
V0L. XIV

The First and Greatest Lithuaniun Daily in America

NAUJIENOS
Th« liyhuanian Daily N«w«

FUlLIiHED BY O. LITHUAN1AN NBWI PUBL1IHING CO., INC.
1739 South HaLted Chicago, Iliinoia

T«l«pboa« Rooaavalt 8500

j Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienruštia Amerikoj

NAUJIENOS 
uNivERsuipj|i^o's Lithuanian Daily News

Entered aa Mcond Claas Matter Mareh 7, 1914, at t\e Poat Office of Chlcafo, UI., 
, under the Act of Mareh 8, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America j

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily N«wa

FU1L1IHED BY LlTHUANlANeNBWI PUBLIIHINO CO.. IN J.
1739 South HalitU Street, Chieago, lllinoii

Telephoae Rooiavalt 8600

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Liepos-July 7 d., 1927 437 No. 158

Grąžino dvarą Kunigaikščiui Rad^ivilai
• ’ ’ ’ i I J-‘ . *. ’ ’ ’ ) .* • 1 . . . ,

Gavusieji dvaro sklypus 
mažažemiai išvaikyti
Kauno ‘‘Lietuvos Žinios” praneša:
“Kunigaikščio K. Radzivilos Lėnio palivar

kas buvo išdalintas ir gavę žemę šiemet pradėjo 
plėšti dirvonus. Tik štai raitas kunigaikštis at
lekia ir įsako iš jo žemės tuoj visiems išsinešdin
ti, o jeeigu kas nepaklausys, tai tų arklius nu
šausiąs. Vietos kaimų, Lėnio ir Ažulėnio, maža
žemiai apleido žemę, o atvykę j Ukmergę sužino
jo, kad tas palivarkas nors ir buvo išparceliuo
tas, bet yra grąžintas kunigaikščiui.

Taujėnų valsčiaus seniūną Imbrasą Petrą 
šių metų gegužės mėn. nubaudė 50 litų arba 7 
paromis pabaudos, kad jis tą pat dieną nespėjo 
po kaimus išnešioti ir išklijuoti pirmo valdžios 
atsišaukimo j visuomenę.

s TRĖMIMAI
Šių metų birželio mėn. ištrėmė iš Taujėnų 

valsčiaus tris ūkininkus: J. Keselį, buvusį Seimo 
narį, J. Pūką, valsčiaus tarybos pirmininką, ir J. 
Maitinionį, viršaitį. Juos išvažiuojančius išlydė
jo tūkstantinė minia ir kelionei sunešė sūrių ir 
visokių skanėstų.

[Pacific and Atlantic Photo]

Anglijos kąrą vyriausybė Kinuose konfiskuoja komunistų propagandos literatūrą^ Britų 
laivais įšmugeliuotr į Hankovą. Suimta tos literatūros 25 tonai.
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24 valandų cigarinlnky Didelis socialdemokratų
protesto streikas laimėjimas Meklenburge

16.000 cigarų dirbėju Tampa]
reiknlimn paleisti iš kalėjimo lenburgo provincijos landtago 
Sacco ir Vanzetti I (seimo) rinkimuose, kurie ką

------------- ’ tik įvyko, Vokiečių sccialde- 
TAMPA, Fla., liepos 6.—Tam- mok ratų partija išėjo didžiuu- 

pos cigarų fabrikų darbininkai, šia laimėtoja.
viso daugiau kaip šešiolika' Sooialklemokratų lainitjnmas
tūkstančių, nutapė paskelbti čia buvo lygiai taip didelis, 
dvidešimt keturių valandų strei kaip kad nesenai įvykusiuose 
ką protestui prieš žudymą
mirties bausmei pasmerktų Ni- 
cola Sacco ir Bartolomeo Van- 
zettti.

Streikas turės* prasidėti šian
die vidurnaktį ir tęsis iki se
kamo vidurnakčio. Vidurdienį 
įvyks milžiniškas mitingas, 
bus priimta rezoliucija su 
kalavimu, kad pasmerktieji 
tų paleisti iš kalėjimo.

BERLINAS, liepos 6. —Mek-

kur 
rei- 
bu-

rinkimuose Sterlitz’e.
Bet kaip didelis buvo social

demokratų laimėjimas, taip di
delis buvo komunistų pralaimė
jimas. Komunistai šiais Mek
lenburgo seimo rinkimais nete
ko visos pusės to savo atsto
vų skaičiaus, kurį jie turėjo 
pirmykščiame seime.

Vokiečių monarchistai 
jau stipriai rinkimuose 
laimėjo. r /

taip-
pra-

Japonija siunčia dar 2,000 
kareivių j Tsingtao

Jugoslavija varo laukan 
Italijos attache

TOKIO, Japonija, liepos 6.
Japonija siunčia į Tsingtao, 
šantungo provinciją, Kinuose, 
dar 2,000 kareivių iš Darieno.

Lenkija panaikino 
pasporty vizas

BERLINAS, liepos 6. —Len
kija panaikino vizas visiems 
asmenims, keliaujantiems per 
Dancigo koridorių Dirschau- 
Danzig-Marienburg geležinke
liu, sujungtu su regularine Ber- 
lino-Varšuvos tarnyba.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 6. — Jugoslavijos vy
riausybė įsakė Italijos preky
biniam attache, grafui Lones- 
tabile della Staffa, tuojau ap
leisti Jugoslavų žemę, už tai, 
kad jis kirto į žandą Franci jos 
militariniam attache, kapitonui 
Servoni. Pastarasis kaltino 
fašistų attache Staffą dėl šni
pą vimo.

CIRKUS SIŪLO LINDBER- 
GUI MILIONO DOLERIŲ 

KONTRAKTĄ

Smarki audra Ruipani- 
joj padarė $2,000,000 

žalos.

liepos 
6. — Viena cirkaus bendrovė 
pasiūlė pagarsėjusiam lakūnui, 
pulk. Charles A. Lindberghui, 
miiiono dolerių kontraktą, kad 
jis pataptų to cirkaus narys.

EVANSVILLE, Ind
— Viena

Beveik visas Šantungas 
kantoniečiy rankose

Tsingtao miestas 
šiauriečių generolas 
nacionalistų pusėn

paimtas;
perėjo

liepos 
generolui

Bolševikų provokacija
neišdegė

“teisę” bolševi- 
kuopos susirinki-

bolševikų kontro-

Tikybiniai musulmonų ne- MacDonald atakuoja lordu 
ramumai Indijoje j buto reformos planą

B IT H AR ESTAS, Rumunija, 
liepos 6. — Siautusi praeitą 
šeštadienį smarki audra Rumu
nijoje padarė dideliausios ža
los, ypatingai Ardeal apskrity. 
Materialiniai nuostoliai audros 
padaryti siekia, kaip apskai
čiuoja, daugiau kaip du milio- 
nu dolerių, žmonių taipjau bu
vo sužeista.

PENKI KALINIAI PABĖGO 
Iš KALĖJIMO

MEMPHIS, Tenn., liepos 6. 
— Praeitą naktį iš Tunlca, 
Miss., kalėjimo pabėgo penki 
kaliniai, visi negrai, 
buvo pasmerkti už 
bes.

kurių trys 
žmogžudy-

ŠANCIIA.JVS, Kinai,
6. — šiaurės Kinų
Čen’ui su didele šiauriečių ka
riuomenės dalim perėjus Kinų 
nacionalistų pusėn, beveik visa 
šantungo provincija, kartu su 
svarbiausiu Tsingtao miestu, 
pateko nacionalistams (kanto- 
niečiams). Vienintelė šantungo 
dalele, kurią dar laiko feng- 
tieniečių, arba šiauriečių, jėge^ 
yra tos provincijos sostinė 
Tsinanfu ir siaurutis sklypas į 
šiaurę nuo Geltohosios upes, 
atsišliejęs į Čihli provinciją.

Nacionalistų valdininkai 
Šanchajuje sako, kad dabar, 
nacionalistams paėmus šantun
go provinciją. Mandžurijos val
dovas maršalas čang Tsolinas, 
kuris kontroliuoja Pekino val
džią, atsidūręs tarp žnyplių. 
Netrukus jis turėsiąs iš ten 
kraustytis. Pekinas busiąs na
cionalistų paimtas.

Kuomin, oficialinė Nankino 
(nacionalistų) valdžios žinių a- 
gentura, sake, kad Dr. C. C. 
Vu, nacionalistų valdžios už
sienio reikalų ministeris, pra
nešęs sovietų Rusijos konsului 
Šanchajuje, p. Lindę, kad kam
panija prieš komunistus veda
ma vien tik tikslu išvalyti Kuo- 
mintangą (politinę nacionalis
tų partiją), bet nieku budu ne
santi atkreipta prieš sovietų 
Rusiją. Dr. Vu sakąs, kayl Ki
nija ir sovietų Rusija tautų 
šeimynoje užimančios to
lygią poziciją: abidvi jos|Tik po kelių valandų darbo ir 
engiamos imperialistų, o todėl’trrt’ihvrnrt Vrinknia navvbn »n_ 
esą galimybės Kinijos su sovie
tų Rusija santarvei padaryti.
SUSISIEKIMAS TARP TSINt 

GTAO IR TSI\ANFU NU
TRAUKTAS

TSINGTAO, Kinai, liepos 6.
— Geležinkelio linijos dalis ne
toli nuo Kuomi miesto, apie 
keturiasdešimt mylių į žiemius 
nuo Tsiitgtao, tapo išardyta ir 
dėl to susisiekimas traukiniais 
tani Tsingtao ir Tsinanfu nu
trauktas. Susisiekimas teiegra- 
fu ir telefonu taipjau sutruk
dytas.

LONDONAS, liepos 6. — LONDONAS, liepos* 6. -r- 
E veninę Nevvs AHahabado ko- Parlamento narys Ramsay 
respondentas praneša, kad įvai- MacDonald, Darbo partijos va
riose Indijos dalyse kilę tiky- das, šiandie pasiūlė atstovų 
binių musulmonų neramumų, butui pareikšti papeikimą
Nežiūrint vyriausybės uždrau- Baldvvino valdžiai, dėl jos su- 
dimo, Lahoroje laikomi mitrn- galvoto lordų buto reformavi- 
gai, kuriuose dalyvaują tuks- mo.
tančiai žmonių. * j MacDonald pasaikė, kad val-

Korespondenta.s sako, kad džia klastuoja krašto konstitu- 
musulmo|ių vadas Said Bucha- cij4 konservatorių partijos in- 
ri įsakęs, kad kiekvienas mu- teresais, nori paveržti iš atsto- 
sulmonas butų ginkluotas ir kontrolę, su-
sočiai valgytų jautienos, kad 
sustiprėtų raumenys, o mote
rims pataręs nešiotis peilius, 
kad tuo budu visi butų prisi
rengę ‘kovoti už islamo garbes 
išlaikymą.”

[Praeitais 
dažnai buvo 
nų muštynių 
musulmonų, 
fanatikų kautynėms patrempti 
kartais turėdavo įsimaišyti ka
riuomenė.]

metais Indijoje 
riaušių ir kruvt- 
taip indusų L

Toms tikybinių

4 žmonės žuvo, hidropla 
imi nukritus ežeran

SEATTLE, Wish., liepos 6. 
— Vakar vakarą hidroplanui 
nukritus į Lake Washington 
ežerą žuvo keturi asmenys: 
Olaf Johnson, pilotas; Roy 
Wolin, J. Bock ir Fred Stan- 
cliffc, pasažieriai.

Kai uosto patrolės
nuvyko nelaimės vieton, rado 
hidroplaną visai po vandeniu.

NEW ORLEANS, La., liepos 
6. — Kilęs Grisham \kailių san
krovoj, Baronne gatvėj, gaisras 
padarė $50,000 nuostolių.

Lietuvių 
turė- 
kuo«- 
vieta 
Kam

stiprina paveldinių lordų galią 
ir atima iš rinkėjų galią doroti 
lordų butą. •

Argentinoje siaučia di
delės sniego audros
BUENOS AIRES, Argenti- 

ij^.na, liepos 6. •— Argentiną at
lankė smarkios sniego audros. 
Kai kuriose provincijose,“ kaip 
Buenos Aires, Santa Fe, Cordo- 
ba ir Mendoza, privertė tiek 
sniego, kiek retai tame krašte 
pasitaiko.

Per audrą, Buenos Aires 
uoste paskendo Bolivijos gar
laivis Presidente Saavedra, bet 
įgulos žmonės pavyko išgelbėti.

Liepos mėnuo Argentinoje 
yrh šalčiausias metų mėnuo.

Belgų aviatoriai žada 
skristi i Kongo

BRIUSELIS, Belgija, liepos
6. — Belgų aviatoriai, Įeit. 
George Madaets ir Jean Ver-

laiveliai haegen’ ren8'iasi ateinantį rug-

graibymo kriukais pavyko žu
vusiųjų kunus ištraukti iš 
vandens.

piučio mėnesį skristi, niekur 
nesustodami, iš Briuselio į 
Belgų Kongo, Afrikoj, viso 
4,000 mylių. Tokį kelionės ga
lą jie mano galėsią nuskristi 
per trisdešimt šešias valančias.

DU LAKŪNAI PRIGĖRĖ
HUNTINGTON, W. Va., lie

pos 6. — Jų aeroplanui nukri
tus į Ohio upę, netoli nuo Cox 
Landing, prigėrė du skridę juo 
lakūnai, Walt Shepherd ir 
Paul Morgan.Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra-| 
našauja:

Bendrai gražu ir 
ta; vidutinis pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 65° ir 90° F.

šiandie saulė teka 5:21, lei- rėdama parašiutu nusileisti že- 
džiasi 8:28,
1:55 ryto.

taipjau šil-
vakarų ir

. ŠOKUS Iš BALONO MERGAI
TĖ UŽSIMUŠĖ

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
6. — Vakar netoli nuo čia už
simušė viena balonistė, Miss 

buvo Ethel Doan, 25 metų. Iškilus 
'aukštyn, ji šoko iš batono, no-

Mėnuo leidžiasi mėn, bet parašiutas ncišsisko- 
įtė.

< ’• . ■ -----
Vakar vakare, SLA. 36 kuo

pos susirinkime, galėjo įvykti 
didokų riaušių, jeigu bolševi
kams butų pasisekusi jų provo
kacija. Bet viskas pasibaigė 
laimingai, ir sąmokslininkai
pasiliko su ilga nosia, o kuopa 
ramiai atlaike savo mitingą.

Tas mitingas 36 kuopai teko 
laikyti ne Lietuvių Auditori
joje, kaip buvo paskelbta fi
nansų sekretoriaus pranešime, 
bet skersai gatvės — Mildos 
svetainėje. Taip įvyko dėl to, 
kad SLA. kuopos valdybą su
valė Auditorijos• viršininkai, 
pripažindami 
kams užimti 
mo vietą.

Buvusioji,
liuojamoji, 36 kuopos valdyba, 
kurią SLA. centras yra suspen
davęs-atėjo, mat, su savo pa
sekėjais/ į apatinę 
Auditorijos svetainę, kur
jo laikyti susirinkimą 36 
pa, ir atsisakė užleisti 
teisėtai kuopos valdybai. 
Juknio ir Lietuvninko kompa
nija tatai padarė, daugeli u f 
buvo visai neaišku. Juk tie 
prašalintieji iš 36 kuopos žmo
nės, buvo laiškais užkvietę kuo
pos, nariu's ateiti į jų mitingą 
didžiojon Auditorijos šalin, 
ant antrų lubų. Kodėl jie dabar 
sumanė eiti į mažąją svetainę?

Vėliaus dalykas pradėjo aiš
kėti. Pasirodė,, kad bolševikų 
vadai nori, viena, sutrukdyti 
36 kuopai mitingo laikymą, — 
kas jiems pradžioje beveik pa
vyko. Kadangi teisėtoji 36 
kuopos valdyba ir ištikimi cen
tro nariai ntuštis su . bolševikų 
triukšmadariais nenorėjo, tai 
kuopai nepaliko nieko dau- 

ii<> . kaip pasitrai kti iš sve
tainės. 

I
Tečiaus tai nebuvo vieninte

lis bolševikų tikslas. Kai kuo
pos valdyba ir nariai išėjo iš 
bolševikų “užkariautos” sve
tainės ir susirinko kitoje vieto
je, tai Juknio ir Lietuvninko 
vadovaujamas “bunčius” irgi 
apleido tą svetainę ir nuėjo 
mitinguoti ant antrų lubų. Ko
dėl jie nėjo tenai susyk? Ir 
ik odei jie, jėga užėmę 36 kuo
pos susirinkimo vietą, nepasi
liko toje pat vietoje, bet už
baigė savo mitingą didžiojoje 
salėje?

Del susirinkusių skaičiaus 
jiems ta “vandravonė” nebuvo 
reikalinga, nes vietos butų 
jiems užtekę ir apatinėje sve
tainėje. Kai su kuopos valdy
ba išėjo iš svetainės apie šim
tas narių, (daug-maž pusė su
sirinkime), tai svetainėje pasi
liko gana daug tuščios vietos.

Aišku, kad bolševikai pabėgo 
dėl to, kad jie nusigando savo 
drąsos. Jie įsivaizdavo, kad 
kuopos valdyba tuojaus nueis 
j policiją ir atsives keletą “dė
džių” juos išmesti iš svetainės. 
Tuo gi tarpu valdyba apie tai 
nė negalvojo, bet ramiausiai 
vedė kuopos susirinkimą Mil
dos salėje!

Kai kurie nariai, nuvykusie- 
ji pažiūrėti, kas dedasi bolše
vikų ' “stovykloje”, patyrė, be 
to, kad pirm pasitrauksiant iš 
apatinės svetainės bolševikai 
norėjo “persiimti” su nariais, 
remiančiais teisėtąją kuopos 
valdybą, šituo tikslu bolševi

kai buvo atsivedę su savim geliams gaudyti.

gerą buri pašalinių žmonių. Jie 
šituo tikslu buvo pasikvietę ir 
policiją. Pagaliau, jie buvo iš 
kalno susitarę su Auditorijos 
manadžeriu, p. Evaldu, kuris 
jiems prižadėjęs pavesti sve
tainę, nežiūrint to fakto, kad 
jisai puikiai žinojo, jogei Juk- 
nio ir Lietuvninko “kuopa” 
yra suspenduota.

Ir bolševikų “strategiškas’’ 
planas buvo toks: Jie užima 
svetainę, paskui pasikviečia p. 
Evaldą ir pasiūlo jam “nu
spręsti”, kas turi teisę toje 
svetainėje laikyt mitingą. P. 
Evaldas pripažįsta “teisę” bol
ševikams. Tuomet teisėtoji 
kuopos valdyba ir jos rėmėjai, 
kaip tikėjosi- bolševikai, ims su 
jais muštis. Na, ir čia bus pro
ga “raudonajai airmijai” par- 
rodyti, ką ji gali.

, Iš šitos gudriai 
“strategijos” tečiaus 
išėjo. •

Tiesa, kad salę 
“užkariavo”. Tiesa,
Evaldas, “draugo” Žalpio at
kviestas į susirinkimą, išdavė 
“nuosprendį’’ bolševikų naudai 
(m rs * jam čia pat buvo jteik- 
taą SLA. centro raštas apie 
r!’Enio ir lAtnvninko “kuopos” 
suspendavimą). Bet muštis su 
kuopos nariais bolševikai pro
gos negavo, kadangi nariai, ne- 
keldami jokio triukšmo pasi- 
tratokč iv susirinko kitoje vie-

sugalvotos
nieko ne-

bolševikai 
kad p.

Tik prieš išeisiant, kuopos 
sekretorius, p. M. Vaidyla, 
perskaitė gautą iš centro pra
nešimą, kad senasis kuopos 
čartoris yra' atšauktas ir nau
jai kuopos valdybai išduotas 
naujas čarteris. Taip pat ir 
adv. Jurgelionis įspėjo visus 
susirinkusius, kad tie, kurie ei
na kartu su bolševikais triukš
madariais, užsitrauks ant savęs 
bausmę.

Taigi, negavę išprovokuoti 
narius ir, pagaliau, patys nusi
gandę,. bolševikai išdūmė iš 
svetainės ir susirinko ergelį 
kelti “ant antrų lubų”.

Sibire dega 850 ketv 
mylių girių plotai

MASKVA, liepos 6. — Pra
neša, kad <lei nepaprastai sau
sos vasaros Sibire kilo dideli 
girių gaisrai. 850 ketvirtainių 
mylių plotai esą liepsnoj. Miš
ko kirtimo darbai Tornaiska- 
me ir Tavaižanskame apskri- 
čiuose turėję visai sustoti.

Du armijos lakūnai 
užsimušė

WATEIRTOWN, N. Y 
pos 6. — Pine Camp’e, 
nuo čia, skraidžiojimo 
mo metu vienas armijos 
planas nukrito .žemėn,
juo kapt. Wheelcr ir Įeit. Sack 
užsimušė.

netoli 
prati- 
aero-

TRYS KALINIAI PABĖGO Iš 
KALĖJIMO

HARDIN, III., liepos 6. — 
Praeitą naktį iš Calhoun kaun- 
tės kalėjimo pabėgo, sargą nu
veikę, trys kaliniai. Šerifas 
tuojau organizavo kuopą pabė-
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LSJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas,
6829 Culumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, 111.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago,' III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West?
ern Avė., Chicago, III.

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

BYLA DEL SOVIETŲ 
AMUNICIJOS

Per ilgą laikų tarpe Vokieti
jos socialdemokratų ir komu
nistų ėjo smarkus ginčai dėl 
amunicijos, kurią keletą metų 
gamindavo sovietų Rusijos val
džia Vokietijos armijai (kon
troliuojamai monarchistų). Ko
munistai susiriesdami ginda
vo, kad bolševikai jokios amu
nicijos negaminę vokiečiams. 
Jiems buvo ypač pikta tai, kad 
socialdemokratai iškėlė aikš
tėn, jogei Rusijoje pagaminto
mis granatomis Vokietijos ar
mija malšino Vokietijos darbi
ninkus, kuriuos komunistai bu
vo sukurstę prie ginkluotų su
kilimų.

Tie ginčai galų-gale atsidūrė 
reichstage. Socialdemokratų at
stovas, I)r. Kuenstler, reichsta
go karo komisijoje pareikalavo, 
kad krašto apsaugos ministe
ris pasakytų, ar tiesa -— ar ne, j 
kad vokiečių kariuomenė -duo
davo užsakymus amunicijai so
vietų Rusijoje, 
sler, 
simų
sovietų Rusijoje buvo užsakyta 
1921 m., o pristatyta iš Rusi
jos į Vokietiją 1925 ir 1926 m.

Dr. Kuenstler 
bolščviliuk 

Vokietijoje, 
tai komunistų laikraštis “Klas- 
senkampf” (Klasių Kova) iš- 
koliojo socialdemokratų atsto
vą “Luegner” (melagium).

įžeistasis atstovas patraukei 
laikraštį teisino atsakomybėn., 
Šitoje byloje skundėjas įrodė, 
kad komunistų organas iško-l 
liojo jį “melagium”, gerai ži
nodamas, jogei Kuenstlerio iš-i 
keltieji aikštėn faktai apie amu
nicijos gaminimą sovietijoje 
yra teisingi. “Klassenkampf” 
redaktorių teismas rado kaltu 
ir nuteisė užmokėti 150 mar
kių bausmės. Skundikui teis
mas, be to, pripažino teisę pa
skelbti teismo nuosprendį nu
teistojo lėšomis dviejuose laik
raščiuose.

Savo nuosprendžio motyva
vime teisinas dar sako: “Tiktai 
atsižvelgiant į tai, kad kaltina- 
masai nurodė, kad jo alga esan
ti labai maža, bausmės ski
riama, nežiūrint sunkaus įžei
dimo, 150 markių.”

Taigi, ne tik yra įrodyta, kad 
Rusijos bolševikai dirbo gra
natas ir nuodingus gazus Vo
kietijos monarchistams, bet I 
Maskvos gizeliai gavo da iri 
užsimokėti bausmę už tai, kadi 
jie koliojo žmogų, kuris šitą da-| 
lykų parodė visuomenei.

Ministeris Ges-

pareiškč, kad amunicija

Už tai, kad 
numaskavo Rusijos 
ir jų klaniukus

RENAUDEL PASITRAUKĖ Iš 
CENTRO KOMITETO

Garsus Franci jos socialistų 
vadas ir parlamento narys, Rc- 
naudel, pasitraukė iš Jungti
nės Socialistų Partijos centro 
komiteto, protestuodamas prieš 
partijos politikų.

Drg. Renaudel priklauso de- 
šiniamjam partijos sparnui. Jo 
nusistatymas yra toks, kad 
socialistai privalą palaikyti ge
rus ryšius su kitomis demo
kratinėmis partijomis, bet 
kių santykių neturėti nei 
reakcininkais iš dešiniosios 
sės (nacionalistais), nei

“revoliucinės” diktatūros gar
bintojais (komunistais).
. Per koletą metų Renaudel 
kovojo saVo partijoje už tai, 
kad ji nesipriešintų ėjimui į 
blokų su vadinamais “socialis
tais radikalais” (Herriot par
tija), bet jo pastangos buvo 
be pasekmių. Paskutiniame 
partijos suvažiavime vėl tapo 
nutarta, kad socialistai nepri
valo daryti blokų nei su radi
kalais, nei su komunistais.

Šitokios politikos tęsimas,, 
pasak RenaudePio, atvėsius 
partijų prie 'skaudžių nuosto
lių busimuose parlamento rin
kimuose ir gal riet prie skilimo.

klaidin- 
Renaudel 
socialistų 
gavo iš-

(“Lietuvos ŽiniosY 
gai praneša, kad drg. 
visai pasitraukęs iš 
partijos. Matyt, jos 
kreiptų žinių).

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
LENKIJOS SAVIVAL

DYBĖSE

Birželio 19 d. buvo vietinių 
savivaldybių rinkimai ji Dubli
ne ir kai kur kitur. Socialistai 
turėjo žymių laimėjimų. Liub* 
line j miesto tarybų praėjo 18 
socialistų, vietoje buvusių 9.

Tų pačia birželio 19 d. bvuo 
renkama miesto valdžia ir len- 
kų okupuotame Vilniuje. Ga
lutinų rezultatų dar nėra pra
nešta, bet telegramos sako, kad 
Vilniuje daug balsų surinko 
socialistai.

GELEŽINIS BLOKAS’’ 
BULGARIJOJE

sudariusios rinki- 
seimą (Sobranije) “Gc- 
Rinkimų Blokų”, į ku- 
ir socialdemokratai, 
blokas yra pasiryžęs 
ir tolinus — reiškia, 

kovos

Bulgarijos demokratinės par
tijos buvo 

’mams į 
ležinį 
rj įėjo

Tas 
gyvuoti
demokratinės partijos 
prieš diktatoriškų valdžių ben
dromis jėgomis. Seime blokas 
turi 66 atstovus, kurie sudaro 
keturis penktadalius visos opo
zicijos.

K. Bielinis.

Socialisty Partijoj
(Atsiminimai)

(Tęsinys)
Svečiuose pas mintaujiškius
Jau minėjau, kad lietuvių 

mcksleivių kuopelė “Vadas” 
buvo grynai lavinimosi ir tau
tinės spalvos. Kartą šios kuo- 

nariai nuvykome 
mat, mintaujiškiai 
pasiprašę pas save 
Mintaujiškiai turėjo

Mintaujon, 
buvo mus 
į svečius, 
savo kuopelę. Mes patekome į
tos kuopelės, specialiai svečiams 
rygiečiams suruoštą, susirinki
mų, gi pb jo mus vaišino arba
ta, kuri baigės šakiais ir žaidi
mais. Šis nelegalusis susirin
kimas, kuriame dalyvavo gan 
apsčiai žmonių, įvyko pas Di
džiulienę, jos laikomame moki
nių bute. Pamenu, kad moki-- 
nys K. Jasiukaiti^ skaitė kaž
kokią apysakų gan bedieviško 
turinio. Joj buvo vaizduojama 
katalikų bažnyčios jerarchija 
su popiežium imtinai, kuri pir
miau prakeikė Žanna D’Ark, gi 
paskui ją kanonizavo ir įterpė 
į visų šventųjų tarpų. Gerai
prisimenu tų apysakos vietų,

su
PU-. .
su kur buvo atvaizduota, kaip kaž-

kas bučiavęs popiežiaus pan- 
taplį ir kažko jo prašęs. Po 
apysakos ėjo ginčai ir kurinio 
kritika. Autorius jautėsi ge
rai, gi kritikai viens po kito 
norėjo kuodaugiausia parodyti 
išminties ir daug kalbėjo. Kal
bėjusiųjų tarpe prisimenu V. 
Požėlą, V. Mickevičių (Kapsu
ką) ir Vandą Didžiulytę. I mus 
rygiečius, ypač į maųe, \ visa 
tai padare didelio įspūdžio. Pa
ėmė pavydas, kad mes rygiečiai 
nesugebame apysakų rašyti. Bet 
svarbu ne tik tai: Mintaujoj
gavome naujų įspūdžių, susi- 

[pažinome, gavome raštų ir, kas 
svarbiausia, prisigėrėjome, kad 
Didžiulienė taip rūpestingai ir 
sumaniai dalyvavo šitame mo
ksleivių nelegaliame gyvenime, 
it ji pati butų buvusi tokio pat, 
kaip mes amžiaus: jauni ir 
landus “sąmokslininkai’’.

Antra—socialistinė kuopelė 
u.

Atvežtoji jau žinomų mums 
asmenų L. S. D. P. Siteratura 
nepasiliko Rygos moksleivių 
tarpe be pasėkų, nors lietuviuo
se moksleiviuose ji prigijo kiek 
vėliau.* Tuo pat maždaug 
metu susidarė antra mokslei
vių kpopelė, kuri pasistatė sau 
aiškius socialistinius tikslus. 
Jon įėjo įvairių tautų mokslei
viai: žydai, latviai ir vienas 
lietuvis. Jos nariais buvo Auna 
Skarre, žinomo latvių s. d. 
tarpe darbuotojo sesuo, realistas 

I likmanas, Aronštamus, Giller- 
spnas, rodos, Bliumas, ša piro 
ir šio rašinio autorius. Kaip ši
toji kuopele susidarė, kas davė 
jai iniciatyvos nepamenu. Ro
dos, kad jos steigėjais buvo 
latviai socialdemokratai ir jau 
minėtoji Auna Skut, kurios pe
čiais tuomet visas s. d. darbas 

[latvių tarpe Rygoje rėmėsi.
Darbas šitoj kuopelėj buvo 

pastatytas labai rimtai. Musų 
darbų tvarkoje buvo rimtas 
ruošimasis iš politinės ekono
mijos, kultūros istorijos ir ki
tų dalykų. Kuopelės darbus^ 
vedė Vilis Derman, liaudies 
mokytojas, žymus tų laikų lat
vių darbininkų tarpe veikėjas,’ 
literatas ir literatūros kritikas. 
Dermaną kaltais pa vaduodavo 
kai kurie Rygos politechniku
mo studentai, liet jų pavardžių 
nebeatmenu. Darbas ėjo gyvai 
ir sėkmingai. Nieko jaudinan
čio jaunuomenės gyvenime ne
buvo. > ,

Nauji įvykiai
Bet neilgai taip tęsėsi, 

taujos gimnazistų tarpe
padaryta kratų. Vienas suim
tųjų, Kregeris ar Krygeris, ka
lėjime nusižudė. Mintaujiškiai 
darbininkai ir moksleivija lai
dojant Kregerį suruošė milži
nišką manifestaciją. Po kiek 
laiko Baltijos soc. dem. darbi
ninkų organizacija (taip tada 
vadinosi Latvijos socialdemo
kratija) išleido šituo reikalu 
brošiūrėlę, kuri plačiai išsipla
tino Rygos moksleivijos tarpe 
ir sužadino nepartinę jų masę. 
Ypač didelio įspūdžio Kregerio 
mirtis padarė į latvius Mokslei
vius. šitas įvykis davė progos

Min
tuvo

kuopelę naujų narių. Kuopeles 
nariai niekur niekados nesi va
dindavo savais vardais. Vardus 
buvome pasirinkę tokius, kurie 
geram žvalgybininkui kaip tik 
butų davę geros medžiagos vi
sus mus įtarti ir net visą musų 
organizaciją iššifruoti. Buvome 
pasikrikštiję Markso, Engelso 
ir panašiais vardais. Aš turė
jau Bebelio slapyvardę. Tomis 
slapyvavrdčmis mes visi labai 
dižiuodavomės.

Socialistinis moksleivių judė
jimas tiek išsiplėtė, kad 1902-3 
m. įvyko kur tai paliai Rygą 
viena pirmųjų moksleivių orga
nizacijų atstovų konferencija. 
Literatūros latvių ir rusų kal
ba turėjome labai daug, ypatin
gai gerai buvo aprūpintos lite
ratūra žydų socialdemokratinės 
“Bundo” organizacijos.

Bene tais pačiais metais Lat
vių socialdemokratai ir pažan
gioji inteligentija išlydėjo už
sienin savo idėjinį vadą ir da
bartinį jau garsų ir žinomą po
etą/ Janį Rainį. Rygos pajury 
Dubelne, pavasario metu vie-

naujienos, cKicafflj, m

1927, ReyaoMa ToImccb 
ViMUm-Sd-a, N. C.
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poezijos 
ir revo- 
Tų kal- 
žmonių

Modeminiai
palinkimai

♦

randa
savo

pasirinkimą
Camel

name restorane suruošta vaka
ras, ’ kurio priedanga buvo su
darytos pačios išleistuves. Dau
guma musų kuojelės narių ak
tingai dalyvavo šių iškilmių 
ruošimo ‘darbuose. Kada šokiai 
ir vakaras įsipusėjo, o policijos 
atstovai buvo gerai įkaitinti ir 
nuėjo gulti, ar tyčia pasišalino, 
viename kambary buvo suda
ryta taip vadinamoji “mert- 
veckaja” (lavoninė), kur susi
rinko visa ištikmoji publika. 
Prasidėjo tikrosios išleistuvės 
—be jokios cenzūros kalbos ir 
giesmės. Čionai labai karštai 
kalbėjo žinomasai mums Vilius 
Dermanis apie Rairjio 
reikšmę darbininkams 
buciniam judėjimui, 
bų buyo labai daug,
pilnutėle salė: pradžios mokyk
lų mokytojai, intęligentijos, 
studentų, darbininkų. čionai 
aš pirmą syki savo akimis pa
mačiau tą ūpo pasikeitimų, 
kurs taip greitai prigijo lat
viuose, kurio prieš 3—4 metus 
niekur nesimatė ir nesigirdėjo. 
Saulei aukštai patekėjus, šios 
improvizuotos išleistuvės, fakti- 
nai politinis mitingas, pasibai
gė, ir publika išsiskirstė kur 
kas, pirmųjų traukinių į Rygą 
belaukdama.

šitokių susirinkimų 
žavimas įėjo j madų, 
tokias “mertveckija” 
zunda vo studentai,
nesibriaudavo j tuos 
'kambarius, kur, neva
tis susirinkę žmones, kartais ir 
iš tikrųjų kaip pridera jsįgčrę, 
dalydavo visai aiškius ir be 
kabučių mitingus. Tuo bodu 
jau 1902 metais buvo žymus 
naujojo judėjimo kontūrai. 
Skirtumas tik tame tebuvo, kad 
šio atsigavusio judėjimo vaga 
buvo nesulyginamai platesnė ir 
gilesnė. Jautėsi daug ūpo, pa
remto aiškiu darbininkijos pa
grindu, prie kurios dėjosi gan 
didi inteligentijos būriai. Vi
sa tai cementavosi į vieną ir 
formavosi į jėgą busimiems į- 
vykiams.4 * . ,

organi- 
Dažnąi 
organi- 
Policija 
atskirus b 
šnapsuo-

ftIŲ DIENŲ skonis Išskiria Camel 
kaipo savo idealj cigaretę. Šia 
amžius griežčiau renkasi negu bile

Camel gardumas ir kvepėjimas 
paeina nuo parinkčiausių kų auga 
tabakų. Ir nuveda prie augščiau- 
toio smagumo rūkyme.

Nerasite augštesnio gerumo saiko 
kai šiame numylėtame cigarete.

pačių pasidžiaugimaa patvir- ’ 
tins nutveriantį pasirinkimų moder
ninių rūkytojų.

Kad dažinoti kaip minkšti ir ma
lonus geri cigaretei tikrenybėj gali 
būti,

“Imkite CamelP*

“Aušros sukaktuvių minėjimas
Lietuvių moksleivių kuopon 

per tą laiką buvo įsilieję naujų 
žmonių. Prie jos priklausė 
Česlovas Petraškevičius, Būgai
te ir kiti. 1D03 m. kovo m. kai 
kurie tos kuopelės nariai suma
nėme sudaryti savąją “mert- 
vcckaja”,į kurią galima butų 
sukviesti didesnis žmonių skai
čius. Šitam atsirado gera pro
ga—nutarėme minėti “Aušros’’ 
dvidešimties metų sukaktuves, 
šį susirinkimą organizavome 
pas gerai man žinomą darbi
ninką Matcušą Kauneckį, gyve
nusį tada Kurmanovo gt. gan 
dideliame bute. Reta ir ypa
tinga buvo Kauneckių šeimy
na. Abu broliu Kauneckiu, Ma- 
teušas ir 'Tamošius dirbo Ry
gos geležinkelių dirbtuvėse. 
Kauneckiai turėjo gerus balsus, 
Ona Kauneckicnė, M. Kaunec1 
kio žmona ir Magdelena Kau- 
neckaitė (Kublickienė)— nuo 
juodviejų neatsilikdavo, tuo bil
du viena loji šeimyna sudary
davo gražų kvartetą, kurio re
pertuaras buvo neišsemiamas. 
Motiejus K. ir jo žmona Ona 
(pagyvenusi kelis metus mirė 
džiova), kaipo vyresnieji toj 
šeimoj buvo be galo vaišingi, 
malonus ir, rodos, negalėdavo 
be linksmų kultūringų žmonių 
draugystės gyventi, — tod-el 
pas Kauneckius visuomet buda- 

|vo svečių,—arba rinkdavos vie
tos choras pamokoms, arba 
šiaip kas nors ateidavo pasi
kalbėti, arbatos pas vaišingus 
šeimininkus išsigerti, padainuoti 
ir kitokių pramogų prasimany
ti.

(Bus daugiau)

KORNAI
Greita pagclba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dinio čeverykuose.

DlScholl's
Zinotpads

0

Pinigai Lenkijon
ir i

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra.išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00. *

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

JOHN KUCHINSKAS ir BALYS F. MASTAUSKAS praneša visuo
menei, kad nuo Liepos (July) 1 d., 1927, abudu turės savo ofisą vie
noj vietoj ir iš vieno praktikuos advokatystę, būtent, vedimų visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybes dokumentus pirkime ar pardavime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

Telefonas Canal 2552
VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Sercdoms ir Pėtnyčioms 

nuo 9 ryto iki G vak., Nedalioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visąis reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrų ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

AptlekoM ir 
čeverykų 

kr«utuv«to
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Tikrai Unijos Darbo

sykiai iš dešim-

žinosite kodėl Puritan Malt yra 
markete.
visus svarbesnius vertelgas
visus svarbesnius vertelgas

žmogus Ha ko, 
būti tikras, kad

pas
pas

Dastatomas per

MALT EXTRACT COPURITAN
29-31 No. Wacker Drive, Chicago, UI.

Bohemian Hop-Flavored

PuriTam Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jj!

“ŠIS YRA TAIP GERAS KAIP” —
Saugokitės pavojingo signalo! Kuomet 

‘‘Ala yra .taip geras kaip.”.... jus galit 
“jis” yra vienas iš tu pigiu.

IMITACIJŲ
to dalyko kurio jus ieškote.
Bet jeigu jys persitikrinsite, tai devyni
ties imitacijoms.

STOKUOJA GERUMO —
bandykit vieną kitokių ryšių malt. PALYGINKIT jas su 
PURITAN Malt dėl Skonio. Turtingumo, Stiprumo ir Pa
sekmių. Tuomet jus 
populiariškiausia ryšis

Parduodamas
Parduodamas

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

įkORESPONDENCIJOSĮ

Detroit, Mich.
At 
OOo Keista byla, arba kaip Antanas 

buvo priverstas apsivesti, už
simokėti $2,500, o paskui vėl 
tapo singelis.

TTTTTTTTTTiiimHniTiinnnmiTiTiiiimrimi

Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radioms, Rakandais, Kau
rais, Pečiais ir visokioms namų reikmenims.

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizudti pr.rdivinčti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.
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Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų icikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę \ 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

Birželio 29 d. pasibaigė labai 
įdomi byla. Sulig teisino nuo
sprendžio, Antanas Norkūnas 
buvo priverstas apsivesti su 

' savo buvusia “šeimininke“, o po 
to jo žmona tuoj nuo Norkūno 
gavo divorsą ir dar $25()O ma- 
garyČioms.

Nagrinėjant bylą paaiškėjo, 
kad “šeimininkė’’ su Norkūnu 
gyveno krūvoj apie šešetą me
tų. Jųdviejų santykiai buvę 
labai intimiški. Jiedu, taip sa
kant dalinosi viena lova. Teis
mo moteris aiškinosi, jog ji 
esą maniusi, kad esanti legališ- 
ka Norkūno žmona. Tuo tarpu 
Norkūnas- įrodinėjo, jog ji bu
vusi tik jo šeimininkė. Su ja, 
girdi, jis niekuomet nebuvo 
apsivedęs ir negalėjęs apsives
ti, kadangi ji visai dara nesenai 
gavusi divorsą nuo savo pirmo
jo vyro.

Moteris prisipažino, kad su
tuoktuvių formališkumo nebuvo 
atlikta, tačiau jųdviejų buvęs 
kant, dalinosi viena lova. Teis- 
ženoti. Be to, ji nurodė į tą 
faktą, jog Norkūnas ją pavilio
jęs nuo pirmojo vyro. Girdi, 
Norkūnas iš pradžių ją laimi 
mylėjęs, kol nebuvo turtingas. 
Paskui jis susiradęs sau ■ jau
nesnę Barborytę.

Byla tęsėsi tris dienas suvir
tum. Norkūnas turėjo net du 
advokatu-.McClear ir Toy. Mo
ters pusę gynė adv. J. P. Uvic- 
k’as, lietuvis. Adv. Uvick’as 
argumentavo taip: Nors Norkū
nas su savo šeimininke ir ne
buvo formališkai vedęs, bet jis 
per tuos šešerius metus gyve
no su ja kaip su žmona. Taip 
dalykams esant ji privalo nau
dotis legališkos žmonos teisė
mis. Kad viskas butų formališ
kai, Norkūnas turi tuoj su ja 
apsivesti, o paskui jiemdiem 
bus duotas divorsas.

Teisėjas sutiko su Uvicko 
argumentais ir išnešė nuospren
dį, kad Norkūnas turi forma
liai apsivesti su^ savo buvusia 
šeimininke, o po to 
dviem bus duotas 
Priegtam Norkūnas 
pamokėti $2,500.

Kad teismas divorsus duoda, 
tai paprastas dalykas. Bet 
kuomet žmogus yra priverčia
mas apsivesti ir atiduoti nema
žai turto savo naujai žmonai 
(kuri tuoj gauna- divorsą), — 
tai

tuoj jiem- 
divorsas. 

turės dar

(rankų kėlimu)' pradėjo baisiai 
Balsų skaitytojai 

\ Suskaitė 
balsus vieną kartą, pirminin
kas pamatė, kad neužteks bal
sų komunistams, todėl leido 
balsuoti antrą kartų. Ir vėl ne
gerai. Balsuoja trečiu kartu 
ir vis neužtenka, ir tiek. Paga
lios ir pirmininkas balsuoto
jams turėjo “nusileisti’’, nes 
pamatė, kad balsuotojai dau
giau neduoda ir gana.

Pašaukia kandidatus iš uč. 
durų. įeina visi linksmi ir 
pilni pasitikėjimo/ Skaito l>al- 
savimo pasekmes. Pirmininkas 
nuleido akis žemyn. Vice-pir- 
mininkas sėdėdamas rankomis 
skėsčioja. Bezultatams paaiš
kėjus, černauskas nepaprastai 
nubalo, veidas taip persimaino, 
rodos, kad j j butų kas peršovęs. 
O balsuotojai ploja rankomis. 
Komunistai pradeda tarp savęs 
bartis ir priekobio ieškoti vienas 
prie kito. Kiek aprimsta. Ei
na kiti rinkimai—atstovo į 
Bendrą Tarybą, j Bubnio vie
tą. Komunistai ir čionai pra
laimi. Prieš rinkimus komu
nistų kandidatas černauskas 
pats už save davė ‘betą” 10 
prieš vieną, kad jis bus išrink
tas, iš ko žmonės po rinkimų 
turėjo daug juoko.
Komunistų šmeižtai negelbėjo

Per keletą pastarųjų metų 
komunistai Bubnį tiek jau 
šmeiždavo per savo “Laisvę”, 
kad atrodė, jogei tas žmogus 
jau niekur netiks. Vos kelias 
dienas prieš rinkimus “Laisvė” 
vėl paleido gniūžtę purvo į d. 
A. Bubnį, primesdama jam net 
kriminališkų dalykų. Bet visa 
tai nieko negelbėjo. Jis yra 
buvęs musų skyriaus duoklių 
sekretorium, tai žmonės gerai 
jį žinojo kaipo sąžiningą ir 
energingą žmogų.

Bcikia pažymėti, kad komu
nistai šiam susirinkimui spe
cialiai buvo parsikvietę iš Bos
tono ir “organizatorių“ Jan
kauską. Bet ir šitas nieko ne
nuveikė.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas ir gana ramiai pra
ėjo, jeigu, žinoma, neskaityti 
tai, ką komunistai tarpe savęs 
pasiliežuvavo.

A. P. Serbas.

nę padėtį. Esą krikdemai Lie
tuvą valdė neilgai, neilgai ją 
tevaldys ir fašistai bei smeto- 
nlaižiai. Tikrieji demokratijos 
šalininkai vėliau ar ankščiau 
turės viršų paimti.

Mrs.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

nervuotis.
pradėjo nebdtiktji.

So. Omaha, Nebr.

ar šiaip ar 
jis sumanė į

Juozapas Jankauskas yra 
dar gan tvirtas žmogus, bet 
mėgsta tinginiauti ir linksmi
nančio skystimėlio patraukti. 
Kadangi valgyti 
taip reikia, tai
valgomųjų daiktų krautuvę nu
eiti ir ten pavalgyti.

J. J. vieną kartą buvo nu
žiūrėtas ir areštuotas. Bet ka
dangi tąsyk tikrų įrodymų ne
buvo, tai teismas jį paliuosa- 
vo. Tačiau kuomet Jankaus
kas ir antrą kartą ėjo į skie
pą,, tai atsirado daugiau įrody
mų. Teismas rado jį kaltą 
esant ir pasiuntė 30 dienų į 
kalėjimą ant “loskavos duo
nos.“

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal n&rtj.

Viršuj Universal
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTH AL 
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 Sb. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai i patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote* 
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži-

1 I

Paskutinėmis dienomis čia ’ 
buvo labai šilta, bet šv. Petro1 
dienos vakare tiek oras atvė
so, jog naktį reikia su geroka 
kaldra apsikloti. Turėjome 
taipgi smarkią audrą su lietum.

—Pumpenietis. "

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių (tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

ACIO VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar Jus kenčiat skausmus bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne- 
smaKumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Uisinuod'jimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kbsiiiio, Odos litrų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
ir nekenksmingiausia Gyduolė 91.00 už 
buteliukų.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Merit«x Lab., įsteigta 1X82
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame , bile kur už |1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

>
M

Lietuviai, kurie baigė aukštes
niąją mokyklą ir kiti dalykai

reikalas visai prastas.
—Reporteris No. 666.

Brooklyn, N. Y.
kriaučius. — Delegato

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
, ('anai 6982

J. NAKROŠ1S, Vedėjas

Pas
duoklių sekretoriaus rinki
mai.—Komunistai pralaimėjo.

M. KEŽAS, Vedėjas

xxxxi x i ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj;

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ___ _____ ____ ___ .....
1,054 patarimai kaip virti (vairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...... ..
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......... ........... ........... ........
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .......................... ............................... ...... ........
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _____ -...... — $7J)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................ ....... ........ -.........    50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS _____________________ __ ____ 65c
Namų darbai, namini sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

šiais metais sėkmingai baig'3 
aukštesniąją mokyklą sekantys 
lietuviai (tės): P. J. Didikas, 
kuris turi didelį patraukimą 
prie radio; B. Verpetinskis, ga
bus plaukikas; V. F. šūkis, at
letikos mėgėjas ir turįs palinki
mą į mechaniką; p-lė H. E. 
Butkiutė, talentinga dainliriin- 
kė; F. D. Janąitj?, kuri yra lin
kusi j biznį; J. G. Goodman, 
jau spėjęs pasižymėti 
kas.

golfinin-

uni-

sek- 
pa- 
nuo

buvo su-
Kalbėjo

$2.50

31.50

13.00

50c

193 G r and Street Brooklyn, N. Y.

Birželio 29 d. įvyko lietuvių 
kriaučių, A. C. W. of A. 
jos skyriaus susirinkimas, 
buvo delegato ir duoklių 
retoriaus rinkimai. Kaip 
prastai, buvo kandidatai
dviejų pusių: nuo komunistų 
akiplėšiškas komunistas ir jau 
kartą buvęs delegatu V. čer- 
nauskas; ant sekretoriaus Pr. 
Bukšnys.

Nuo Amalgameitų gi buvo 
socialistas A. Bubnis ir S. Ind- 
riulis, “pramonietis”, kurį 
Amalgameitai buvo nusitarę 
remti kaipo švarų žmogų ir už 
jį balsavo. Nors komunistui 
darė visokių fikcijų šiuos vir
šininkus renkant, nes nenorėjo 
paleisti organizacijos iš savo 
nagų, kurią jie “valdė” per 
paskutinius metus, bet visgi at
silaikyti nepajėgė. Abudu kan
didatai, kuriuos statė ir rėmė 
Amalgameitai tapo išrinkti — 
A. Bubnis delegatu, o Indriulis 
sekretoriumi.

atakavo Romos

Birželio 24 ir 25 d. 
rengtos prakalbos, 
kun. M. Zvalionis iš Westville, 
Illinois.

Kalbėtojas
agentus ir jų visą sistemą. Jis 
gyrė tautiškos bažnyčios siste
mą ir prašė, kad vietiniai gy
ventojai padėtų jam tautišką 
bažnyčią sutverti. Norinčių 
prie to darbo prisidėti nesira
do, nes laisvamaniams jokios 
bažnyčios nereikia, o tikintieji 
žmonės tam nepritaria, kadan
gi jie dar nesupranta, jog de^ 
da savo centus svetimtaučiams 
ir patys neturi
prie jų pinigais nupirktos nuo
savybės. *

Kun. Mukulskis keikė per 
pamokslą kun. Zvalionį ir įsakė 
parapijonams nesidėti prie tau
tiškos bažnyčios.
žadėjo kun. Zvalionį net areš
tuoti. Bet tai buvo tik bliofas.

Kun. M. Zvalionis antrą kar
tą kalbėjo apie Lietuvos vals
tybės reikalus. Jis apibudino 
Lietuvos praeitį ir jos dabartį-

jokios teisės

Pirmadienį

Garsinkites NAUJIENOSE”
Komunistai nusiminė

Pirmininkas, komunistas, pa
matęs kaip eina balsavimas

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra-užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
aolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina-visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu < 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. j 
ir jo pirmtakuno Charles II 
Phillins nuo 1875. '

rei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewriterj

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 1151 h St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8

Nedėlioj 10 iki 1
i............. i' ' ■ į—-Į--------------------------------------

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimu.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
N^dėlioj pagal sutartj

JOS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705
/ Chicago, III.

Garsinkites Naujienose
Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

NedSliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak.

Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 
Tel. Yards 0141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.:i Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir 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.

(Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

Telefonai:

BLDG. 
St.

Clark

s.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357 

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

Namų Telefonas Republic 9600

*

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

VrIcbtris
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart PanedSlio ir 
Pėtnyčios

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nauiieaoa.
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“NAUJA ERA” — DVARPONIAMS.

buvo išdalintas ir gavę žemę šiemet pradėjo plėšti 
dirvonus. Tik štai raitas kunigaikštis atlekia ir 
įsako iš jo žemės tuoj visiems išsinešdinti, o jeigu 
kas nepaklausys, tai tų arklius nušausiąs. Vie
tos kaimų, Lėnio ir Ažulėnio, mžažemiai apleido že
mę, o atvykę Ukmergėn sužinojo, kad tas palivarkas, 
nors ir buvo ičparceliuotas, bet yra grąžintas kuni
gaikščiui.”
Ne be reikalo prieš kiek laiko Voldemaro laikraštyje 

buvo įdėtas kunigaikščio Dadzivilos laiškas, smerkiantis 
žemės reformą ir reikalaujantis, kad dvarai butų su
grąžinti jų buvusiems savininkams. Tas jo reikalavimas 
jau dabar yra pildomas. Smetonos-Voldemaro valdžia 
nori atsteigti Lietuvoje ekonominę galią to luomo, kuris 
yra susikrovęs savo lobius iš ūkininkų išnaudojimo.

žodžiu, ta valdžia yra dvarininkų klapčiukų valdžia, 
— tų dvarininkų, kurie per šimtmečius polonizavo Lietu
vą ir buvo kuone pavertę ją Lenkijos provincija. Kokiais 
naiviais kūdikiais dabar pasirodo tie, kurie buvo įsivaiz
davę, kad smetonininkai tai “tautybės gelbėtojai!”

Bet gerai, kad Lietuvos liaudis, pagaliau, mato, kur 
dabartiniai diktatoriai nori nuvesti kraštą. Dvarinin
kų jungą uždėti sau ant sprando jie nesiduos.

LIETUVOS DEMOKRATIJOS ORGANAS UŽSIENY.

Gavome pirmą numerį “Liaudies Balso,” dvisavaiti
nio liaudies demokratinio laikraščio, pradėjusio eiti Ry
goje (adresas: Riga, Miera iela No. 8, dz. 7). Apie jį 
nesenai buvo pranešta “Naujienose.”

Reikia pasakyti, kad “Liaudies Balso” leidėjams dar 
nepasisekė nugalėti kai kurių technikos kliūčių, todėl 
pirmam numeryje pastebima stambių klaidų. Bet bend
rai imant šio naujo laikraščio turinys pilnai atatinka tam 
nusistatymui, kurio laikosi milžiniška Lietuvos demokra
tijos dauguma.

“L. B.” sakosi statąs savo tikslu “žadinti Lietuvių 
tautą prie atsparos, burti demokratinę visuomenę į vie
ningą būrį ir rengti kovai” dėl sekančių reikalų:

1) prieš (atspausdinta, matyt, per klaidą “už”) 
Lietuvos esamos konstitucijos ne įstatymų budu keiti
mą;

2 už neatidėliojamą sušaukimą esamais įstatymais 
IV seimo;

3) už demokratinę tvarką ir savivaldybes;'
4) už karo stovio panaikinimą, spaudos, susirinki

mų ir asmens laisvių grąžinimą;
5) kariuomenės iš politikos prašalinimą ir joj drau

smės įvedimą.”
“Liaudies Balsas,” turėdamas artimiausių ryšių su 

plačiomis Lietuvos visuomenės grupėmis, žino, kad tiems 
jo obalsiams pritaria didžiuma Lietuvos gyventojų. Tau
tininkų prasimanymus, kad Lietuvos kaimiečiai nenorį 
rinkimų ir esą “nepriaugę” demokratinei tvarkai, jiseti 
vadina “muilo burbulu.”

Linkime “Liaudies Balsui” pasisekimo ir tikimės, 
kad amerikiečiai, kurie norės turėti pilnų ir teisingų ži
nių apie Lietuvą, užsisakys jį. Jo kaina Amerikoje iki 
galo metų $1.00; atskiras numeris 5 centai.

Nauja “tautybės” ir “valstybingumo” era, kurią sme
toniniai smurtininkai paskelbė Lietuvoje, nuvergdami 
demokratinę valdžią, pagaliau, pasirodė tikroje savo 
šviesoje. Lietuvos dvarininkams pradedama grąžinti jų 
dvarai! v

Pirmas gavo savo dvarą kunigaikštis K. Radzivila.
Lėnio palivarkas (netoli Ukmergės), priklausęs kun. 

Radzvilai, jau buvo paimtas Žemės Reformos komisijos 
žinion, išparceliuotas ir pavestas mažažemiams # ir beže
miams. Pastarieji jau gyveno to palivarko sklypuose ku
rį laiką ir dirbo juos. Tik staiga dabar atvyko kunigaik
štis ir, grūmodamas šautuvu, išvijo žmones ir atsiėmė že
mę atgal.

“Lietuvos Žinios” savo birželio 14 d. laidoje aprašo 
tą įvykį seekančiai:

“Kunigaikščio K. Radzivilos Lėnio palivarkas

Užsimokėjimo kainai

Chicagoje — paštu:
Metams ..................... ..............
Pusti metų ............................
Trims minėsi aras ________
Dviem mėnesiams- ...............<
Vienam menesiui •eee4eee«e**e4*4«

Chicagoje per neHotojus: 
Viena kopija ................. .....

Savaitei •••••••••e***** ••4ese4eSe «4«

Mėnesiui ••••e•••«•••••••«••»<*••««*••••.4.

Suvienytose Valstijose, ne Ch 

Metams ..
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams.......-......-
Vienam mėnesiui..............

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ............... .................... ... $8.00
Pusei metų ...............   4.00
Trims mžneaiams_____*.___ _ 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu sw užsakymu.

TAI NE LIETUVOJE.
■ ■ ■■■ ■■■ w H .M u. — m

Už priešvalstybinę propagandą komunistas Marcei 
Cachin (ištark Kašen, kirtis ant galo žodžio) buvo nu
teistas kalėjimui. Bet nusikaltėlis yra parlamento na
rys, todėl, vos tik policija nugabeno jį į belangę, kaip 
parlamente buvo pakeltas dėl jo klausimas.

Beveik vienu balsu parlamentas priėmė reezoliuciją, 
kad nuteistam atstovui turi būt suspenduota bausmė iki 
pasibaigs parlamėnto seesija, idant atstovas galėtų eiti 
savo pareigas. Ir teisingumo ministeris tuojauss davė 
įsakymą p. Cachin'ą paleisti, ir kaip bematant jisai buvo 
laisvas.

Tai įvyko Franci joje, kur. parlamento autoritetas yra 
gerbiamas.

Kaune, Romoje, Vengrijoje ir kitose fašistinių dik
tatorius valdomose šalyse elgiamasi visai kitaip. O bol
ševikų Rusijoje parlamentarinė tvarka yra visai panaikin
ta: vietoje žmonių renkamų atstovų tenai kraštą valdo 
centralinis partijos (bolševikų) komitetas.

Gaila, kad Lietuva šiandie seka ne demokratinės 
Francijos, bet fašistnės Italijos ir bolševikiškos Rusijos 
pėdomis.

$8.00
4.08
2.50
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

17.00
8.50 
1.75 
1.25
.75

PASIBUČIAVO

Kas nenori matyt, to reginčiu nepadar/si ,bet faktai 
kasdien rodo, kad bolševizmas ir fašizmas tai tikri 
dvynukai. ■ 3

Štai vienas aiškus pavyzdys. Vienas komunistiškų 
chamų organas rasė, kad “Naujienų” pikniko programas 
busiąs toks: ^Muilo gėrimo! kontestas, dresių kėlimo 
kontestas, snukių daužymo vkontestas.”

Fašistų “Vienybei” komunistinė šlykštybė taip pati
ko, kad ji ją nusikopijavo ir dar uždėjo antgalvį, kad taip, 
girdi, “pažangieji linksminasi”.

Ką fašistai nupliauškia apie socialistus, tą pakartoja
komunistų organai; o pastarųjų šlykštybes persispaudina 
fašistai. Geresnės talkos nebuvo nė tarpe Krupavičiaus 
su Voldemaru, iki juodu nesusipešė.

Smagenys ir Nervai 
----------------------- I---------------------------------------------------- I 

Rašo Dr. A. J. Karalius

Trys svarai smagenų
Vidutinio žmogaus smagenos 

sveria kiek mažiau nei trys 
svarai, Dėt ir jo kūnas mažiau 
sveria. Smagenos sudaryta iš 
eavo rųšies celių. Kiekviena 
smagenų celė yra gyva ir at
lieka dalį jai nuskirto darbo. 
Tos celės turi ilgas uodegas, 
jei taip galima pasakyti — turi 
ilgus plaukelius, kurie kai te
lefono vielos eina į visas kūno 
dalis. Nervais mes vadiname 
smagenų atžalas a r Imi vielas. O 
tų vielų milionai yra musų kū
ne. Tos atžalos plonesnės ir 
storesnės; tūlos taip plonos, 
kad veik nematomos. Per šitas 
vielas arba nervus smagenos 
siuntinėja liepimus visoms kū
no dalims, t. y. liepia atski
riems organams tokį ar kitokį 
darbą dirbti. Nervai mums 
suteikia juslumą, skausmą, 
smagumą ir t.t. Be nervų mu
sų kūnas butų negyvas. Sma
genos kontroliuoja visus kūno 
judėjimus ir visą jo mechaniz
mą.

Nervų celės

Priskaityta virš dviejų šim
tų tūkstančių milionų nervų 
celių smagenose ir stuburio vir
velėje. Tos celės valdo musų 
kūną, valdo visas kitas celes. 
Visi kiti kūno organai yra sma
genų tarnai. Smagenų celės 
suleidusios savo atžalas į rau
menis, širdį, žarnas, kaulus, 
plaučius, skrandį, liaukas, inks
tus ir visus kitus organus; to
mis atžalomis (nervais) sma
giuos siunčia impulsus visiems 
organams, t. y. liepia ir verčia 
daryti tą, kas sfnagenoms pa
tinka. Jei mes norime ranką 
pakelti, tai smagenos siunčia 
orderį rankos raumenų ner
vams, liepia jiems raumenis 
sujudinti, ir mes tada galime 
ranką pakelti. Širdis plaka, 
jaknos tulžį dirba, skrandis 
maistą virškina, inkstai kraują 
valo—tai vis smagėnų orderiai^ 
Orderių pasiuntimas ir išįiil- 
dymas įvyksta taip greitai, kad 
mes apie tai beveik ir nežino
me. Jei telegrafu žinia greitai 
eina, tai smagenų orderiai dar 
greičiau. Nervių celės pasi
dalinusios darbą: vienos speci-

alizuojasi jud'in'imie raumenų, 
kitos jauslumo pagaminime ir 
t. t.; tūlos savo darbe tiek iš
silavinusios, kad ir be smage
nų orderio g'ali gerai dirbti ir 
kas reikia atlikti.

Nervų celės mąsto ir jaučia. 
Stuburio virvelėj randame dve
jopų nervų celių. Vienos paima 
Įspūdžius, kurie per atžalas 
(nervus) atęina iš aplinkumos. 
Tuos įspūdžius jos perduoda 
kitoms celėms, kurios juos sa
vo atžalomis siunčia į tas da- 
lis, iš kurių įspūdžiai atėjo, ir 
jas priverčia atatinkamai pasi
elgti. Pav., pakrapsčius kojos 
padą, koja susitraukia. Koja 
tai padaro ir mums miegant. 
Tai yra paprasčiausias mąsty
mas, kuriuo užsiima stuburio 
(nugarkaulio) nervų celės. Vir
šutiniam gale stuburio virvelės 
yra celių, kurios truputį geriau 
mąsto. Šioji dalis vadinasi me- 
dula. šitos celės reguliuoja 
-širdį, žarnas, jaknas ir kitus 
vidurinius organus. Apačioje 
.smagehų yra mažosios smage
nos, kurios reguliuoja tuos ner
vus, kurie valdo raumenis.

Viršutinėj smagenų daly yra 
centrai tokių celių, kurios val
do akis, ausis, nosį ir kt., spe
cialius organus. Mes matome, 
mes girdime arba užuodžiame 
tiktai todėl, kad' regėjimo, gir
dėjimo arba uoslės centras to 
nori, kad tame centre esančios 
celėp pagamina regėjimą,, gir
dėjimą ir t.t. Kitaip sakant, 
mato ne akys, bet smagenos, 
'girdi ne ausys, bet smagenos. 
Didžiosios smagenos atlieka 
svarbiausią darbą—mąsto, pro
tauja, atsimena, ir t.t. Jos kon
troliuoja visas nervų celes. Tai 
organas proto ir valios.

Kas yra protas? Nežinome 
tikrai — aš nerandu tinkamų 
žodžių pasakyti, kas yra pro
gas. Vienok mes visi turime 
šiokią tokią nuovAą apie pro
tą. Galime pasakyti, kad pro
tas; yra sniagenų veikimo rezuL 
tatas, bet mes nežinome kokiu 
budu smagenos pagamina pro
tą. Vienok turimo keletą fak
tų, kurie spiria sakyti, jogei 
smagenos yra proto organas ir 
kad protas yrą jų veikimo re
zultatas. štai tie faktai.

1. Kai liga arba nelaimingas 
atsitikimas sužeidžia smagenis, 
tai susimažina, pakrinka arba 
visai išnyksta protas, nors visi 
kiti kūno organai butų avei- 
kjausi. Sustojus smagenims 

dirbti (pv. miegant), nėra są
monės ir proto.

*1. Gyvo daikto išmintis aukš
tai yra surišta su smagenų mą
stomąja dalimi: juo daugiau 
smagenų . (proporcionaliai 
imant), juo gyvūnas išmintin
gesnis, juo jis turi daugiau 
“proto”. Žmogus išnrintin- 
giausias gyvūnas, nes jisai tu
ri daugiausia (proporcionaliai) 
mąstančių celių. Gyvūno sma- 
genos gali būti didesnes, bet 
proporcionaliai (sulig kūno 
svorio) visų gyvūnų mąstomo
ji smagenų dalis žymiai ma
žesne. Juo žmogus turi dau
giau smagenų, juo jisai (su 
mažomis išimtifmjs) išmintin
gesnis—juo jisai turi daugiau 
tų celių, kurios gali mąstyti. 
Jei žmogaus smagenos sveria 
tiktai du svaru, tai jisai yra 
žymiai supaikėjęs. Žinoma yra 
idiotų, kurių smagenose daug 
vandens, bet čionais kalbame 
apie geras sveikas smagenas.

Nors moterų smagenos ma
žesnės, bet Jos savo protu ly
gios vyrams, nes jų kūnas ma
žesnis. Dar daugiau: propor
cionaliai imant randame, kad 
moterų smagenos net didesnės, 
t. y. sulig savo ūgio moterys 
turi daugiau smagenų. Taip 
bent sako kai kurie tyrinėtojai.,

I Akys

Veik visi gyvūnai1 turi tokių 
nervų, kurie šviesą jaučia. Net 
toki gyvūnai, kurie akių netu
ri, šviesoje geriau jaučiasi.

Paimkime dielę. Tame gale, 
kur yra jos burna, randame 
mažutėlius rausvus taškelius— 
tai dielčs “akys’’. Tie taškeliai 
sudaryti iš juosvo dažo, apdeng
to plonutėle plėvele. Tarpe 
dažo ir permatomos plėvelės 
randame regėjimo, nervus. Tie 
nervai eina iš dielės “akių’’ į 
jos smagenas, kur jos susijun
gia su tomis celėmis, kurios 
kontroliuoja regėjimą.

DHelės regėjimo aparatas, 
kaip matom, visai nepainus. 
Žmogaus / akys, žinoma, daug 
painiau sudarytos, bet princi
pas tas pats. Akių obuolio už
pakalis juodas, o priekis per
matomas—tai vadinamas lešu- 
kas. Užpakaly akies obuolio 
yra regėjimo nervai. Tarpe 
nervų ir lešuko yra permatoma 
medžiaga, per kurią šviesa per- 

’eina. Prieky yra uždanga su 
skylute vidury; toji skylutė 
tai pasididna, tai susimažina— 
jei daugiau šviesos krinta ant 
nervų, tai susimažina, jei ma
žiau—pasididina. Daiktų pa
veikslai įeina į akis, atsimuša 
kaip į veidrodį, jaudina regėji
mo nervus, kurie smagenoms 
duoda žinią, o smagenos jau 
“mato”, t. y. mes matome.

Ausys
Musų galvoje yra savo rų

šies krepšelis pilnas skystimo, 
guriame randama ausų akme
nėliai. Šitas krepšelis kaulu- 
kų grandiniu sujungtas su plė
vele, kuri skiria tą krepšelį 'nuo 
išlaukinio organo (ausies). Gar
sus pagamina vibracijos ausy
je. Išlaukinė ausies plėvelę 
arba būgnelį. Kaulukų gran
dinius tos vibracijos paskui ei
na į vidurinį krepšelį, kur yra 
ausų akmenėliai ir girdėjimo 
nervai. Tie akmenėliai sujudi
na nervus ir pagamina savo 
rųšies pojūčius, kurie nervais 
'j smagenas nueina. Vibracijos 
mes vadiname garsais.

Uuoslė
M\isų nosis atlieka jai' nu

skirtą darbą; Nosis paima orą 
apšildo ir perduoda plaučiams. 
Nosyje' yra uoslės nervai, be 
kurių meg negalėtume užuosti. 
Gyvūnų uoslė labiau išvystyta, 
bet ir žmogui ji gana.naudin
ga. žmogus įprato- uosles ne- 
paisyt^-del to- ji ir prastesnė, 
negu gyvūnų. Nosies kataras 
labai dažnai pakrikdo uoslę,

Skonis
Skonio nervus randame ant 

liežuvio—tcįi, kur jiems ge
riausia vieta, nes liežuviu mes 
skonio ieškome (dažnai ir uos

le. Palytėjimą liežuvis 
jaučia geriau, negu oda. 
Liežuvis jaučia pipirus, 
druską, rukštį ir tt.; 
oda panašiai jaučia karštį, šal
tį, elektrą ir t.t. Skonis musų 
gyvenime jau nelošia tokios ro
lės, kokią jisai lošė gyvenime 
pirmųjų žmonių, kurie skonio 
nurodymais labai dažnai vaduo- 
davos pasirinkime maisto. Mes 
savo skonį jau senui, galima sa
kyti, sudarkėm: mes valgome 
ir gieriame, kas kunui kenks
minga, geriame visokias karty
bes. Skonis ir uoslė senu pa
pratimu dar mus vis stengiasi 
atgrasinti nuo valgymo ir gė
rimo tokių daiktų, kurie ken
kia viduriams ir visam kunui, 
bet mes jau neklausome.
— -.................— ■ — ................................—

Pastabos
Aną metą, kada Anglijoj bu

vo McDonald© valdžia, tai ji 
su bolševikų valdžia buvo pa
dariusi draugingą sutartį, o 
betgi nežiūrint to, bolševikai 
tą valdžią šmeižė, šiandien gi 
Anglijoj bolševikai Baldwino 
valdžios susilaukė, kuri tą su
tartį nutraukė ir bolševikams 
į užpakalį įspyrė...

Lietuvoje taip pat: kada de
mokratinė valdžia buvo, tai ko
munistus iš kalėjimų paliuosa- 
vo, kad komunistai vietoj to, 
■kad tą valdžią remti, šmeižė ir 
diskreditavo ją, kad jai paken
kus. Ir tokiu budu komunistai 
smurtininkams pagelbėjo.

* * *
Atlikę šitą niekšišką darbą, 

pagelbėję smurtininkams, ir 
norėdami žmonių akis nUo jų 
nukreipti kiton pusėn, komunis
tai dabar pasakoja, kad esą
buvusi valdžia kalta, kad ji lei
dusi savo priešams veikti. Jeigu 
taip, tai buvusi valdžia turėjo 
atgal sukišti į kalėjimus paliuo- 
suotus ir kitus komunistus, nes 
ir jie buvo valdžios priešai ir 
veikė prieš ją.

♦ ♦ ♦

Jeigu šiandien demokratiniai 
žmonės kelia balsą prieš smur
tininkus Lietuvoje, tai jie turi 
logišką pamatą ir moralę tei
sę tai daryti, bet ko dabar rė
kia komunistai? Juk jie dirbo 
vienodų, darbų, kų ir smurtinin
kai veikė prieš demokratinę 
valdžią. Demokratinės valdžios 
nenorėjo, tai fašistų valdžios

Lietuviai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakaro

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

i»m. i ....................

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
.— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletine Šviesa ir diathennia 

suNilaukū. Ir dabar turėtų 
Ižiaugtis. 

♦ ♦ ♦

Bet dalykas štai kame: komu
nistai šiandien riksmą kelia 
prieš fošistų diklatrą Lietuvo
je dėl to, kad tą diktatūrą prak
tikuoja fašistai, o ne komunis
tai. Jeigu šitą diktatūrą butų 
komunistų rankose, tai Imtų 
kas kita: tada iš visų pakam
pių komunistai ją užgirtų!

, ♦ ♦ ♦

Komunistai savo protestuose 
reikalauja, kad butų paskelbta 
nauji rinkimai Lietuvoje. Ge
rai. Bet ar komunistai reika
lauja, kad butų visuotini rinki
mai paskelbta bolševikų valdo
moj Rusijoj?

♦ ♦ ♦

Komunistai pasakoja, kad 95 
nuošimčiai darbininkų Rusijoj 
turi “laisvės”. Bet kuomi jie 
šitą savo pasaką gali paremti? 
Ugi tuščiu tauzijimu!

—Kalvis.

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jin ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j Senas; duodami 
ant lengvo išmokšji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

GYVENIMAS
Minesinis Žamalas

• Antanas Žymontas 
Kedaktoriua-Leidijaa

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boalevard 3669

Važiuodami atastogų, pa
siimkit su savim GYVE
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
Prenamerata metams ------  $2
Pašei metą______ __ _ $1
Kopija ____ —.......  20c

Daktarai
A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:} nuo 9 v,aL 7te; 
( nuo 6 iki 8 vai, vakare

- — —

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 

Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplevvood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. C. A. O’Britis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524 

I _______________

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Degimas žvakės iš abieju 
Degimas žvakės iš 

abieju galy
Dr. Herman N. Bundesen, 

Sveikatos komisionierius

us straipsnelis nėra pamoks
las apie tai, kaip žmonės turi 
elgtis. Tai yra tik atatinka
mas gadynei atsišaukimas, kvie
čius žmones sugrįžti j sveiko 
proto gyvenimo normas. Kaip 
tokį, jį reikia priimti gera šir
dimi ir be protestų. Mieste 
tokio didžio kaip Chicaga, gy
venimas vidutinio žmogaus— 
vyro arba moteriškės—yra ve
jamas įsikarščiavusio pulso.

i Šis pasakymas ypač tinka tiems, 
[kurie dažnai lanko vidurmiestį.

Tūkstančiai Chicagos jaunų 
i žmonių po visos dienos darbo 
ir po to, kai jie skubiai paval
go vakarienės, susikemša į šo
kių svetaines iki aušros arl>a 
dayvauja partijose, iki tam lai
kui, kai pieno išvažiotojas pra
deda lankyti savo kelionės sto
tis.

Jie pasmagina save degtinė
le pagal džiazmanijos meliodi- 
jas nepasilsėję, nesustodami, 
nemanydami apie rytojų. Toks 
gyvenimas gali pasirodyti pa
traukius kol jis tęsias, bet ge
rai žinomas ponas su smuiku 
pažastyje atsilanko vėliau rei
kalaudamas užmokesties, nes tie 
jaunuoliai ir jaunuolės turės už
mokėti ankščiau ar vėliau, ir 
KAIP!

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rosaland
Post Mortem

už 
du-

n)ortem pamados 
Mano pamalda už 
ir nebus panaši pamal

Giria

Prihoda—Čhetel. Wia^ 
Aš vartoju Severa’a Regu-

Mrs. Emily 
rašo: 
lator jau tūlą laiką, ir man jis la
bai daug gelbėjo. Severą’* gyduo
le,s prisieina girti visuomet.’’
W F. Severą Co., Cedar Kapida. Iowa

. pEGULATod j

WENNERSTENŠ
TBohemlan ITopo

TIKRI APYNIAI

Smarkus gyvenimas reiškia 
daugiau išlaidų iš gyvenimo 
banko, eikvojama daugiau svei
katos, negu jos balansas patei
sina. Panašus čekiai, išrašyti 
ant sveikatos banko, ilgainiui 
pradeda grįžti atgal su para
šais “nebėra fondų”, “perdaug 
išimta”. Kai turtas išeikvotas 
iki paskutiniam centui, bankru- 
tas seka ir tenka pasimatyti 
su “resiveriu’’ “Resiveriai” 
dažnai atlieka savo darbą li
goninėj, ir resiverių priėmi
mus menkos sveikatos yra daug 
aršesnis dalykas, negu finansi
nis bankrotas. Jaunas žmogus 
gali juokus krėsti iš piniginio 
bankruto, jei jo sveikata yra 
gera. Nes gera sveikata—tvir
čiausias jo banko depozitas, ir 
jos pagelba jis gali atsilyginti 
už netektą darbą, arba už iš
eikvotų paveldėjimų.

Degimas žvakės iš abiejų 
lų papildomas sekamai:

Perėjimas ribų visame 
me.

2. Pergreitas valgymas.

SA1YKLE

SKIRTINGI
Nuimkit Virtdį-PAŽnjRftOT 
^UOSTYKIT- PARAGAUKIT
PIKUI APYNIAI

muiluojančių dalykų.
4. Rūpinimąsi.

Mažai miega
Vengimas saulės spindulių.
Vengimas tyro oro.

8. Pripratinimas kūno nere- 
guliariams papročiams.
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PRANEŠIMAS
VAIDYLŲ BROLIJA 

renkasi saulei nusileidus 
karuose, Maccabee svetainėje, 
1621 N. Cahfornia Avė., ket
virtadieny, liepos 7 dieną.

i —Didysis Perkūnas.

va-

Post 
dūšią, 
šių gal 
doms, kurios laikoma bažnyčio
se. Viena, aš nesu kunigas, o 
kita—kalbėsiu apie gyvų žmo
gų. Ir visgi tai bus “post 
mortem”, kadangi Roselando 
parapija tur būt kalbamo žmor 
gaus nebeturės daugiau. Taigi 
pradedu:

Gegužės 15-tą dieną iš Rose
lando dingo kunigas Lapelis, 
sakoma, niekam nepranešęs, 
kur jis išvažiuojąs. Tai buvo 
laikas tam tikru parapijos iš
kilmių. Iškilmėms apvaikščioti 
ir kunigo pareigoms eiti rose- 
landiečiai susilaukę Westpul- 
inaniškį kunigą—klebonų Paš- 
kauską.

Išsyk parapijonai nei nepa
sigedo Lapelio. Ret vėliau pra
dėjo eiti gandai, buk Lapelis 
metęs kunigavimą, buk jis jau 
apsivedęs su mergina, kurių su
grįždamas anais metais iš Lie
tuvos atsivežęs kaip gminai- 
tę, bet kuri tikrenybėj nebuvu
si jo giminaitė. Kiti vėl kal
bėjo, kad Lapelis išvažiavęs 
vakacijoms.

.Atsirado ir tokių žmonių, ku
rie ėmė telefonuoti “Naujie- 

įnoms” klausdami apie dingusį 
kunigą: girdi, pas jus visokios 

I žinios suplaukia, tai ar negalė- i tumet pasakyti, kas atsitiko 

su klebonu Lapeliu?
“Naujienų” Reporteris per 

telefonų kreipėsi j kunigą Raš
kauską, kuris, Lapeliui dingus, 
ėjo Roselando parapijos klebo
no pareigas. Kun. Paškauskas 
paaiškino, jog Lapelis, veikiau
sia, nebegrįšiųs Roselandan, 
bet pareiškė, kad gandai apie 
Lapelio metimų kunigystės sto
no niekuo nepamatuoti.

Praslinko dar kiek laiko. Pas7 
kutinės žinios, kurios Reporte
riui teko patirti iš vietos, bū
tent Roselando gyventojų, yra 
tokios: Lapelis, pajutęs nervų 
pairimų, išvažiavęs Čeko-slova- 
kijon gydytis, kadangi Jungti
nių Valstijų daktarai esantys

Ekskursijos DYKAI!
Per ežerą į Lith-Manor

Kreipkitės į NAUJIENAS. \ '
Puikiu, męlinu Michigan Ežero vandeniu,' tik trijų valandų kelionė lai

vu, nuveža Naujienų ekskursantus į puikiausią Ameerikoje resortų vietą, 
South Haven, Michigan. Čia pat randasi puiki LITH-MANOR — Amerikos 
lietuvių žaidimų vieta su didele klubhouse.

Tai Yra Didžiausias Pasiūlymas Chicagos Lietuvims per Naujienas
Naujienos organizuoja pirmą lietuvių vasarinę kolioniją! Ši kolionija su

sidės iš lietuvių, Naujienų skaitytojų ir draugų, ir bus centras vasaros poil
siui ir atostogoms. Ji randasi nepaprastai gražioje vietoje, prie puikaus 
South Haven miesto, prie didelio cementinio kelio ir ežero kranto, kuriame y- 
ra puikiausios maudynės Amterikoje.

prasti. Kita kalbamo dalyko 
versija yra tokia: kun. lapelis 
išvažiavęs Europon įgyti dak
taro laipsnį. Trečia: kun. Lape
lis pasidaręs pusėtinai pinigų 
biznio apyvarta, esąs vertas 
į $60,000 ar daugiau, taigi me
tęs ‘kunigavimų ir nusitaręs 
pirkti Lietuvoj dvarų ir ūki
ninkauti.

Praktiškai kuone kiekvienas 
rosehmdietis aiškina Lapelio 
dingimo priežastis savaip. Iš vi
sų kalbų jam yra aiškų, kad nei 
vienas parapijonų tikrai neži
no, kur šiandien yra buvęs Ro- 
selando klebonas, kas su juo 
atsitiko ir kų jis mano ateityj 
daryti. Vienas betgi dalykas 
rodosi aiškus, būtent tas, kad 
Lapelis Roselandan jau nebe
grįš ir kad jam, kaip Roselan> 
do kjebonui, galima užgiedoti 
“Reguiem”.

Kai kas iš kun. Lapelio 
praeities ,

Kun. -Lapelis buvo paskirtas 
Roselandui po to, kai kun Ser- 
finas veik visus metus laiko 
neįstengė nuraminti parapijo
nų. Apsigyvenęs Roselande, 
Lapelis susyk užkariavo para
pijomis. Jis pasirodė nepapras
tai demokratiškas: susitikęs 
parapijonų gatvėj, jis nepraei
davo pro šalį nepakalbinęs jo. 
Ruvę dagi tokių atsitikimų, 
kad ir užfundijęs vienam kitam. 
Moterims mokėjo pagirti jų kū
dikius, jaunoms merginoms pa
sakyti malonių komplimentų, o 
kai kurioms ir dovanų nupirkti 
nepatingėdavęs.

Kaip matote, lapelio demo- 
kratingumas, jo rūpestingumas 
buvo nepaprastas! jis visus ir 
visas apžiūrėdavęs. Ir todėl ne
stebėtina. kad parapijonkos, 
senos ir* jaunos, Lite 

“Tai kad susilaukėm, tai kad 
gavom kunigėlį!”

Bet, žinote,, ir ant/ saulės ga
lima surasti tamsių dėmių, jei 
tik jų ieškosime. Ilgainiui tai 
vienas, tai kitas parapijomis ar
ba parapijonka pradėjo nužiū
rėti dėmių ir ant kunigo La
pelio. Vieniems nepatiko dova
nos, kitiems kitokie dalykai.. 
Bet kų čia yisus supaisysi. Jė
zus Kristus buvo Dievas, įf tai 
visiems neįtiko, o kų jau no
rėti iš kunigo lapelio, kuris 
buvo tik Dievo įgaliotinis ant 
žemes. nx.

• Buvo labai darbštus (
Parapijonai bruzdėjo vis la

biau. Bet Lapelis buso suma
nus. Kad nedavus niekus 
pliaukšti, jis jiems visokių za- 
bovų parūpindavo. O iš tų za- 
bovų labiausia parapijonams 
patikdavo “tarkavimas” socia
listų. Kart kartėmis jiems pa
sakodavo per pamokslų, kad 
jis, Lapelis, pirm kunigavimo 
yra buvęs socialistas. Paskui, 
nužiūrėjęs socialistų vadus 
esant “humbugierias”, \ metęs 
socialistus ir tajięs kunigu. Pa
rapi jonams to tik reikėdavo. Jie 
išsižiojęs klausydavo tokių pa
mokslų. Nors Lapelis niekuo
met socialistas nebuvo, bet pa
rapijonai jo “išpažintį” imdavo 
už grynų pinigų.

Kita jo zabova parapijonams... 
Bet apie jų kitų kartų.

(Bus daugiau)

darni, kad tas susirinkimas esąs 
šaukiamas teisėtos kuopos val

dybos.
' Tas landus bolševikiškas gai
valas stengiasi, kaip įmanyda
mas, pasėti dezorganizacijų ir 
suirutę Susivienijime. Tečia.us 
jau laikas, kad SLA. viršinin
kai, pagaliau, paimtų gerų 
šluotų ir apvalytų organizaci
jų. — Kuopos narys.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po plotu

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Kviečiame Jus Būti Naujienų Svečiais
NAUJIENOS kviečia savo esančius ir busiančius skaitytojus, kurie gei

džia ir išgali nors vienai dienai prasišalinti iš surukusio miesto pasinaudoti 
šiomis ekskursijomis ir duoda tikietus dykai ojit vieno iš greičiausių laivų S. 
S. Ironąuis. Atvykusius j South Haves pasitiks musų žmonės ir jus galėsit 
praleist dieną puikiame LITH-MANOR.

To gaivalo landumas

$125
$25 įmokėti /

ir mokėdamas po $5 į mėnesį ar 
$1.25 į savaitę, nupirksit gražų lo
tą 30 per 100 pėdų puikioje Nau
jienų LITH-MANOR.

Norintys gauti tikietų dykai j Lith-Manor ir atgal, 
išpildykit šj kupuoųą ir pasiuskit arba atneškit j 
Naujieenas, 1789 So. Halsted St.

Kiek tikietų norit? .......... .......................,...... ................

Vardas * ../...................L  .................................... k'
r I < '

Adresas .........................................................................

Jau rašiau, kad bolševikai 
buvo sugalvoję iškirsti šposą 
SLA. 36 kuopos nariams ir 
siuntinėjo jiems laiškus su 
pranešimais, kad kuopos mitin
gas į vyksiąs Lietuvių Audito
rijoje ant 2-rų lubų, kuomet iš 
tiesų mitingas turėjo įvykti 
apatinėje svetainėje.

Bet negana, kad jie siuntinė
jo tuos melagingus laiškus (ir 
išlaidas gal padengė pasigrob
tais 36 kuopos pinigais), bet 
jie dar vaikščiojo ir per stu- 
bas, agituodami * savo pusėn 
kuopos narius. Vakar patirta, 
kad daugelyje vietų, kur gyve
na SLA. 36 nariai, buvo atsi
lankę bolševikų agentai, kurie 
kvietė narius eiti į jų susirin
kimų “ant antrų lubų”, šaky-

A + A
JONAS GIRDŽIUS

Mirė LiepoA 5, 1927 m., 6:30 
vai. vak., 51 metų amžiaus, Ki
lo iš Kauno red. Išgyveno Ame
rikoj 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Antaniną, keturis po
sūnius: Vilkus: Juozą, Antaną, 
Kazimierą ir Joną. Taipgi sū
nų Edvardą Girdžių. Taipgi pa
liko dvi podukras: Marijonų 
Prapotninkienę ir Kazimierą 
Hahn, žentus, anukus ir anū
kes.

Kūnas pašarvotas 1106 W. 
Main St., St. Charles, III. Tele
fonas St. Charles 248 M. Lai
dotuvės Įvyks Pėtnyčioje, Lie
pos 8 d., *4927 m. Iš namų 9 
vai. bus atlydėtas j šv. Patri- 
cko par. bažnpčią, St. Charles 
III., kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.

Apie 1 vai. po pietų bus nuly
dėtas j šv. Kazimitrp kapines, 
Chicago, 111. Nuoširdžiai kvie- 
ėiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose.

Nubudę moteris, sūnūs, podu
kros, posūniai, žentai ir anūkai. 
Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus & Co. Telefonas 
£anal 8161.

a -I" a
JUOZAS BUDRIS

I*ersiakyi-6 su šiuo pasauliu 
liepos 8 diciią, 2:20 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 37 metų am
žiaus, gimęs Kauno red., Taura
gės apskr., Švėkšnos parapijos, 
paliko dideliame nubudime tė
vą Franciškų, 1 seserį Oną Tu- 
vanis, ir Švogeerj Lietuvoj ir 
gimines. Draugas Aleksandra 
Kelpšas rūpinasi laidotuvėmis. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio Koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės Įvyks Pėtnyčioj, 
liepos 8 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio Koplyčios j šv. Kry
žiau parap. bažnyčią, kurioj at- į 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. J. Budrio giminės, 
draugai ir pažjstami eesat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Tėvas, Sese
rys, švogeris ir Giminės. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

TELEFONAS CANAL 9464

Phone Lafayette 7672

FRANK V. ZINTAK 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

1814-34 W. 33 Place

JŪSŲ AKYS

Jūsų/akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 

• higienoje visiems.
Dr. C. Michel

L1ETUVYS OPTOMBTRISTAS
3401 So. Halsted St.

A -f A

Mirė Liepos 4 d., 1927 m. 8 
vai. vakare, 13 metų ir 9 mėn. 
amžiaus. A. a. Felicija gimė | 
Spalio 10 d., 1913 m., Chicago,

Paliko dideliame nubudime 
motiną Julijoną ir tėvą Stanis
lovą, seserj Gene, gimines ir 
paž|stamus.

Kūnas pašarvotas 6953 South 
Washtenaw Avė. Laidotuvės i- 
vyks Liepos 8 d., 8 vai. ryto iš 
namų bus atlydėta j Šv. P. M. 
Gimimo parap. Marųuette Park 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už vėlionės sielą.

Po pamaldų, bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pSžistamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nubudę Tėvai, Sesuo ir gimi
nės.

risuieiJA ji kgaich tc

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

J. F. Eudeikis Komp.
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yard.%1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So.’ Fairfield Avenue, 
Tel. I>afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Laidotuvėm patarnauja gra
borius S. D. Lachavicz..

Telephone Canal 1271—2199.
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JONAS DEVEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 6 dieną, 3 v. ryto, 1927 m., 

sulaukęs 22 metų amžiaus, gimęs Klovainių miestelyj, Panevėžio aps. 
Išgyveno Amerikoj 6 metus, paliko dideliame nubudime moterj Jo- 
sefiną, motiną, 3 brolius ir seserį. Kūnas pašarvotas, randasi 1419 

» So. 50th Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks subatoj, liepos 9 dieną, 1:30 vai. po pietų iš 

namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.
Visi A. A. Jono Deveikio giminės, draugai ir pažjstami esat šir

dingai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinj pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Moteris, Motina, Broliai ir Sesuo. Laidotuvėse 
patarnauja graborius Eudeikis, Telephone Yards 1741. v

PETRAS UMBRAZIUNAS
Kilęs iš Pivorių kaimo, Terečiaus vals., Švenčio
nių apskr., Vilniaus rėdybos (okupuotos Lietu* 
voį) išgyvenęs Amerikoj apie 20 metų ir sulau
kęs apie 40 metų amžiaus. Po ilgos ligos pasimi
rė savo tėvyškėj Pivoriuose, birželio 
12 vai. dieną. Palaidotas birželio 15 d.

Paliko nuliudusius Amerikoj: seserį 
ną ir švogerj Kazį Baroną, giminių 

J draugų. Lietuvoj: broli Mikolą, seserį 
ją ir Eleną ir švogerį Petrą Spečių 
miniu

Ilsėkis Petrai savo tęvų šemelėj!
Sesuo ir švogeris.

13, 1927,

Mięhali- 
ir daug 

seseris Emiii- 
į ir daug gi-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South | 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300 
k i ■■

V

TeL Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LU.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotoj as

Chicago, III.
Patarnauja laido 

tuvėse kuopigiausiu 
Reikale meldžiu ai 
sišaukti, o mano 
darbu bu, ite u< ,,a- 
nėdinti.

Tel. ( anai 1271 
ir 2199 1



Cicero
Nusišovė lietuvis

ant veido

CO., Ine.
San Francbco

SVEČIAI Iš PHILADEL-
PHIJOS

■ —--------------------------------------- »—

Tarp Chicagos 
Lietuvių

metų
VVest

Jonas Deveikis, 22 
amžiaus, gyvenęs 493 
1 tth street, nusišovė naktį iš 
5-tos į 6-tą liepos, apie 3 valan
dą.

Jis išprašė moterį iš namų

Ketvirtadienis, liepos 7, 1927

Sužeistojo vaikučio neteko vietą šventėms buvo atvykę 
bet kai dėl dukrytės, Dr. Vezelis, real estatininkas 

didokas skaičius 
—Reporteris.

matyti, 
tai jau dabar galima drąsiai 
tvirtinti, kad ji bus keliems 
metams praslinkus gražiausia 
lietuvaite Philadelphijoj. Svei
ka, gyva, o akutės ugnį žars
to.

Beje, kai pereitą vasarą p-as 
Ežerskis važiavo automobiliu 
su Lietuvos konsuliu, p. Žadei
kių, Philadelphijon, tai jie nu
vyko ten iš Cbicagos į 24 va
landas. P-as Kacinskis anuo
met subetijo, kad jis atvažiuo
siąs į Chicagą į 20 valandų. 
Kuris jų dviejų laimėjo “betą”? 
Kasančiam šiuos žodžius išro-

Stasiulis ir 
kitų lietuvių

Bridgeportas
Reikėjo per langą šokti

JIS lNpiil.se IIIOIVI | lUUIių, • wvwiviaiii omw> z.iai«iuo i^iv-

jojo maudynei! ir paleido kul- do, kad p. Ežerskis — jau jei
ne dėl ko kito, tai dėlto, kad 
jis yra cbicagietis. Keikia l>oos-

ką sau j smilkinį.
Kdronerio tyrinėjimas dary

ta vakar, liepos 6-tą dieną, 2 tyti Chicagą!
vai. po pi* tų. Kadangi nesu- į Linkėtina visai p-nų špokų 
laukta HįcįJ<» atstovų ta. šeimynfl. jr Kn(,inskui -ju() 
koroneno tyrinSj.mas atidėtas | smagiau chicaRoj.
iki 19-tos d. hepos. I yr.ne; Nwg , tokg ir l)e_
mas tą dieną bus daromusM) ikalint,as. tal ži
vai. ryte, Cook pavieto trohe-1.................... - -
syj, kambaryj No. 906.

ma-
loni, linksma Šeimyna, ir to

t kius žmones visi maloniai pri
Nabašnmkas Kuh pašarvotas ima vai-jlla ir gai|jsi kfti 

p-nų Judeikių laidotuvių |stai- kia skirtis gu jaig __y p< 
goj, Ciceroj. _ _________

—rt Manjoette Park
Nepageidaujami svečiai

rei-

NAUJIENOS^ Chicago, Dl.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
R«WI

Financial
Finansai-Paskolos

Vakar “Naujienas” atlankė 
svečias iš Philadelphijos, bū
tent p. Špokas, p-ia Špokas ir 
jų dukrelė, o taipgi p. Aleksas 
Kacinskis, p-ios Špokienės se
sers sūnūs.

Jaunas vyrukas (jo vardas 
M.) pasigavęs kumutę su vai
kučiais atūžė į Mar<|uette par
ką linksmai pasitikti nedėldie- 
nį. Atvažiavo vėlokai, jau pa- 
tamsyj, kadangi patamsyj va
žinėti su šauniomis leidėmis 
yra smagiau.

Užsuko pas pažįstamus, bei 
i jų nerado namie. Taigi patruu- 
i kė pas kitus. Čia giliukis po
rai lošė į rankas, šeimininkė 
priėmė. Pastatė ant stalo na- 
minėlės. Pirmą samtį ištušti
nus, pasirodė kitas ir tt.

Ant Union avė. hetoli 33 gt. 
gyveno gražiai ir laimingai lie
tuvių šeimyna. Vyras dirbo, 
moteris namus prižiūrėjo. Vy
ras pareidavo iš darbo namo, o 
jam jau vakarienė ant stalo 
padėta. Geresnio gyvenimo, ro
dėsi, ir reikalauti negalima.

Bet štai pereitą šeštadienį 
vyras pareina namo su dviem 
savo draugais ir užtinka ne
prašytą “svečią”. Vyreli mano, 
kad kilo audra! Kad prasidėjo 
imtynės! Pailso svečias, par
puolė ant grindų.

Išbėgo šeimininkas, kaip vė
liau pasirodė, policijos pašauk
ti. Išbėgo šeimininkas, o tuo 
laiku svečias, pusplikis, strikt 
per langą, ir davai liegti.

Atvažiavo policijos vežimas. 
Bet svečio jau nobeužtiko. Ve
žimas apsisuko ir sugrįžo at
gal į policijos stot^

Buvau atlankyti nukentėju
si “svečią”. Dejuoja vyras: gir
di, šeimininkė esanti orait, ale 
jos vyras, tai tikras gremėzdas 
— •jokių šposų nesupranta, ir 
neduok dieve ir gatvėj su 
susitikti. —Reporteris.

juo

Personai
Aamcnų leiko ___

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 
PuČkoriaus, kuris išvažiavęs po naujų 
metų ir nebeduoda žinios apie savę; 
žadėjo dirbti ant botų . Jis pats ar 
jį žinanti duokite man žinią. Turiu 
svarbų reikalą.

JUOZAPAS PUČKORIUS 
4506 So. Honory St., Chicago, III.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir «ro- 
sernė arba priimsiu partnerj. Ne
mokanti išmokinsiu. Gera vieta lie
tuviais . apgyventa. Renda $45. Gy
venimui 4 kambariai. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutiki
mas. šaukit Boulevard 3379.

Real Estate For Sale
Namabžemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ cottage, fdrnas šil
doma, yra elektra, naujas garažas, 
gražus jardas, $6000. 7225 S. May st.

rr- 1 —
MES trys draugės, doros merginos, 

jieškome dorų vaikinų dėl apsiveedi- 
mo. Mes turim metų: 32, 36 ir 38. 
Kas atsišauktų, prašome su pirmu 
laišku paveikslą prisiųsti. Latviu, 
Rulduri, Rezekne* Prospect, No. 26. 
Dz. 2, A. Džaugaitė.

BUčERNfi ir grosernė pardavi
mui arba mainysiu ant bungalovv. 
Tel. Yards 1274.

PARDAVIMUI saldainių, mokyk
los jrankių, ice cream, cigarų, ci- 
gareių ir kitų mažmožių. Pardavi
mo priežastis — liga. Naujienos, 
1739 S. Halsted st. Box 964.

DEL užbaigimo reikalų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St 
$1200. Taipgi kitas bizniavas lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pėdų 
apartmentinis lotas, į pietud* nuo 
Irving Park bulvaro. $1400, cemen- 
tnvimas, tanduo, Šalytakiai, viskas 
apmokėta išmokėjimais !4 cash, 
kitus | 5 metus. Trust Department. 
Adresuokit 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Rox 3782.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Pajieškau savo draugų Kazimiero 
ir Onos Andrijauskų iš Kauno rėd., 
gyveno Chicagoje. Susipažinome at
važiuojant i Ameriką ant laivo Geor
ge Washington. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas kitas praneštų; širdingai 
ačiū. Ona Bagdonaitė-Jablonskienė, 
1432 Juniata St., Pittsburgh, Pa.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA antrarankio bekerio, 88 
W. 147 St. Tel. Harvey 858—W. VVest 
Harvey, III.

REIKALINGAS trečtarankis be- 
keris, kad mokėtų gerai sverti. Mo
kestis $35 j savaitę. 380b S. Emerald 
avė.

KENDŽIŲ krautuvė, groseris ir 
gazo stotis prie didelio viešo ke
lio. Geras pelningas biznis parsi
duoda, nes apleidžiu miestą. Vie
nas blokas nuo mokyklos.

ALFA PLĖŠTIS 
3601 Wcst Lake St. 

Melrosc Park, III.

Vie-

PARDAVIMUI. Turiu parduoti 
savo 50 pėdų rezidencijos lotą, 
puikiausioj vietoj N'orthvvest side 
UŽ $500,’ turi turėti $250 ėash, kai
navo dvigubai. Rašykit:

6C8 S. Dearborn St.
Room 840. Box 3783—Z.

Tiktai 3'/j% nuošimčiui 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
| 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyčios.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė, saldainių ir mokyklos 
reikmenų. 351.8 So. Wąllace st.

BRIGHTON PARKE
Pardavimui arba mainymui 3 stalų 

Pool ruimis ir piinkštų gėrynių sky
rius tame pačiame biznyj. Atsišauki
te vakarais 4211 So. Maplewood Avė.

/ PARDAVIMUI bučeernė lietuvių 
apgyventoj vietoj, už labai žeemą kai
ną; kas pirmas, tas laimės. Atsišau
kite j Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 965.

PARDAVIMUI kampas prie Grace 
St., įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia Vi caan, kitus j 4 metus. 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room 
840. Box 3784—Y.

ATYDAI BIZNIERIŲ
5 kambarių mūrinė bungalow. 

Karštu vandeniu apšildoma. Sa
vininkas mainys ant bile kokio 
biznio.

BIZNIAVAS namas su groserne, 
arti šapų ir ant gatvekarių linijos. 
Moteris nori mainyti ant privatinio 
namo. Geros progos, verta pasisku
binti.

STANKO & NESTOK 
5097 Archer avė. 

Lafayette 6036

P-ai špokai Hiiladelphijoj 
turi restoraną adresu 10—8 So. 
Sixt street. P. Kacinskis, jau
nas, gražus vyras, čia augęs, 
puikiai lietuviškai kalbąs,* dir
ba žinomai visoj Amerikoj Cur- 
tis spaudos darbų firmai. Jis 
tečiaus yra ir muzikos mylė
tojas ir ne viename lietuvių 
vakare palinksmina susirinku
sius.

P-nų špokų šeimyna atvažia
vo svečiuosna ir apsistojo pas 
p. Juozą J. Ežerskį, 4600 So. 
Paulina avenue.

Kelionėn išsirengė vicŠiantys 
dabar Cricagoj svečiai pereitą svečiai išvažiavo. Užmigo pail- 
šeštadienį 1 vai. nakties. Ke
lionės pradžia buvo laiminga. 
Automobilį valdė p. Kacinskis. 
Bet pavažiavus jiems kokias 
370 mylių, iš skerskelių išsu
ko į vieškelį automobilis ir 
kirto p-nų Špokų automobi
liui!.

. Philadelphiečių automobilis 
skaudžiai nukentėjo. Paimta 
neatsargios važiuotojos mote
riškės vardas, adresas, jos au
tomobilio laisnis. Bet tai ne ką 
pagelbėjo p-nų Špokų automo
biliui. Taigi užbaigti kelionę 
jiems teko geležinkeliu, palikus 
automobilį pakelyje.

Važiavusieji asmeniniai nu
kentėjo ne taip skaudžiai. P-os 
špokas koja užgauta, o sunaus 
keliąs sužeistas. Kiti užsimo
kėjo išgąsčiu.

Žinote, kaip buva tokiuose 
atsitikimuose: “gersim, užim, 
uliavosini — rytoj šventė, iš- 
miegosim.” Kas ten daugiau 
dėjosi, Reporteris per langą 
numatyti negalėjo. Pagalios

susi šeimininke.

Jei jūsų INGERSOLL 
pagestų ..

Galite lengvai gauti pataisymą 
nunešdami jį pas INGERSOLL 
SERVICE DEPARTMENT, 
215 W. Randolph Street. Greitas 
patarnavimas. Pigios kainos.

Tai viena priežaščių įsitikrinti, 
kad laikrodėlis, kurį perkate tikrai 
yra INGERSOLL. Tat žiūrėkite 
vardo “INGERSOLL' 
pirkdami laikrodėlį.
INGERSOLL WATCH

N«w York • Chicago •
Žemiau telpanti INGERSOLL’y paveikslai 
yra: Rankinis $J.50; Yankee >1.50; Water- 
būry paauksuotoje makity, >8.00; Jaunimui 

>3.25; Mažiukas >3.25.

Bridgeportas
Golfininkų skaičius lietuvių 

tarpe nepaliaujamai auga. Pas
taruoju laiku pradėjo golfą 
lošti dvi jaunos panaitės, bū
tent, p-lė Josefina Zalevičiutė, 
6239 So. Campbell Avė., ir p-lė 
Sofija Tamašauskiutė, 3125 So. 
Wallace Street.—Rep.

Joseph Michuda, 17 metų vai
kėzas, buvęs seniau aukštesnė
se mokyklos piokinis, prisipa
žino, kad jis padaręs eilę 
“hold up’ų’\ iš kurių pasipel
nęs apie $10,000. Jis tapo 
areštuotas užvakar, kai “kraus
tė” p-ios Mesinger namą, 740 
Cornclia Avė.

Brighton Park

gi 
iš 
jo>

Lietuvių Atletų ir Pašalpos 
Kliubas, kurio vubeinė yra 
Brighton Parko kolonijoj, tu
rėjo liepos 4-tą dieną pikniką 
p. Cernausko darže. Žmonių 
piknike buvo daug. laimėjimui 
leista automobilis sedanas 
Crysler išdirbystės.

Suvažiavusieji turėjo 
gaus laiko. —Report.

sma-

Mums rpikia lietuvio vyto su auto
mobiliu ir kuris turi daug pažinčių, 
kuris pagelbėtų dėl musų selesmeno 
vakarais. ALGA ir KOMIŠINAS. At- 
sišaukit nuo 11 ryto iki 1 po pietų. 
Room 809,

77 W. Washington St., a
MR. PER1CH. I

AR JUS norite įsigyti didelį pel
ną. Atsišaukite į cigarų krautuvę. 
4342 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė, įsteigta 
13 metų, renda $20.00. 6236 Went- 
worth Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas. Parduosiu pigiai tik už $3800.00 

919 W. 18th PI.

2- RI MORGTČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

REIKIA atsakančio real estate sa- 
lesmeno. Gera proga dėl vyrų su pa
tyrimu arba be patyrimo. Stanley 
Biasyk and Co. 6019 S. Keedzie Avė. 
Tel. Republic 5398.

REIKIA jauno vyro dirbti po pie
tų, turi mokėti važinėti su Fordu, 
šaukit Norma! 6535, tarpe 6 ir 7 V. 
vakare. ' *

REIKALINGA
Jaunas vyrukas High School 

mokyklą lankantis dirbti ofise. 
Tik gerų tėvų Vhika.4 pageidau
jamas, kuris rtidkn typevvriting. 
Atsišaukite ofiSan '—
807 W. 18th St. iš ryto tarp 

9—10 valandų.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrssių moterų dcl 
sortavimo skudurų junk šapoj. P. 
Goldman & Son, 1405 W. 21 St.

Furnished Rooms
RENDAI kambaris, šviesus ir ap

šildomas dėl 2 ypatų, su valgių ar 
be valgio, mažų vaikų nėra. 7040 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI ice cream parlor 
fikšeriai pigiai. 5654 W. 64 PI.

PARDAVTMUI bučernė ir groser- 
ne, cash biznis. 8727 S. Ashland Avė.

Pardavimui aptieka ir saldainių 
krautuvė. Tai yra nepaprasta biz
nio proga pasiūloma šiandie. Gražus 
kampas, viena gražiausių vietų Chi- 
cagoj. Daromas puikus biznis, 7 me
tų lysas, labai pigi renda, geroj lie
tuvių apielinkėj. įsteigta i>er 30 me
tų. Savininkas dėl savo menko regė
jimo priverstas parduoti. Taipgi par
davimui šalę restaurantas per tą pa- 
tj savininką. Del smulkmenų atsišau
kite. Chicago Sules Ęųreau, 109 No. 
Dearborn St., Room 801.

MALT and Hop krauthvė pardavi
mui. Gera krautuvė tinkantiems žmo
nėms. 4953 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kendž/ų 
Storas. Biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai. 3220 So. Wallace St.

DIRBTUVIŲ VERGŲ AI YDAI.
Ice Cream Parlor — labai geroj 

vietoj, prie Pančiakų, Marškinių ir 
Nash Motor Co. dirbtuvių. Biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu su namu, ar
ba tik biznį už $2,500. Renda už Sto
rą ir 4 ruimus dėl gyvenimo tik $55 
j mėėnesj. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. Randas tik 50 my
lių nuo Chicagos, labai gražiam mies
te Kenosha, Wis. Kreipkitės per lai
šką arba ypatiškai J. Martin, 2425— 
60th St., Kenosha, Wis.
-- -- --------------------------------------------

Pardavimui arba mainymui 
2 aukštų mūrinis namas, 2 fla- 
tai po 6 kambarius, yra elekt
ra, gasas, vanos, visi vėliau
sios mados Įrengimai, randasi 
prie Emerald avė. ir 33 St. At
sišaukite. 6706 S. Ashland avė. 
Prospect 8466.

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius j 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300. •

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

» 1 I ■ ■■■ !■*. II, .......... ■■■

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Wentworth 6292

■ PARDAVIMUI ARBA RENDAI
6 kambarių cottage, su extra kam

bariu ant viškų, karštu vandeniu šil
domas, netoli gatveekarių linijos, baž
nyčių ir mokyklų, išrenduota už $50 
j mėnesj. Arba parduosiu už $6,500. 
Tik $3,000 įmokėti. J. N. Zevvert ąnd 
Co. 4377 Archer Avė. Tel. lafayette 
5313.

“Užganėdinantis Apšildymas“ 
SOUTH TOWN HEATING 

M. J. SCHULTZ, 
Kontraktorius 

Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Guru’ir Vander:^ Apšildymą. 
Jvedam į nesnus ir rr.ijus namus.

6810 So. Morgar. J* t.Aie ant rytojaus vaišingoji 
šeimininkė atsikelia ir pasigen
da pinigų. Pradeda dairytis, — 
nebesuranda nei kai kurių 

i Lrangmenų, apvežtų iŠ Lietu
vos. Važiuoja pas musų vyrą 
ant Bridgeporto. Girdi, ar tai 
gražu, ar tai dailu — jums va
kar parodžiau širdį, o jus pasu- 
kot man...

Ką pasuko, vaišingoji šeimi
ninkė nespėjo pasakyti, kadan- 

musų vyras ripka išriedėjo 
lovos. Gaspadine papasako- 
kas atsitiko. Vyras sumokė

jo $10, Bet šeimininkė negali 
užmiršti įvykio. O kartu su ja 
ir kiti Marquette parkiečiai 
kalba, kad tokie svečiai šiai 
apielinkei esantis nepageidau
jami.

Kalbamas įvyks pasitaikė na
me prie Bockwell ir 70-tos 
gatvės.

Ne vien lietuviai pasižymi
Ant Westem avenue, adre

so nebepamenu, bet arti p-no 
Povilionio “Hard.ware” krau
tuvės, (>825 So. Western avė., 
yra kepykla, šeštadienio vaka
re kepėjas atvažiavo automo
biliu darban. Padirbo per nak
tį. Anksti ryte eina į kiemą 
pasiimti automobilį. Mato jis, 
kad automobilis stovi, bet ne
begali pažinti. Taip “nutrimi- 
tasp, kaip mikliai^ nukirptas 
avinėlis: ir lempos, ir visi kiti 
dalykai, reikalingi važiuojant 
automobilį, dingę nežinia kur.

Puolėsi į policiją. Pastaroji 
greit surado “mekaniką”, kai-Į 
myną, gyvenantį netoli nuo ke
pyklos. Taigi ir svetimtaučiai 
moka “pasižymėti” Bet lietu-1 
viams patartina 
vo automobilius, 
parduodama tiek 
šių automobilių, 
nias gali Įvelti 
padėti “aptrimyti” automobilį.

Išvažiavimas šventėms >

CIASSIFIED ADS
RENDAI moderniškas kambaris 

vienam vaikinui 1939 Potomac Avė. 
3 rugštas.

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite *enus namus ar

ba tuščius lotug ir norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pabudavosim tamstoms 
nauji gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami senų namą j mainus.

STANKO & NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

2 FLATŲ naujų muro namą Mar- 
ųuette Manor parduodam pigiai. Sta- 
nko and Nestor, 5097 Archer Avė. 
Lafayttte 6036.

GENERAL1S kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porČiai, viškai, fia
lai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dei 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

Announcements
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų, su valgiu arba be val
gio su visais patogumais. 4515 So. 
Rockwell St.

TURIU parduoti savo 3 kam
barių cottage, netoli Addison St. 
didelis lotas, 3 blokai iki mokyk
los, 1 blokas iki krautuvės, kaina 
$1850, $300 casl| ir pb $25 į mė
nesį. Rašykit 608 S. Dearborn St. 
Room 840, Box 3785—X,.

For Rent

EXTRA BARGENAS. Mainui 5 fla- 
tų po 4 kambarius, kaina $11,500. 
Mainysiu ant didesnio namo, farmos, 
bučernes, dry goods štoro arba res- 
tauranto. Kreipkitės pas F. G. Lukas 
& Co., 4108 Archer Avė. Phone Lafa
yette 5107.

BARGENAS
Parsiduoda 6 ruimų cottage ir 3 ka
rų garažas muro arba mainysiu ant 
bučernės, grosemės arba bizniavo 
namo. 3257 So. Lowe Avė.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

pridal>oti sa-
Dabar, kai 

daug pasenu- 
bile ką vel- 
pagundon ir

P-as Pratapas, 6953 South 
Western avė., buvo išvažiavęs 
šventėms į Fox Lake. Į šią

18-tos apielinkė. — S LA 129-tos 
kuopos susirinkimas jvyks 7 d. 
’iepos. J. Saviteko svetainėj, 1900 
So. Union avė., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime svarbių 
reikalų. Taipgi bus klausimas rin
kimo delegatų dėl SLA seimo.

K. Balulis, rašt.

2 STORAI rendai. Tinka byle ko
kiam bizniui. Gera vieta. Tirštai ap
gyventa. Nebrangi renda. 2500 West 
Pershing Road. į

SLA 139 kuopos pusmetinis su
sirinkimas jvyks 7 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, Strumilos svetainėj. 
Visi nariai ir narės dalyvaukite su
sirinkime ir užsimokėkit užvilk
tas mokestis. Atsiveskit ir naujų 
narių prirašymui prie SLA 139 
kuopos. —J. Slamauskas, sekr.

Lietuvių
C. W. of 
mas įvyks Pėtnyčioj, Liepos-July 8, 
1927 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
meitų Unijos svet., 1564 N. Robep St.

Visi nariai ir narės* malonėkit pri
būti paskirtu laiku.

K. Navickas, rašt.

Kriaučių 269 skyriaus, A. 
A. ^pusmeetinis susirinki-

Rytinės žvaigždės Paš. ir Pas. kliu
dąs laikis pusmetinj susirinkimų Ju- 
ly 7 dieną, Ketverge, 1927 m., 8 v. 
vak. Kliubauzėj, 1654 N. Robey St.

Malonėkite visi draugai atsilankyti, 
nees yra daug svarbių reikalų.

M. Che p ui, rašt.

Harrisburg, III., Didelis Piknikas. 
Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė, ne- 
dėlioj, liepoš 10 dieną, draugo Kant
raus giraitėi, Ledfort, III.

Užkviečiaime visus lietuvius, vieti
nius ir apylinkės miestelių.

KOMITETAS.

Musical Instruments
> MĮurikos^ Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
benčiumi, 104 roleliai už $110, Ma- 
tykit janitorių. 1120 S. Halsted St.į 
lst Floor.

$750 vertės grojiklis planas už 
$95, benčius, roleliai ir cabinet, 
6136 S. Halsted st. 1 fl.

TEISINGAS bargenas, $700 ver
tės grojikli planą parduosiu už 
$150, mažais mėnesiniais išmokėji
mais dėl gerų žmonių. Emil Du- 
chin, 2332 W. Madisbn st. Lst fl.

Situation wtanted
Darbo Ieško___________

PAJIEŠKAU darbo j restaurantą 
prie dišių plovimo arba prie namų 
darbo. Esu patyrus šiuęse darbuose.

Phone Yards 2712

Pajieškaus kambario pas švarius 
blaivius, inteligentiškus žmones.. Esu 
moksleivis. P. S. Moksleivis, 3210 S. 
Halsttd St.

---------------------
REIKALINGAS burdingierius, val

gis ir skalbimas tik $9.00 į savaitę? 
2900 So. Union Avė. 3rd fl. reear.

1 PARDAVIMUI arbn mainymui 
naujasl 4 pagyvenimų namas, įtai
sytas pagal vėliausios mados ir ga
ražas dėl 4 karų. Vieta labai gra
ži. Atvažiuokit pamatyti; namas 
randasi 6616—18 S. Whipplc st.

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas mūrinis namas, bizniavus, 2 di
deli Storai, 30 .ruimų pagyvenimui 
viršuj, 2 namai iš užpakalio to na
mo. Renda apie $600 | mėnesį. Prie 
šito namo apsukrus žmogus gali 
padaryti daug pinigo. Namas ran
dasi Argo, III. 6144—46 Archer 
avė., Argo, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
pamas, įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Yra garažas. Namas ran
dasi Brighton Parke. 4416 South 
Talman avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, po 6—6 kambarius, randasi 
Murųuette Manor. 66 Rockwell St.

PARDAVIMUI ar mainymui 4 
pagyvenimų namas, visi po 4 kam
barius, namas 9 metų senumo. 
Randasi Brighton Parke.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI keletas 30 pėdų lo
tų, yra vanduo, netoli karų linijos ir 
krautuvių, šioj pusėj miesto rube- 
žiaus, kaina 
ras ofisas. M. Simundza and Ųo. 
6459 Archer Avė.

$350. Visuomet atda-

BARGENAS
4-4 rūmų mūrinį namą mainysiu 

ant grosernės arba lotų. Pinigų ne
reikia. Atsišaukit pas savininką.

3257 So. Lowe Avė.

BARGENAS
Pardavimui 2 •/: akro žemės 

ir 5 kambarių namas, 4 blokai 
nuo Western Avė. South Sidėj 
Parduosiu pigiai. >

SOUTH SIDĖS BARGENAS
24 flatų namas, gerame pa

dėjime, parduosiu arba mainy
siu ant mažesnio namo.

Bridgeport Painting 
& Ėardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. I? RAMANCIONIS

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

I ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam elektros dra- . _ . . ... . . 
menys, fikčerius ir t. t.

kaina 2522 So. Halsted St., Chicago 
šildo- , Phone Victory 7452

DIDELIS BARęENAS
Pardavimui 5 kambarių mu- tus, motorus, taisom elektros 

ro bungalow ant WMhtenow w p SepUnStr"’ CoUnot iro.) 
Avė. 1 metų senumo, • 
$7,300, karštu vandeniu 
mas.
Z. S. MICKEVIČE and

2505 W. 63 Str.
Tel. Hemlock 0800

co

Farms For Sale
 Partavi^ 

PASAULINIS bargenas, 15 d. turi 
būt parduota 64 akrų ūkė, 10 akrų 
girios, upė teka, pusė mylios i mies
tą, apsėti laukai, gpvuliai, padargai, 
$4,500, įmokėti $2,000. 119 akrų ge
ri budinkai, miškas, upė ir padargai, 
$3,000, įmokėti $700. P. D. Andrekus, 
Real Eiųjtate, Pentwater, Mich.

Educational
Mokyklos _

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. * Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madlson St. 

arba 109 S. Wells St.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago, Iii.

lNpiil.se

