl

Militarinė komisija pa
liovė posėdžius

Abudu pasa-
nors skau-

LONG BRANCH, N. J., lie
pos 7. — West Ende gaisras 
sunaikino žinomą Hollyvvood 
viešbutį, padarydamas apie 
500,000 dolerių nuostolių.

GENEVA, Šveicarija, liepos 
7. — Nusiginklavimo priruo
šiamosios komisijos mili tarinė 

i komisiją paliovė savo posėdžius 
iki .rugpiučio 1 dienai. 4

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Niaukstosi; vakarop ar naktį 
galima laukti lietaus; šilta; vi
dutinis mainasis vėjas.

Vakar temperatūra siekė,mi- 
nimum 64°, maksimum 86° F.

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi ^:28 valandų.

Serbų laikraščio redak
torius užmuštas

BELGRADAS, 
liepos 7. *- Monastire, 
Serbijos sostinėj, buvo 
tas gatvėj laikraščio 
žvaigždės redaktorius
Povik. Du kiti praeiviai buvo 
pašauti. Piktadariai pasislėpė.

Jugoslavija, 
pietų 

nušau- 
Pietų 
Iladži

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON .

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

\ išmokėjimą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytų adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
• Lietuvon.

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

-TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted St. Chicajjo, 11L

I
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SLA SEIMAS
Paskutinė Seimo diena

(Pabaiga)
Beje, bučiau pamiršęs para

šyti apie Philadelphijos “Lietu
vi ų Dieną“ ir apie rengiamą 
“Visuotiną Seimą”, nes šiuodu 
klausimu irgi buvo rišami šio
je popietinėje sesijoje ir abudu 
nupuolė.

I irmiausia prezidentas S. Ge
gužis pristatė Jankauską iš 
1‘hiladelphijos kailio komiteto 
narį, kuris padarė trumpą pra
nešimą apie “Lietuvių Dieną” 
ir kvietė, kad SLA. oficia
liai rengiamoj “Lietuvių Die
noj” dalyvautų. Po 
Jankauskt) kalbos gauna balsą 
J. O. Sirvydas ir pareiškia, kad 
“Lietuvių Dienos” komitetas 
pradėjo visą darbą be pasitari 
mo su pažangiąja Amerikos 
lietuvių visuomene ir visas ko
mitetas randasi vien dešiniųjų 
rankose ir tas sudarytas komi
tetas neturys pritarimo pažan
giosios spaudos, tad jis mano, 
kad SLA. nėra reikalo dalyvau
ti toje rengiamoje “Lietuvių 
dienoje.” Bet, pasak Sirvydo, 
šio Seimo delegatai neturėtų 
sumaišyti tos “Lietuvių dienos” 
su visuotino seimo rengimu, 
nes “visuotinam” seimui, kuris 
yra šaukamas rugsėjo mėnesy 
Philadelphijoj ir kurio idėjai 
pritaria pažangioji spauda ir 
visuomenės veikėjai. Apie šį 
seimą esą turėsim pakalbėti 
atskirai.

Einama prie balsavimo ir nu
balsuojama nedalyvauti toje 
“Lietuvių Dienoje”.

Užbaigus dalyką su “Lietu
vių diena“, einama prie “visuo
tino” seimo. Čionai ir gi pasi
reiškia įvairios nuomonės. Bol
ševikai grieštai stoja, kad ne
dalyvauti tame “visuotinam” 
seime; kiti delegatai pareiškia 
abejojimą ar butų kokia nauda 
iš to visuotino seimo, kadangi 
toks seimas daug lėšuoja musų 
draugijoms. Seimo šalininkai 
stoja už seimą, ir įrodinėja, 
kad toks seimas dabartiniu lai
ku reikalingas ir naudingas ir 
SLA. turėtų oficialiai jame da
lyvauti.

Iš diskusijų jau buvo mato
ma, kad “visuotino” seimo sali 
įlinkai neturėjo pakankamai į- 
rodymų reikalingumo “visuoti
no“ seimo. Buvo ir nuomonių 
palikti šį dalyką SLA. kuopų 
ir lokalų draugijų nuožiūrai.

Uždaromos diskusijos ir eina
ma prie balsavimo. Nubalsuo
jama keleto balsų didžiumą, 
nedalyvauti tame “visuotinam” 
seime. Mat buvo delegatų, ku

rie susilaikė nuo balsavimo.
Ir šį balsavimą bolševikai pri

skaitė prie savo “laimėjimo” ir 
reikia .pasakyti, kad bolševikai 
šiame seime tik du “laimėji
mus” ir teturėjo — algų pakė
lime Pildomajai Tarybai ir to 
“Visuotino“ seimo klausime.

Reikia dar gryšti prie komi
sijų komisijos. Sugryžus ko
misijai dol sudarymo pastovių 
komisijų, A. Mikalauskas varde 
visos komisijos, rekomenduoja 
seimui ir vėl tas pačias komisi
jas su mažoms permainoms, 
būtent, finansų komisijon vie
toje Strumskio rekomenduoja-' 
mas Salaveičikas; skundų ir ai 
peliacijų komisijon' vietoje S. 
Bakano rekomenduojamas J. K.' 
Mažiukna iš Pittsburgho; svei
katos komisijon vietoje Dr. Jo
ri įkaičio rekomenduojamas Dr. 
Biežis. “Draugui” Žalpių i ir vėl 
nepatinka komisijų sąstatas ir* 
skundžiasi seimui, kad komisi
jų komisija nesiskaičidsi su jo 
rekomendacijom ir reikalavi
mais. Bet seimas nepaisyda

mas Zalpio nusiskundimo, kad 
bolševikai esą “nuskriausti”, 
didžiuma balsų užtvirtina reko
menduotas pastovias komisijas.

Tautiškų cėntų paskirstymų 
komisija, susidedanti iš P. Raš
kinio, F. živato ir J. Tarailos, 
praneša seimui, kad Tautiškų 
Centų, randasi $4,216.65 ir tie 
Tautiški Centai yra paskirsto
mi sekamai: Našlių ir Našlai
čių Fondui $400, SLA. Mokslei
vių Fondui $1,000, SLA. Jau
nuolių švietimo Fondui $1,000, 
IJetuvių Moterų Globos Komi
tetui $250, “Pieno Lašui” Lietu
voje, kuri gelbsti biednoms mo
terims ir kūdikiams $130, Klai
pėdos Krašto atstovų misijai 
$200, Dr. Kudirkos paminklui 
$200, Lietuvos Mokytojų Pro
fesinei sąjungai $200, Kultūros 
Bendrovei steigti knygynėlius 
$170, žiburėlio draugijai $100, 
Vilniaus Vadavimo komitetui 
$165.65. Komisija rekomenduo
ja seimui šį paskirstymą pri
imti ; seimas po trumpo apkal- 
bėjimo ir priima komisijos re
komendaciją didžiuma balsų.

Delegatas Čepliakas iš San 
Francisco, Cal., daro pastabą, 
kad Seimas t u rys nubausti Dr. 
Graičuną už šmeižimą Pildomo
sios Tarybos. Delei to V. Ka
marauskas ir duoda įnešimą, 
kad Dr. Graičuno prasikaltimą 
pavesti ištirti skundų ir apelia
cijų komisijai, įnešimas be dis
kusijų priimtas vienbalsiai. Rei
škia šis seimas ir Dr. Graiču
ną pastatė ant vienos lentos 
su Andriuliu ir Mizara.

Laiškų skaitymo komisija 
praneša, kad aukų yra suplau
kę su pasveikinimais $716.08.

Einama prie skyrimo vietos 
sekamam seimui. Nominuojama

[Baltimore, Chicago, III., 
Worcester, Mass., Philadelpiiia, 
Pa. ir Pittsburgh, Pa. Slaptu 
balsavimu didžiumą balsui gau
na Batimore, Md. tad sekantis 
SLA. seimas ir bus Baltimore, 
Md.: '■ ‘ •

Į Prezidentas S. Gegužis pa
kviečia delegatus atsistojimu 
pagerbti mirusius SLA. narius, 
ką delegatai ir padaro. Pakvie
čia p-lę Marijoną Liepiutę ‘pa
skambinti pianu, o delegatus 
sustoti ir sugiedoti Lietuvos 

lir Amerikos himnus. Visi dele- 
I gatai /sustoja, išskiriant bolševi
kus, kurie sėdi tiek Lietuvos 
himną įriedant, tiek Amerikos. 
Tuomi ir pasibaigė šis SLA; 
seimai

Pabaigus seimą delegatai at
sisveikindami vieni su kitais 
šnekučiavos ir nesiskubino iš 
svetainės; pas visus matėsi 
draugiškumo dvasia, nors ir

. Del 
Odos Ligų

* Žmonės kurie turi niežėjimui-' pei 
metu eilę giiut’* ramu mieus lt pa ' 
ilsi be vailotlaiin Cadurn Ointrnent 
Jis prašalina niežėjimų tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointrnent, yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlaku, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusius odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, Karščio. pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Gint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

tarp didžiausių priešų.
—S. Bukimas.

Prašalinkit Savo Niežiejihą
Jei jus kenčiate nuo niekian

čios odos, jūsų greičiausia ir tik
riausia budaa pasigelbėti au Se- 
vera’s Esko. šia geraa ir vei
kiantis antiseptikas, ointmen- 
tas, tikrai prašalins visokį nie- 
žiejimą ir kitus odos erzinimus. 
Nusipirkite už 50c slovikelį nuo 
savo vaistininko šiandien ir žiū
rėkite gerai, kad jus gautumėt 
Sevęra’s Esko ir nieko daugiau. 
Nemanykit,'kad kas nors kitas 
yra taipgi lygiai geras. Jei ne-1 
galėtumėt gauti jų, tai rašykit 
pas W. F. Severą Co., ęedar 
Rapids, lowa.

Bukit atsargus po gripo, 
didelio persišaldymo 4r 

influepzos
Jei jus jaučiatės silpnas, nervuotas ir 

visai niekam netikęs, jus priva
lote paklausyti perser

gėjimu ‘;
Štai yra nauja gyduolė kuri veikia 

labai gerai šiuose atsitikimuose. Jei* 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už
rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite per porą dienų ir jus nusi
stebėsite, kaip greitai jus atgausite 
savo sveikatą ir stiprumą. Musų skai
tytojai guli neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę, Nuga-Tone, nes jie 
suras, kad tai yra labai geras priren
gimas kuris atbudavo.ia stiprumą, ner
vus, kraują ir patj kūną. Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą 
apetitą, stimuliuoja kepenis, regu
liuoja vidurius ir žarnas labai gerai. 
Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji suteikia jums tiek daug 
gero ir jie įsakė visiems aptieko- 
riams duoti jums garantiją arba pi
nigus grąžinti, jei jus neušganėdins. 
Žiūrėkite garantiją ant pakelio. Re
komenduojama, garantuojama ir par
duodama pas visus aptiekorius.

Pranešimas
Šiuomi pranešu MARQUETTE PARKO APIE- 

LINKĖS šviesuomenei, kad atidarau

Ceverykų Krautuve
Užlaikysiu geriausiai ^parinktus naujos mados 

tavorusj vyrams, moterims ir vaikams. Visokių rų- 
šty ir kainų. Esu gerai žinomas Chicagos lietuviams, 
kaipo specialistai šios rųšies bizniuje.

Patarnausiu kiekvienam kuogeriausiai.
Atidarymas įvyks

šeštadienyj, Liepos 10 d., 9 vai. ryto

Atidarymo dienoj duosiu DYKAI moteriškas ir 
vyriškas pančiakas su kiekviena nupirkta pora če- 
verykų. Taipgi dovanos vaikams.

Talin ąn Bootery
BRONISLAVAS ZALESKIS, Savininkas .

2644 W. 63rd St., arti Talman Avė. •

Rusiškos ir. Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedz.ie 8902

3514-16 Roogevelt Rd 
Arti St. Louls Avė.

CHICAGO, ILL.

Antra Naujienų Ekskursija
LIETUVON

LIEPOS 28 D., 1926

Reikalaudami

RAKANDŲ
f

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
THe'PeopĮesįuniifure (diitpagy

fo***wM C*Ml

1922-32 So. Halsted'Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Bobhy ų
[Pacific and Atlantic Photo]

š Atlanta, Ga., kuris birželio 25 d. laimėjo brM
n. . i . > ' ‘ ;r

. Palydovas

J. Jankus
• U. S. Lines Laivu Leviathan

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

1 I

RENGKITĖS TUOJAUS, nėpiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 

užsienio pasą: 
ir patarnavimą

Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
- ' K Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų .

' • , z

NAUJIENOS
Halsted St., Chicag'o, 111. s1739 So.

t-

Kūdikis Jūsų Namuose

Labai daug vedusių porų pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kopijų naujos kny
gutėj Dr. H. Wi)l Jildera yra duodama be 
jokių iikaščių dėl bevaikių moterų. Bile 
kokia šeifnyna, kuri gamtos yra nuskriaus
ta ir nesusilaukia kūdikiu, privalo reika
lauti toa knygutčs dykai iiandien. Joje ap- 
ra&omn paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Steriltone, puikaus mokslinio 
tonikų, kurj' vartojant yra puikios pasek
mės visoje šalyje dėl suetiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai. linksmą namų gyvenimą su kūdi
kiais aplinkui ją, turi kreipti atydą | Jos 
tdrmutinę uiduotę, kad suilnojua kas yra 
iteriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa- 

gelbėtojas dėl joa. Skaitykit kitą matą kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo il^ikkjnta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardą Šiandien pas Dr. H. 

,W111 Eiders, 1104 Ballinger Bldg., SL
Joseph, Mo. ,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.
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S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

ros darbe butų skatinama, o ne 
slopinama, žmonių iniciatyva 
— kad pati liaudis savo pastan
gomis galėtų kilti ir 
aukštesnių 
Kultūros

July 8, 1926 Eilinis No. 169

LJS.S. Pildomasis Komitetas;

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

— visi Chicago, 111.

LJSJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A1. J ūsas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, 111.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierųts — A. Ijekavičia, 2404 W.
Divisipn St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

siekti 
tikslų gyvenime.

negalima žmogui 
į sielų, kaip košės į

puodų; jų pate žmogus turi įgy
ti savo pajėgomis, šituo nusi
statymu vadovaudamiesi, so
cialdemokratai ir liaudininkai 
jau senai kartu (ir neblogam 
sutikime) darbuojasi koopera
cijose. kultūros būreliuose,1 mo- 

profesinėje sąjungoje ir

nesakome, kad kultūros 
ir i-x>!itikos klausimuose tarp 
tų dviejų partijų nėra jokių 
skirtumų. Jų yra, bet jie nėra 
taip opus, kad dėl jų reikėtų

Mes

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
ligos ir nelaimės, pensijos pa
senusioms darbininkams ir t. t. 
Šituose dalykuose Lietuva yra 
atsilikusi nuo visų naujai susi- 
kūrusių valstybių. Per /Šešerius 
savo viešpatavimo metus nusi
penėjusieji Lietuvos klebonai 
nepasirūpino pravesti nė vieno 
Įrtatymo, kuris aprūpintų dar
bininką ligoje, senatvėje, nedar
bo metu arba nelaimės atsiti
kime. Taip pasilikti tolinus, ne
gali. Socialdemokratai, įėję į 
valdžią, žinoma, reikalaus, kad 
šitoje srityje butų 
Bet ar sutiks su jais 
d i ninkai ?

veikiama.
vai. liau-

reikalai

/

Rezoliucija 3-jo Seimo 
Socialdemokratų x 

Frakcijai

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

Nepaprastoji L S.-D. Par 
tijos Konferencija

(Kaune, š. m. birželio 3 d.).

vinių valdžioje galėjo tik parti
jos konferencija. Taip 
tarta ir paskutiniojo 
suvažiavimo.

Valdžioj dalyvavimo 
mas reikalavo greito 
todėl ir ši nepaprastoji 
renci ja
Komitetui nepaprastai skubiose1 
aplinkybėse.

buvo nu-
Partijos

klausi-1 
išrišimo, 

i konfe-! 
sušaukti Centro;

konfe-

Rytą

Skirtumai Dabartinėje 
Koalicijoje

nei (iš
valdžiai
mas, ar
juotis.

Centre kai kas abejoja, ar or
ganizacijos suskubs tokiu greitu 
laiku tą klausimą apsvarstyti ir 
atsiųsti delegatus. Bet 
rencija parodė ką kitą.

Iš tolimesnių vietų jau 
karo atstovai suvažiavo.
9 vai. atstovų ir svečių prisirin
ko veik pilnutėle Baltosios Gul
bės salė. Visų susiįdomėjimui 
ir kalboms nėra kalo.

Suregistravus atstovus, pasi
rodė, kad konferencijoj spren
džiamuoju balsu dalyvauja 117 
atstovų. Vadinasi, savo atsto
vų skaičiumi ši konferencija 
skaitlingesnė, negu praėjęs su
važiavimas. Daug matyt naujų 
.žmonių. Visi atstovai atvažiavo 
aptarę vietose rupimą klausima, 
kai kurie atstovai atsiveža ir 
kuopų raštiškus nutarimus.

Iš visko matyti, kad provinci
ja begaliniai susirūpinusi val
džios sudarymo klausimu. Ne 
vis ta pati, kas ir kaip sudarys* Lalais 
va džią.
t i s/ tiek yra į kylėjęs visiems, kad 
tik ta viena mintis, jog krikščio
nys kartais gali vėl pagriebti1 
valdžios vairą, supurto visus. • 

Koks didelis žmonių susido
mėjimas šiuo klausimu paaiškė
jo ir iš diskusijų. Kalbėjo dau
giausiai atvykę iš provincijos.' 
Vieno to klausinio apsvarsty
mas tęsėsi ištisa diena.

Valdžioj dalyvavimo klausi
mu buvo patiektos dvi rezoliuci
jos. Priimtoji didelės daugu
mos rezoliucija talpinama šiame 
“S-to” numery.

Visą laiką diskusijos ėjo labai 
gyvai.

Sugiedojus Internacionalą va
kare 8 vai. konferencija buvo

Susidarius dabartinei koalici- 
įvairių partijų sudėtai) 
Lietuvoje, kyla klausi- 
ji galės sėkmingai dar- 
Norint į šitų klausimų 
reikia pažiūrėti, kas

yra bendra ir ka& yra skirtin
gų tarpe susidėjusių jų. partijų.

Koalicijoje vadovaujančių ro
lę vaidina valstiečiai liaudinin
kai ir socialdemokratai. Ji, be
je, priklauso ir nuo kilų Seimo 
grupių (ypatingai tautinių ma
žumų), nes be jų paramos vy
riausybė neturėtų daugumos.' 
Bet šios grupės bendrai eis pas-| 
kui aukščiau minėtąsias dvi1 
:arlijas, todėl liaudininkų ir so-Į 
ialdemokratų nusistatymas bus 

nulemiantis veiksnys.
Mes čia nekalbėsime apie ga- 

’utinus tų dviejų partijų tiks- 
ius. Kad socialdemokratai ko
voja už įvedimų socializmo tvar
kos, o liaudininkai socializmų 
itmeta arba bent yra jam i n-, 
’.iferentiški (juk jie yra atsi-j 
žadėję ir socialistų vardo), tai 
visi' žįno; bet kiekvienas •su
pranta, kad '.oocializmo vykini- 
mas dar šiandie Lietuvoje nėra 
dienos klausimas. Dar pirma 
turės žymiai pasikeisti ekonomi
nes- sąlygos krašte ir darbinin
kų klasė turės daug geriaus, ne
gu dajiar,

pi aktiškais 
ar

Krikščioniškas slogu-1 socialdemokratai

susiorganizuoti
Bet 
šios

Galima tikėti?, kad tos dvi 
partijos mokės be didelio vargo 
susitarti ir visa eile stambiųjų 
ekonominių ir krašto finansų 
klausimų. Jiem abejiem rupi, 
kad pasitaisytų ūkininkų, ypač 
naujakurių, padėtis; kad val
stybės iždas butų kaip galint 
taupiau vartojamas (prie nau
josios valdžios jau tapo praves
tas ministerių ir prezidento al
gų apkarpymas); kad kiltų pre
kyba ir butų pagurintas susi
siekimas krašte. Naujoji val
džia, žinoma, nepakęs šmuge
lio ir vagysčių valstybės įstai
gose; šituo atžvilgiu ji bus visai 
nepanaši į pirmesnes, klerika
lines Lietuvos valdžias. Bet da
bar mes prieiname prie vieno 
labai didelio ir svarbaus reika
lo — darbininkų apsaugos klau
simo. Lietuvoje šita sritis iki 
šiol buvo baisiais apleista. Klau
simas, ar čia koalicijai priklau
sančios partijos sugebės daug 
padaryti.
• Palietus šita problemų, rei
kia nurodyti, kad socialdemok
ratai laiko ja svarbiausia už vi
sas. Straipsnyje “Kas Mums 
Svarbu’’, kuris tilpo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos orga
ne (jisai buvo perspausdintas 
“Nailjienosel’ ir kai kuriuose 
kituose amėrGcie^ių laikraščiuo
se), sakoma, kad darbininkų 
aprūpinimo ir apgynimo klau-j 
simas yra svarbesnis net ir už 
pilietinių laisvių atsteigimų ir 
valstybės apvalymo nuo kleri
kalinio šlamšto. Kodėl taip?;/

r Todėl, kad tūkstančiai dąrbi- 
.t ninku Lietuvoje šiandie tiesiog 

H l Į kenčia badų! Del nedarbo kraš-' 
te daugybe rankpelnių 
kuo. gyventi.
žmoniškumas liepia pirmiausia: 
gelbėti tuos, 
bado mirties.

Nėra abe^nės, / kad ir vai. 
liaudininkai turi žmoniškas šir-' 

socialdemokratai'stovi'dįs ir neatsisakys eiti pagalbon' 
tik so-! tiems vargšams. Bet kiek tos 

griežtesni pagalbos teikti ir kuriuo bildu?
už liaudininkiN. Pastarieji pra- Socialdemokratai, kaipo darbi- 
eityje neretai padarydavo korų- ninku partija, reikalauja, kad 
promisų su demokratijos prie-, bedarbiams butų ne almužnos 
šais. Anąmet, kai jie buvo su- dalinamos, bet kad jiems butų' 
siblokavę su “krikščionimis”, suteikta galimybė žmoniškai 
tai jie kartais taip toli nukryp-i gyventi, ir tai kiek galint lo
davo nuo demokratybėii/ princi- kiu bildu, kad jie neturėtų' 
pų, kad nelengva būdavo ir pa- jaustis pažeminti. To pasiekti 
sakyti, kur baigiasi liaudininkų yra geriausia, įsteigiant viešuo- 
politika ir kur prasideda kleri- sius (visuomenei arba valstybei 
kalų smurtas. Pečiaus, kuomet naudingus) darbus, kur bedar- 

partijai I?is gauna, tokį pat atlyginimą, 
iip paprastas darbininkas.
Bet ehfant šituo keliu, tuo- 

u dideliu keblu
mu. Jeigu bedarbiai bus taip1

Socialio draudimo
yra opiausias dalykas dabarti
nei Lietuvos valdžiai. Jeigu, ši
tuos reikalus svarstant, liaudi
ninkuose paimtų viršų buržua
zinis klasės egoizmas ant žmo
niškumo, tai koalicija su social
demokratais turėtų pairti. Val
džion tuomet vėl grįžtų kleri
kalai. Tai butų skaudus smū
gis Lietuvos demokratijai.

Bei pagyvensime 
sime.

Mes Šiaulių miesto ir apylin
kės darbininkai dirbantieji 
Amerikos Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės B-vės Šiaulių sky
riaus, durpių įmonėje, susirinkę 
1926 m. gegužės mėn. 29 d., 
Šiaulių miesto tarnautojų kliu- 
be, skaičiuje apie 250 asmenų 
nutarėme pasiųsti 3-jo Seimo 
Socialdemokraaų Frakcijai svei
kinimų:

Mes, darbininkai, dirbantieji 
minėtoje įmonėje, šiandien susi
rinkę aptarti savo svarbiausius 
šių dienų reikalus, kupini di
džiausio pasiryžimo kovoti prie$ 
savo skriaudikus, kovoti ir ko
vų laimėti, sveikiname Jus, 
Brangus Draugai, kaipo vienin
telius šių dienų darbininkų rei
kalų gynėjus, sveikiname kaipo 
didžiausius demokratijos laimė
tojus ir juodosios reakcijos nu
galėtojus, ir su džiaugsmu bei 
pasitikėjimu žiūrime į ateitį, 
kuri mums daug žada, stovint

Jums, Brangus Draugai, musų 
reikalų sargyboje. Kaip iki 
šioliai kovojate už musų darbi
ninkų reikalus su visokiom pa
tamsių galybėm, taip ir toliau 
linkime tęsti nenuilstamąjį pra
dėtąjį darbų, ir kolei neišvesite 
nuskurusių Lietuvos darbininki
ją į šviesesnę ateitį. Siunčiame 
giliausios užuojautos musų at
stovams nukent^jusiems laike 
kademų viešpatavimo, nuo var- 
varų kaip Seime taip ir už jo 
sienų.

Įgalioti parašai:
S. Balkaitis^ 
K. Sambarąs.

Šiauliai,
19£6 m. gegužės mėn.*29 d.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

^DR. HERZMAN^

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V Ida

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS 
advokatas 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9; 30 iki 2:30 vai. 

Ęridgepųrto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 1726 

/CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washineton St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

8110., NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.! 9-MO iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St. Room 1538 
Telephone Rąndolph 3261 ..

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

Namų TeUIonas Republic 9600

Namų telefonas Calumet lGp8
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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 4 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. - Ohicago, III.

>1. JBIvd. 31.M 
Woitkie*iok 
BANIS

KUtERKA 
sėkmingai pa- 
rnauja mot*' 
mjj prie pina- 
'ino, patarimai 
kai moterims 
merginoms. 
8113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted Street 

2-ro8 lubos

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
• Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandosb nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. -Nedeiiomis nuo 10 
iki 12 dieną. *

Res. telephone Hyde P^rk 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Iš šios konferencijos tenka- 
padaryti pora išvadų. Pirmiau
sia — Lietuvos darbininkija la
bai gyvai seka bėgamąjį politi
kos laikotarpį. Visuomenė, nu-1 
sikračius klerikalų sauvalės ir. 
jungo, reikalauja radikalių gy-l 
venimo reformų. Tas reformas 
vykdant didžiausio pasitikėji
mo deda socialdemokratams, to
dėl ir reikalauja, kad* socialde
mokratai dalyvautų valdžioje.

Darbininkų tarpe socialdemo
kratinis judėjimas įgauna vis 
platesnio masinio pobūdžio. Te
deranti1 buvusi būriai valando
mis smunka. Nieko nepadeda 
ir komunistų vedama šlykšti de
magogija.

Pirmasis socialdemokratų už
davinys dar labiau sustiprinti 
ir išplėsti savo organizacijas, 
prof. sąjungas ir darbininkų 
jaunimo būrius. Tik sąmonin
gai organizuoti darbininkai mo
kės atsispirti visokioms provo
kacijoms iš kairės ir iš dešinės.

kaip y i* 
valandos 
liaudininkai irf 

sugebės dėl
jų susitarti?

Beikia manyti, kad susitari
mas jiems bus 
pasiekti politikos ir kultūros 
klausimais. Kaip liaudininkai, Į 
taip ir 
deniokratybės pamatu, 
cialdemokratai yra

neturi
Aišku, kad pats’

nelabai sunku
kuriems grasina

JOHN KUCHINSKAS
LAW\EE ■

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St. »

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

Valandos: Mieste iki pietų; 

 

Roselande po pietų ir/vakare.

SPECIALISTAS egz inavojime 
abstraktų ir nuosavybės isėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107

rz t J I nuo 9 akt II vai. ryte; V alandos j nuo £ jU y vai. vakare

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

V. W. RUTKAUSKAS 
’ Advokatas -

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

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

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Pafk

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

11
Tel.

3241

, Advokatas
$. La Šalie SK, Room 2001
Rando! ph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Ųalsted st. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart l’anedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Ųtam.. Kelv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legaliŠkas popieras.

dabar p. Sleževičiaus 
nėra reikalo pataikauti 
čionims”, tai galima tikėtis, kad( 
ji bus demokratyl/ės pricipam*^'jaus susiduri 
ištikimesnė.7 ( ..... ------- .---- r ----- į

Naujojo Seimo darbų pra- aprūpinti, kad jiems nereikės 
džia, iš tiesų, renio, kad poli t i*. kentėti vargo, lai jie nesutiks' 
kos klausimais koalicinės partb- eiti dirbti pas tuos privatinius

samdytojus, kurie ieško pigių' 
darbininkų. Kur nėra išnikusios 
“rezervo armijos”, tenai darbi
ninkų samdytojai negali mušti 
algas* darbininkams, bet turi 
kelti algas, kuomet darbininkai 
reikalauja, žodžiu, privatinio 
kapitalo interesai yra priešingi 
tinkamam bedarbių šelpimui. 
Kadangi vai. liaudininkai atsto
vauja savininkų, o ne beturčių 
klases reikalus, tai jie, be abe
jones, socialdemokratams šita
me klausime nelabai • norės pri
tarti

Bet tai dar ne visa. Apart 
kovos su nedarbu yra dar plati 
darbininkų apdraudos sritis: 
jstatymiškas reguliavimas d ar
ijo dienos, hygienos reikalavi-

jos darbuojasi gana sklandžiai. 
Karo stovis Lietuvoje jau, kaip 

’girdėt, tapo nuimtas; spaudos 
ir susirinkimų laisvė jau, ro
dos, taip pat yra atsteigta. Ne- 
užilgio tur-but bus paskelbta 
ir amnestija politiniems prasi
žengėliams ir išbraukta iš įsta
tymų mirties bausmė, .kurią 
pernai buvo įvedę “krikščioniš
kos artimo' meilės” apaštalai, 
klerikalai.

Nebus didelių -keblumų val
džių sudarančioms partijoms 
susitarti iki tam tikro laipsnio 
ir bendraisiais švietimo bei kul
tūros klausimais. Tiek vai. liau
dininkai, tiek 'socialdemokratai 
stoja už paliuohavimą mokyklų 
nuo kunigijos globos; jie vieni lohamvi-
is antri tiki j tai, kad kultu- mai dirbtuvėse, draudimas nuo

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Aahland Tel. Boalevard 
7820. R«8m 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

ti, arta savo išnešiotojui sykį | mėnesį ir bus apmainyta | tikrus 
United Profit ShaYing kuponus, sekamomis 4aisyk emis:

Vienas skaitytoje v t r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau, per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymul, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

....... ......      Atkirp čia
Data: Liepos 8 d.. 1926

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tek Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vczelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO Lengvina skausmą 

nesuteikia tokios 
kaip

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago. 111.

4

Niekas
malonios pagelbo.' 
originalis Raume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuzriškas
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Kditor P.'GRIGAITIS
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Chicago je — paltu:
Metama ............... „ $8.00

U kimoki jimo kainai 
matų 
minamam*

S h Apie Įvairius Dalykus
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Subecription Ratoai
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outiida of Chlcago.
$8.0t per year ia Chica<o.

8c. per cop>, \ _

Entered ae Second ClaM Mattar 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., undor tba art of 
March 8rd 1879.____________________

Nauji^noe eina kudien, liskiriant 
eekmadeiniui. Ltidtia Naujieną Ben- 
drovi, 1739 So. Halrted St, Chicago, 
UI. — Telefonaai Booomreft 85M.

DAUG KATALIKŲ DALYVAVO “NAUJIENŲ” 
PIKNIKE

Ket/ii’Ud. Liejos 8, 192G
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dažnai girdėjai Kombodžiuje. 
Bet tamstos mažieji draugai, 
m-lles Ngujan Van Chok, tik
riausia, tamstai daug apie jį 
pasakojo.

Ko Mi linktelėjo galva.
, -r-Taip daug, jog padarė į 

mane įspūdį... Tonkine, kalba, 
daug daugiau tigrų, negu ten... 
Irt., aš husipirkau tai..., nors 
joąjuokėsi iš manęs ir sakė, 
kad prieš tigrą tai arba nieko 
—vienas ir tas pats...

i J Beveik tuo pačiu laiku, kai 
J Chicagoj buvo laikomas eucha* 

rištinis kongresas ir katalikų 
spauda garbino protestantiškos 
Amerikos tolerantingumu, vie
nas įtakingiausių Italijos katali
kų laikraštis “L’Unita Catolica” 
rašė sekamai:

protestantų propogandą. sustab
dyti.’*

“Salveišiai“ ir Jaunųjų Vyrų 
Krikščionių Draugija irgi nepa
tinka katalikų laikraščiui. Esą 
reikia tie vulgarfški pranašai vy
ti lauk. Girdi, jie perdaug no- 

sTi pasinaudoti musų svetingu
mu ir lotyniška tolerencija.

Baigiama ta katalikiško tole- 
rantingumo deklaracija seka
mai: , •’ . !

“Mes pasitiksime tą naują ko
vą aplodismentais, kaip pasiti
kome įstatymą prieš masonus. 
Mes dėsime visas pastangas, kad 
kova butų laimėta.”

Prie tų žodžių jokių komenta
rų nereikia, Jie aiškiai parodo, 
ką reiškia tolerancija Romos 
agentams. — K. A.

tųjų rėdosi. Pirmiausia sako 
“sveiki” ir balse pastebiama ma
žas drebėjimas, kuris nuolat di
dėja, pereidamas į verksmą. Tai 
tęsėsi iki galo. Tyliai pereina
me kiemą ir įeiname į sarginį 
kambarį.

Pepeliajevo su Kolčaku susi
tikimas praeina be žodžių.

Kelioms minutėms praėjus, 
raudonarmiečių kuopa, išsirikia
vusi prie kalėjimo, apsupa pa
smerktuosius. Mes tyliai slen
kame išpradžių upės Ušukovkos 
krantu, o vėliau tarpgatviu ei
name į kalną. Nedidelė vasario 
šalna. Po dangų šokinėja pro
žektorius. Mieste ir Znamens- 
ko priemiestyj girdisi palaidi šų/ 
viai. Retkarčiais pasigirsta 
kulkosvaidžių traškėjimas.

Atėjome. Kalniukas, nuo ku
rio aiškiai matosi kalėjimas. 
Švari aikštė, šviečia mėnulis. 
Tyla. Kuopa rikiuojasi.

— Prisirengkite!

------- J Kolčako mirtis. - An- 
—■------ -------- glijoj eina bruzdėju

suvdnytoM v»irtijoM, n» chic»goj»,l mas> kiid bažnyčią
putui 1 nuo valstybes atskir-

ti. — Veidmainingu-
5^ iv mas tolerancija
Vivuun minėsiu!____ ___ ____ .751 ---------------

iJatnvnn iritnr ui^enluoMi I Laikiastyj Kiasnaja Gaze-
. 7 (Atpiginu) I ta” P. J. sekamai aprašo admi-

““polo Kolčako mirti:
Trimt niCnesiami-----------------2.001 Tai buvo prieš šešis metus...

M0My] Kolčako sumušti kareivių bu- 
riai, raudonarmiečių spaudžia
mi, bėgo į Sibiro gilumą, degin
dami ir viską naikindami pake- 
lyj.

Pats Kolčakas sudėjo Irkuts
ko kalėjime ir laukė savo likimo.

Miestas — karo stovykla. N;- 
na gandai.

Tolumoj girdisi šūviai. Tai 
j Kappilos besitraukiantys būriai 
naikina kaimus.

L Naktis. Irkutsko kalėjimo 
I trobesy s riogso prie upes.
Tylą nutarukia skambus sargy- 

I binio balsas:
— Sustok!
Automobilius sustoja. Išsi

skiria du šešėliai.
— Revoliucinio komiteto var- 

Į du...
Trys skambučiai...
Durys, sunkiai girgždėdamos, 

išmeta mieguistą, nuvargusį ka- 
I Įėjimo komendantą draugą Iš- 
Į aevą.

Bokšte laikrodis išmuša pir
mą nakties .

Komendantui perduodama re
voliucinio komiteto įsakymas.< 
“Kontr-revoliucinė agitacija,' 
mieste neramu. Gatvėse mėto
ma Kolčako paveikslai...

Nusprendė... Kolčaką ir Pepi- 
liajevą... sušaudyti...”

Drg. čudnovskis, Irkutsko če
kes pirmininkas, ir drg. Bursak, 
miesto komendantas, įteigia 
mandatus. “Paruošti sarginį 
kambarį, sargybinius, viskas tu
ri būti ramu. Veskite prie nu
teistųjų”. Bendru koridorių 
prieiname prie atskirų kamerų.

Atsidaro Kolčako kameros du
rys. Pirmuoju įėjo kalėjimo 
komendantas, paskui jį — Ču- 
(lovskis ir Bursak. Admirolas 

Į Kolčakas sėdi ant lovos. ^Suėjus 
viršininkams sunkiai atsikelia, 
šiurkštus veidas . Nekruta nė 
vienas muskulas. Drg. čudnov
skis prieina prie jo ir sako:

— Irkutsko revoliucinio ko
miteto įgalioti, mes atėjome pra
nešti nusprendi, kuris liečia jus 
— Klausau.

Drg. čudnovskis garsiai ir aiš
kiai skaito nuospfendj apie Kol
čako ir Pepeliajevo sušaudymą.

Pauža.
— Kokie yra prašymai 

pareiškimai ? — klausia 
Čudnovskis.

— Aš turiu prašymą, leiskite 
man atsisveikinti su žmona.

Drg. čudnovskis pareiškia, 
jog delei daugelio priežasčių ne
gali to prašymo išpildyti. Klau
sia, ar yra dar'kokie kiti prašy
mai. Galvos pakratymu Kolča
kas parodo, jog jokių kitų pra
šymų neturi. Išlengvo, sunkiai 
žengdamas, išeina iš kameros 
Kolčakas. w Koridoriuj apsupa i į 
sargybiniai.

Išėjo. Kiemas. Padaręs apie 
dvidešimt žingsnių, Kolčakas iš
sitraukia nosinę ir kaip tai ne
natūraliai glamžo ją, prie bur- 
nos. Staiga šoksnis. Kalėjimo 
komendantas žaibo greitumu su
čiumpa ranką, kurioj Kolčakas 
laiko nosinę. Iškrinta “pilė” su 
baltais milteliais. Tai — nuodai 

pęrduo- 
ir pro-

B2

“Mes nemanome, kad perdaug 
rpikalautmėme iŠ valdžios (kuri 
sakosi stojanti už palaikymą ša
lyj dorovės ir dvasios vęrtybių), 
jei paprašytumėme sustabdyti 
protestantų propagandą.

“Intesyvė katalikų kampanija 
prieš metodistų ir liuteronų 
darbuotę, kuri sudaro musų ti
kėjimui pavojų, privalo baigtis 
pergalės epilogu. Nesustojant 
prieš jokias priemones, reikia

T

, MARIJONŲ ORGANAS PYKSTA IR BARASI 
a e c o c s .--i 

ŽMONES DĖKINGI “NAUJIENOMS” Už 
RAŠYMĄ TIESOS

• £' • • •
NET EUCHARISTIJOS KONGRESO PRASMĘ KATA

LIKAI PATYRĖ Iš “NAUJIENŲ”

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Jinai atidarė savo tarbelę ir 
parodė mažą brauningą.

—O! Aš viliuos, kad tamstai 
nepriseis naudotis tuoju žais
leliu... Pagaliau, 'tas tamstai 
priduoda užsitikėjimą... Buk 
tamsta rami: Tonkine daug 
tigrų, bet mums nepriseis buvo- w 
ti pavojingose viętose.

Garlaivis artinosi prie kran
to. Diburgas darė aiškinimus, 
Ko Mi davinėjo klausimus.

—M-r... — pagaliau, prakal
bėjo jinai. — Tai manęs nelie
čia, bet toji mintis jau keletą I 
kartų kildavo mano smegenyse. 
Tamsta turtingas, o gyveni la
bai kukliai.

Del praėjusio “Naujienų” pikniko’Chicago^ Marijo
nų organas rašo:

“Socialistinio nusistatymo dienraštis Chicagoje su
ruošė savo naudai pikniką. Žmonių į tą pikniką atsi
lankė geras būrys.

“Atsilankiusių tarpe matėsi daug katalikiško nu
sistatymo žmonių. Jų dauguma buvo pasipuošę pra
ėjusio Eucharistinio Kongreso ženkleliais, it tuomi 
pažymėdami, kad jie yra žmonės katalikai....”
Toliaus tas laikraštis bara katalikus, kam jie nesu- 

siprantą ir savo centais remią “katalikų priešus“.

Kol-
čaką.

— Sudiev, admirole.
— Sudiev, — sausai ir trum

pai atsako Kortčakas.
Pasigirsta komanda:
— Šaukite!
Salvė" (daug šūvių).
Bokšte išmušė antrą valandą, j
Tai jvyko vasario 7 d., 1920 

m.

I >i burgąs nusij uokė:
—Taip, taip... aš jau supran

tu: visi žino, be tamstos?... Na 
kągi! pradėjo jis po nekurio 
tylėjimo:

—Tamsta teisi, Ko Mi, o 
aš ne. Aš turėjau iškaito pa
sakyti tamstai mano paslaptį., 
O! ne pamanyk tamsta, kad aš 

Į pranešiau apie ją kam nors ki
ltam... bet tamsta žinai, kaip 
šioje šalyje platinasi naujienos. 
Tamsta gali sakyti apie tamstos 
reikalus tamstos pogalviui, to 
užtektina, kad jisai papasako
tų visiems. O kadangi- mano 
reikalai įdomauja daugelį, tai

Bet mes tam kunigų organui pasakysime: be reika
lo jisai bumba ant katalikų. Šis “Naujienų“ piknikas bu
vo ne pirmutinis, kuriame matėsi daug katalikų. Jų bu
vo kiekvienam “Naujienų” piknike ir kiekvienam “Nau
jienų” baliuje. Tik “Draugas” iki šiol apsimesdavo to ne
žinąs.

Šiame gi piknike tur-but buvo jau ir atstovas iš 
“Draugo“ redakcijos, nes jisai rašo apie jį taip, tarytu- 
me pats butų matęs jį savo akimis. Kam tuomet bartis 
ant parapijonų?

Barimai, kaip rodo patyrimas, nieko negelbsti. Pir- 
miaus kunigai, susispietusieji apie “Draugą“, ne tik bar- 
davosi, bet ir keikdavosi. Kai “Draugą” redagavo “gar
susis“ kun. Maliauskis, tai jisai kuone kiekvieną šventa
dienį bažnyčioje liepdavo žmonėms klauptis ir prisiekti, 
kad jie daugiaus nebeskaitysią “Naujienų“ ir kitų “be
dieviškų” laikraščių. Bet juo daugiaus jisai “darbavosi”, 
tuo uoliaus katalikai skaitė musų dienraštį — o Maliau- 
skio redaguojamasai “Draugas” subankrutino ir butų tu
rėjęs užsidaryti, jeigu jį nebūtų paėmęs j savo rankas Ma
ri jonų zokonas!

* * *
Angluose eina bruzdėjimas, 

kad atskirti bažnyčią nuo val
stybės. įdomiausias dalykas 
yra tas, kad atskyrimo nori pati 
anglikonų bažnyčia. Nuo refor
macijos laikų anglikonų bažny
čia buvo skaitoma tautine baž
nyčia. ' __ ___  __

Kitų tikėjimų žmonės prieši- Aš noriu pradėti reikalą su an- 
nosi tokiai būklei. Jie tvirtino, glimis, reikalą stambų... Ir ta- 
kad tai yra diskriminacija. Apie'sai reikalas privers mane per- 
vidurį praeito šimtmečio pra-Įsikelti dviems, trims mėnesiams 
sidėjo smarki kampanija spau- į lenkiną, gal būt ir šešiems, 
doj už bažnyčios atskyrimą. Ke- Pasižymėk tamsta sau, jog aš 
Ii incidentai aiškiai parode, kad Jau senai apdirbinėju tąjį pro- 
anglikonų bažnyčia yra politi- Ijektą... Bet galutiną sprendimą 
kierių kontroliuojama.
ir buvo reikalaujama, 
skirti bažnyčią nuo politikos.

įljie juos tikriausiai įspėjo, Die-
vas žino kaip!...

Jisai perėjo per kambarį, už
degė popierosą ir vėl atsisėdo:

—Tai štai! Mano mergyte...

Ir jis ištiesė Ko Mi penkias 
popierines po penkis piastrus.

Mimi Tirlcmont butų sutrik
dyta, jeigu jai iš rankų į ran
kas perduotų pinigus, nors už
vardinę “kelionės išlaidoms.”

Ko Mi nežinojo tų prietarų, 
todėl kad sužinojo gyvenimą. 
Jinai, be sutrikimo, padėkojo ir 
priėmė pinigus.
“ žmonės be klaidingų įsitikini
mų sako, kad pinigai neturi 
kvapo. Tas netiesa... . Pinigai, 
kuriuos uždirbama, uždirbama 
dorai, kvepia širdimis tų, kuiie 
juos uždirbo... Pinigai, kuriuos 
Ko M i uždarė savo • rimtam 
portfely rimtos 
dijo, jog jinai 
suomenei.

Tą naktį Ko 
biaus laiminga,

sekretorės, 
neša naudą

liu-
vi-

la-

Užtat^š priėmiau tiktai, grįžęs iš 
kad at-1 Paskutinės kelionės. Viskas 

tvarkoj, ir aš galiu išvažiuoti,
Prieš kiek laiko Canterbury tokiu P“‘ budu viskuo aPsisau' 

rkivyskupas paskyrė komitetą kaiP ^.^firau, 'švaž.uo- 
komitetas lai- Jant > Prancūziją. Nuo rytdie-

Kunigų laikraščiui nuostabu, kad katalikai, tik-ką 
atsilankę Eucharistijos kongrese, atėjo į “Naujienų” pik
niku Bet tai tiktai parodo, kad jisai visai nesupranta, 
kokį įspūdį žmonės išnešė iš to neva kongreso. Ką jie 
tenai matė? Nu-gi didelius burius kunigų, vyskupų, arki
vyskupų ir kardinolų — ir visokias ceremonijas, kurias 
jie darė. Ar tame yra kas.nors religiško?

Ar paprastam, bet sveikai protaujančiam žmogui 
yra kas nors prakilnaus tame, kad “bunčius” atvažiavu
sių iš Rymo italionų staiposi prieš publiką, apsivilkę rau
donomis jupomis ir kalba kažin kokius lotyniškus žod
žius? Prakilnaus tame nėra nieko. Žmonės į tą parodą 
žiurėjo, kaip į teatrą, ir tiems jų, kurie turi gilesnius re
liginius jausmus galėjo būt net koktu, kad religija yra 
paverčiama į tokį tuščią dalyką!

Mums teko girdėt, kaip daugelis žmonių piktinosi, 
kad jiems vietoje religiškos iškilmės davė “shown ir net 
pinigus ėmė, lyg cirke. Girdi, kur tik pasisuksi, tai vis 
duok ir duok!

•» r
iš vyskupų. Tas
kę gėlėtą posėdžių ir suformu-.
lavo rekomendaciją, kad.bažny- .. .... iii- a , (hngus liepimus... cios reikaluose valstybes neturė-;u____
tų jurisdikcijos. Tos rekomen
dacijos priėmimas faktinai reik
štų bažnyčios 
valstybės.

atskyrimą nuo

nos mes pradėsime rengtis. Tai 
i yra, mes išsiuntinėsime reika- 

, Aš buvau 
bemanąs palikti tamstą Čia, 
kad tamsta mane pavaduotum... 

į Todėl 'kad..? Tai ne komplimen
tai... bet tamsta pilnai gali duo
ti patvarkymus vietoj manęs... 
Tiktai... tiktai... reikėjo priim-* *

agentai jaučiasi i ti'domėn ir pavaldiniusPDvide-

arba

*
Kur Romus

esi) mažumoj, jie labai mėgsta įšimties trijų metų Ko Mi, val- 
deklamuoti apie, tolerancijų irjdanti annamiečių personalų, tai 
kitus gerus dalykus. Kiek jie.dar išeitų; bet toji pat Ko Mi, 
gražių komplimentų pripasakojo komanduojanti trimis artelėmis 
protestantiškai Amerikai dėl pa-, *r Šešiais teknikais-europiečiais, 
gerbimo eucharistinio kongre-?1* neišeis. Tamsta atsikirsi į 
so. Esu visur privalo taip būti, 'sunkumus ir nemalonumus. Tai 

Taip, privalo būti, bet pažiu- kcista? Stai try® seni kvailiai- 
rėkime ar taip yra. |kurJe njeko aežno- be'

Pagaliau, ir pačiam “Draugui“ tur-but nerūpėjo, 
kad žmonės pamatytų kokią nors gilesnę prasmę (jeigu 
ji buvo) tame “kongrese”. Jisai begalės prirašė apie “at- 

• važiavusius pasipinigaut italionus“ (kaip žmonės sako) 
ir kitas “ekscelencijas”, bet nepasistengė net supažindin
ti publiką su tų “eucharistijos kongresų” istorija ir reik
šme. Tai katalikai patyrė tik iš “Naujienų”. •

Nevienas jų yra mums tai sakęs. Kai kurie jų sta
čiai pareiškė, kad nuo dabar jie visuomet skaitysią “Nau- 
jlehas“, nes jose galima rasti tokių žinių, kokių nėra ki
tuose laikraščiuose. į , / * .

“Naujienas” skaito ir remia tokie žmonės, kurie ieš
ko tiesos — nežiūrint, ar jie yra katalikai, protestonai ar 
“bedieviai”. Prieš katalikus “Naujienos” nekovoja. Jos ko
voja tiktai prieš tuos elementus, kurie, apsisiautę “kata
likybės” skraiste (juoda, balta arba raudona), išnaudoja 
tikinčiuosius!

Diburgas nusišypsojo:
—Tamsta butum patenkinta, 

jeigu aš gyvenčiau taip, kaip 
gyvena m-r Manningas?... Ne
raudonuok, neverta!... Tamsta 
nusiramintum, jeigu dargi du
kart į metus važinėčiau į 
Prancūziją, kad mėtyti savo 
pinigus po visas pasilinksmini
mo įstaigas Paryžiuje?... Bet 
blogumas tame, kad manęs tai 
netraukia. O, aš puikiausiai ži
nau, jog tai traukia m-r Man- 
ningą ir, gal būt, tai patiktų ir 
m-llezKo Mi... Bet manęs...

Sirenas švilpukas perplėšė 
rūką. Diburgas valandėlei nu
tilo, paskui tęsė:

— Matai tamsta, Ko Mi, se
nas žmogus pasitenkina tik 
vienu: senėti kaip galima ma
žiau. Mano vienintelė laimė 
yra mano veiklume. Aš neužsi
iminėju reikalais delei uždar
bio, o tiktai delei reikalo, — 
kad pačiam sau įrodyti, jog aš* 
nemažiau energingas, pastovus 
ir protingas, negu buvau prieš 
dešimts metų... Todėl aš ir dir> 
bu taip daug ir verčiu tamstą 
dirbti, nesivejant medžiaginio 
pasisekimo. Tai, gal būt, sąvi- 
meilinga. Aišku, jog aš tamstai 
duodu darbą, kuris neturi tiks
lo. Bet, radus džiaugsmą darbe, 
aš turiu dirbti iki galo, kitaip 
aš pats priartinsiu savo galą, 
štai ir viskas...

(Bus daugiau)

GULBRANSEN PIANAI \

M i užmigo 
negu paprastai.

VI.
Nuo Kambodžo iki Saigono 

Ko Mi važiavo automobiliuje. 
Nuo Saigono iki Hajpongo jie 
pervažiavo ant pakietinio laivo, 
kuris visiškai nepriminė to pa
togaus plaukiojančio namo, ką 
vežė juos iŠ Marselio.

Pervažiavimui iki Hajpongo 
Diburgas pasamdė upinį laivelį, 
kad butų galima pasigerėti ba- 
seint? Alongo, kuriam nėra ly
gaus siilyg gražumo. Ir Ko Mi 
neužmiršo tos keliones.

Ko M i snauJe, sėdėdama pa
togioj kėdėj, po keletu antklo
džių. Buvo jau šalta, tuo la
biau, kad saldė dar neužtekėjo. 
Vakar termometras rodė aštuo- 
nius laipsnius žemiau nulio, o 
tai nemaža žmonėms, atvažia
vusiems iš tųjų “pietų”, kame 
karštis nuolatos.

Ją prižadino netikėtas prisi- 
Jiętimas Diburgo rankos.

jis rodė jai į akiratį.
iTai buvo momentas* kuomet 

naktis baigėsi, bet diena dar 
neatėjo. Saulės nesimatė, jinai 
dar nepakilo ant akiračio, nesi
matė ir jos spindulių, nes krito 
rūkas. Sutemose aplink jų gar
laiviuką būrėsi gigantai. Jura 
buvo pilka ir nejudanti, ir gi
gantai atsispindėjo joj, pilki ir 
nejudantieji. v- t

-Ko Mi pratrynė akis:‘milži
ną! pasirodė esą uolingomis Sa
lomis, kylančiomis virš juros. 
Prieinami tiktai paukščiams, jie 
stovėjo paniurę ir paslaptingi. 
Saulė užtekėjo, bet'jos nesima
tė.* Tiesiog pasidarė šviesu. Iš
syk, be purei imą.

Kukas stangia siena supę at
stume dešimties žingsnių gar
laivį, nieko nebuvo galima ma
tyti. Bet iš dešinės, girdėjosi 
kokie tai garsai, kurie galėjo 
būti tiktai garsais žemės gyvu-

. Buvo dirdėtis dargi loji
mas, bet sunku tyutų daleisti, 
kad šuniškas lojimas butų gir
dimas tokiam atstume.

—Tamsta pažįsti garsą? — 
užklausė Diburgas, pasilenkęs 
prie Ko Mi.

Ko Mi plačiai atvertomis a- 
kimis sekė viską, bijodama ap
leisti mažiausią smulkmeną. Ji
nai neigiamai palingavo galva.

—Tai tigras! Tamsta jį no

mato, štai šešį pienčiulpiai, 
kurie puikiausiai žino savo' da
lyką, bet tiktai... visi jie atsi
sakytų pasiduoti protui, aprū
pintam dar ir taktit* ir smailu
mu supratimo, tiktai 
protas vilki sijonais!

Diburgas išrūkė 
uždegė antrą, trečią, 
giau nekalbėjo.
, Ko, Mi drįso užklausti:

—vTai tamsta mane imi su 
savim?

—Taip. Mes į Saigorią^ vyksi
me jura... Tamsta atnaujinsi 
pažintį su visais motorais, ku
rie vartojami šioj vargšėj pla
netoj... '

—Aš sau atrodau keliaujam Jau
čiu ^ydu, — sužibėjo puikiais 
dantukais Ko Mi.

Diburgas rausėsi portfelyje: 
-^-Keliaujantis žydas, --tarė

- neliek... Aš, pamenu, vi-

todėl, jog

papierosą, 
bet dau- y

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

Kolčakas ramus. Pilė 
dama drg. čudnovskiui, 
cesija eina pirmyn.

Sarginis kambarys.
Trys krėslai. Pin 
du raudonarmiečių, 
šakas.
pirmo krėslo.

Tokia pat tvarka prieiname 
Pepeliajevo kamerą. Atidaro
me duris. Pepeliajevas miega, 
bet nuo raktų' žvangėjimo pra- jas studijuoti indijonų senuo- ir tamstos rūbų nebus galima 
bunda, šoka iš lovos ir ant grei-

Stalas, 
paeina 

Seka Kol- 
Praeina. Sėdasi ant jis v

suomet turėdavau kišenėj pen
kis su. Ir ąš tamstai taipjau 

Jis va-!turiu duoti išlaidoms kelionės:.

(Pacific and Atlantic Photo'] »
Dr. Truman Michelson i

Smithsonian instituto. t>*o v«"|cunu auon isiuiuums aciiuhvs. 
žiuoja j Fox indijonų rezervaci- mes papulsime į Pekiną žiemą

sius pagoniškus ritualui. nešioti.

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuvė .

3343 So. Halsted St.
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Te). Brunswiclę 9393

KAROLIS 
NORKAIT1S

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidčje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir prilai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometrislas.
1850 W. North A ve., ( hieago, tl).
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TO THE GRADUATES
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A Brief Sketch of 
Lithuania’s Past

NEWS AND 
NONSENSE

the numbėr of college 
turncd loose annual-

MEMRER COMPLETES 
COURSE AT LINDBLOM

TWO BLINį) STUDENTS 
RECEIVE DEGREĘS

MEMBER RECEIVES 
HONQRS AT U. OF G

And vve have one more grad- 
uate. Miss U. A. Moskos gfad- 
uated U. of I. with honors. She 
has promised to join our club.

Soarcs, 
caps 

a vcry

platform, and 
b tek to their

F. S 
up with your giri

F. W
crack, she took a fence and gavo 
me the gate”.

1506 Receive Degrees ai 
Champaign-Urbana

• for two 
member of 

honorary

LJTHUANIAN GIRLS GETS 
DEGREE AT U. OF C.

DEGREES CONFERRED 
-FOUR LITHUANLAN 

' STUDENTS AT 
U. OF I.

Junior got into a little dif- 
ficulty so he tried to drink the 
vvater and walk ashore. Frank 
J. played hero and helped him 
out.

They took their svvimming 
suits and some went svvimming 
while the ręst vvent bathing.

Frank Shimkus just grad- 
uated from the U. of L, College 
of Pharmacy. Step aside world 
and let him pass.

The Graduates Have Our 
Sincerest Wishes 
» ^For Success

houldered in the 
Take things as they 

man

Algirdas 
governed the 

Algirdas suc- 
the Rnssians,

Strive and try; 
make errors and 
the errors com-

And A. K. never will learn 
to take the spoon out of his cup, 
instead of bending it over.

Jay loaned his beit for “Rose 
The Rose” and Frances offered. 
him a barrel, būt mama saved 
the day vvith a couple of clothes 
pins. ~ -m,

In the fourteenth and 
fifteenth centuries Lithuania 
was the most povverful of all 
natįons of Northern Europe. 
She was then at the height ’oi

vvork, if onl 
uates. 11 
u rally fac 
success v 
underlaki 
cation 
is 1)01 
thing 
meni 
with

Mr. Leonard will take up the 
study of lavv, while Mr. Innis 
will take up graduate work in 
education, looking forvvard to 
the teaching profession.

a'good student, vvell 
had many friends.

Lucy .Sadovvskas is also a 
graduate, and had her friends 
help celebrate the occasion.

strenuous vvork
Frank usually found 
attend the meetings, vvhere his 
everlasting smiling disposition 
enabled-him to vvin many friends 
and become vvell liked by all vvho 
knew him. t,. ..

The End. And I thank 
one and all for ydur kind 
tentidn and perseverance 
stiek to the end.

Sunday “the gang” went out 
for a pienie to Warrensville. 
WarrensviŲe is the second 
gasoline station past Cicero.

Lithuanian Giri Graduates 
With Honors .

SHORT STORY CONTEST 
CLOSED .

j ęhief ....... Julius Rakštis
Washtenaw Avė., Chicago

Vladas Jurgelonis

Leo Warsh štili insists on 
parking his feet on the lap of 
the fellow sitting , aeross the 
table.

Ph. G. Degree Conferred 
On Member

HISTORY OF THE NATION 
TO 1569 A. D.

School, Thursday,

Members mušt not fail 
to attend the regular meet- 
ing of The Lithuanian 
Studentą Association of 
Ąmerica, Sunday. July lltk 
at the McKinley Park Hali, 
39th and Western Avė., at 
2:00 P. M. sharp. Important 
questions to be settled. For 
members 6nly.

The Conunencement 
Number

The One Hundred Forty 
First U. of G. Con- 

vocation

Two men, though handicaped 
by blindness received degrees 
at the U. of I. In their stlidies 
they ranked far above the aver- 
age in'the class. The men are:. 
C. A. Innis who received his de
gree of Bachelor *of Arts and 
L. T.x Leonard receiving the de- 
gree of Master of Arts.

Note-tahtng is a mental pro- 
cess for these students and 
studying is done by having the 
lessons read to them.

. Al. P. — “Norbert says he 
goes to vvork in a’ different car 
every morning. How can he 
afford it?”

Helen (one 1). — “He ipeans 
he never gets up early enuf to 
catch the šame car he caught 
the 'morning before”.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dfivana.

he college days, 
years have been 
nd the numerous 
life encountered

The Short Story Contest 
elosed July Jst vvith unex* 
pected roisults. The stories 
vvere numerous and of 
startling nature. They will 
be presented to the judges 
this vveek and the an 

v 

nouncement of the winner 
and winning story will be 
published in the next issue.

Ainong the Lithuanians wh<j 
received degrees this year at 
the University of Illinois are: 
Ulyssa Alice Moskos, degree of 
Bachelor of Arts at the Collegt 
of Liberal Arts ahd Sciences; 
Frank A. Shimkus, , degree of 
Graduate iii ,Pharmacy at the 
College of Pharmacy; Emily 
Josephine Giryotas A. B., B. S., 
and Stanley Joseph Giryotas 
B. S., certificate in\Medicine at 
the College of Medicine.

Frank A. Shimkus, a member 
of our association, received his 
Ph. G. degree at the University 
of Illinois, College oT Pharmacy, 
June 11, 1926.

bound to come after 
to the worthy

Editor—
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for the candidates. 
around these, »were 
the ticket-holders. In 
cente r o f the court, 

was surrounded 
piflms;' i n various 
ton, paims Were 

Finally,

The only Lithuanian giri to 
receive a degree this year from 
the University of Illinois at 
Champaign-Urbana is Miss 
Ulyssa Alice Moskos, of Taylbr- 
\iile, III.

She received The Degree of 
Bachelor of Arts i n the College 
of Liberal „Arts and Sciences. 
Miss Moskos graduated vvith 
honors in Spanish and also re
ceived honors in her thesis, the 
subject of which was, “A Com- 
parative Study of Lithuanian 
Legends and Beliefs - vvith the 
Spanish Legends and Beliefs’’. 
This was entiręly, a research 
study in vvhich she expects to 
contimič in the near future by 
spending a year in Spain and a 
year in Lithuania.

Moskos has be^n Gene
ral Secretary oi the National 
CosmopoUtan Clubs. She iš thb 
tirst vvoman in the history of 
the organization . to hold thė 
secretarial position 
years. She is also-a 
Sigma Delta Pi, 
Spanish fraterirtty.

Miss Moskos vvas 
reader and contributor to The 
Students’ Corner. She is novv 
stayįng in Chicago and expects 
td join The Lithuanian Students 
Association of America.

Miss Moskos, better knovvn 
t6 some as “Madame k”, says 
she came to Chicago for good 
— for vvhose good she vvouldn’t 
sa’y, būt we knovv he shaved off 
his mustache.

The commencement vvas for- 
mally opened vvith a prayer by 
The Reverend Robert J. Locke, 
pastor of the First Congrega- 
tional Church pf Champaign.'

I)r. David Kinley, president 
of the University, novv stood 
before the microphone ready to 
dc.'iver the Commencement Ad- 
dress. Before the address, as a 
special feature, the Star Span 
gled Banner vvas played and 
sung, due to the fact that this 
day vvas also Flag Day.

Dr. Kinley’s address vvas as 
all commencement addresses 
usually are, giving the much 
needed fatherly advice to some 
of the big headed graduates 
who know all there is to knovv 
and are out to let the world 
knovv about it. He also gpoke 
a little on polities, and assailea 
the politicians calling them 
“American rascals and thieves”.

The eonduet of the candi
dates for degrees vvas as usual, 
vvith the exception 9I’ thr first 
fevv rovvs, they heard everything 
that vvas said — by their neigh- 
bors.

After Dr. Kinley’s oration, 
all relaxed and listened to the 
band play the Saltarello from 
“The Italian Symphony” by 
Mendelssohn, vvhich vvas imme- 
diately follovved by the big thing 
— the conferring of degrees. 
One hour and tvventy minutes 
time vvas consumed by this 
feature.

After all vvas said and done 
the audience and graduates rose, 
sang the school song and were 
off to sėt the vvorld aflame.

The Reverend Robert J. Locke 
gavę the benedietion at the 
elose of the ceremony.

Bacbelor’s Degree 
Master’s Degree .... 
Professional Degree

Degree o f
of Philosophy

An approxiniate

eųually at 
ipg yea/s 
pressioh. 
continued 
king vvho 
Polish influenoe and control 
over Lithuanian cultural and 
spiritual institutions. It vvas 
not until 1569 in the famous 
and disastrąus Lublin Treaty 
that a firm establishment of 
the union vvas accomplisheiL 

(In the next issue: Internal 
Strife,x’I)ownfall of Lithuano- 

Poland, and The New 
Tndependence).

(Editor’s Note:
Bill is novv Receiving Teller 

at The Halsted National Ex- 
ėhange Bank and he feels so 
much at home iir a cage that 
he eats a bag of peanuts for 
lunch).

Fifteen hundred strong dress- 
ed in symbolic costume of black 
govvn and mortar board march- 
ed dovvn the large U. of I. gym- 
nasium and vvere seated for a 
fevv hours of torture until they 
received their degrees.

Practically the vvhole main 
floor was filled vvith candidates 
for various degrees. The7 entiro 
balcony and special stands con- 
structed on the main floor vvere 
filled to capacity vvith friends 
of the graduates and the proud 
parents vvho at lašt vvitnęss the 
revvard of their four years of 
sacrifice and diligent vvaiting 
for the day vvhen they shall 
see their offspring sėt the 

Į vvorld aflame vvith their super- 
fkious knovvledge.

The hall vvas embellished for 
the occasion. The stage vvas 
decorated simply būt effective- 
ly, the vvhole background in 
blue and orange bunting, the 
U. of 1. colors.

The program opened vvith the 
band playing the Illinois Loyal- 
ty song, and a malė chorus sing- 
ing it. “Hail to the orange, hail 
to the blue” vvas sung so effica 
ciously that it aroused the 
spirit and stirrpd every soul in 
the audience.

Misfortunes 
occur in a 1 
they*are not lasting; good 
tune 
misfortunc 
and patient individual.

Dismay and misfortunes are 
obstacles to all enterprises if 
not shoiddered in the right 
«manner. 
come; tgce lite ' as a 
should; forget tire little ob
stacles that are bound to come, 
and success i n what is to be 
accomplished vvill be attained.

The best of luck, success, and 
happiness in your future enter
prises. —Editor.

about fotit- o’clock tho 
started to play Meyer- 

“Coronation Mareli”, 
through the southvvest 
entrance came llie slovv 

First, came the

, misfortunes and dis- 
the natūrai stepping

> success. The thought 
necessary steps causes 

birk and

extended from the Baltic Sea 
I to the Black Sea, and covered, 
nearly half of modern Russia. 
Gediminas, vvho of all Lith
uanian sovereigns vveilded tho 
most povverful influence, vvas 

I thė real founder of this Lith
uanian povver and prosperity. 
He formed alliances vvith variods 
European people; drevv in 
foreign artisans and artists; 
and opened negotiations vvith 
the Hanseatic Tovvns.

Later his tvvo sons 
and Keistutis 
country jointly 
cessfuljy fought 
and three times he entered Mos- 
covv as a conąueror. Keistutis 
foiight the Germans and met 
vvith varied success. Under the 
Tulę of these tvvo sovereigns 
Lithuania attained her greatest 
development. Her boundaries ex- 
tended f^om the Baltic to the 
Black Sea, and from the Bug to 
the sources of the Donetz.

In 1432 Jagęllon, the son oi 
Algirdas, vvąs left heir to the 
Grand Ducal throne, and mar- 
ried Queen Hedvvig of» Poland. 
Being under the spell of her in
fluence, he disgracefully effect- 
ed a union of Lithuania vvith 
Poląnd. Lithuania at that timo 
vvas three times the size of Po
land. The space here is too 
limited to permit of a dętailed 
enumeration of the evils and 
injustices invoked by the Poles 
upon the Lithuanian people. Yet 
many of the arrogant and con- 
temptible Lithuanian nobility, 
priests, and bishops vvere 

fault for the ensue- 
of Lithuanian sup- 
Lithuania, hovvever, 
to Jiave a seperate 
did little to check

To continue vvith education 
is an accomplishment beneficial 
to both mankind and self. l liere 
is no limit to - education j the 
more one studys, the more he 
realizes hovv little he knovvs. 
It is said that a man is then 
educated vvhen he apprehends 
hovv little Iuk knovvs. Ignorant 
is he vvho is deceived by think- 
ing he knovvts all vvhen a degree 
is conferred on him.

1,847 TOTAL GRADUATES 
OF ALL U. OF I DE- 

PARTMENTS

Monica ' Magdalene Mikalau
skas is the only Lithuanian giri 
to receive a degree at the Uni
versity of Chicago this year. 
She received the Degree of 
Bachelor of\Philosophy in tho 
College of ^Liberal Arts and 
Sciences.

Frances H. Sadovvskas, a vveh 
knovvn and popular member of 
the association,*received Honor- 
able Mention for excellence in 
the vvork of the tvvo years in 
college.

Stanley vvore such a hot 
bathing suit that the sun 
ducked behind a eloud as soon 
as he appeared. He took the 
Chill out of the vvater vvith his 
first dip.

Errors, 
may are 
stones to 
of these 1 
many a person 
refrain from trying to reach a 
certain goal. lt is indeed co- 
vvardice to abstain from diligent 
vvork and endeavoring for fear 
of committing errors; it is as 
bad as refusing food for fear 
of indigestion. 
it is human to 
vve learn thru 
mitted.

People started to gather an 
hour before time, F.ven those 
vvithout tiekets were hasten- 
ing there, būt that vvas to find 
standing-place from vvhich they 
could vvatch . the processiopal 
of the dignilaries and the can
didates for the variuos degrees 
— for the convocation vvas 
held outdoors. Those holding 
tiekets for the One Hundred 
Forty-Firs't (Convocation of the 
University of Chicago, on June 
15, 1926, vvere admitted k to 
Hutchinson Court through the 
northvvest corner entrance.

The vvhole court vvas covered 
vvith an immense canopy vvhich 
furnished a delightful shade 
from the sun above. Beneath, 
it vvas all filled vvith chairs and 
the ceremonial platform, vvhich 
vvas on the castern side of the 
court and faced vvest. Directly 
south of the platform, vvas seut- 
ed the University of Chicago 
Band, all decked in its nevv out- 
fit of maroon uniform. Im- 
mediately in front of the plat
form, vvere the seats that vvere[ 
reserved 
Then all 
seats for 
the very 
the fountain 
vvith grecn ' 
other places, 
used for decoratiori 
there vvas majestic dignity, as 
vvell as beauty, in the canopied 
court.

11 not take graduate 
ollege — o r college 

high school grad- 
people vvill nat- 

? immediately and 
iii depend on their 
igs. Tho a college edu- 

a valiiable assct, it 
by all means the only 
necessary for advancc- 
and success. A person 

1 degree, bu t lacking 
personality and character is 
handicaped, especially vvhen one 
considers 
graduates

I he presentation of a “sheep- 
skin” marks an important phase 
in life — a time vvhen Ihe 
student mušt reelize vvhat he 
has and vvhat ūse he vvill make 
of the training and knovvledge 
stored in his eranium. It marks 
Ihe lurning point of *liis carrer. 
\Vill he continue vvith his.stu- 
dies, or vvill he deive into a 
nevv venture — in the school 
o f life?

are bound 
normai life,

Ego is a characteristic that 
many graduates assume. No- 
thing is more pitiful or despic- 

vvho be- t 
conceited

We realize that his vvork has 
been and vvill be (luite a mental 
strain, būt vve hope be vvill re* 
tain sufficient energy to remain her povver, and her boundaries 
an active member in the associa
tion. Įn the mean time vve vvish 
him success in his nevv ventures 
in the business and professional 
vvorld.

Fifteen hundred and 
students received degrees at the 
Urbana colleges of the Uriiver- 
sity, and 341 degrees vvere con
ferred at the Chicago colleges, 
making a tvotai vof 1,847 the- 
largest class in the history of 
the University.

Ludy Sadovvskas, also knovvn 
as “Giggles” or J‘The Laughing 
Giri” graduated a four year 
commercial course at the Lihd- 
blom riigh 
June 24.

She vvas 
liked, and 
She expects to enter college to 
study Commerce and Business 
Administration.

Lucy and her sister Frances, 
knovvn in the club as tho 
“Sadovvskas Sisters”, are very 
active and energetic members. 
We vvish vve had more 4il$e 
them.

Good luck “Giggles”. Mąy you 
giggle your vvay to success.

Frances’ birthday vvas here 
so they called it a double pur-» 
pose party. And “a good time 
vva^ had by all”, even tho four 
spoons and three knives vvere 
missing vvhen it broke up.

able than a person 
comes egotistic and 
by obtaining a little education. 
Hemerpber that too great exal- 
tation is the cauše of many a 
dovvnfall. A college education 
is in reality only a preliminary 
education; it teaches hovv to 
live and hovv to learn, būt the 
biggest education vvill be ob- 
tained after 
vvhen many 
spent in life 
problems of 
and solved.

band 
beer’s 
Then 
corner 
processional 
candidates for the degree, led 
by the University Marshal, Mr. 
Merrill. These vvere follovved 
by the faculties of the Univer
sity and the official guests. 
Then came the trustees of thė 
University and the President, 
Mr. Mason, and the Convoca
tion Chaplaiu, Mr. 
vvore appropiate 
gavvns and it vvas 
pressive sight.

When all vvere seated — the 
dignitaries, by the vvay, vvere 
seated 011 the phHform — the 
Convocation Chaplai 
up a frrayer of gratitude. Then 
the President of the University 
gavo his address and, as is the 
custom, gavę a teport of the 
University’s uifanding and tho 
results of Ihe big Financial 
campaign that the University 
of Chicago eondueted.

When it came to the conferr
ing of degrees, the candidates 
slovvly, one by orte, vvalked up 
from their seats to the jiorth 
end of the platform, crdssed it, 
received their diplomas froru 
the President vvho sat in the 
royal chair in the soulhvvestern 
section 
vvalked 
seats.

After 
sang the University of Chicago 
“Alma Matcr 
lovved by the Benedietion. And 
then came the Recession, 
the band playing a mareli 
Wagner’s “Tannhaus’er”.

Follovving is a very 
tabib shohving' aiipro^imaUįly 
the number that received deg
rees : 

1 The 
The 
The 
The

The Lithuanians as a people 
vyere not knovvn to have made 
any changes iii settlement, or 
to have migrated as the Ang
les, Saxons, and other Germanio 
tribes have done in the early 
ages. Until the thirteenth cent- 
ury they livedNn clans in the 
forest, and had no large politic- 
al wganizations. Out of neetes- 
sity for self defensė, Duke Min
daugas tried to establish a Lith
uanian unity. It vvas he vvho 
vvas the first organizer of the 

• Lithuanian nation. He fought 
the Rnssians, the Poles, ahd the 
Holy Order, In ^252 he jiccept- 
od Christiauity, būt the hdstil- 

I ities of the ' German monks 
leaused him to stir up the Lith- 
Įuanians ,in' 1260 and^lead them 
to vietory over the Teutonic 
Knights in 12614 Unfortunate- 

In spite of the abundant and ly, his assassination in 1263 re- 
encountered, sulted in vvars of revenge and 

time td; tvventy years of anarchy. ChrisC- 
ianity had served only grovell- 
ing and base purposes in Lith
uania of that time.
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Indiana Harbor, Ind.
Nors tankiai matosi žinučių 

iš Indiana'Harbor, bet tai tan
kiausia būna apie kokius nors

troku, taigi mes sulig reikalo 
paruošime troką ir pavešim ko
lonijai, kuri gali ptvykti vien 
tik su savo paruoštomis figūro
mis. ; ,

Kas dailiausia paruoš flotą ai

pildymui artistės — gražios lie- mieji delegatai Seiman turi tai 
tuvaitės tautiškai pasirėdę ant įsidėmėti ir rengtis ant paškir- 
j^cenos auditorium šoks tautiš- tų dienų, kaip viršui jau minėta, 
kus šokius ir baletus. Tam dar- šiame susirinkime paaiškėjo, 
bui vadovaus ponas Vaičkus, pa- kad Visuotino Seimo reikalas eir 
sikvietęs talkon vienų ir New 
York’o baletistų technikos išdir
binio delei. — Presas Komisija.

RUOŠIMO SEIMO KOMISIJOS 
DARBUOTĖ

pavienius įvykius, o abelno api-1 išpildys manifestacijėje tautiš- 
budinimo šio smarkiai augau- šokius gaus premiją.
čio miesto dar neteko matyti. vjsj ; <|arbą! 
Dabar Liet. Baltos Božės Am. p 
Piliečių Kliubas išrinko repor- minipkag, 
terj ir kaipo tokis, bandysiu tą‘ 
spragą užpildyti.

Minėtas kliubas 
apie 9 mėn. atgal; 
sparčiai auga, o tai 
yra gerai vedamas.

Bet pirmiausia 
miestą. Indiana Harbor yra la
bai sparčiai augantis miestas ir 
dabar jau susisiekia su Ea’t 
Chicago ir sudaro kaipir vieną 
miestą. Ne tik šiuose miestuo
se, bet ir visame Lake paviete 
yra didžiausios aliejaus ir gele
žies išdirbystės. Darbininkų už
darbiai nėra mažesni, o gal yra 
ir didesni, negu kitur. Pas mus 
nemažai uždirbama ir •speku
liuojant namais: perka namą, 
palaiko vienus ar dvejetą me
tų ir parduodami uždirba keletą 
tūkstančių.

Susisiekimas su kitais mies
tais yra labai patogus, nes ge
ležinkelių yra daugybė, o be to 
su visais apielinkės miestais ir 
miesteliais galima susisiekti bo
sais. Todėl patogesnio darbinin- 
I ui miesto kaip Ind. Harbor ar 
East Chicago sunku rasti.

Lietuvių irgi nemažai čia 
gyvena. Turi ir savo parapiją 
— šv. Pranciško, kurio klebo
nu yra kun. Kaz. Bičkauskas.

Yra ir visokių liet, draugijų: 
Liet. Baltos Rožes politinis kliu
bas, šv. Pranciško dr-ja. Susiv. 
Liet. R. K. Am., Susivienijimas 
Liet. Amerikoj, šv. Jono dr-ja, 
Rožančiavt/’i moterų dr-ja, Anio- 
lo Sargo vaikų dr-ja. Vyčių ii 
Liet. Pasilinksminimo Kliubas. 
Trockio ir Lenino bernų čia 
kaipir nėra.

Mes norėtumėm, kad ir dau
giau lietuvių čia apsigyventų. 
Jie ras tinkamų sau darbų ir 
patogias gyvenimo sąlygas, šiuo 
laiku ypač reikalingi čia šių 
amatų darbininkai: karpente- 
riai, mūrininkai, moulderiai, 
palternmakeriai, kalviai, veide
liai, boilermakeriai ir paprasti 
darbininkai. Taipgi yra laba 
reikalingas tokis, kuris gerai 
pažysta namų statymą ir galė
tų Luti kontraktorium. Taipgi 
yni vietos geram lietuviui ad
vokatui ir daktarui.

LBRK. Reporteris.

Taigi 
Laikas ruoštis!

Manifestacijos Komisijos Pir- 
, Kun. J. Kaulakis. .

Philadelphia, Pa.

(Atsiųsta).

susitvėrė 
jis labai 

dėlto, kad

apie patį

MANIFESTACIJŲ KOMISIJA.

Šiuo turi garbės kreiptis prie 
visų, be skirtumo partijų ir pa
žiūrų, o ypač artimesniųjų Ame
rikos lietuvių kolonijų bei orga
nizacijų prašydamas, kad jei ku
ri nors malonės suruošti mani
festacijai vaizdelį — flotą, apie 
tai praneštų manifestacijos ko
misijai: viena, kad gautų atatin
kamų nurodymų, jei bus reika
lingi; antra, kad nesuruoštų 
tuos pačius. .

Amerikos Lietuvių Diena 
įvyksta Philadelphijoje, nes čia 
buvo paskelbta Amerikos nepri
klausomybė; Philadelphia buvo 
pirmoji Amerikos sostinė; čia 
skamba nepriklausomybės .var
pas, Bet Amerikos Lietuvių 
Diena ne vien Philadelphiečiams 
darys garbę, l)et visiems Ameri- 

/ kos lietuviams; aukštins musų 
tautą ir kels jos vardą pasaulio 
akyse. Taigi visus kviečiame į 
bendrą darbą. v

Kiekviena kolonija manifes
tacijoje gali turėti savo paveiks
lą — suruoštą flotą, jei ne cho
rą, tai dainininkų-ių būrelį; jau
nimas gali išpildyti tautiškai 
pasirėdęs tautišką žaislą ar šo
kį. Kiekvienos kolonijos var
das turi būt užrašytas ant floto 
ir bus nufotografuotas eisenos 
metu. t

Tolimesnėms kolonijoms ne
patogu važiuoti su papuoštu

Se,squi-Centennial Lietuviu 
Komiteto darbuotė

svetainėj įvyko susi^ 
reikalu šaukiamo Vi-

Stisirinkimą

(Atsiųsta). v

Mahanojaus chorui neužsileidžia 
Elizabethiečiai — Dalyvaus 
bendram chore ir konkurse.

Newarkiečių, Nevv-Yorkiečių, k 
Brooklyniečių katalikų vadai 
pareiškė netikėto simpatingu
mo Amerikos Lietuvių Dienai.

Orgaųizacijinės ir Prosus Ko
misijų pirmininkas, kun. S. 
Draugelis, pradėjo lankyti arti
mesnes ir stambesnes kolonijas 
Amerikon Lietuvių Dienos Bifor- 
macijiniais ir organizacijiniais 
tikslais. Š. m. birželio 28 dieną 
aplankė Nevvark’ą ir turėjo pa
sikalbėjimą su vietos visuome
nės darbuotojų žymiausiais va
dais. Vadai pareiškė ne tik sim
patingumą Sesųui - CentenniaI 
Lietuviu Komitetui, bet ir pasi
žadėjo pasirūpinti aktyviai daly
vauti iškilmėse. Yra vilties, kad 
NevvarkieČių dalyvaus choras ir 
suruoš vieną flotą.

Birželio 
►Muzi kalėj 
rinkimas 
suotino Seimo, 
pirmininkavo Dr. E. G.. Klimas.

Turime priminti, kad pirm 
atsidarymo susirinkimo, papra
šytas buvo p. Jankus, senas Lie
tuvos darbuotojas iš Klaipėdos 
krašto, pakalbėti savo misijos 
reikalais. Gerbi svečias daug 
papasakojo iš senos praeities 
darbuotės, privirdamas dalinai 
tų darbų pasekmės susirišimo 
Klaipėdos su Didžiąją Lietuva. 
Ragino visus eiti prief vienybės, 
dirbti .drauge Lietuvos reika-. 
lams, % ypač važiuoti* Klaipėdos 
kraštan ir tenai imtis už viso
kių galimybių,- kaip tai įsigiji
mo derlingų ūkių, vaizbos, fi
nansų, ir tt. • - ,

Po gerb. svečio p. Jankaus 
pranešimo; atsidarė Visuotino 
Seimo Komisijos susirinkimas. 
Visu pirma buvo įneštas klausi
mas ar Seimą negalima butų 
perkelti 22, 23, 24, 25 dd. rugp., 
vietoj rugp. 15, 16, 17, kaip bu
vo paskelbtas klausimas Z. Jan
kausko • laikraštijoje. Padeba- 
tavus klausimą, galutinai nutar
ta, kad šaukiamas Visuotinas 
Seimas atsibus rugpiučio 15, 16 
ir 17 dd., kaip iš , pradžių pa
skelbta. 
18 d.

na labai pasekmingai. Vietinės 
draugijos, kliubai, kuopos, rate
liai ir šiaip imvieniai asmenys 
šaukimu Seimo didžiai yra susi
domėję. Nomažai vietos drau
gijų jau parinko net savo dele
gatus. Lietuvių Muzikėlės Sve
tainės BėndrovS rūpestingai 
pučšia Seimui svetainę, ijant 
priėmus, svečius - delegatus kuo- 
puiklausiai. Gaunama dtfug 
pranešimų iš tolimų miestų, kur 
lietuviai labai susidomėję ir ren- . 
giasi ’ dalyvauti Rusimame Sei
me. Šaukiamo Visuotino Seimo 
Komitetas nutarė surengti pa
gerbimui svečių-delegatų didelį 
ir šauni) bankietą rugp. 15 dj 
vakare, rugp. 16 d. — iškilmin
gą Koncertą.

Apart kitko, šiame susirinki
me* įnešta ir Komisijos nariai 
pasižymėjo Seiman įnešti ap
kalbėjimui sękamus klausimus: 
Pirmas — reikalauti Lietuvos 
Valdžios išdalyti iki vienam Lie
tuvoje pasilikusius nepadalytus 
dar dvarus Ir jų žemes beže
miams ir mažažemiams ir, ant
ras — atskirti bažnyčią nuo val
stybes ir mokyklą nuo bažny
čios. •

Šaukiamo Visuotino Seimo 
Komitetas susideda iš sekančiu *piliečių: Dr. E. G. Klimas — 
pirm., Dr. A. Dambrauskas ir S. 
Masickas — vice-pirm., J. V. 
Grinius — susinės.‘rast., K. Ar
lauskas — finansų, I« Stepona
vičių — ižd., Z. Jankauskas ir A. 
Fvaranavičia — spaudos.

bu-

Pa-

Sesųtii-Centennial Lietuvių 
Komiteto instruktoriumi sutiko 
būti vargonininkas Stanšauskas. 
Jis prie pirmos progos sušauks 
vietųs organizacijų susirinkimą 
ir apsvarstys dalyvavimo 
dus.

Birželio 29 d. atlankyta 
zabeth’o lietuvių kolonija,
sinaudojant Šv.’ Petro ir Povilo 
atlaidų dieną, vakare po mišpa
rų padaryta choro susirinkimas. 
Choričtės-ai Sesųui-Centennial 
Lietuvių Komiteto atstovą suti
ko dideliausiais aplodismentais 
ir labai atydžiai išklausę jo pra
nešimų visi vienbalsiai nutarė:.

1. dalyvauti jungtiniame 
Amerikos Lietuvių Dienos iškil
iųjų chore;

2. dalyvauti kongrese;
3. mergaitės pasižadėjo dailiai 

išmokti tautišką šokį “Noriu 
Miego” ir tautiškais rūbais pasi
rėdę išpildyti manifestacijos
metu;

4. pasistengti suruošti vieną 
iš flotų, kuriuos nurodys rtiani- 
festacijos komisija.

Instruktoriumi čia palikta 
vai gpnininkas V. Juška.

Birželio 30 d. ir liepos 1 d. lan
kyta Ne\v York’as* ir Brookly- 
n’as. Manyta, kad New Yor- 
k’iečiai ir Brooklyn’iečiai, kaipo 
didelio miesto gyventojai, ypač 
jų jaunimas pripratę prie įvai
riausių'pramogų ir patogumų 
vargu benorės naujų pramogų 
ieškoti. O, kaip sakoma, nevi- 
sada ir nevisli r Amerikos jauni
mas tėvynės ir tautos idealas 
priveda prie pasišventimo ir pa
siaukojimo. Tad nekurie Brook- 
lyno veikėjai kalbėdavo, kad 
vargu bus galima daugiau ko 
nors pasitikėti iš Brooklyn’iečių. 
Bet dabar gyvenimas parodė su
vis priešingai; visi kunigai ir ki
ti katalikai veikėjai pareiškę di
delio pritarimo Amerikos Lietu- ‘ 
vių-Dienai. Ir iš šio viso rajono 
iškilmėse dalyvaus arva 2 3 
chorai, ar viens jungtinis Brook
lyn’iečių choras; šio rajono lie
tuviai suruoš Amerikos Lietuvių 
Dienos iškilmėms gražų paveik
slą, kuris jiems labai pritinka — 
Amerikos ir nepriklausomos 
Lietuvos Laisvės sveikinąs per 
platųjį vandenyną. Galutinai iš 
čia tikimasi susilaukti iškilmių 
programos gyviausios ir svetim
taučiams įdomiausios dalies iš-

Jei reikalas pasirodys 
galima bus panaudoti 
.Todėl nuo šio laiko ant 
klausimas perkelti Sei-,toliaus, 

mą šiuomi pasibaigė ir jisai ne- Ypač dabar 
bus daugiau judinamas. Busi-

Lietuviai ir lietuvaitės dai 
kartą atsišaukiame į jus. ir kvie
čiame Tam is tas kuoskaitlin- 
giausiai ' pribūti Seiman, nes 
kaip jau visiems yra žinoma, 
kad lietuviai amerikiečiai laips
niškai “miršta” ir jų tam miri
mui reikalinga ieškoti vaistų.

u perversmu Lietu
vos valdžioje mes turime labai

susidomėti ir visomis galėmis 
žiūrėti, idant Lietuviu amerikie
čių katpir Lietuvos žmonių, gy
venimo reikalai butų tinkamiau 
prižiūrėti, -negu iki šiol buvo.' 
Todėl pribukite kuoskaitlingiau- 
sia Seiman.

Spaudos* Komisija:
' Z. Jankauskas, 

A. Tvaranavičia.
Lithuanian Musič Mali, 
2715 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

LIETUVON

Ketvirtad. Liepos 8, 1926
- Atėjo labai indomųs nu- 
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Žemos , nupigintos . kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $l$1.0!) iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus melus ir sugrįžti 
jas liuosat neįskaitant

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMEIUC, LAPLANI), 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
PittsburgK), ZEELANI), ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Chcrbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WIHTE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State bu Cbicago, PI.

Suv. Valsti- 
voton.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS*

I čMade by X, 
Lambert Pharm^ral (jo., Saint Louto, U. S. A.

ANTISEP
TIKAS

mas Skau-
ir

Apsaugoja
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
dėjimą
Kosėjimą.

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 turt^, 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.

Lietuvoje jūsų pinigai bus paskolinti ūkininkui — gal būt jūsų giminai
čiui ar draugui — ukiui pagerinti, naujoms mašinoms nupirkti, geresniai gy
vulių veisliai užveisti ir pastatyti ūki ant pelningų pamatų. Ūkininkas pa
gerinęs savo ūkį, prisitaikęs prie aplinkybių ir’, marketų savo produktams, 
pelnys šimteriopai, atmokės paskolą ir bus dėkingas.

9% į metus yra geriau negu 6, ii* daug geriau ųegu 3. Indėlis yra daug 
patogesnis negu jnvestmentas ant morgičių ar bonų.

/ SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS

Lietuvos Koperacijos BankasKAUNAS —.LIETUVA
Pinigus pasidėti i šią įstaigą galite visi Amerikos lietu

viai! iš visų vietų ir miestų per 
t ’ . * \

/ * I A ■„

Naujienų Bendrovę
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois

A

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

Pinigus gavo:
6815—Onai Kaukienei
6804—Barborai Pagojienei

12344—Jonui Tamošiūnui
6757—Kairiui Broniui

" 6758—S t e f a p i j a i To tora i te i
6765—Vincui Vaičiulioniui

21336—V e ron i k a i Pe t ra u s- 
kaitei

6755—Juozui Adomaičiui
22447—Julijonai Kazenięnei 
6828Petrui, Kalvaičiui
6834—Mykolui Cicėnui

21354—Liudvikui Tiriunui
6831—Jonui Mikniunųi

22927—Palionijai Mickienei
22929—Jobui Stakuliūi
22936—Jonui Mikulskiui
55594—Jonui Zavištai
55596—Juozefąi Leleikienei

934 -Onai Grigaitienei
935—Olesei Stankevičiūtei 

12354—Marcelei Skirmontikei 
22448—Petrui Sekreckiui 
21362—Viktorijai Olšauskienei 
12359—Klemensui A. Gabriui
6879—Bronei čekanavičienei 

21203 — M ari j onai J urevičienei
6266—Maiijonai Bupšlau kaitei 

55566—J urgiui Karazinui
6732 -Adelei Siurtrikiutei 

24720—Onai, Zalytei
21323—Juzei Magelinskienei 
22897—Viktorijai Brazienei

6775—Alenei Bačiulienei 
6767—Rozalijai Jakubauskie

nei

12343—Uršulei Rudvalienei
6821-—Pranui Kazlauskui

12350—Juozui Juškauskui
6829—Petruliai Žilinskaitei

22923 Magdalenai Zuzevičienei 
22930—Adomui Druktainiui 
22934—Ambroziejui Stukui 
12355—Onai Viutienei
6812—Aleksandrui Kaspara

vičiui

12353—Rozalijai Kukuraičiutei
22451-^Domui Armonui

6839—Antanui Kriukui
6861—Mataušui Kaupui
6852—Liudvikai Žukauskienei
6863—Marijonai Povilonienei

12356—Jonui čepskiui
6866Pranui Mačerniui
6857—Onai Juozapavičienei
6870— Jonui škimeliui
6871— Stonaitei Kazimierai
6888 J ievai Kačiulienei
6877—Barborai Jucienei

12362—Juozui Milinaukui
6897—Elzbietai Andriušu-

naitei
Julijai Labuc 
Antoninai Janonienei

- §779—Onai Bieliauskaitei 
22914—Marijonai Juknienei 
22920—Antanui Požėlai 
22922—«-Ohai Gvergždienei 
55591—Petronėlei Norkienei 
12345—Valerijai Gabralavi- 

čaitei

12341—Jonui Abraičiui
6762—Ignacui Basikui

12333—Onai Skupienei 
22145—Barborai Balkaitei 
24283—Vladui Rakšiui

6751— Juozapui Blinstrubiui
6752— Ignui Sidaravičiui 
6754—Onai Andriuškienei

24284- Agnieškai Každailienei 
12346—A. A. Jaroliunienei
6824—Adomui Baneliui

1234^—Pranciškai Nakrošienei
6830—Jurgiui Savickui
6836—Onai Vilkienei

22928—Antanui Survilui
55595—Simonui Čiurui
55597-—Barborai Geštautienei
21857—Broniui Juškai'

6841—Jonui Bogušui 
12351 —Kunigui Rodžiui
6843—Justui Valioniui

21358—Jonui Petravičiai
6814—Marijonai Bradauskie- 

nei '

24290—Stanislovui Kenstavi- 
čiai

21366—Marijonai Latošinskie- 
nei

6883—Albinui Bielskiui 
22455—KJortai Butkevič

6655 Povilui Nedvarui
24719—Antonelei Tumbrotaitei 
6747—Zangui Muzikantui

22899—Petrui Saunoriui 
55585—Juozui Gedminui 
22919—Steponas Grigaliūnas 
95908—Jonui Grekštui f
6807—Kazimierui Ęomparai
6799—Barborai Daukienei

21350—Julijonai Bučienei 
12343—Paulinai Aukštikalnai-

teLJulijonaitei
6750—Mykolui JaJnkauskui 

21333—Antanui Galiauskui
6818 -Teodorai Kloivienei

22456
6891
6£90—Monikai Bukauskienei 

22938—Agotai žalnieraitienei 
22939—Emilijai Kacevičiutei 
22944—Paulinai Girštautienei 
55602—Kazimierai Jakavičienei 
55603—Mykolui Radžiūnui
6900—Marijonai Putkauskai- 

tei
6905—Onai Markevižiukei 

12369—Jokūbui Siskui
6903—Johanai Vaivodienej 
6916—Adolfui JoJkubauskui 
6549—Barborai Norvilas

21318—Pranciškui Siurbė 
22900—Petrui Petrauskui 
55580—Onai Skardžiuvienei
6795—Barborai Kazragienei 

12338—Vladui Kasparavičiui
6790 -Stifnislovui Maleckiui 

103—Veronikai Spaičienei
6760—Stasiui Matukaičiui 
6763—Tamošiui Jeseliunui 

12334—Antanui Sarakai 
12349—Benediktui Alminui
6837—Mykolui šarkauskui
6832— Mikalinai Zikaitei
6833— Antoninoi Mačiliunienei 

22931—Juozui Sugintai
22932—Kazimierui Žalineravi- 

čiui
55598—Onai Černiauskienei
24289—Magdalenai Pučkoraitei 
24287— Juozapui Skipičiui
6848— Veronikai Umbrasaitei 

12357—Petronėlei Vilkavičienei
6851—Juozapui Letukui

21360—Barborai Sebastijonie- 
nei

6849— Mikalojui Dockiui
6847—Ignacui Kiunui
6854 Juozui Jasinskui
6846—Mykolui Buožiui

24723—Domicėlei. šimkaitei
21367—Kazimierui K. Stravin

skui
6869—Antoninai Bielskaitei

21364—Nikodemui Blėdžiui
6876—V. Vasiliauskili
6885—Motiejui Kielai •

12363—Jonas Anizes dėl Mar- 
boros Masiulienės

6881—Marijonai ČJerbauskienei 
21368—-Onai S. Rokienei
12364—Žigui Dominikai
6880—Petronėlei Astrauskie

nei
6882—Onai Vedeikienei
6886—Domicėlei Kontautienei
6878—Mykolui Erčiui
6875 - Antanui Čeponiui

12365 Petrui žemaičiui

✓
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Imigracijos Procedūra 
Ateiviams Veteranams

Sulig Akto iš gegužės 
26 d., 1926 m.

Procedūros reguliacijos po 
Ateivių Veteranų Akto (Public 
No. 294) imigracijos aprūpini
mų buvo priimtos. Sekantis iš
dėstymas liečia tik ateivį vete
raną. Reguliacijos dėl įleidimo 
jo žmonos ir nepilnamečių vai
kų bus vėliaus išdėstytos.

Militarės tarnystės reikalavimai.
Turėti teisę prašyti nekvoti- 

nio (nepriskaityto prie kvotos) 
stovio, ateivis veteranas turi pir
miausia išpildyti sekančius rei
kalavimus:

1. Turėjo tarnauti Suv. Vai; 
stybių armijoj, laivyne, arba jū
reivystės skyriuj (marine 
corps). Tarnystė alijantų ar
mijoj, kad nors pulkas surink
tas Suv. Valstybėse, pav., su
rinkto Lenkų Legiono, arba tar
nystė YMCA., arba kitoj pana
šioj organizacijoj, neduoda ve
teranui nekvotinj stovį.

2. Turėjo tarnauti Suv. Val
stybių armijoj, laivyne arba jū
reivystes skyriuj, tarpe balan- 

džio 0, 1917 ir lapkričio 12, 1918. 
Tarnystė po paskutine diena ne
duoda veteranui nekvotinj sto
vi.

3. Privalo būti iš tarnybos 
garbingai paliuosuotas.

4. Neprivalo būti paliuosuotas 
kaipo “sąžiningas priešininkas’’ 
arba dėl “svetiinšalystės”.

5. Turi būti tinkamas pilie
ty s te i.

Laikinas nekvotinis stovis.
/ I

Kongreso suteiktos nekvoti- 
nio stovio privilegijos ateiviams 
veteranams, ir jų artimoms gi
minėms, tęsis tik per vienus me
tus nuo dienos kada Ateivių Ve
teranų Aktas įgjo galion. Išda 
vimas nekvotinių vizų sulig šito 
akto sustos vidurnaktį gegužes. 
25 d., 1927 m. Bet kadangi viza 
turi įstatymišką galią dar ketu
riems mėnesiams, paskutinė 
diena kurioje ateivis gali įva
žiuoti į Suv. Valstybes sulig šio 
akto yra rugsėjo 25, 1927.

1. Geriausias darodymas, kad 
veteranas priguli prie nekvoti- 
nės imigracijos klasės, sulig šio 
akto, yra teisingas turėjimas 
paliuosavimo certifikato. Jo pa- 
sportas parodys, kad jis yra to 
certifikato savininkas.

2. Jeigu paliuosavimo certifi- 
katas' pamestas ar žuvo, tai 
ATnerikos konsulas priims vie 
ton paliuosavimo certifikato 
kita išduota certifikata iš Ad-* * * 
jutant General’s ofiso arba h 
Bureau of Navigation, U. S. 
Navy.

3. Jeigu negalima gauti tų, ve
teranas gali pristatyti tikrus 
dokumentus iš Veteranų Biuro, 
arba kito panašaus šaltinio.

4. Jeigu negalima pristatyti 
rašyto darodymo, bet jeigu kon 
sulas tiki, kad veteranas prigul: 
prie.išos klasės, konsulas galės 
pranešti atsitikimą Valstybės 
Departamentui su visoms reika
lingoms informacijoms, ir De
partamentas su pagalba tam tik 
rų šaltinių patikrins veterane 
militarę tarnystę.

• Garbingas paliuosavimas , ar

spauzdintaą ant baltos popieros. 
Jeigu ateivis apleido tarnystę 
dėl kitų priežasčių, ne garbingų, 
jam duota mėlynas ai' geltonas 
certifikatas. Mėlynas reiškia 
paliuosavimą be garbės, ir gel
tonas paliuosavimą su negarbe. 
Savininkas geltono certifikato 
negali būti priskaitytas prie ne- 
kvotinio stovio klasės. Mėlyno 
certifikato savininkas gali būti 
priskaitytas prie nekvotinio sto
vio klasės tik po pilnu ištyrinė
jimu jo rekordo.

“Sąžiningi priešininkai” ii 
tie, kurie paliuosuoti dėl “sve- 
timšalystės”, neturi garbingo 
paliuosavimo certifikatų. Ka
reivio paliuosavimo rekordas, 
turės visas reikalingas informa
cijas.
Paliuosavimas nuo kaikurių imi

gracijos aprūpinimų.
Ateivis veteranas — bet ne jo 

šeimynos nariai — gali būti įlei
stas į Suv. Valstybes, kad nors 
jis, jeigu ne dėl tarnystės šioj 
šalyj, nebūtų įleistas sulig Imi
gracijos Akto sekcijos 3-čios. 
Sekantieji ateiviai veteranai 
nebus įleisti.

1. Sergantieji pavojinga ai 
užkrečiama liga,*apart džiovos,

2. I^oligramistai,
3. Nedori žmonės,

t. Kontraktuoti darbininkai,
5. Kurie pirmiaus išdeportuo- 

ti arba neįleisti laike vienų me
tų,

6. Kurie atrasti kalti kokiu 
prasižengimu, inimant morališ
ką nedorumą, arba kurie pripa
žįsta papildymą to prasižengi
mo.

Iš kitos pusės, sekantieji ga
li būti įleisti, jeigu yra Suv. 
Valstybių veteranai.

1. »Silpno proto,
2. Ubagai, valkatos, girtuok

liai,
3. Džiova sergantieji,
4. Asmenys su fiziškais tru

kumais,
5. Asmenys, kurie gali tapti 

visuomeniškos sunkenybės,
6. Pinigiškai pagelbėti atei- 

v f ai,
7. Pasislėpėliai, ir
8. Nemoksliai.
Bet veteranas turi sutikti su 

kitais imigracijos akto aprūpi
nimais. Pav., anarchistai ir ko
munistai neįleidžiami. Tuo pa
du budu ateiviai veteranai nėra 
paliuosuoti nuo aprūpinimo, ku
lis sako, kad ateivis, atvežtas į 
Meksiką, arba kitą artimą šalį, 
kampanijos, kuri neprisilaiko 
prie Suv. Valstybių reguldcijų 
Kaslink ateivių peržiūrėjimo, tu- 
zi laukti dvejus metus pirm ne
gu gali prašyti įleidimo.

Deportavimas ateivių įleistų 
šiuo aktu:

Ateivis veteranas, įleistas ši
tuo įstatymu, vėliaus negali bū
ti deportuotas kaipo visuome
niška sunkenybė “dėl priežasčių 
■gzistuojančių prieš ‘ įleidimą”, 
Bet jį liečia visį kiti imigracijos 
■statymo deportavimo aprūpini
mai iki to laiko, kuomet tapsta 
Amerikos piliečiu.
.aivų kompanijos atsakomybės.

Aktas aprūpina, kad “asme
nys” '(Laivų kompanijos, ir ki
ti nešiotojai) neturės užmokėti 
jausmę iš $1,000, dėl atgabeni
mo į Suv. Valstybių uostą atei
vio veterano, kuris butų neįlei

džiamas, jeigu ne dėl šio akto 
aprūpinimų. Tolinus . nutarta, 
kad jeigu ateivis veteranas kon
sulo priskaitytas prie nekvoti- 
nės klasės, bet imigracijos val
dininkų sulaikytas laivų kompa
nijos nebus atsakomos.

Sugrąžinti mokesčiai.

Ateivis veteranas neturi mo
kėti “head tax”.

Taipgi neturi mpkėti dešimts 
dolerių už vizą. Interesinga tė- 
myti, kad Kongresas nori su
teikti tolesnių palengvinimų. 
Senate, p. Wadsworth (S. 4419) 
ir Atstovų Bute, p. La Guardia 
(II. J. Res. 271) ir p. Tilson, (H. 
R. 12659) įvedė bylas sulig ku
rių ateiviams veteranams, ir jų 
šeimynoms, U. S. Shipping 
Boar laivai teiktų sumažintas 
atvažiavimo ratas. Senatopo 
Wadsworth’o byla raportuota 
Senatui birželio 17 ir perėjo. At
stovo Tilson’o byla, kuri panaši 
viršminėtai, prielankiai rapor
tuota Butui birželio 16.

(FLIS.).

CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Premier Cab Co., dar nese
nai susitvėrusi, bet į trumpą 
laiką labai išsiplėtojusi, atsidū
rė icceiverio rankose. Heceive- 
rio pareikalavo kreditoriai, ku
riems kompanija nebegali iš
mokėti skolų. Skolos gi siekia 
net $1,500,()()(); turtas gi sie
kiąs‘apie $1,000,000.

Policijos viršininkas- panau
jino įsakymą policijai daboti, 
kad automobiliai nebūtų laiko
mi per naktis gatvėse. Esą jei 
žmonės gali nusipirkti automo
bilių, tai4 gali ir pasibudavoti 
ar nusisamdyti ir garažių au
tomobilių laikyti.

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 kapinėse, amžinai nu
tilusi ir negalėdama atsiuėka- 
vo( tiems, kurie suteikė jai pa
skutinį patarnavimą ir palydė
jo ją i tą neišvengiamų amži
nybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių padė
kų dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu-i 
sų dvasiškam tėvui, Kun. Kl. 
Albavičiui, Kun. Vaitekhičiui, 
Kun. Urbui, vargonininkui p. 
Saboniui ir kitiems vargoninin
kams, kurie atlaike įspūdingas 
pamaldas už jos sielų; dėkavo- 
jame grabeliui p. Mažeikai, 
kurs savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo, 
jų j amžinastj, o mums paleng
vini, perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius, dėkavojame visiems 
draugams, ir pažįstamiems ir 
pagalios dėkavojamd visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima Mo
tute sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje. t

Duktė, žentas ir Anūkės

Kraujo, odos, chroniškas j 

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

Dr. J. W. Beaudette .
VIRŠUI ASHLAND ST^TE 

BANKO T- '• !

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30. ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:3U po pietą

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvu.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH,
OPTOMETItISTAS

Palengvini akių įtempimą, kurti 
esti pri e kast Imi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 Iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7539

MADOS
Louis Barbogolla, 31 m., tu

rintis iiarzdaskutyklą Chicago- 
je ir javinę Bockforde, rastas 
rušautas Stickney miestely, 
prie 43 ir Oak Park Avė. gai
vių. Kas jį nužudė, kaip piųnas- 
ti»i; nežinomu. Spėjama, kad ji« 
galėjo būti nužudytas savitar
pinėj bu t tegeriu kovoj, ar gal 
ir šeiniininiuose nesutikimuo
se, delei kurių jis kiek laiko at
gal nušovė savo brolį.

Federalinis teisėjas Glifį’e 
uždarė vieniems metams 12 
karčiamų Chicagoje. Toji kar- 
čiamos daugiausia priklausė 
lenkams ir italams.

Myrtlc Eilėn Toller, 4 m., 
2045 Morse Avė., pasimirė nuo 
apdegimo. .Ji labai apdegė ban
dydama uždegti puvėsį.

Bridgeporto " biznierius Her
mai! Peters, savininkas) čevery- 
kų sankrovos prie 3145 South 
Halsted St., liko apiplėštas be
važiuojant į Stock Yards State 
Bank. Vežant į banką pinigus, 
patiltėj prie 40.* ir Halsted gat
vių pastojo jam kelią kitas au-
tomobilius, iš kurio iššoko du 
plėšikai ir atėmė iš Peters

A + A

JURGIS DOVGIN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Trečiadienyj, Birželio 16 dieną, 
1926 m., sulaukęs ^8 metų am
žiaus; gimęs Kauno red., Tel
šių apskr., Aleksandros mieste
lio, paliko didelicRne nuliūdime 
moterį Anastaziją po tėvais 
Adgalnaitė, 3 brolius: Praną, 
Antaną ir Jeronimų ir brolie
nes ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3201 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Liepos 9 dieną, 1:30 vai. 
po pietų iš Eudeikio koplyčios, 
3201 Auburn Avė. į1 Tautiškas 
kapines. * * • *

Visi A. A. Jurgio Dovgino 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse 'ir suteikti 
jamv paskutinį patarnavimą ir 
atsisvfikihimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Broliai, Brolienės 
ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Simpatiškas 
Mandagu"
Geresnis J r Pi
gesnis Už Ki- 

„ tų Patarnavi- 
F mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Aveniu, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Boulevard 4199

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.;
Chicago, III. y

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su muai; 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Gararituoiame visą savo darbą, ir 
žemas musų karnas. Sergėkite savu 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

.Akinių Prilaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue
. Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Canal 0523
Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis. k *

No. 2713. Jauninantį baliuj sukne
lė. Tinka iš bilc materijos. Galima 
ir dėvėti ant gatvės arba namie. 
Elegantiška ir smagi suknelė.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 yardų 36 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blaąkutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kajna 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
*rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS. Pattern Dept. *
1789 S. Halsted St., Chicago, .IU.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siunti rn-an pavyzd) No........ ...........

Mieros.............. ........... per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(AdTMM)

Į IMiMtai Ir vaįat.)

$950.

į Pacific and Atlantic Photo j
čermcėva, nauja rusų šokėja, 

kuri turi nepaprstą pasisekimą
Europos sostinėse.

- - . . t--. - — - . - - -f

Garsinkites Naujienose

PETRAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny], Liepos 6 dieną, 7 
valandą ryto, nelaiminga inir- ■ 
čia, tapo Užmuštas prie darbo, H 
1926 m., sulaukęs 48 metų am- u 
žiaus; gimęs Bugenių kaimas, M 
Telšių apskiičio, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli- K 
muosius ir mylinčius moterį ■ 
Vincfyitą, dukterį Petronėlę, du 
aunu Joną ir Pranciškų. Kūnas I 
pašarvotas, randasi 2248 W. B 
24th Street. ‘ K

Laidotuvės įvyks Ponktadie- M 
nyj, Liepos 9 dienų, 8 vai. ryto D 
iš namų į Aušros Vartų para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus K 
gedulingos pamaldos už velionio 
.sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Pociaus gi
minės, draugai x ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti H 
jum paskutinį patarnavimą ir ja 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, B
Moteris, Duktė ir Simai '

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ I 
borius Lachavvicz, Telpfonas h i 
Canal 2199. x fl i

Jei norį turėt 
nuolatini draugą •- 
Skaityk Naujienas.

S. M. SKUDAS ]|
LIETUVIS

Graborfas ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai Ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Phone Boulevard 5208
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių
Automobilių patarnavimas viso
kioms reikalams dieną ar naktį

1646 W. tr t h St., Chicago

DAINOS
Del keturių balsų

.u. , ►Surinktos L. Eremino
šios dainos tinka chorams ir 

fivartetąms, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų'kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną iių daiųiį 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmesi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
‘liuntimu $1.50.

NAUJIENAS '
1739 So. Halsted S t. ” 

Chicatro. TU.

Mmi Kas Dedasi? ,

ą/££y’SįVATCL£

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘vi dieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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8 NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad. Liepos 8, 1926

Lietuviu Rateliuose
Rado nužudytą lietuvį

Prieš kiek laiko buvo rašyta 
Naujienose apie pražuvimą lie
tuvio Jurgio Daugino (angliš
kai vadinosi George Douphin), 
gyvenusio prie 818 W. 35 PI., 
bet turėjusio mažų karpeuterys- 
tės lapukę prie 2216 Archer 
Avė. Prapuolė jis birželio 15 d.

Dabar tapo surastas jo lavo
nas mažoj šandelėj prie 2161 
/\rcher Avė., kur jis pirmiau 
turėjo vietą pasidėti įrankiams. 
Jį indo nurėdyta moteriškais| 
drabužiais, 
čių ir lurbut 
gulėjo jo kiti 
ra i pripažino, 
tas apie birž.

aprėdytą
pririštą prie kupe- 

pasmaugtą. šalo 
drabužiai. Dakta- 
kad jis nužudy- 
16 d. ir lavonas 
išgulėjo toj sau

lelėj. Dabar eina tyrinėjimai ir 
kol kas nieko tikro negalima 
pranešti. —Gs.

Vaiky piknikas
Rengia ateinančiam sekmadie

niui Jaunoji Birutė.

Jeigu oras pasilaikys taip gra
žus ir šiltas iki savaitės pabai
gos, tai dugelis musų vaidučių 
turės progos išvažiuoti Į miš
kus ir laukus.

Jaunoji Birutė šiam sekma
dieny rengia didelį pikniką-iš- 
važiavimą i Berrington, III., kur 
Vincas Bige lis, savininkas pui
kios fanuos suliko priimti jau
nus svečius iš Chicagos.

Važiuoti tenai teks, 
automobiliais, 
kankamai.

kuriu
žinoma, 

bus pa-

Visi tėvai ir 
ateiti šį vakarą 
Square svetainę 
pikniką plačiau.

vaikai prašomi 
i Mark \Vhite 
ir sužinoti apie

Town of Lake
Sudegė krautuvė

• Vakąr anksti rytą, visai 
tikėtai užsidegė valgomųjų 
daiktų krautuvė 4517 S. Do
nore St.

ne-

Skubiai atvažiavusieji ugpia- 
gesiai užgesino liepsnas. Bet^ 
nuostolių > savininkui lietuviui 
padaryta pusėtinai. —Rep.

North Side
Bolševikų chuliganizmas 

Jefferson miškuose

užėjęs i t
Morning Star kliubą nugirdau 
būrelį kliubiečių besitariant aut 
rytojaus, liepos I d., važiuoti į! 
Jefferson mišką, ten krūvoj 
praleMi sekmadienio dieną.

Ar irgi prisidėjau prie to, 
būrelio ir ant rytojaus nemažu 
būreliu automobiliais išvykome 
į Jei fi rson mišką ir apsistojo
me aiit kalnelio. Buvo dar 3 
vai. po piet.

Mus buvo nemažas būrelis. 
Niekurie susėdome ant žolės 
pasikalbėti, o kiti ėmė žaisti.

Kjek vėliau pradėjo sukinė
tis ir bolševikai. Praėjo pro ša
lį vienas, praėjo kitas ir susi
metė nedideliu būreliu kiek to
liau. Bet matant tokį gražų mu
sų barelį jiems net seilė pra
dėjo varvėti, nes, tariant Kry
lovo žodžiais, “cfiot vidit oko, 
da zųjy neimiot”: mato gražų 
būrelį žmonių, bet nėra kaip 
prie jų prieiti. Bet musų bolše
vikai gąl ir nėra gudresni 
aną Krylovo lapę, bet daug 
chališkesni: jei ko negali 
siekti geruoju, tai stveriasi

už
na*

ir chuliganizmo. Taip padarė 
jie ir čia.

Pastovėję, valandėlę tolėliau 
ir pavarvinę seilę, palaukė kol 
mes susėdome valgyti, nes ta
da jau nesitrauksime iš vietos 
ir nebėgsime, ir pradėjo, kaip 
išalkusių vilkų gauja, pusračiu 
pamaži slinkti artyn mirų. 
Slinko pamaži ir atsargiai — ir 
prislinko.

Prislinkę prie musų būrelio 
jie tuojaus susėdo kartu su 
mumis ir tuifjaus vienas jųjų 
akiniuotis pradėjo mums savo 
purvinų bolševikišką spyčių 
rėžti. Mes nebuvome atvažiavę 
bolševikų kvailybių klausytis ir 
neturėjome tam noro, tad mes 
tuos ponu-' mandagiai paprašėm 
išsinešdinti iš musų būrelio kur 
kitur: miškas yra didelis ir vie
tos

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
1 -------------------------- VyrųHarvey, UI. — Didelį pikniką 

rengia šv. Juozapo Draugystė M’ 
SLA 289 kuopa bendrom jėgom. 
Piknikas įvyks subatoj po pietų, 
Liepos-July 10 d.. • Pradžia 2 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlybos nak
ties. Pikniko vieta Calumct Grovc,1 
Blue Island, III, |

Taigi vietos lietuviai ir lietuvai
tės esate kviečiami atsilankyti. I 

I aipgi ir ‘O’irlinkcs n>i<‘.stehų stogų prakiurimas užtaisomas
važiuokite pi nelįsti d eną m y - j garanti.ojr.mas už $4. Automobi- ro oro, nes lai yru gražiausi vieta i * . ♦ — .

vulovvsteUS ’^Kar- ' apipHnkej. ' (staiga 34 metų senumo.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 8S% 

Mes pardundame visiems olsello 
kainomis

Levinths) Plumbinr Snpplv Co^ 
1637 West Dlrlslon Stw 

netoli Marshfield

| REIKALINGAS darbininkas dėl 
mokinimosi duonų kepti (ketvirtaran- 
kis). Atsišaukit prieš piet. 3800 So. 
Emerald Avė. Phone Blvd. 7635.

tliaus.
apielinkčj. 
berilis po ......... .
Kviečia Rengėjai

STOGDENGYSTfi

ir garanti.ojcmas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir

Birutės choras laiko dainų pa- Dunne Roofing Co.. 3411-13, 
mok:) šį vakarų Mark <White parko. Avė. Phcr.e Lawn<lale 0114. 
svel., X vai. vakaro. A. Vanagaitis ---------- .. ... -
kviečia visus prie darbo. Dabar ir 
nauji nariai yra priimami į chorą. 
Kviečiame atsilankyti. —Birutė.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. \V. of A. mėnesinis susirinki
mas j ; '• ; 1 ,!----- “
7:30 vai. vakaro 
Yra svarbių reikalų dėl svarstymo, 
todėl visi dariai kviečianti dalyvau
ti.

įvyks pėtnyčioj, liepos 9 d 
, 1561 N. Robey St..

A. M. Kadael

Jaunosios Birutės tėvų komiteto 
susirinkimas įvyks šiandie vakare, 
tuojau po pamokų, Mark, White 
svotainėj. ‘ Prašomi visi levai atsi
lankyti. Bus svarstomi svarbus da- 
lygni. —Org.

REIKALINGAS Barberls, geistina, 
kad butų gftrai baty*'^ to darbu.

7 W. 22nd St.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
BARGENAS. Mokyklos reikmenų 

krautuvė, prie 3 mokyklų ir prie lie
tuvių bažnyčios. Savininkas mirė, kai
na $400, rendos $25 į mėnesį.

1656 Waban»ia Avė.

PADeKAVOSI

NAMAI-ŽEA-E
TUŠČIAS kantarų namas, 4 

miegruimiai, garažas ir vištų jardas, 
ant 2 lotų, netoli mokyklos ir baž
nyčios, kaina $4,800, cash $1,000, $50 
rendų j mėnesį. 1642 W. 36th St., 
netoli Western Avė., telefonuokit sa
vininkui Proapect 10469.

Man už bučernę, nupirk* 
dainas tą seną vietą lietuvių 
kolonijoj.

šiandie Chicagos Lietuvių Drau
gijos S. P. valdybos susirinkimas 
Not kaičio krautuvėj, 1850 W. North 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakaro, Ma-. 
tonėkite visi draugijos valdybos 
nariai būtinai atvykti.

Julius Mickevičius, 
Ch. Liet. Draugijos pirmininkas

Didžinusi'n ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai siundomi. L J.

“ “ “ 3411-13, Ogden

KRAUTUVIŲ FJKČERIAf 
Grosernių, Bu- 
čermų, Delikate- 
ssen, Ręsta u ran
tų. Kendžių, Be-
ktmių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas. žemos kainus. 

Soglhelms, 1912 So State St.

Tel. Yards 728^ '
Res. Tel. Hemlock 6244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malovojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Pigi — gera — sena

MAŽAS cash investmentas. Dide
le proga. 2 augštų garu šildomas 
apąrtmentinis namas, 4-4 kambarių 
apartmentai, uždaromos lovos, mo
demiškas, parinkto j vietoj, kampas 
60th ir Troy, kaina $31,000, cash rei
kia nuo $3,000 iki $5,000.

H. W. ELMORE & CO.
Kedzie skyriaus ofisas 
6254 So. Kedzie Avė. 

Tel. Prospect 2433

S t u d e b a k e r automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
.r kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude- 

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

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Klausk savininko

1727 So. Union Avė.

Agentai neatsiliepkit.

PARDAVIMUI saldainių ir grose- 
rio krautuvė. Nupirksit pigiai, kas 
atsišauksit šią savaitę.

3518 So. Wallace Street

PARSIDUODA 2 kėdžių barbemė.
730 W. 17th St.

D.
NAMAI-ŽEMF

NAUDOKITĖS proga
IŠSIMAINO puikus dvaras, netoli 

didelių miestų, ir tarp keltų Įeik u, 
netoli nuo Chicagos, su visais gyvu
liais ir mašinerijoms, kas reikalinga 
ant ūkio. Randasi Michigan valsti
joj.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 ir 4 kambarius, parduosiu 
už $8,500 arba mainysiu ant cottages 
toliaus iš miesto. Cottage randasi 
Brightųn Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po' 4 ir 4 kambarius, cementuo
tas skiepas, antaukštis drabužiams 
džiauti, namas randasi lietuvių apie- 
linkėj. Parduosiu už $8,500 arba mai
nysiu ant bučernės, restauranto arija 
ant nedidelios farmos.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
farmos, 2 storai ii\ 1 flatas.

Kreipkitės pas*
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

Inventoriaus išpardavimas
Visi karai turi būt išparduoti. 

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

kitus lengvais išmokėjimais.
Nasp Sedan 5 pass. $335 cash, ki

tus lengvais išmokėjimais.
Buick sedan ’26, 5 pass. $365 cash, 

kitus lengvaįs Išmokėjimais.
Reo. sodan, nauji tajerai $295 cash, 

kitus lengvais išmokėjimais.
Moon Sport, sedan perfect $350 

cash,
Hudson

cash, 
Hudson

cash,
Roamer sport, classy, / $175 

kilus mėn. išmokėjimais.
Maxwell tourihg, $150 cash, 

mėn. išmokėjimais.
Paige sport touring $95 

mėn. išmokėjimais.
Ford sodan, $150 cash, 

išmokėjimais.
Reo sport touring $395 

mėn. išmokėjimais.
15 karų po $25 kiekvienas
Visi karai yra musų garan

tuoti ir suteikia gerą patarna
vimą. Jus pasipelnysit laike 
šio išpardavirild/ Išmokėjimais 
pagal jūsų parankumą. Atdara 
vakarais ir nedelioj.

Atsineškit šį skelbimą, gau
site specialėš kainas.

NASH-KULLBERGER
Sales and Service

1441—53 E. 75th St. 
įlydė Park 4881

Authorized Nash Dealers

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotų už 

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

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
S>auzdinam įvairius spaudos dar

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

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVE
710 W. 83rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

TURIU parduoti naują mūri
nį kampinį namą, skiepas 9 pė
dų augščio, pirmas augštas 2-4 
kambarių, 2 augštas 7 kamba
rių. Parduosiu pigiai iš priežas
ties svarbaus atsitikimo. Savi
ninkas, 4458 So. Troy St.

SERĄ!—BONAI
lr==aBSSl' r. ' . —

LIETUVOS

BONAI 
taipgi Vokiečių, Francuzų 

ir kiti bonai

Perkame-ir 
Parduodame

Kainas siunčiame dykai 
ant pareikalavimo 

Asmeniškai ar per laišką kreip
kitės pas bonų ekspertą (rašy
ti reikia angliškai ar rusiškai) 
•— pas

S. EFIMOFF 
, Room 1005 29 Broadway 

New York City
.. -±JĮ

MORTGECIAI-PASKOLOS

Tautiškos Kapinės. — 
lotų savininkai ir dr-jų 

esate kviečiami įį kapinių 
susirinkimą, kuris įvyks 

1926 m., 
.. ........3133 So.

anw pirmų lubų, 7:30 
vakare. Jūsų atsilankymas buti- 
reikalingas, nes yra daug svar- 
reikalų dėl apsvarstymo, kurie 
reikalingi dėl kapinių labo.ų 
— Lietuviu Tautiška Kapinių

Valdyba.

Lietuvių
Gerbiamieji 
atstovai, 
pusmetinį 
Pėtnyčioj, Liepos-July 9 d
Chicagos Liet. Auditorijoj 
Halsted St. 
vai.

i

užtenka visiems, tad jeigu 
nori saviesiems savo kvui- 
spyčius rėžti, jie gali paei- 
toliau ir ten gali šūkauti 

į k ek tik jiems tinka ir keikti 
ką tik jie nori, visai nelendant 
prie svetimų žmonių, kurie tų

| spyčių visai nenori klausyti*.
Bet kur tau bolševikai pa- 

klausfys mandagaus įspėjimo. 
Vieton nešdintis toliau, jie 
dar pasikvietė Andriulį ir ėmė 
mus visus kolioti. Matydami, 
kad mandagumas nieko negelb
sti, kaip kad deglosios neišpra
šysi iš bulvių vien mandagiais 
žodžiais, mes tada griežtai pa- 
reikalavqm juos išsinešdinti. 
Ypač griežtą reikalavimą pa
statė musų moterys. Tečiaus 
bolševikai netik nepaklausė ir
šio reikalavimo, bet dar labiau 2“! 
ėmė mus kolioti. Pamatėm, kad 
bolševikai žodžių nesupranta ir 
todėl sukilom ir nusitarėih juos 
visus paimti už ausų ir nuvesti 
loliau nuo mus buręlio. Šitokia 
kalba bolševikams pasidarė 
suprantamesnė, o kadangi jie 
savo auHj “rrevoliucijos” 
d:li aukoti nepanorėjo, o Lv to.^ 
ir sarmata, 
reikia dar už ausų vedžioti, tai 
tada patys pasitraukė, taip kad 
mes jau ramiai galėjome baig
ti pietus ir paskui tiek pat ra
miai žaisti iki vėlaus vakaro.

Vėliau prie musų būrelio vėl 
buvo sugryžęs Andriulis ir vi
saip tupciodamas apie mus, 
ėmė mus atsiprašinėti. Matyt ir sunaus Povilo Vaitonio, 
iio irifr-dioK siinralo kad * f.,in' Mirdejau kad nuo 1913 metų gyve- |ie pagalios suprato, Kaa taip Chicago. III. Todėl prašau, mie-

yra

...............  . .......... , 
Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių > 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

išmokėjimais.
sodan i 

kitus inčn. išmokėjimais, 
sedan, nauji moliavo, $295 
kitus mčn. išmokėjimais, 
cbach, retas bargenas $260 
kitus mėn. išmokėjimais.

cash,

_ 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

Balto Dobilo Kliubas taikys savo 
pusmetinį sushinkimą, Liepos 9 d., 
1926* m., 8 vai. vak., Savoj Svetainėj, 
Šiame susirinkime bus apkalbama 
Brighton Parko “Club House” atida-

IUUI- 1 y,n°. Taipgi bus išduota raportas 
* pusmetinės kliųbo finansinis padėtis, 

s paaiškinta santykiai su federaci- 
jei didelius vyrus ja, ir daug kitų. Taigi draugai pri

valote ateiti.
— Dobilas

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

k ........■■■■■■I.— II ■■ ■■■

cash,

kitus

cash,

kitus

kitus

mėn.

kitus

ASMENŲ JIESKOJIMA!
Aš Stanislovas Vaitonis, paeinan

tis iš Lietuvos Pakarklių kaimo, o 
dabar gyvenantis Karaliuniškio 
vienkiemy. Kupiškio vaisė., Pane
vėžio apskr., paieškai) savo tikro

Amerikoj

kaip jie elgėsi, nesielgia jokie 
nors kiek padorumo ir sarma
tos turintys žmonės, ir pilnas 
didžiausio nuolankumo, su nusi
žeminimu trindamas rankas at
ėjo atsiprašyti.

Ištikrųjų, man teko būti dau
gely išvažiavimų, bet dar nie
kad neteko matyti, kad kas elg
tųsi taip be jokios sarmatos, 
taip chuliganiškai, kaip kad 
elgėsi bolševikai šiame atsiti
kime. Bet tai ne pirmai atsi
tikimas: jie visur taip elgiasi, 
todėl ir nestebėtina, kad žmo
nės jų šalinasi ir nenori su jais 
ką nors bęndra turėti. Taip, 
kaip blaivas žmogus nenori su-> viiiški’ų Valsčiaus 
sidėti su girtu, taip ir išmin- šepšinės vienkiemis, Lietuva, 
tingesnis žmogus niekad neno
ri susidėti su suchuliganėjusiais 
gaivalais.

Tavorščiu F rentas.

las mano sūneli, pats atsišmik, ar
ba kas kitas patėmijęs laikraštyje 
atsišaukimą man praneškit, už ką 
busiu labai dėkingas. Mano adre
sas: Stanislovas Vaitonis-, Karaliu
niškio vienk., Kupiškio paštas, Pa
nevėžio apskr., Lietuva.

PAJIEŠKAU pusbrolio Juoza
po Monstailo. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu jį patį ar kas jį 
pažįsta pranešti šiuo adresu: 

VVLADAS MONSTA1LAS 
2612 W. 47th St., Chicago, III.

JIEšKAU savo brolio Antano Sra- 
binskio, kuris save pasivadinęs, A. 
Sanders. Pirmiau jo adresas buvo, 
864 So. State St., Chicago, III. Ma- 

I no adresas, Mikas Srabinskas, Sur- 
, Kėdainių apskri-

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

Prisidėkite į šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai paŠelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai Ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio

na- <!•• 1026 metų yra priimamos ir 
* ‘ dietos draugijos, jeigu dar draugi
nei jos piniginis turtas nėra visai blo-

BIRUTES
Saldainiai (Kendės) iŠ Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
damą nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311S Halsted St. Chicago 

Tel. Yarda W62

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
• CHICAGO

Taisau 
porčius, 
greitai i

DAILYDĖ
visokius medžio darbus:
garažus. Darbą atlieku 

ir sąžiniškai.
KAZYS JANIULIS 
3237 So. Ūme St.

CHICAGO, ILL.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir. MOTERŲ/

REIKIA namų sargo ir jo mo
teries prie abelno namų darbo, 
40 kambarių hotely, $86 j ihė- 
nesį ir gyvenimui kambariai.

9 N. Oakley Blvd.

REIKIA OARRININKŲ
MOTERŲ

FORDAI 
l šita 
bodie 
ir aukščiau. Su ir

PRALENK šit? 
kai nauji 
liaus. $150 
starterių. 

ROY F.
Autorizuoti Fordo Pardavėjai 

4301 W. Madison St.
Austin 2644

atnaujinti tro- 
visokio sty- 

be
MUDD MOTOR CO.

DYKAI
Parsiduoda Ford trokas. Geras dėl 

jučernės bei grosernės. Parduodu, 
nes neturiu kur laikyti. Atiduosiu už 
! >35.00. Gerame stovyje, bėga 
naujas.

2057 W. 22nd Place 
Tel. Canal 1307

kaip

PAJ1EŠKAU Adomo ir Jievos Rač- 
kauskių gyvenančių Chicagoj nuo 1912 
ii' 1913 metų, paeinantis iš Lietuvos 
Tauragės apskričio, Laukuvos para
pijos, šiautelių kaimo. Prašau atsi
liepti pusbrolis

JUOZAPAS MICKEVIČIUS 
Šiauliai, Trakų gat. No. 10 

Lietuva

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

BEI KALINGA mergina prie na
mų darbo. 2342 So. Leavitt St. Tel. 
Canal 1678.

PARDAVIMUI

ISRENOAVOJIMUI
ŠTOKAS 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 namą. 1434 S. 49th Ct. Sa
vininkas gyvena 4936 W. 14th 
St., Cicero, Iii.

REIKIA moterų sortavimui sku
durų. 1452 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI pool room, sal
dainių, cigarų ir ice crcam ir 4 
gyvenimui kambariai užpakaly, 
labai pigia kaina. Atsišaukit 
2059 W. 21 Pi.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

LIETUVIŲ SALESMEN’Ų

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalovv. Nauios konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,6C0. Kaina $8,000, 
$5,000 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

The Roy T. Mould Co'.
7627 W. B3rd st., Argo, III.

TURIU parduoti į 5 dienas savo 
biznio lotų j Westcbester, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. stoties, tik 
.$<300 reikia. Naujienos Box 810.

MAN reikia pinigu, turiu par
duoti savo bizniavą lotų, 30>fl25, 
greitai augančioj apielinkėj, tiktai 
vienys blokas nuo “L” prailginimo. 
Didelė proga kilimo kainų.

NAUJIENOS, 
Box 811'

DIDELIS BARGENAS
J)u apartmentiniy namų lo

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

PARSIDUODA namas su bizniu 
geroj vietoj. Nupirksit pigiai. 3232 
So. Lowe Avc.

TURIU parduoti už didelį barge- 
nų naujų 8 kambariu namų, moder
niška, dėl didelės šeimynos, kaina 
$7500, cash $2100. Už cash pigiau. 
6838 S. Claremont Avc., Phone 
Prospect 4547, netoli 69 ir Western 
Avė. 1<arų linijos.

PARSIDUODA naujas medinis 6 
kambarių namas. Didelis bargenas, 
tik $5,700. Juozapas Gaižauskas, 112th 
St. ir So. Turner Avė., Mt. Green- 
wood, III.

1 BLOKAS nuo 53rd St. ir Kedzle 
Avc., 5 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnas šildomas, lotas 31x125, tiktai 
$7,956, cash $1,000, kitus kaip ren- 
dą.

JOHN L. SHERIDAN CO. • 
5312 So. Kedzle Avė.

Prospect 3630

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 
kambarių, karštu vandeniu 
pirkėjas gali gyventi ant 
dekoruotas, kaina $12,500. 
68rd PI., Republic 9469.

pėdų, 5-6 
šildomas, 

1 ’augšto, 
3332 W.

PARDAVIMUI moderniškas 5 kam
barių medinis bungalow, stikliniai 
porčiai ir didelis naujas garažas, lo
tas 38x125, furnas šildomas, netoli 

kaina $5,200. Matykjt

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

, ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260k______ ______________________)
Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000,x Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė_ 
tiesiniais 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.

gas. Apie sąlygas Įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julįus Mickevičius, 17o9 So.

i Halsled St. Tel. ^Boosevelt 8500.
j Pavieniai nariai norinti Įstoti j 
šių draugijų, galite paduoti prašy
mų bile vienam draugijos nariui, 

i arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikacijų j Chi- 
cagos Lietuvių Draugijų S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

RENDON 6 kambarių flatas, mo
demiškas, karštu vandeniu šildomas, 
naujai dekoruotas, 1 lubos.

6738 So. Campbell Avė.

PASIRENDAVOJA Storas, tinka
mas oarberiui arba grosernėj. Steam 
heat ir janitoriąus patarnavimas. Ne
brangi renda. 729 W. 18th St.
TJ-2 LL". J - T'

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai

kys savo pusmetinį susirinkimų Ket
verge, Liepos 8 d., 8 vai. vak., Davis 
Suuare Park svetainėje.

— H. L, Rašt.

KAMBARYS dėl rendos 1 arba 2 
vyram. Be valgio. Bumas šviesus. 
Vincent Minialgo, 3520 Lowe Avė.

KAMBARYS ant romios vienam 
Ivaikinui* be valgio, 1*718 So. Halsted 
‘ St., 2nd fl.

Vien^tik prižadėjimai neužmoka bi
lų. Nebūkit užganėdinti darbu, kuris 
neturi jokios ateities. Suteikit sau 
progą uždirbti daug pinigų. Musų la
biausiai pasekmingi vyrai ir mote
rys pardavinėtojai, yra taip pat pa
prasti žmonės, kaip ir jus. Mes iš
mokinome juos kaip pardavinėti.

Mums reikia keturių lietuvių sales- 
nienų <|el pardavinėjimo puikių są- 
vasčlų, kurios randasi netoli nuo ele
vatorių linijos.

Tai yra viena didžiausių progų 
Chicagoje uždirbti daug pinigų. Mu
sų biznis taip greitai auga, kad mums 
reikia daugiau vyrų tuojau. . Alga, 
bonus ir komišinas.

SHĘKLETON BROTHERS
160 N. La JSalle St., Room 416 

arba Skyriaus ofisas
6131 W. 22nd St. x

■i i 1--------!------------- - -

REIKALINGAS vyras pagelbon 
karpenteriui, tuojaus; atvažiuokit ga* 
tavai j darbą.

4917 W. Armitage Avė.

TURIU parduoti grosernę ir bu- Arc.h?r, Aye*»rL vni<nn. eOr<»'O’ 
černę, labai geroje vietoje. Taipgi savininką JAMES KELLER, o35- tSo. 

I modferniški kambariai rendon,-McVickers Avė., Prospect 3742.
1(40' į pičnesį. --------—— ......   - —------ ------

Atsišaukit tuojau
2252 W. 54 PI. PARDAVIMUI 35 akrų vaisių far- 

ma, 9 mylios nuo Benton Hąrbor, 
Mich. tarpe lietuvių farmerių.

Atsišaukite pas
P. STOGIS 

400 W. 72nd St. 
Tel. Vinceimes 0111

Nerok u o jame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300, savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3¥2 nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

MOKYKLOS
ICE ‘ CREAM parlor su užkan

džiais, kur parduodama visokių 
sendvičių. Vieta randasi tarpe dirb
tuvių ir tirštai apgyventa. Parduo
siu labai pigini, nes išvažiuoju j 
Europą. Galima ištirti per keletą 
dienV« . j PARSIDUODA 2 aukščio mūrinis

2618 W. Chicago Avė. į press plytų namas, 5 ir 6 kamba-
’ s ' riai, 1 aukštas karštu vandeniu šil-

PARDUOSIU saldainių ir ice doma. Parsiduoda automobilius Jewett 
crcam krautuvę, arba mainysiu ant 1923 sedan.
automobiliaus. 1715 S. Jefferson St. Į Atsišaukit vakarais.
-------------------------------------- 1---- -— 5938 So. Maplewood Avė.

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

PARSIDUODA bučernė ir grosfer- 
nė. I^nkų, vokiečių ir slavokų apgy
venta apielinkė. Nebeužsiimsiu biz
niu. 1651 W. 21 st Place.

PARSIDUODA arba išsimaino bu
černė ir grosernė lietuvių kolonijoj.

2801 So. Union Avė.

PARSIDUODA bungalow, 6 rui
mų, karštu vandeniu šildoma, 2 
mašinų garažas, vištininkas, akeris 
žemės. Nupirksi! su mažai pinigų, 
arba mainysiu j didesnį namų.

3200 So. Lowe Avė.
TeL Boulevard 7305

. Vasarinės Klesos.
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Spėcialės 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. HUTF1LZ, Manager


