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laivynų konferenciją
Saukstrų^Valstijų kasyklų 

taikos konferenciją
Japonija bando išgelbėti 

laivyny mažinimo kon
ferenciją

Siūlo padaryti kompromisą pa
liekant dabartinę padėtį dar 
keliems metams

GENEVA, r. 3. — Rytoj į- 
vyks pilnas laivynų mažinimo 
konferencijos susirinkimas, ku
ris nuspręs konferencijos liki
mų. Konferencija priėjo prie

Bandys šaukti angliakasiy 
ir kasyklų savininkų

į į konferenciją
liet Ohio gubernatorius laiko 

ir milicijų prirengtų malšini
mui sumišimų kasyklų dis- 
triktuose

COLUMBUS, O., r. 3. - Ohio 
gubernatorius Donahey šiandie 
gavo | telegramas nuo Illinois 
gubernatoriaus Small ir India-i tfaciiic ana Atlantic r holo J

užsikirtimo ir jai gręsia paįri- na gubernatoriaus Jackson, kad 
mas. Rytdienos susirinkimas jie pritaria jo sumanymui su-

šaukti šių trtijų valstijų ang
liakasių ir kasyklų savininkų 
savininkų konferencija išriši- 

Jungt. Valstijos nesutinka jo’mui algų klausimo ir užbaigi- 
priimti. Jungt. Valstijos stovi mo streiko. Kiekvienas jų pa-

galbut bus paskutinis, nes An
glija nenori nusileisti savo ma
žųjų kruizerių nusistatyme, o 
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už laivynų lygybę, o leidimas 
Anglijai statytis nerybota skai
čių mažųjų kruizerių padarytų 
jos laivynų stipresniu už Jungt.
Valstijų.

Dedama pastangų konferen
ciją išgelbėti, nes jo paįrimas 
reikštų sugryžimą prie senovi
nės lenktynių sistemos, kur 
Anglija ir Jungt. Valstijos 
lenktiniuotųsi didinime laivyno. 
Ypač stengiasi sutaikinti Japo
nija. Ji padavė pasiūlymą pa
likti dabartinę padėtį dar ke
liems metams, būtent per tą 
laiką nestatyti jokių naujų ka
ro laivų, apart jau pradėtų, ei
nant senąja Washingtono su
tartim, kartu leidžiant Jungt. 
Valstijoms pasivyti Angliją ir 
Japoniją didžiųjų kruizerių 
skaičiumi. Dabartinė padėtis 
veiktų iki 1931 m., kada butų 
sušaukta nauja laivynų maži
nimo konferencija.

Ar tas Japonijos pasiūlymas 
bus priimtas, pasirodys rytoj 
plenumo susirinkime. Jei nebus 
priimtas, tai konferencija galu
tinai pairs, nes Amerikos de
legatai turi instrtukcijų visiš
kai pasitraukti iš konferencijos, 
jei jokiu budu negalima susi
taikinti su ^nglija laivynų ma
žinimo klausime.

Bulgarijos karalius vesiąs 
Švedijos princesų

LONDONAS, r. 3. —Bulga
rijos karalius Boris, gautomis
žiniomis, išsirinkęs sau už pa
čią Švedijos princesą, su kuria 
jis pasimatysiąs Šveicarijoje ir 
ten susižieduosiąs.

Kartu tapo paskelbta, kad 
Švedijos karalius Gustav išvy
ko į Šveicariją pasitikti savo 
pačią karalienę Viktoriją, kuri 
dabar yra prie Oonstance ežero.

Dvi yra nevedusios Švedijos 
princeses—Ingrid, 17 m., dūk
tų kronprinco Gustav Adolf ir
Morta, 26 m., duktė princo Ka- 
roliaus, karaliaus Gustav bro
lio.

DARBININKAS ŽUVO GEL
BĖDAMAS KITUS

SI()UX CITY, la., r. 3. —Du 
darbininkai liko užgriauti že
mės jiems dirbant prie srutų 
pervados. Tai pamatė trečias
darbininkas, Nelson Paulson,1

kvies konferencijon savo vals
tijos angliakasius ir kasyklų 
savininkus.

Gub. Dohaney dar nepasiun-
tė pakvietimo nė kasyklų savi
ninkams, nė angliakasiams. J | 
tą padarysiąs rytoj, šiandie gi 
jis buvo atkreipęs domę į gau
tus pranešimus apie naujus su
mišimus rytinio Ohio anglių 
laukuose, kur niekurios kasyk
los bando operuoti streiklau
žių pagelba. Bet visur sumi
šimai buvę tokie, kad tvarką 
lengvai atsteigė lokalė polici
ja, be valstijos milicijos pagel- 
bos.

Nors gub. Dohaney ir šaukia 
taikos konferenciją, bet kartu 
laiko prirengtą ir valstijos mi
liciją greitam pasiuntimui į 
anglių laukus, jei ten kiltų 
nors kiek didesnių sumišimų, 
kurių negalėtų sustabdyti vie
tos valdžios. Milicijos viršinin
kai visą laiką važinėja po ka
syklų distriktus ir stropiai se
ka padėtį.

Prisipažino pagelbėjusi nužudyt 
vyriškį

HAMMOND, Ind., r. 3. — 
Misteringas nužudimas Ham- 
mondo restorantninko Gus Sta- 
senous, kurį rado negyvą Vely- 
kose Calumet City skerdyklo
se, tapo išrišta, Mrs. Ethel Sut- 
ton, 24 m., prisipažinus, kad ji 
pagelbėjo jį nužudyti.

Ji prisipažino, kad ji atvilio-
jo Stasenous į savo kambarį, 
kur jos vyras Sam Sutton, 27 
m., užmušė jį. Ji įsidėjusi 
mirštantį žmogų į automobilių 
ir norėjusi vežti į ligoninę, bet 
nusigandusi, tad nuvežus į gy
vulių skerdyklas ir ten lavoną 
išmetusi. Ji areštuota. Jos vy
ras slapstosi Wittenberg, Tex.
ir irgi busiąs tuoj areštuotas.

INDIJA STABDYS MOTERŲ
DARBĄ KASYKLOSE

SIMLA, r. 3. — Indijos val
džia išleido reguliacijų, kurios 
siekiasi sustabdyti moterų dar
bą po žeme Bengal Dhar Ors- 
sa anglių kasyklose ir Punža- 
bo druskos kasyklose.

NUŠOVĖ DU ŽMONES

KNOXVILLE, TennM r 3. —
36 m., kuris šoko jiems pagel- O. H. May, brokeris savo dėdės 
bon. Bet antro žemės nugriu-' namuose nušovė ^avo pačią Lil- 
vimo pats liko užgriautas ir lian May, paskui nuėjo ir barz- 
žuvo po žeme. Pirmieji gi du daskutyklą ir ten nušovė vietos
užgriautieji liko išgelbėti. graborių Carl Robertą.

D. C. Stephenson, buvęs didysis dragūnas Ku KJux Kla
no Indiana valstijoj, kuris dabar iškėlė aikštėn didelę India
nos politikos korupcijų: graftų, pirkimą vietų, pardavimą le- 
gislatorių balsų ir visus kitus politikierių nusidėjimus. Jis 
būdamas ku klux galva kartu buvo galva ir Indianos politi
kos, taip kad gerai žino politikierių griebus. Dabar jis* sėdi 
galėjime už nužudimą merginos. Del jo nepaliuosavimo iš 
talėjimo jis ir išdavė savo buvusių sėbrų nusidėjimus.

Egypto karalius Italijoj 38 žuvo minų ekspliozi-
Bm bandoma užmegsti ekono

miniai ir politiniai ryšiai tarp 
tų dviejų šalių

RYMAS, r. 3. Italijos ka
ralius, premjeras Mūssolini ir 
visas ministerių kabinetas pa
sitiko Egypto karalių Fuad, 
kuris atvyko į Rymą penkių 
dienų oficialiniam vizitui. Nors 
ir tvirtinama, kad karaliaus 
FMad apsilankymas yra tik dip
lomatinis mandagumas, bet ma
noma, kad bus svarstomi svar
bus politiniai ir ekonominiai 
klausimai.

šalę Egypto yra Libų kolo
noje, kuria nori pasigriebti 
Italija. Egyptas gi nori žen g
ti pirmyn ir išvystyti savo 
gamtinius turtus. Tą manoma 
padaryti su Italijos technine ir 
darbo pagelba. Todėl laike šios 
karaliaus Fuad vizito ir bus 
bandoma visu tuo susitarti.

Manoma, kad karaliaus jach
ta greit išplauks atgal į Egyp- 
tą atvežti ir Egypto karalienę, 
nes manoma, kad Fuad po ofir 
cialinio vizito pasiliks Italijoj 
ilgesniam laikui.

APSUKO MISCHĄ ELMANĄ

NEW YORK, r. 3. — Garsu-
sis smuikininkas Mischa Elman 
pabandė investuoti pinigus, 
kuriuos jis uždirbo koncertais 
ir prarado $225,000. Jam buvo 
įpiršta daugybę morgičių, ku
rių daugelis pasirodė esą penk-

joj Japonijoj

TOKIO, r. 2. — 38 žmones* 
jų tarpe 5 oficieriai, liko už
mušti ir 47 sužeisti trims mi
noms eksplodavus ant denio 
minų dėliotojo Tokiwa. Eks
plozija ištiko laike mūšio ma
nevruose.

Trys chicagiečiai.
- prigėrė

CH1CAG0. —Ęen Terry, jo 
žmona .ir Henry Meyerott, visi 
iš Chicagos, prigėrė Alder eže
re, arti Grand Marias, Minn. 
Jie prigėrė apvirtus laike aud
ros valčiai.

PENKI ŽMONĖS ŽUVO AERO
PLANUI SUSIDAUŽIUS

TOULOUSE, Francijoj, r. 3. 
—Kely iš Toulouse į Morokko 
labai smarkioj lietaus audroj 
pašto ir pasažierinis aeropla
nas susidaužė Pirenejų kal
nuose ties Saint Ander. šian
die rasta penkis lavonus: avia- 
toriaus su nukirsta galva, jo 
pagelbininko, dviejų mechani
kų ir vieno jų žmonos.

Dempsey atsisako kumščiuotis 
rugsėjo mėn.

tais morgičiais, nors buvo jam
pristatomi, kaipo antri morgi-
čiai. Jo advokatai padavė skun-1 kumščiuotis su

CH1CAG0’. —Dempsey atsi
sakė kumščiuotis su Tunney 
rugsėjo 15 d. Tada promoto
rius Rickard kumštynes nukė
lė į rūgs. 22 d., bet Dempsey 
ir nuo tos dienos atsisakė. Jis 
pranešė, kad “delei nenumaty
tų priežasčių” jis negalys 

Tunney pir-
dą distrikto prokurorui ir ta miau kaip po rūgs. 26 cl. 
brokerių suktybe bus tyrinėja- ------- ■---------
ma grand jitry.

Daugelis žmonių irgi prarado 
apie $200,000, prikalbinti bro
kerių ir advokatų tuo, kad it 
Mischa Elman per juos inves
tuojąs savo pinigus.

Gertrude Gibbs, 34 m., duktė

25 ŽMONES UŽMUŠTI TILTUI

Moteris užmušėja ir 4 vaikai > 
kalėjime

r LINDEN, Ala., r. 3.— Mrs.

SUGRIUVUS
MEKICO CITY, rugp. 3. — 

(rauta žinių, kad 25 žmones li
ko užmušti sugriuvus tiltui ties 
Zitccuaro, Michoacan valstijoj.

Chicagai ir apielinkei federa-
turtingo plantatoriaus, kuri nu- linis oro biuras šiai dienai pra
šovė savo vyrą Jačk Gibbs, našauja:
taipjau plantatorių, tapo areš- Giedra, biskį šilčiau.
tuota ir uždaryta kalėjime kar- šiandie saulė teka 5:46, lei-
tu su savo keturiais vaikais. džiasi 8:06. v

Sacco ir Vanzetti nebusią 
paliuosuoti

■ ............ i..................

Gubernatorius tik atidėsiu* mir
ties nuosprendžio vykinimą.

Vakar vakare Massai hirictts 
gubernatorius Fuller turėjo iš
neš J savo nuesprendį dėl Sa- 
ccp ir Vanzetti likimo. Abu jie 
yra nuteisti nužudymui rugp. 
10 d., t. y. ateinantį pivr.indio 
nį. Jų nuteisimas sukėlė dide
lę protestų audrą visame pa
saulyje, nes yra įrodymų, kad 
u ’ nuteista nekaltai, kaipo 

• adikaJus. Jų byla tęsėsi septy
ni metai Nuolatos buvo reika
laujama jų bylą įšnaujo nag- 
linėti, het teismai vis atsisakė. 
Dabar tik vienas gubernatorius 
gali išgelbėti jų gyvastį ir kaip 
vakar, po asmeninio tyrinėjimo 
tų dviejų nuteistųjų mirčiai 
žmonių bylos turėjo išnešti sa
vo nuosprendį. Einant laikraš
čiui į spaudą tas gubernato
riaus nuosprendis dar nėra ži
nomas.

Tečiaus vakar buvo atėju
sios kelios žinios iš Bostono, 
kuriose sakoma, kad iš artimų 
gubernatoriui žmonių sužino
ta, kad Sacco ir Vanzetti ne
busią pa’iuosuoti. Gubernato
rius neduosiąs jiems pardono, 
negi nepakeisiąs mirties baus
mės amžinu kalėjimu, bet vien 
atidėsiąs tūlam laikui mirties 
bausmės vykinimą ir tuo 
pačiu laiku įsakysiąs 
teismui iš naujo jų bylą 
išnagrinėti. Reiškia, jis Sacco 
ir Vanzetti nė* neišteisins, nė 
r;nukaitins, bet paliks tokią 
padėti, kokia buvo prieš pir
mąjį jų bylos nagrinėjimą. Jei 
ištikrųjų bus tokis gubernato
riaus nuosprendis, tai reikš, 
kad kova už jų gyvasties išgel
bėjimą prasidės išnaujo.

Sacco tebetęsia kalėjime ba
do streiką ir badauja jau 18 
dienų. Jis yra labai nusilpęs. 
Vanzetti gi paliovė bado strei
ką ir dabar priima lengvą mais
tą. Pastarojo sesuo skubiai 
vyksta iš Italijos j Ameriką ir 
pribus į Bostoną gal apie rugp. 
10 d.

Karaliene Marė gaus $125,000 
pensijos

BtJCHARESTAS, r. 3. - Ru
munijos nacionalė taryba, ku
rios susirinkimą pirmininkavo 
premieras Bratiano, notarė Ru
munijos karalienci-našlei Marei 
duoti $125,000 pensijos į me
tus. Karalienė labai guodėsi, 
kad neturi iš ko pragyventi, 
nes karalius Ferdinandas mir
damas paliko jai pensijos “tik” 
po $30,000 į metus ir daugybę 
dvarų.

Pienininkystė didėja

WASHINGTON, r. 1. —Ag
rikultūros departamento žinio
mis, pereitais metais pieno pa
gaminta 4,000,000,000 svarų 
daugiau, negu 1925 m. Didž įi
ma pieno perviršio suvartota 
namuose ir sviesto ir šaltkošės 
išdirbimui. Pernai pieno pa
gaminta 120,766,487,000 svarų, 
o 1925 m.—116,505,395,000 sv. 
Miestiečių suvartojimas pieno 
žymiai padidėjo.

BYDGOStZOZ (Bronį berg), 
Lenkijoj, rugp. 1. — Lenkijos 
prezidentas Mosciski buvo at
vykęs į čia nudengti pamink
lą atimnčiai didžiojo lenkų ra
šytojo Ilenryko Senkevičiaus, 
autoriaus “Quo Vadis”, “Tva
nas”, “Kardu ir Ugnimi” ir ki
tų didesnių istorinių novelių. 
Pasveikinimų gauta nuo pre- 
mierų Poincare, Mūssolini ir 
daugelio žymių rašytojų.

Prezidento Coolidge atsi
sakymas kandidatuoti 

nesąs galutinas
Politikieriai mano, kad jis su

tiktų kandidatuoti, jei liktų 
nominuotas

RAP1D CITY, S. D., r. 8.— 
Prezidento Coolidge trumpas 
pareiškimas, kad jis nebekan- 
didatuos į prezidentus seka
mais rinkimais 1928 m., suju
dino politikierius ir sukėlė 
daug kalbų.

Vieni priima prezidento at
sisakymą už galutiną ir giria 
jį, kad jis atsisakė laužyti 
amerikiečių tradiciją, kad tas 
pats žmogus negali būti prezi
dentu daugiau dviejų terminų. 
Kiti gi mano, kad prezidento 
Coolidge atsisakymas nėra ga
lutinas. Jis, kaip geras poli
tikierius, pasisako, kad nenori 
būti kandidatu, bet jeigu kon
vencija jį nominuotų, tai jis su
tiktų pasiduoti partijos norui ir 
vėl butų kandidatu. Tokią iš
vadą daro iš žodžių jo pareiš
kime. Mat jis pasišaukė laik
raščių reporterius ir visiems 
išdalino po lakštą popleros, ant 
kurio buvo parašytas tik šito- 
kis sakinys: “I do not choose 
to run for President in 1928” 
(Aš nepasirenk u būti kandida
tu j prezidentus 1928 m.). Jo
kių platesnių paaiškinimų jis 
atsisakė duoti. Aiškinama, kad 
jei jis griežtai nebesutiktų kan 
didatuoti, tai nebūtų pasirinkęs 
tokį neaiškų žodį atsisakyti 
kaip “choose”. Tas žodis aiš
kinamas reiškiąs, kad Coolidge 
asmeniniai nenorys kandida
tuoti, bet vistiek klausysiąs 
partijos valios; esą reiškia, kad 
jis nesipriešins, kad kas kitas 
butų nominuotas, bet jeigu jis 
liks nominuotas, tai irgi -bus 
gerai.

Daugelis mano, kad jei Col- 
idge nebūtų manęs kandidatuo
ti, tai jis nebūtų važiavęs į čia 
savo atostogas praleisti. Jis 
čia jokio smagumo neturi ir 
vien į čia atvyko politiniais iš- 
rokavimais, prispirtas politikie
rių, kurie tikėjosi, kad jo buvi
mas vakarinėse valstijose pa
trauks vakarų taimerius prie 
Coolidge, k\irie jo nelabai mė
gsta dėl jo nesirūpinimo far- 
merių likimu. Bet jo apsilan
kymas farmerių nepatraukė ir 
jo atostogos nuėjo, niekais. Gal 
tas jo negalėjimas įgyti farme
rių prielankumo ir paskatino jį 
paskelbti, kad jis nebeketina 
kandidatuoti į prezidentus.

Lietuvos žinios.
KAUNAS

Vytauto kalne sustreikavo 
darbininkai, stačiusieji kun. 
Šmulkščio rumus. Pastatyta 
rusis ir pirmas aug.štas ir dar
bas nutrauktas, nes kun. Šmul
kštys neišpildęs sutarties.

Stato naują centrą

Teko sužinoti, kad krikščio
nys Duonelaičio gat., ties Uni
versitetu pradėjo stalyti nau
jus centro rumus. Statoma 
dveji mūriniai namai, kuriuose 
busią įrengta koplyčia, spaus
tuvė, • knygynas, klubas-resto- 
ranas, salė jr kitos įstaigos 
bei įmonės. Naujai statomuos- 
na namuose busią perkelta gar
sioji Ožeškienės 12.

SUVAŽINĖJO

PANEVĖŽYS. VI. 25 d. va
žiavo Agronomijos gatve pilnas 
prikrautas krovinių St. Mont- 
vilo automobilis.

Toj gatvėj rave ganė septy
nių metų vaikas karvę.

Pamatęs Važiujant automo
bilį, karvę palikęs prisikabino 
iš užpakalio ant automo
bilio.

Važiuojant per tiltuką, šis 
Įlūžęs ir vaikas patelio po au
tomobilio ratu. Nugabentas li
goninėn mirė.

PERKŪNIJOS SIAUČIA

KVjETKAI, Biržų apskr. 
Liepos 5 d. buvo toks smarkus 
lietus, kad ne tik sunaikino 
vasarojų, bet ir rugius išlaužė 
ir išplovė iš dirvos. Liepos 7 
d. vietomis Rokiškio • apskritį 
palietė smarkus ledai ir pada
re ūkininkams nuostolių. Pan
dėlio v. griaustinis uždegė tri
jų ūkininkų namus.

VAGIŠIUOTOJAS

RIETACAS. Luozorij k. pas 
pil. Markauskienę atvyko nepa
žįstamas jaunas vyras ir pasi
sakė esąs naujakurys Jankaus- 
kis iš Stemplių dvaro, Švėkš
nos valsč., girdi, norįs surasti 
gaspadinę. Po didžio pasikal
bėjimo ir vakarienės su degti
ne pasiliko nakvoti, meilinda- 
masis prie Markauskienės duk- 
tės Paulytės. Rytą pasirodė 
“kavalieriaus” jau nebesą. Kar
tu jis pasiėmė da;grtų 217 litų 
vertės.
OMAHA, Nebr., r. 3. —Ketuii 
Howard broliai, nuo 11 iki 18 
m. amžiaus, viehų metų bėgyje 
nupirko, operavo ir paskui 

'pardavė 12 biznių.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iŠ daugęlio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

. 1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir palte i* kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visiftką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kalnuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUP1KAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234fi We«t «9th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Oficialiais Lietuvių Kori alintų Sąjungos Skyrius, 
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V"

Rugpjūčio 4 d Eilinis No. 220
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Rusijos Problema
Rusų-anglų konfliktas ir 

kana pasiliuosavimas
Kau-

tarpNutrukus santykiams 
Anglijos ir Rusijos, kilo didelis 
sąjūdis eilėse kaukaziečių, ku
rie siekia savo tėvynės nepri
klausomybės, ir prasidėjo gy
vos diskusijos tuo klausimu, 
ar nebūtų galima kaip nors iš
naudoti šitą padėtį.

Ai meni jos revoliucionieriai 
kreipėsi šituo reikalu į mane 
ir užklausė, ką aš manąs apie 
Kaukazo revoliucionierių daly
vavimų Anglijos žin kairiuose, 
jeigu tokie butų daromi prieš 
bolševikiškų Rusiją. Kai kurie 
jų tikisi iš tokio dalyvavimo 
gana daug.

Atsakyti į šitą klausimą, man 
rodosi, bus tikslingiau ne pri
vatinių laišku, kurio likimo aš 
negaliu sukontroliuoti, bet vie
šai, ix r laikraštį, kuris turi 
tarptautinę cirkuliaciją. (šis 
drg. Kautskio straipsnis 
Beri i no
Red.)

Mano 
padėtį 
vas, 
kanti:

Aš esmi Įsitikinęs, kad Rusi
joje liaudis negali ekonomiš
kai pasveikti, ūkininkai ir dar
bininkai negali pasiekti dvasi
nio savarankiškumo ir prole
tarai negali subręsti socializ
mui, jei nebus pakeista demo
kratinėmis Įstaigomis dabarti
nė diktatūra klikos, kuri re
miasi komunistinės partijos 
mašinerija, kariuomene, biuro
kratija ir visagalinčiu politine

“Vonvaerts’e”.
tilpo
“N *’

pažvalga į dabartinę
Rusijoje, i perspekty- 

kurias ji teikia, yra se-

Priešingai daugeliui mano 
partijos draugų, aš manau, kad 
ši diktatūra, kaip ir, galima 
sakyt, kiekviena diktatūra pra
eityje, bus nuversta liaudies 
masių sukilimu. Man rodosi, 
kad yra klaidinga ir pavojinga 
kiekvienų tokį sukilimą iš 
anksto smerkti, kaipo kontr
revoliucinį, ir šaukti socialisti
nę pasaulio demokratiją prieš

pranešė M. Kauneckig, kurs ir 
bene pats gaudavo literatūros iš 
tos organizacijos ir kartais lan
kydavo jos susirinkimus, kuo
met būdavo liečiami bendrieji 
dirbtuvių reikalai. Dar kiek vė
liau buvau susidūręs su Grušec- 
kiu. Pasikalbėjome apie eina
muosius reikalus ir atsisveikin
damas G. pasakė, kad turįs ap
leisti Rygą, nes jis likęs žinomas 
čionai ir važiuojąs į Smolensko 
guberniją pas
motiną į kaimą. Supratau, kad 
Grušeckių ūkio bota nemažo. 
Visa jo išvaizda, maneros ir kiti 
pažymiai sakė, kad jis ne kai
miečio vaikas. Grušeckio pasi
šventimas darbui buvo didelis. 
Žmogus su aukštuoju mokslu, 

' galįs kiekvienu metu sudaryti 
sau karjerą, tos karjeros neieš
kojo. Kur dingo Grušeckis -t- 
nežinau. Niekur aš jo nepasiti- 

ton Bramano, Rumanijoa pre- kau ir jo vardo <
mieras, kuris yra tikrasis Ru- Su žydų s. d. “Bando” organi- 
manijos valdonas, jo partijai zaci j a tiek teturėjome ryšių, 
klastingai laimėjo seimo rinki- kad latviai, lietuviai ir žydų 
mus.

■HTJTENAs, ChfcMfC,

r

ACIO VIDURIUOSE

savo sergančią

butą nemažo.
7
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Skaityk sit<į — 
Dabar!

Per pusę šimtmečio me» studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną Ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 Idesoj,

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO. <

Musų geras atstovas visk£ iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į n)usų Pasažierių Departmentą. 

127 So., State St. 
Chicago, III.

Vietoje sodos nuo dabar pra-

ratinis monopolio aparatas pre
kyboje ir pramonėje vis labiaus 
paraližiuoja ekonominį gyve
nimą, taip pat ir žemės ūkį. 
Visų liaudies sluoksnių padėtis 
— ir ūkininkų, ir darbininkų, 
ir inteligentų, išimant tik plo
nutį sluoksnį komunistų, kurie j 
naudojasi privilegijomis tu
ri Rusijoje tolyn darytis vis 
labiau despotiška, turi vis la
binus skiltis nuo darbininkų 
padėties demokratinese šalyse, 
juo daugiaus pastarosiose pro
letariatui pavyksta iškovoti 
svarbių požicijų valstybėje.

šis skirtumas pagaliau pri
ves prie to, kad diktatūros, 
pavergusios proletariatą, nebe
galės toliaus laikyti — Italijo
je, Vengrijoje ir Rusijoje. Jos

i visos sugrius tam pačiam lai-
K. Matuliauskas. 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md. |<(karpyje

Kari Kautsky griuvimas artinasi, nors
mes ir negalime pasakyti, ku
riuo keliu. Mes turime laikyti 
atdarus visus kelius, kurie tik 
yra sutaikomi su musų princi-

stabdyti kiekvienų užpuolimo P®’s tikslais. Butų neapgal- 
k ‘ votas žinksnis iš anksto pa-

Tiesa, kad Anglijos konser- smcrkti sukilimo keli«: ir ne 
vatorių valdžiai rupi susilpnin
ti Rusiją ir 
lumų jau 
sai negalėtų 
(Kinijoje. Ji 
tam tikslui pasinaudoti Kauka
zo revoliucionierių ___ ■...»• .. .
Bet istorija pakankamai aiškiai,vimal butų diskredituoti lį pa- me teko būti ir visų laikų 

ji'odo, kas išeina kuomet atža-. t* pavojun.
gareiviška valdžia savo tiks- ~~ 
lams pasinaudoja revoliuciniais 
elementais. Napoleonas III ne 
kartą kurstė Lenkijos ir Veng
rijos emigrantus revoliucijon 
prieš jų valdžias, bet paskui i 
visuomet juos apvildavo. Taip 
pat buvo apgautos ir Kaukazo 
kalnų tautos, kurios Krymo 
karo metu tikėjosi pagalbos iš 
anglų.

šį kartą nė Krymo karas ne- 
. įvyktų, o tuo labinus negalima 

laukti, kad Anglijos valdžia iš
vaduotų Kaukazą.

Susidėjimas su Baldwino vai-1 
džie reikštų talkininkavimą 
pikčiaubiems proletariato ir de- 
mekratijes priešams, ir tai ne 
vien Anglijoje, 
Europoje, 
kas kitas, 
Vengrijos 
rą.

Kaukazo
rie iš dabartinės Anglijos vai

zdžios laukia išganymo, butų 
jos apgauti ir kartu užsitrauk
tų ant savęs viso socialistinio 
internacionalo panieką ir ne
apykantą.

Bet taip pat ir neapykantą 
b s i panieką 
kuri griežtai stoja prieš kiek- į tokie žmonės, su kuriais tokių 
vieną svetimą intervenciją, kalbų nekalbama. Tai buvo 
Kiekvienas užpuolimo karas pūdymas, kad pats Grušeckis 
prieš Rusiją veda tik prie to, yra ne njekai. Už kelių dienų 
^acl žadina tautinį entuziazmą q paklausė manęs, ar aš nesu 

ir daro ju<>s i skaitęs ir ar neskaitęs kartais 
’lStruves “Osvoboždenijos”. Pa

sakiau, kad esu skaitęs, bet su 
n<? jos nusistatymu nesutinku. Iš 

savo pajėgomis paaiškėjo ir tolimesnių kalbų

“Bundas” buvo sudarę bendrą 
propagandos kolegiją, kurioj ge- 

‘ uuu- ,nažesnS klaida butų mėginti Pasirodė, kad Grušeckis Ubai liausies šių organizacijų pajė-
padarvti iai keb- l,a8,,eitinti t}J besiartinantį griu- gražiai mokėjo Uostyti sunkius gos dalyvavo ir joje dirbo. Ton 
vien tam kad ru- v*nuJ sQm°kslais arba susidėji- dalykus ir padaryti juos savo kolegijon dalyvavo keli buvusie- 
nnnro-in.P.i vniLii ,,ul sU atžagareiviškomis vai- klausytojams aiškiais ir supran-' ji musų pirmosios bendros s. d. 

tikrai sutiktų ši- dzit>mis. Šituo keliu butų at- tarnais. Per Grušęckį suėjau su moksehvių organizacijos uarUb 
- - - - , siekta tiktai to, kad teisingi rusų s. d. inteligentų būreliu, jų tarpe buvo Arenštamas ir

, Kiti tos kuopelės 
nariai latviai buvo išvažinėj^. 
Ekmanas išvyko Šveicarijon, te
nai, rodos, jis pasimirė. Jo Su
žiedėlį’nė Anna Skarre, gyvenu
si tada su savo 

aug, sužinojusi apie

-

pagalbi. RttU^azo demokratijos reikalu- Viename to būrelio pasikalbeji- dar kažkas.

dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Alilk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viuuriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų 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. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillirs nuo 1875.

jį, kad apgynus bolševizmų.
Bet ne mažiaus pavojinga,

mano supratimu, ir iš anksto 
aklai sveikinti kiekvienų suki
limų prieš bolševikų režimų ir 
kiekvienam sovietų Rusijos prie
šui tiesti rankų, kaipo talkinin
kui.

šioje valandoje, mano nuo
mone, yra ne visai nepamatuo
tas tas sąjūdis tarpe Kaukazo 
revoliucionierių, kurį iššaukė 
diplomatinių santykių tarpe 
Rusijos ir Anglijos nutrauki
mas. Anglijoje, o tuo labiau 
Rusijoje, šiandie garsiai barš
kinama ginklais, bet nė vienas 
atsakilmingas Valstybės veikė
jas nei vienoje, nei antroje pu
sėje negalvoja apie karų.

si, industrijos atžvilgiu taip 
silpnu, kad karas ją tuojaus at
vestų į galutiną ekonominį 
bankrotų. Ji negali nė svajoti 
apie karo išprovokavimą.

Antra vertus, iš užpuolimo 
Rusijos neturėtų jokios naudos 
nei Anglija, nei Rusijos kai
mynai. O Anglijoje dar, be to, 
darbininkų partija yra pakan
kamai stipri ir pasiryžus su- j

K. Bielinis

Iš darbininky judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

Pažintis su rusais socd. ir kitais
1904 m. man bedirbant apy

gardos teisme, civiliniame teis- 1 
mo skyriuje tarnavo teismo se- - /
kretoriaus padėjėju jąphąs tik 
ką baigęs juristas Grušeckis. 
Kažkur buvau girdėjęs, kad 
Grušeckis esąs aktingas social
demokratas. Jis užeidavo gan 
dažnai į musų skyrių, kalbėjosi 
su musų skyriaus sekretoriumi 
Suminimu ir jo padėjėju Golu- 
bevu. Ieškojau ryšių su Gru- 
šeckiu, galop susipažinau su 
juomi ir užvedžiau tokia kalba. H iš .kurios jis turėjo suprasti, su 
kuomi turįs kalbą ir reikalą. 
Tur būt perdaug su GrušeckiU 
buvau atviras, kad jis čionai pat 
mane perspėjo ir pasakė, kad 

Rusijos liaudies, musų skyriaus sekretoriai esą

bet ir visoje 
Juk Anglija, o ne 
remia Mussolini ir 

aristokratų diktatu-

revoliucionieriai, ku-

Rusijos žmonyse i 
svyruojančios bolševikų val
džios ramsčiu.

Kaukazo tautos, žinoma, 
gali vienomis i 
Įgyti nepriklausomybę, bet sa-1 
vo talkininkų jos privalo 
koti ne reakcinėse Europos 
džiose, o tiktai Rusijos ir 
ropos demokratijoje, 
ma proletarinėje, socialistinėje ' 
demokratijoje.

Reakcinės

ru
dens vakarą klausytis karštų ir 
ilgų taktikos klausimais tarpu
saviu ginčų. Ypatingai nervi
nosi jaunas, labai gražus ir inte
ligentingo veido vyriškis. Pas 
rusus ginčų būdavo labai d 
frakcionizmas jau tuomet buvo nusižudė, 
aiškiai pasireiškęs, ko latviuose (j}us daugiau),
ir žydų “Bundo” organizacijoj į 
nebuvo. Tenai žmonės rriažiau 
ginčijosi, bet už tai smarkiau 
dirbo ir organizavo* darbininkų 
mases.

Tuomi pasibaigė mano ryšiai 
susikurusia Rygoje R. S. D. 

D. P. organizacija. Pamenu dar 
ir tokį atsitikimąr R, S. D. D. P.' 
gan tvirtai susiorganizavo ge
ležinkeliu dirbtuvėse ir savo na
rių tarpan buvo priėmusi kelio
lika lietuvių tų dirbtuvių darbi
ninkų. Apie tai man pasakė ir

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gm- 
£ių ir šeimynų 

lusų Speciali- 
ikumas,

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
lies. Tel.

j

SAIYKLE

SKIRTINGI 
Nuimkit Virieli-PAŽIURtKIT 
RAUOSTYK1T- PARAGAUKIT 
TIKRI APYNIAI

SERGANTI ŽMONES
Del fferinimlo Sr rrei jiatiftio Ibigydymo 

pasitarki av

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tu pasekmingo pra
ktikavimo gydyme 
chronišku jr užkre
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatifckų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
dr Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
įnikite elevator'ų iki penkto aukSto. Vy

rų prįėniimo kambary* 504>, — Moterų 508. 
O/jae v*lap<loe knhdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. NcdCliomia nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. I’ancdėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

WENNERSTENS
TBohemian {Topo

TIKRI APYNIAI
TURTING

T“—’
turines. Pagaliau musų pažin-'
tis tiek sustiprėjo, kad Grušec-! Pamatyk Naujus 1928 
kis atvirai pasiūlė man perskai-l 
tyti “Iskros” Rusų s. d. organe 
kelis numerius. Pamatęs, kad 
“Iskra” buvo skaitoma ir murtis 

valdžios beje ^bioma dar prieš tai, Grušeckis' 
šiandie yra stiprios, o’ demok-! nuoširdžiai pradėjo įkalbinėti 
ratinės partijos silpnos. Bet man stoti Rusijos Soc. Dsm.i 
tos valdžios aiškiai eina silp- l)arb- Partijos darban, kuris tik 
nyn, o tuo tarpu proletarinė es4s pradėtas ir be galo esąs 
demokratija stiprėja. Jai, be reikalingas žmonių. .Pasisakiau, 
abejonės, priklauso ateitis, jau kad mano dirbama lietuvių tar- Atwater Kt< Freslunan| 
ryto ji gal viešpataus Angli- pe. kad nepakaks dviem dar-;Mas K aei.
joje. Kiti talkon valdžiai, ku- bam buko bet tuomet nqt>ki-| j()S Amcl.ikoje 1(udiolus 
nos galas artinasi, kaip Bato- nau Grušeekio, jis dainai kvies- ,k nidžiiulsia Krautuvė Ha- 
wino valdžios, butų tikra be- davo ir vežiodavo mane į rusųĮ^.^ chieagoje Kainos: Atwa- 
protystė tokiai partijai, kuri darbininkų susirinkimus. Ru-'ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
kovoja dėl ateities. sai nesirinkdavo butuose, gal jų ^5 ()0 Freshman 5 tūbų už

Kuomet Europoje socialde- dar ,,etur£‘jo* bel ni“!d«d«v.osi8H25>Mh Freshman (> tūbų 1 
mekratija sparčiai žengia pir
myn, Sovietų Rusija nuolatos 
vit: labiaus smunka ekonomiš- aĮ’ ^ll,_ nors pelkėse.
kai. Net ir paskolos negali ilgai PirrnMjŲ Grušeckio 
jai padėti jeigu ji ir gautų susirinkimas 
kiek stambesnių paskolų, kas įvyko, f' 
VIT. I 
tuo pačiu laiku pataikaut ka- nieko ateinant 
pitalistams ir revoliuciniam sustipę grįžome 
proletariatui. Taip elgiantis, kį susirinkimas

ieš- 
val-:
Eu

visų-pir
Modelius Radio pas 

Budrik

sai nesirinkdavo butuose, gal jų $#5.00.
dar neturėjo, bet naudodavosi^25.00.
vasaros meto patogumais ir da- kontrolio už $49.00. Radiola
rydavo savo suėjimus miškuosel_ 20 už $78.00 Radiola ir Pl>o-

Vienas nografas krūvoje už $79.00 ir
' aukščiau. Radio Eeleckic Sar'rusų darbi-

visai nepa-'kcta$ tinka prie Milo nulio 
Grušeckis ir aš visą die- už $40.00. Radio Setas rendą- 

labai abejotina. Negalima kažkokioj pelkėje išlaukę vojame ir parduodame ant iš- 
nesulaukėme ir mokėjimų.

namo. Kitą sy- 
jvyko Žinomoji 

galų gale įsigijama taip vienų, Dauguvos upės “Kiškių Saloje”, 
kaip ir antro nepasitikėjimas.

Tuo tarpu bolševikų biurok- mažas rusų darbininkų būrys.
Salos karklynuose susirinko ne-

JOSEPH F. BUDRIK (Ine.)
3417-21 So. Halsted Street,

Chicago, III. i
Tek Boulevard 4705
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Kongresmanas M. E. Crum- 
packer iš Portland, Ore., kuris 
nusižudė San Francisco, liepos 
24 d., įsivaizdavęs, kad jis yra 
auka suokalbio prieš jj.

Eksporto kalbos teismas 
Šiauliuose

ŠIAULIAI, 1927, VI. 29. 
senai plunksna bebraižiau 
pietį siusti rankraščių. O 
kas žingsnis naujienos, 
kampai, pakampės. Kitus
šviesoj stveria užu kalnieriaus 
ir lauk iš dirvonų į Varnius ar
ba į dar baisesnę vietą, 
visą laiką kaip jsidrebėjo 
kos, taip ir dabar 
Rodos ir patriotas, 
tebėra ant stalo degutuotas, o 
čia taip baisu! Einu gatvėn, 
lėtai keliu kojas ir vėl paskubo
mis pro vartus atgal grįžtų. O 
butų gera naujoj eroj likti pa
triotų pateptiniu. Juk net auk-

štybės nusišypsotų. O čia da-j 
brr jau skelbiama, kad vieni, 
g’msta valdyti, kiti dirbti. Tik 
nežinau kuriam galui aš sutver
tas. Ir matomai dar daug bus 
sutverta neetatinių žmogystų. 
Ir visiems jiems įbruks tam tik-! 
rą kalbą, ir peilį kitakalbius 
skersti. Ir taip yra šventoj že
mėj, kur 2 miliardai žmonių su 
4000 kalbų gina savo zoologišką 
patriotizmą. Man net gaivu 
apsvaigo, kai Šiaulių gatvėse 
perskaičiau: “Esperanto kalbos 
tJsmas”, — 4000 kalbų povo-

Ir ta o 
kih- 

tebedreba.
ir pendzeiis jui> tūkstančiai žmonių ant be

dugnės krašto, kaltininkė suras
ta” ir tt.

— Na, pamaniau, dabar tai 
jau sūdys!

Ir po ranka pastvėręs dar ki
ta žioplį įlindau į Liaudies na-|

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

■ m Ay tojai.
• aitą?

klpkvienam
■inrnntnma kalhn

‘Vieta, kurioje atovi '4ąba> Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
inHž^niškomi.e giriomis.
tuvos žemė žaliavo liepom*-, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimi? ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, to'-e giriose, gyveno h-'ėdžiai, stirnos, Šernai, meškos, 

Kirai Ir daugybės kitokių lauki ių Žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėk* bitelio »i>ii-čjai ir »<ldu medutį darė.

Viliuj frs -iMplė ir laha' «>.ilci knyga, su daugybe paveik- 
t< nerasi — tai ^yra turtas, ku-

'ėj buvo apaugu 
XII Šimtmečiais veik visa Li

■Jų n ' eo^-lukci v>.- i* <
»*>re*u -Msti'" ki»‘kvi**n* ♦■••ogų

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus.
Vilnius musų hu»»». musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisinntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.. Chicago, III

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .................................... .
1.054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR \ ALGHj GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėm* vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................-.....................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymu. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ii miesteliai. >k ličius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
n m itaų

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyn uose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KAINOS RAŠYBA ....................................................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašyl*o* Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................................... — S5c
Namų darbai, naminė sa*kaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

12.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Pinigai Lenkijon
ir l

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 j 14 —15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, IU.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusij’on, visados kreipkitės j Naujienas.

aukų nebuvo į Lietuvą siuntęs,!
bet “Laisve” paskelbė, kad nuo i Surembėjimai 
pasiųstų j Lietuvą aukų ji ga-' 
vusi “kvitas”... Geri mekanikai.

* ♦ *
Žinomas dalykas, kad mekle- 

riams rupi no pinigų kur-nors 
siuntimas, bet tik iš žmonių ki
šenių jų išgavimas, žmonės, 
kurie d-iugiaus protauja, šito
kiems mekleriams apgauti nesi 
duoda.

« ♦ »
Bolševikų “laisvė” skiriasi I 

nuo progresyvių žmonių laisvės 
tuo, kad progresyviai, pažangus 
žmonės, žodžio laisvę, laisvę 
spaudos ir laisvę organizacijų i 
supranta tik tada, kada visi 
žmonės gali laisvai kalbėti, lais
vai rašyti ir laisvai organizuo
tis. Tada tai yra laisė pilnoje 
to žodžio prasmėje. Bolševikų 
“laive” yra suprantama kaip tik 
atžagariai: jų žodžio laisvė, 
reiškia tai, kad tik jie gali liuo- 
sai kalbėti, o ne jų minties žmo
nėms yra uždarytos burnos; 
spaudos laisve jiems reiškia tai, 
kad tik jų laikraščiai eina, o visi 
kiti uždaryti; laisvė organizaci
jų, jie vadina tai, kad tik jie gali 
organizuotis ir susirinkimus lai
kyti, o visiems kitiems tas už
ginta daryti.

šitokią šiandien “laisvę” bol-i 
ševikų valdžių praktikuoja IAu~

mų ("Kultūros” bepdr.) salę, 
kur prie trijų stalų sėdėjo sli
džios: barzdoti, nutukę, o kiti 
dar tebebrestantieji. Vienas 
pakilo, (advok. M. Markauskas 
— socialdem.) iš šnairos treju
kės ir paskelbė teismą atidary
tą. Kitas, įšauktas (stud. Bal-
dauskas — filolog.) pakrapštė sijoj, o visos maskvinės davat- 
pakaušį, nusikosėjo ir pradėjo kos čia Amerikoje ją uŽgiria. 
berti filologiškus sakinius. O ♦ ♦ *
ant galo kad suriks: Brazili- Kodėl komunistų laikraščiai 
jon esperanto kalbą, girdi niekol niekacĮos be šmeižtų ir keiks- 
iš jos gero nebus, arba nuteisti , mų neapseina? Tai daroma dėl 
miiti. . Vai Dieve, vėl apie dviejų dalykų: pirmas, kad jie! 
smertj ir Braziliją! Manau, ar-( rjmtų argumentų neturi, o ant- 
gi jau musų šalis iš griekų ir gy- ra< anuo metu “svolačių” auto- 
vena, kad tiek bausmių iš aukš- rius “Laisvėj” išaiškmo, kad ra- 
tybių. Kits toks su akulioriais šant “straipsnį”, ir įdėjus keik- 
(mok. Medišauskas) pradėjo sa-, smo žodžius jie taip, kaip “ge- 
kyti — poryti, girdi, papa žino ras stimuliantas” veikia... Reiš- 
apie esperanto kalbą, kiniečiai,1 kja: kuomet žmonėms rimti raš- 
japonai, llabind^anatas lagorč, tai, rimti pamokinimai, sveikos 
Tolstojus, mokyklose mokinamai mintys veikia, tobulina jų pro- 
ir tt. Sako, girdi, kai kalbės! tus, tai komunistų protus keiks- 
viena kalba nebeteks patriotams mo “stimuliantai” “tobulina”... 
plautis. T -

Paskui Socialdemokratų kliu 
bas, varpininkai, laisvamaniai
ir pavasarininkai pradėjo gerin- bę prie "Naujienų”: kam “Nau- 
tis esperantininkams. jienos” atremia komunistų

— Na, manau, jau gerai bus. biaurias atakas prieš SLA. čia 
Bet buv. Seimo narys Janus- matomai ne kas kitas "Vieny

bę” ima kaip tik pavydas, kad 
"Naujienos” daug sugebiau gali 
atremti komunistų atakas prieš 
SLA., negu kad ji. SLA. nariai 
mokės Įvertint "Naujienų” at
rėmimus prieš, komunistų puoli
mą SLA., ir “Vienybės” zauniji- 
mus prieš “Naujienas”.

— Kalvis.

* ♦ *
“Vienybė” gavo naują prieka

kis pradėjo apie esperanto nau
dą darbininkams pasakoti. Gir- 

1 di, ir mes prie tamsiųjų, mes ne
mokėjom prieš fišistus astilai- 
kyti...

Tik sušiuro policininkas, atsi
stojo...

Teismas iš advok. M. Mar
kausko, draugo Varnausko ir 
pradžios mokyklų Inspektoriaus 
Ubeikos išnešė tokį sprendimą:

“Teismas, apsvarstęs klausi-, 
mą, ar verta pasmerkimo mirti 
tarptautinę kalbą “Eesperanto”, 
išklausęs kaltinimo ir gynimo 
atstovų kalbos bei ekspertų nuo
monę, nutarė: kaltinimą pripa
žinti nepamatuotu ir tokį kalti
nimą atmesti, pripažinus, kad 
Esperanto kalba pilnai užsitar-j 
nauja ekzistencijos teisės”.

Pasirašė
M. Markauskas, K. Ubeika, 
Varnauskas.

— Na, manau, dabar tai jau 
aš prisikalbėsiu esperantiškai.

Mokslas brangs. Vieną bėda 
dar ne bėda, tik visos kaitų 
žmogų suėda, čia vėl blogai: 
mokslas mokyklose ir universi
tete nuo pradžios sekančių mok-, 
slo metų brangs.

Tindi—Rindi.

Pastabos

Moterys 
Giria

Toniką

Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembijiinų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekose Ir tsverykų 
krautuvas!.

DZScholi's
Zino-pads

Uidėkit vien, ir 
•kautmaa 
pranyks

Išmoki! Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamo* 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastor Dressmaking 

College 
J. F. KASN1CKA 
190 N. State Št., 

kamp. Lake St. 10 fl.

Mrs. Emily Prihoda—Chetek, Wis., 
rašo: “AŠ vartoju Severa’s Regu- 
lator jau tūlą laiką, ir man jis la
bai daug gelbėjo. Severa’s gyduo
les prisieina girti visuomet.’*
W. F. Severą Co., Cedar Rapida, Iowa

S1VER4S 
ntGUIATOh.

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Keushillas 

AKUftERKA
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 Iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pūga! *utartj.

Viršuj Universal
State Bank

Tel. Boulevard 6487
4619 Sb. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Dr. A. K. BLUMENTHAJ 
optomestrist

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
• Naujas 1927 m. modelis 

‘Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Pinigus gražiname 
. už tuščią keną Lietuvis Kontraktorius

Suvedum Šviesus ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215^ VV. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Kgon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

I se ligose prieš 
i 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 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

?lzenbau5

-u-

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir WH1PPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mrs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

BAL0EKAS MOTOR SALES 
4028-32 Archer Avė., CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 2082

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 grynas 
mali eiiraktas

Gęresnis negu byle koks pirmiaus Į 
bandytas. Gausite savo groseryj į 
arba telefopuokite

Haymarket 8385 J
. -r . -----------

Telephone Yards OVM

DR. MAURIGE RAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki C 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82N

Įvairus Gydytojai

Pranešimas Lietuviams

Garsinkitės Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL. 'v M

Lietuviai Advokatai

jūsų didelis turtas.

JŪSŲ AKYS

■j

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas rer 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 
8110. NaktJ

South Shore 2288 
Boulevard 4186 

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

Telefonai:

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.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

BLDG. 
St.
Clark

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nekėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvray 2880

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:10 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weet Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nao 7 iki 9 
Telephone Rpoeevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600
>i ■ i ■ i i ........■

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexcl 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

Nesenai p. V. J. Zabulionis, 
buvęs komunistų “Apsigynimo 
Fondo” sekretorius, “Tėvynėj” 
Įspėjo žmonės nuo šukavimo ko
munistams, jų “fondams”. Jis 
sako, kad komunistų “Laisvė” 
vėl gali taippat paskelbti, kaip 
kad anuo laiku ji paskelbė, ga
vusi “iš Lietuvos” “kvitas” nuo 
3,500 dolerių priimtų aukų, ku
rias — jis sako — “aš pasiun
čiau J Lietuvą”. Reiškia: ko
munistų fondo sekretorius tų

Jūsų akys tai
Saugokite savo akis ir sykiu apsau- 
?[okite savo sveikatą. Jei nesveikos 
ūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 

nesveikas.
Egzaminuoju akis i? pritaikau aki

nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
IJETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sb. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Linų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.

John Minskas ir 
Bailys F. Maslauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

j g
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

llihnii ... ................... .......... .................... i i.ii na..—

DR. FREDA HIRSCHBERG
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

11256 South Michigan Avė.
Valandos: 2 iki 4 P.M. 7 iki 9 P.M. 
apart ketvergo ir subatos vakarais.

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. VVashington Street 

Telephone Central 8540
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NAUJIENOS-
The Lithuanlan Daily Newa

Publtshed Daily Except Sunday 
by tha Lithuanlan Daily Newe Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chfcago, 111.
Tdephone Reoeevelt 8505

Užsimokėjimo kalnai

Chicagoje — paitu:
Metams ................... ........ . ......
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams -------------
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui .—............

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ..........................
Savaitei ................... U——
Mėnesiui —..............—....

Suvienytose Valstijose^ m Cbbagojh, 
paltui 

Metams —.—
Pusei metų ........... ...
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiams ... 
Vienam mėnesiui «...

Lietuvon ir kitur uisieniuose: 
(Atpiginta)

Metams _____________
Pu»el ——„—...

88.00
4.05
2.50
1.50

.75

18c
75c

SubscHption Ratas i
$8.»0 per year in Canada
$7.00 per year outslde of Chlcago.
88.00 per year in Chicago.

8c. per copy.___________________
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ui., under tha act of 
March Srd 1870.

rr.M
3.50
1.75
1.25
.75

drovi, 1739 So. Halitod St., Chlcago, 
IU — Telefoną*: Rooaevelt 8500.
-------------------------------------------------------------------------- -z

88.50, 
4.00 
2.60

Pinigui reikia liųeti palto Money 
orderiu kartu au užsakymu.

GALVOSŪKIS POLITIKIERIAMS

Tečiaus vis tik reikia pasakyti, kad ir pačiai Rusijai 
ir visam pasauliui butų daug sveikiau, jeigu neišvengia-' 
tra bolševikiškos diktatūros likvidacija įvyktų ne štai-' 
gaus perversmo, bet laipsniškos evoliucijos keliu. Per-' 
versmui įvykus, kas gali žinoti, j kieno rankas pakliūtų 
tos milžiniškos šalies valdžia!
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pasėkos. Kodėl

Vienos riaušės ir 
jų reikšmės

Riaušių
riaušės kilo? — Ką sako
Baldvvin apie Austrijos socaa- 
listus. — Komunistų silpnu
mas. — Dabartinė ir senoji 
Austrija. — Sunki ekonomiš
ka padėtis. — Socialistų val
domas miestas. — Viena ir 
kiti miestai. — Riaušių atbal
siai.

Prezidentas Coolidgę uždavė didelį galvosūkį Ameri-^ 
kos politikieriams, pareikšdamas, kad jisai ketinąs nebe- 
statyti savo kandidatūros j prezidentus ateinančiais me
tais. Jeigu jisai butų stačiai pareiškęs “Nepriimsiu kan
didatūros’’ arba “Nebeisiu į prezidentus”, tai visiems bu
tų aišku, ką jisai norėjo pasakyti. Bet p. Coolidgę pavar
tojo tokį sakinį savo minties išreiškimui, kad laikraščiai 
nė su žodynų pagalba iki šiol negali atspėti tikros jo žo
džių prasmės.

Jisai pasakė: “1 do not choose to run for President 
in 1928”.
se? Ir kodėl jisai neišsitarė trumpiau ir aiškiau? . Laikraščių pranešimai apie 

. . Nežiūrint p. Coolidgę o pareiškimo, WalĮ gatvėje, Kag ten
(Amerikos bankinio kapitalo centre) nuomonė yia daryti? Kode! paprastai ramus 
kia, kad jisai ne tik bus kandidatas, bet ir bus išrinktas.į »r nuosakus Vienos gyventojai 
Ir šitai savo nuomonei paremti Wall-strytis siūlo su bet staiga puolė valdžios įstaigas ir 
kuo eiti į laižybas. Tikrai amerikoniškai!

Kad kokios, tie Coolidge’o ištartieji (ar tik ant po- 
pieros sklypelio parašytieji) dešimtis žodžių pasidarys 
garsesni, negu visos jo pasakytos prakalbos.

Liepos 14 d. Vienoj, Austri
jos sostinėj, Įvyko riaušės, ku
rios tęsėsi porą dienų! Per tą 
laiką miesto gatvėse žuvo nema
nai žmonių, tapo sudegintos ke
lios valdiškos įstaigos — teisin- 

I tfumo ministerija ir policijos 
Ką reiškia tas žodis “choose” prezidento lupo- 'justinė.

Ir kodėl jisai neišsitarė trumpiau ir aiškiau? .•

GANDAI APIE REVOLIUCINĮ JUDĖJIMĄ RUSIJOJE

Besiartinant dešimtoms metinėms bolševikiško per
versmo sukaktuvėms Rusijoje, sovietų valdžia gyvena 
nelabai malonias dienas. Jau ne tik “baltagvardiečiai” 
ir “pasaulio imperialistai”, bet ir pačių bolševikų spauda 
rašo apie pavojų ginkluoto sukilimo prieš sovietus.

Telegrama iš Maskvos praneša, kad Maskvos jaunų
jų komunistų organas, “Jaunasis Leninistas”, įdėjo Jaro- 
slavskio pareiškimą, kuriame sakoma, kad partijos opo
zicija smarkiai veikianti prieš valdžią Tomske, Charko
ve ir Odesoje. Tokmske opozicija jau išdirbusi planus pa
skelbti visotiną streiką rytiniam Sibire ir paskui su ar
mijos pagalba nuversti dabartinius komunistų vadus. 
Esanti susekta agitacija tarp kareivių, geležinkelio dar
bininkų ir angliakasių.

ėmė jas naikinti?

žinoma, nieko nėra be prieža
sties. Vienoj kilusios riaušės 
irgi neįvyko taip sau. Tiesiogi
nė riaušių priežastis buvo ištei
sinimas trijų fašistų, kurie 
prieš porą mėnesių nužudė kele
tą socialistų. Tokio nuospren
džio išnešimas buvo begėdiš
kiausias pasityčiojimas iš įsta
tymų. Daugiau to, tai buvo tie
sioginis padrąsinimas fašistams 
žudyti ir kitus socialistus. To
kio šlykštaus dalyko Vienos dar
bininkai. kurie savo daugumoj 
yra socialistai, jokiu budu nega
lėjo pakęsti.
irios žmonių susirinko protes
tuoti prieš neteisybę.
ėjo ramiai ir tvarkiai, kol keli 
šimtai kraštutiniųjų elementų 
sumanė sukelti “revoliuciją”. 
Kun.Seipelio vadovaujamai val
džiai to tik ir tereikėjo. Tapo 
^provokuotas susirėmimas, ir

Milžiniškos mi-

Viskas

tus, o mainais siųsdavo toms te
ritorijoms savo fabrikų dirbi
nius. Netekusi savo teritorijų, 
Austrija atsidūrė nepaprastai 
keblioj padėtyj, — ji neteko ža
liosios medžiagos ir maisto iš
teklių.

ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

Kelvirtad., Rugp. 4, 1927

Jaroslavakis gi, kuris viešai padarė šitokį pareiški
mą, yra ne kokia nors “pieška” Rusijoje, bet bolševikų, 
partijos kontrolės komisijos prezidiumo narys, — vadi
nasi, vienas stambiausiųjų sovietų valdžios šulų.

Ar tiesa, kad revoliucinis sukilimas jau yra ruošia
mas Rusijoje? Sunku pasakyt. Mes esame labiaus lin
kę manyt, kad komisaras Jaroslavskis perdeda, ir tai 
veikiausia tuo tikslu, kad suradus priekabę aštriaus pa
smerkti Trockio, Zinovjevo ir Sokolnikovo vadovaujamą 
opoziciją. Taip mes manome dėl to, kad iš anksto ruošia
mi sukilimo planai paprastai yra nerimtas dalykas. Su
kilimai mažos klikos gali būt padaryti pagal iš anksto 
apgalvotą planą; bet sukilimai, kuriuose dalyvauja žmo
nių masės, įvyksta panašiai, kaip gamtos reiškiniai — 
audros, vėsulos ir t. t. Ne pagal kieno nors komandą, 
o taip sakant — patys savaime. Juos iššaukia priežas
tys, kurių negali sukontroliuot jokia partija. Ir tik to
ki sukilimai, jeigu jie yra masinio pobūdžio, paprastai 
esti sėkmingi.

Bet durnų be ugnies nebūna. Jeigu Rusijos komu
nistų vadai viešai kalba apie sukilimo pavojų, tai, matyt,, 
kas nors tenai dedasi: matyt, tenai eina koks nors judė
jimas, kuris įvarė bajinę SSSR valdovams.

Kad bolševikai gavo didelį kinkų drebėjimą, galima 
numanyt jau ir iš to, kad jie ėmė be pasigailėjimo gala- 
binti savo priešus. Valdžia, kuri nebijo savo priešų, te
roro nevartoja. O Rusijos diktatoriai šiandie, kaip iš 
proto išsikraustę, gaudo žmones tūkstančiais, grudžia į 
kalėjimus, gabena į žiauriausias ištrėmimo vietas ir šau
do. Koresposdentas Junius Wood iš Maskvos rašo vie
nam laikraščiui Chicagoje, kad net Ge-Pe-U (bolševikų 
politinė žvalgyba) nesuspėja užrekorduoti visų suėmi- 
ihų, ištrėmimų ir sušaudymų, kurie dabar dieną ir naktį 
vykinama Rusijoje!

Visa tai rodo, koks tikrenybėje menkas yra sovietų 
valdžios pastovumas. Tik iš oro ji išrodo galinga, bet vi
duje ji — kaip tas sutrandijęs medis, kurį gali parversti 
kiekvienas stipresnis vėjas.

niesto gatvėse pasiliejo žmonių 
kraujas.

Niekam nėra paslaptis, kad 
komunistai norėtų Austrijoj su
kelti revoliuciją ir Įsteigti “pro- 
’etariato” diktatūrą. Bet jie 
ten yra juokingai silpni. Kuo
met paskutiniuose rinkimuose 
Austrijos socialdemokratai ga
vo 1,536,000 balsų, tai komunis
tai visoj Austrijoj tesurinko 
tik 13,000 balsų. Net Roger N. 
Baldvvin, filosofiško anarchizmo 
šalininkas, savaitraštyj Nation 
pripažįsta, kad socialistiškas ju
dėjimas Austrijoj galutinai nu
slopino komunizmą. Socialis
tai savo darbais užkariavo dar
bininkų simpatijas; ir juo to
liau, tuo labiau komunnistų 
įtaka silpnėja.

šių dienų Austrijos respubli
ka tėra tik šešėlis buvusios ga- 
’ingos Austro - Vengrijos. Prieš 
karą Austrijos imperija susidė
jo iš Austrijos, Vengrijos, Gali
cijos, Bohemijos, Moravijos, 
Bukovinos, Silezijos ir kitų teri
torijų. Pralaimėjusi karą, Au
strijos imperiją subyrėjo į 
sklypus. Vengrija ir Bohemija 
(dabartinė Čekoslovakija) tapo 
nepriklausomos valstybės; Gali
cija liko priskirta Lenkijai, Bu
kovina teko Rumunijai ir tt. Pa
dariny j Austrijos imperija su 
51,000,000 gyventojų išvirto į 
Austrijos respubliką su 7,000,- 
000 gyventojų; , iš to skaičiaus 
du milionai suyiršum gyvena 
vien tik Vienoj.' O kur kiti mie
stai?

Prieš karą Austrija buvo im
perijos pramonės centras. Ji 
gaudavo iš kitų teritorijų ža
liąją medžiagą ir ūkio produk-

tinkamą urano mineralą, klevei- 
tą, gavo kaš kokių bespalvių 
dujų, kurias jis už azotą palai
kė. Apie tai sužinojęs Ramza
jus Įsigijo apsčiai to mineralo ir 
iš jo gavo tų dujų, tikėdamasis 
čion atrasti argono žymių. Bet 
kaip nustebo Ramzajus tam 

tikrais budais įsitikinęs, ka(i 
Čion yra ne tas elementas kurio 

tnų ir negali būti. Tačiau 1894 į ■’>» iekko- 0 kitas- kurio Jau PrieS, 
- — Į kelioliką metų žemėje pradėta 

įtitikiaimą ; lakoti, bet vis be pasekmių/Tą 
pasauliui, ’ lementą dar prieš ieškodami 

I žemėje praminė heliju, nuo žo
džio helios — saulė.

Dabar Ramzajus pamatė kaip 
tik tą helį, kuris ligi tol buvo 
tik saulės gyventojų laikomas.' 

argono” stirtas helis pasirodė daug kuo 
- ! panašus į argoną, šių clemen-' 

tų panašumas įskiepijo Ramza- 
jui mintį, kad jiedu yra nariai 
dar nežinomos ištisos elementų 
šeimynos, ir dėl to jis 1897 m.1 
pasakė gana drąsų pranašavimą,1 
kad turįs būti dar vienas šių 
dviejų elementų giminė, santi-l 
kije su kitais elementais taip 
pat indiferentus (bešalis, abe-* 
jinkas), kaip ir aniedu.

Pradėta sistematingai ieškoti 
to trečio elemento, ir po daugy-j 
bes nepasisekimų, galų gale jį 
rado. Ramzajaus pranašavi
mas išsipildė su visomis smulk
menomis.

Kiekvienas dujas galima pa
versti skystimu. Tą atsiekti 
galima tik dujas smarkiai at
šaldžius ir suspaudus. Ramza
jus su savo pagelbininki) Tra
versų argoną pavertė skystimu.' 
Lengviausias tų naujų dujų pa-1 
vadino neonu (naujas), vienas 
sunkesnes. — kriptonu (paslėp
tas), dar sunkesnes — ksenonu 
(svetimas).

Taigi, matom, kad atrasta vi
sa naujų elementų šeimyna. Ore 
šių dujų yra labai nedaug. "j 

Kokią rolę šios dujos atmosfe
roje vaidina — dar neišaiškinta, 
bet ar Kali turėti kokios nors 
reikšmes tokios mažos jų kieky-' 
bes, kol kas negalimu pasakyti.

(Bus daugiau)

VII.
NEVEIKLIOSIOS DUJOS

Ligi 1894 m. mokslininkai ma
ni, kad oro sąstatas jau visai iš
nagrinėtas ir pilnai žinomas. 
VLat. jie jau žinojo, kad oras yra 
azoto, deguonies, ozono ir ang- 

liarugštėa mišinys. Užtat jie ir 
manė, kad čion jau jokių atradi-

Jeigu
Jys norite būti tei
sus pirmą syk ir 
kiekvieną sekantį 
syki

1

Kai monarchija sugriuyo, vai- m. lordas Relejus ir Pr°f- Kam-! 
džią Austrijoj sudarė socialis- M visuotiną
tas Kari Renner. Socialistai ge
rai suprato, jog pasilaikyti vie-

pajudino, paskelbę 
kad jie ore atrado naujų duji^.

nai Austrijai bus labai sunku. radinio sukeltas Įdomumas 
Štai kodėl jie stojo ir dabar te-l,uo labiau padidėjo, kad naujai 
bestojo už tai, kad geriausi Au- atrastas elementas griežtai sky- 
strijai išeitis yra sudaryti su rėsi nuo kitų. Tam naujam ele- 
Vokietija federaciją. Socialis
tų valdžia išsilaikė iki 1921 m., 
kuomet Tautų Sąjunga nutarė 
išgelbėti Austriją nuo bado. Ji 
pareikalavo, kad socialistai pa
sitrauktų iš valdžios.. Socialis
tai gerai suprato, jog priešintis 
tam reikalavimui butų bergž
džias darbas, todėl jie užleido 
valdžią kun. Seipeliui. Tautų 
Sąjunga tuoj pasiuntė Zimmer- 
mann’ą, Amsterdamo burmist
rą, kuris ir reorganizavo Austri
jos finansus.

TaČiaus Vienos kontrolė pasi
liko socialistų rankose. To mie
sto tvarkymas yra pavyzdys vi
sam pasauliui. Kur yra kitas 
miestas, klausia savaitraštis 
“The New Republic“, kuris bė
giu penkerių metų butų pasta
tęs darbininkams 2.5,000 namų? 
Bet tai kaip tik ir yra Vienos 
socialistų administracijos rekor
das. Jokiame kitame Europos 
mieste vaikų prieglaudos nėra j 
taip tinkamai sutvarkytos, kaip 
Vienoj. Prieš karą vaikų mir
tingumas siekdavo 16 nuošim
čių, dabar jis nupuolė iki 8. žy
miai sumažėjo taipgi ir džiovi
ninkų skaičius.

Tačiau reakcininkai prieš 
miesto socialistų valdžią yra la
biausiai nusistatę dėl mokesnių. 
Vienoj 791 kapitalistas moka 
miestui tiek mokesnių, kaip visi 
490,000 likusiųjų gyventojų. Tai

neturi mažiausios 
Paskutiniais rinkimais 

socialistai gavo 694,000 
Tai sudarė 62% visų 
Negalėdami nieko lai-

1 mentui buvo duotas 
vardas. Argono atradimas vis ' 
tik yra įdomus, in užtat apie tai 
čion reikia kiek smulkiau pasa
koti.

1883 m. garsus fizikas, lordas 
Kerėjus, smarkiai nusiminė ra
dęs nevienodumo tarp vienokiu 
ir kitokiu budu gauto azoto. 
Azotas gautas iš amoni jos—azo
to ir vandenilio junginio — ir iš 
oro skyrėsi savo svarumu. Oro 
azotas buvo sunkesnis. Teisybė, 
skirtumas buvo labai mažas, bet 
ką jis nedarė, o skirtumas vis 
tik buvo! Iš pradžių jis manė, 
kad bandymams imtieji prepa
ratai buvo ne visai gryni, arba, 
kad azotas gali tapti kitokiu 
azotu, kuris skiriasi nuo tikrojo 
taip, kaip ozonas nuo degonies. 
'fačiau tolymesni Relejaus tyri
nėjimai sumušė jabu šiuos many
mus.

Chemikams buvo pasiūlyta iš
spręsti šį klausimą, t. y. ištirti 
kodėl vienos dujos turi du sva
rumu (nevienodai, sveria). Ne
atsirado, kas išaiškintų. Tada 
ėmėsi darbo prof. Ramzajus.

Pastebėjęs, kad raudonai Įkai
tintas magnis lėtai jungiasi su 
azotu, Ramzajus šį dalyką pa
naudojo savo bandymams. Iš 
oro jis labai atsargiai pasigami
no azoto ir j j leido pro raudonai 
kaitintus magnio gabalėlius. Ta
da jis pastebėjo, kad juo mažiau 
lieka azoto, juo jis sunkėja, ši-
tuo vaduodamasis Ramzajus pa
kartojo savo bandymus dides
niame maštabe, ir labai painia
me aparate kelioliką dienų du
joms davė cirkuliuoti pro įkai
tintą metalą (magnį), kol galų 
gale beveik visos dujos su juo 
susijungė. Liko tik truputis. 
Dar vieną bandymą su tomis du
jomis padarius gauta už azotą 
lt/2 karto sunkesnių dujų tru
putis.

Tuo tarpu, kai Ramzajus da
rė šiuos savo bandymus lordas

yra baisiausias smūgis kapitali
stams, bet tuo pačiu laiku di
džiausi palaima darbo žmonėms.

Laimėti miesto rinkimus re
akcininkai 
vilties. 
Vienos 
balsų, 
balsų,
mėti teisėtu budu, reakcijos ša
lininkai stveriasi smurto. Už
silikę iš monarchijos laikų tei
sėjai eina ranka už rankos su 
fašistų teroristais, kurie žudo . ......
respublikos gynėjus. Vienos! Eelejus darė kito iu bandymų, 
riaušininkai, sako “The New! Abu tyiinėtojai, Ramzajus 
Republic”, i _
Jie puolė tik tada, kai patys bu
vo užpulti. Riaušių intensingu- 
mas liudija tik t?.i, kaip giliai 
Vienos gyventojai atjaučia tei
sybę. Puldami teisingumo mi
nisterijos rumus, austrai vado
vavosi tokiais pat motyvais, 
kaip prieš 138 metus franeuzai, 
kai jie užėmė Bastiliją, 

i
Austrijos reakcininkams ko

munistai nėra pavojingi. Pavo
jingi jiems yra socialistai, kurie 
savo k<».truktyv»is darbais vis 
labiau ir labiau patraukia žmo-; Į^Įjin nols kitu elementu nenu
neš, savo pusėn. Nebe už kalnų sifcek8> tvirtai ti-
tie laikai, kada prie valdžios vai
ro vėl atsistos socialistai, turė
dami daugumos žmonių pritari
mą. O tada visokios rųšies atydžįaį ieškoti argono kitur, 
pučistams (raudoniems, bal-

nepradėjo puolimą. !l' Kėlėjus, susitaiė dirbti bend-
vai,* kad galėtų užbaigti savo ty
rinėjimus ir kad galėtų viešai 
paskelbti, kad jie atrado atmos
feroje naują elementą. Patobu
lintais aparatais jie gavo kiek 
daugiau argono (taip praminė, 
tas dujas) ir atydžiai tyrinėjo' 
jo chemines bei fizines žymes. 
Po to Ramzajus stengėsi rasti 
to naujo elemento vietą senųjų 
tarpe. Tačiau naujasis elemen
tas buvo visai nepanašus nė į

i vieną ligi tol žinomą elementą.1 
l^mdymas su,juHgti argoną su •

kėjo, kad toki junginiai yra Ka
limi, ir kad jų gamtoje yra. 
Taip manydamas jis pradėjo

apart atmosferos. Čion Ramza
tiems ir juodiems) bus ant visa- pavyko įrodyti, kad argono,
dos kelias užkirstas. Paskuti
nieji Vienos Įvykiai buvo tinka
mas Horthy ir Mussolinio agen
tams įspėjimas, kad austrų dar
bo žmonės nepakęs fašistų te-, tone, 
roro. K. A.

h
HeVB^BESTl

Paprastas 
ir apynių 

skonis

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios' 
skelbiasi Naujienose.

GYVENIMAS
Minėsiu!* žvmalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius- Leidi j aa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boelevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų,
Žemiatė
Prenamerata metama ------- 92
Pusei metg ....................——
Ko»ijn ........ ............. ......... 20c
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Lietuviai Daktarai
I

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wallace Street
i, .ln i .■■■■■ ..................... I

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakareValandos:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 

iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12
Nu<

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 

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

į Netoli 46th St. Chicago, III.

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. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICĄGO, ILL.

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. C. A. O’Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

kartu su kitomis atmosferos du
jomis yra daugelyje natūralių 
vandenų. Tuo tarpu jo domę įl 
save atkreipė daktaro Hijle-1 
brando tyrinėjimai Vašing?

Hillebrandas sieros rūgš
timi apdirbdamas retai kur už-*

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chlcago, IU.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vak dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chlcago, IU.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ghieagos Tuberkuliozio 
Sanatorija

Chicaga ne vieta tuberku-J 
liozu sergančius ligonius gydyti I 
— taip yra pareiškęs vienas pa-1 
tyręs lietuvis gydytojas Repor-1 
teriui.

Daktaras žinojo, ką jis sakė. 
Reporteriui prisiminė sena pa
tarlė: “Kai žuvies 
vėžys žuvis”. Kai 
turi iš ko važiuoti 
Arizonon ar kurion 
kamon

5>^

joj . Dalykas, matote, yra toks, 
kad gimstantys džiovininkių 
m’otinų kūdikiai, kaip musų pa- 
tirimai rodo, neįgimsta iš moti
nos džiovos. Jie užsikrečia ja 
vėlinu, j mėnesį laiko arba porą, 
o kartais gal į savaitę arba ir 
trumpesnį laiką. Taigi, kai 
džiovininkei motinai kūdikis 
gimsta čia, mes jį tuojau atski
riame nuo motinos ir jau augi
name be jos pagelbos. Ir mato
te kokios pasekmės. Pasakysiu 
daugiau: pereitais metais nei 
vienas iš gimusių čia kūdikių 
džiova nemirė.

— Reporteris.

Westsidės parkai

Garsus 
M oratore, 
operos New Yorke, nuo kurio

dainininkas 
narys Metropolitan I 

IF \ M • • m. ’

LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIAI
PRIŽADA KOOPERAVIMĄ

Lucien KOVOJ SU TŪBERKULOZIU

sana- 
žemės 
North

įtaikė pietų, parengtų Chica- 
atsiskirė jo pati garsi daininin- *os Municiaplėj Tuberkulioizo 
kė Lina Cavalieri. Sanatorijoj, pusė šimto laik-Sanatorijoj, pusė šiipto laik

raščių redaktorių prižadėjo ko
operuoti, padėdami platinti ži
nias apie tuberkuliozį.

“Pietus buvo parengti”, pra-

Rytoj, penktadienio ryte, 
kaip 10 valanda, Douglas par
ke įvyks kontestas, • kuriame 
dalyvaus mergaitės, parinktos 
tarp dalyvaujančių įvairiuose 
Westsidčs parkų žaidimuose 
mergaičių. Jos los žaismę, va
dinamą O’Leary. Tai yra labai 
įdomi ir reikalaujanti juodi- 
džiausios atydos žaismė.

Laimėtojos gaus medalius. 
Tų mergaičių tarpe, kurios da
lyvaus šiemet, bus taipgi Ir per
eitų metų kontesto laimėtojos, 
būtent: Dženė Saradowskiutė, 
(Eckha Park), Viktorija Kolcz 
(Pulaski Park), Elena Dora- 
ciha (Ilarrison Park) ir Floren- 
ce Samuels (Douglas Park).

Douglas Park randasi prie 
Sacramento ir Douglas bulva
rų.

farmeriai nėra žydai, tai jiems 
niekas neduoda nieko veltui.

Septynios mašinos atvažiavo, 
tai turėjo būti mažiausia apie 
35 žmonės. Jei tiek žmonių 
pagulėtų per naktį ant kvepian
čio šieno, tai tas šienas daugiau 
nekvepėtų, ir tokį šieną turėtų 
naudoti tik pakrėtimui. Antra, 
visokių špilkų primėto ant šie
no, o splikos tai labai blogas 
pašaras, nes karvė, priėdusi 
špilkų, sunkiai suserga. Gi kar
vės dabar labai brangios, tai ir 
nuostoliai yra ytin dideli. Musų 
keletas karvių jau nustipo vien 
tik dėl to.

Dar ir kitą dalyką reikia tu
rėti omeny j, tai yra galimybę 
uždegti triobas. Visos apsau
gos (Insurance) kompanijos 
neduoda, kad sudega triobos 
(t. y. kluonai) jei sužino, kad 
jose ant šieno gulėjo.
patš p. “Gal Joniškietis” butų 
pasielgęs ne kitaip, jei butų 
žinoję visas tiesas, sulig ku
riomis fermeriui tenka gyven
ti, ir jei pats butų buvęs far- 
meris—Farmerio Sūnūs.

GYDO 73
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Or. J. W. Beaudotte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

'■ ■ ? •

Valandos:
Nuo 2 IkI 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nede-

Uoj nuo 2:30 Iki 4:80 po pietį>
REZIDENCIJA: 

2220 Marskall Blvd.
TELEFONAS CKAWFORD 1480 

TELEFONAS C ANA L 9464

jo dar nesenai ir r4e kur kitur, 
kaip Chicagoj.

Taipgi yra tikra teisybė, 
kad p. Freimontas gavo du me

Rasi ir daliu. Tik garsintojai p. Frei-

Jūsų saugumui

Pastaba: Mano ofisas dabar randaai 
naujo) vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRI8TAS

LI VIS 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 toliregystę 
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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

nėra, tai ir 
žmonės ne-
Coloradon, 
kiton tin-

džiovininkų sveikatai 
vieton, tada priseina naudotis 
tuo, ką gali Chicaga tokiems li
goniams suteikti.

Ir ji gali šiandien suteikti 
Chicagos 'Puberkuliozio Sanato
rijos pagelbą. O tai reiš 
roką pagalbą.

Chicagos tui>erkuliozio 
torija užima 160 akerių 
plotą. Ji randasi prie
Crawford avė. ties 64-ta skersi
ne gatve.

Sanatorijos medikalis perso
nalas susideda iš keliolikos dak
tarų ir iš kokių 70 mirsiu.

Ant Sanatorijos žemės esama 
keliolika trobesių. Ligoniai čia 
paskirstyti į du pamatinių sky
rių: vienas jų tokioms ypatoms. 
kuriose tik pasirodė džiovos 
simptomai arba kurių sveikata 
rodo palinkimo džiovai; kitas 
skyrius — sergantiems (sergan
čioms) sunkiau. Ir abiejuose 
skyriuose ligoniai ir ligonės pa
skirstyti sulyg ligos išsivysty
mo, sulyg amžiaus. Yra dar kū
dikių ir suaugesnių berniukų ir 
mergaičių skyrius.
1 Sanatorijoj* ffiama” vrdntiniš-* 
kai į 1000 ypatų. Vasaros lai
ku dar ištiesiama palapinės, ku
riose randa vietos nuo 300 iki 
400 vaikų, atsiunčiamų čia va
sarmečiui iš dispenserijų.

Šiuo laiku budavojama naujas 
trobėsys, kuris galės suteikti 
vietos dar 225 ligoniams. Čia bus nesniu* 
įtaisyta visi naujoviniai—įrengi
mai vaikiščių ir mergaičių plau
čių tuberkuliozui gydyti.

Ligoniai ir ligonės į Tuberku
liozio Sanatoriją priimama per 
dispenserijas. Ligoniai gydomi 
ir užlaikomi visai dykai, t. y. 
Chicagos miesto lėšomis. Rei
kia tečiaus pasakyti, kad toli 
gražu ne visi norintieji patekti 
Sanatorijon, gali šio tikslo at
siekti. Dalykas toks, kad vi
siems neištenka vietos. Ir kaip 
Reporteriui buvo paaiškinta. 
Sanatorija visuomet turi listą.

bile kurioj kitoj Chicagos ligo
ninėj.

Pirmas patekusio čion džiovi
ninko ligonio arba ligonės ekza- neša p. Le Roy Millner, Muni- 
menavimas, pasak Sanatorijos cipalės Tuberkuliozio Sanitori- 
daktaro, kuris jūsų Reporterį jos direktorių tarybos prezi- 
kartu su keletu kitų laikrašti- dentas, “kad suteikus laikras- 
ninkų vedžiojo po Sanatorijos tininkams informacijų iš pirmų 
trobesius ir aiškino Sanatorijos ranM» kaip nies stengiamės 
darbuotę, vertas yra mažiausia Kabėti tubeikuliozio aukas šia- 
$40. jei ekzamenavimą darytųlme 
privačiai daktarai. | Laikraštininkai

Jei neklystu, jo nurodytas landi buvo vadžiojami po įstai- 
pirmo ekzamenavimo budžetas*gą ir vėliau susirinko pietums, 
bus toks: Pietus pavalgius, p. Millner,

įveikdamas kaip tostmasteris, 
X spinduliais ekzam................ $15* pakvietė Dr. Benjaminą Gold-
K rūtinės ekzam............................. ’Tbergį, direktorių tarybos sek-
A beinąs kraujo ekzam .....pretorių, kuris kalbėjo kaip yra
Ekzam. Wassermano budu..... 5’didelė reikšmė laikraščių, kurie
šlapumo ekzam......................... 2'teikia žinių publikai apie svei-
Spec. Tub. gydyti ekzam.........  8 katos dalykus.

per dvi va-

M. Hughes, policijos viršinink.

buvo už
tik bėgiu 
pasibaigė

Penkiolika žmonių 
mušta ir 351 sužeista 
vienos savaitės, kuri 
liepos 31 dieną, 1027, automo
bilių nelaimėse.

Tai ir susirūpinimo vertas 
toks padidėjimas, kad pailginsi 
šią skaitlinę su pereitų metų 
skaitline tuo pačiu laiku, kuo
met 9 buvo užmušti ir 847 su
žeisti.

mento rekordo nepasako, kur ir 
už ką tie medaliai suteikta 
jam. Todėl pasakysiu aš, ka
dangi manau, jog reikia ati
duoti ‘Ciesoriaus ciesoriui, o 
Dievo Dievui”.

-  ............... ■ > ■ r*

Pranešimas
Freimontas

Lietuvių Laisvės Kliubasį
Brighton Parke, Ilk, laikė savo 
pusmetinį susirinkimą. Naujų 
sumanymų punktui priėjus, bu
vo paduota, paremta ir vien
balsiai priimta sekamas suma
nymas: Kliubas vienysis su ki-

Nuo sausio mėnesio 1-mos 
iki liepos 30-tos, 450 buvo už
muštų ir 8346 sužeisti auto
mobilių nelaimėse šiemet. Į 
tą patį laiką 1926 metuose 401 
buvo užmuštų ir 7527 sužeist- 
tų.

Didžiausias veiksnis šioj gal- 
_________ • T . važudystėj daugmenimis

Viso Nauda, kurios susilaukia njek0 nebojantis greitas
* (publika iš tokių žinių”, pasakė žiuotojas. _

kkzaminavimas pakliūvančių Dr. Goldbeig, taip didelė, kad teisina greitesnį važiavimą, 
Sanatorijon ligonių atliekama tos rųšies žinios yra butintai gU svejkas protas 
veltui. Ir reikia pasakyti, kad reikalingos pakėlimui gyvento-' yra gaiįmybės. 
šičia padarytas ekzamenavimas i1* sveikatos, ir todėl aš krei- 
yra nuodugnas. ,Piuos i Jus Pašydamas ir_to- ______________ _____

Delei vietefc stokos negaliu daryti tas, pastangas . Jmu pėstininkui visuomet būti 
paprašė sargyboj. Visuomet eikite per 

laikraštininkų iš- gaįVę nuo artimiausio kampo.

yra 
va- 

Jokis reikalas nepa- 
, ne

leidžia ir

ta draugija, kuriai priklauso 
vyrai ir moterys ir kurioj nėra 
varžoma tikėjimo laisvė.

šis kilubas turi apie 70 narių 
ir apie $1,500 turto. Jeigu ran
dasi panaši draugija su pana
šiais manymais, tai tegul krei
piasi į tam tikslui išrinktą ko
mitetą, kurin įeina Tarnas žu- 
rauskas, 6029 Champlaln Avė. 
Telefonas—<Midway 3639, ir 
Jonas Aleksandravičia, 3658 So. 
Hamilton Avė.

Į Vieną medalį p.
gavo tūloj vakarienėj iš p. Uk- 

Įtverio, o kitą už virvės trauki
mą, kuriame dalyvavo 10 /poli
cininkų ir 10 civilių gyventojų. 
Kadangi civiliai gyventojai nu
traukė policininku^, tai jie ir 
gavo kiekvienas po medalį.

. ■
Kad parodžius koks “pasau

linis čempionas” yra p. Frei-
montas, aš, paprastas darbinin
kas, apsiimu su juo ristis ir 
vogas kilnoti, ir turiu drąsos 
tvirtint, kad jį parisiu į pusę 
valandos. Ir p-nui Freimontui 
butų kur kas mažiau trobelio 
sužinoti, ar yra kas geresnis 
už jį ris tikas, čia pat Chicagoj, 
užuot važinėj us į Clevelandą, 
jei jis sutiktų persiimti • su 
manim.

Mano adresas: 11831 La 
Šalie street.

i Milžiniškas judėjimas veži
mų gatvėse turi būti perspėji-

L ------------------------------

SPORTAS
Clevelando “Dirvoj”, liepos 

29-tos dienos laidoj, p. Freimon
tas yra garsinamas kaip “pa
saulinis Čempionas ristikas”. 
Ten kalbama apie jo pasauhnį 
rekordą ir du medaliu, kuriuos 
jis yra gavęs. Leiskite ir man 
tarti apie p. Freimonto dide
lius rekordus keletą žodžių.

1920-1921 m. p. Freimontas, 
aš, Kazimieras Damanskas, ir 
kai kurie kiti mokinomės kliu- 
be, užvardintame “Samson”, 
kuriam vadovavo p. Norkus. 
Kaip matote, “pasaulinis re
kordas” p. Reimonto prasidė-

—Kazimieras Damauskas.

Vėliau p. Millner 
kai kuriuos I 
reikšti savo nuomonę, Jų tarpe v|o]<o viduris eiti per gatvę 
buvo p. C. W. Wermich, atsto- yra je§kojimas nelaimės, 
vas North Center News, kuris j TYafiko patvarkymus priva- 
labai įdomiai kalbėjo. P-nas iQ pildyti kiekvienas. Raudonos 
VValkovvcz, atstovas lenkų laik- šviesos reiškia—STOVRTI. Ve- 
raščio, kuris palietė klausimą ^i privalo visi stovėti, • kai

parašyti apie Tuberkuliozio Sa
natoriją plačiau. Negaliu betgi 
užbangti žinutės apie Sanatoriją 
nepaminėjęs dar vieno įspūdžio. 
Daktaras įvedė mus kambarin, 
kuriame buvo du 
1-ių metų amžiaus, 

Kūdikiai
balti kaip drobulė.

— Ar, manote, sveiki yra šie
du kūdikiu? — užklausė jis 
mus.

Atsakėme, jog mums rodosi, 
kad kas nors yra su jų sveikata 
negerai.

— Teisingai pastebėjote, —
patvirtino daktaras, — jie ser- Tachnibana, atstovas
ga džiova. laikraščio “Dai Nipon”, kalbė-

— O šie, kaip manote, ar svei- jo trumpai apie problemą tu- 
ki? — kvotė mus daktaras to- berkuliozio japoniečių tarpe, 
liau, įvedęs kitan kambarin. . P-lė Altą M. Blackburn iš

O, taip — atsakėme mes “Northwestern Town Boosetr” 
tvirtai. Ir nors nei vienas iš ir p. Godina taipgi kalbėjo.

kūdikiu — 
o gal jau- 
gražųs, bet skleidimo žinių lenkų tarpe. raudona šviesa sužiba. Jei nėra

tDr. Dewey R. Jonės, redakci- $vjegųt naudokitės savo protu.
nių straipsnių rašytojas laik
raščiui “Chicago Defender”, 
kalbėjo apie tuberkuliozio prob
lemą juodvedžių tarpe ir priža
dėjo remti Sanatorijos darbą. 
P-as Michael Schaut, atstovas 
laikraščio “Heimotbote”. labai 
įdomiai kalbėjo vokiškai. Seiji 

i japonų

Visuomet važiuokite povai, 
kai matote vaikus žaidžiant 
gatvėj. Kūdikis gatvėj reiš
kia ženkių pavojaus. Važiuokit 
povai. Pradėkite policijos de
partamentui kriminalį žudymą 
žmonių sustabdyti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių A

pa.! Daugelis kalbėtojų diskusavo 
i_' tuberkuliozio problemas įvai-

musų tur būt neturėjome 
kenčiamos nuovokos apie svei-. tuberkuliozio Į 
katos dalykus, bet kūdikių iš-'nose miesto dalyse ir įvairių 
vaizda rodė mums, kad aima- ^ai|tų tarpe.

Pietus, kurie ateity taps 
kasmetiniu parengimu, buvo 

. x. . . pripažinti pasekmingais tų, ku-— kam jus čia laikote tuos1. , _. 1 . . ..ii , j i x ne turėjo progos dalyvauti. Jie paklausė daktaro . . _ . ° . . .‘ ^sutraukė žmones, kurie žymioj
dalyj prisideda prie visuomenės 
švietimo sveikatos reikaluose,

i specialistai, kių motinos ir esančių šiame natorijos dvarą, kame jie turė- 
-’-i didžiųjų kambaryj kūdikių motinos yraprogos savo akimis pamatyt,

kurio sąraše esama ne mažiau 
kaip 400 ypatų, laukiančių iki 
jų eilė ateis patekti Sanatorijon.

žmonėms, kurie neišgali va
žiuoti gydytis nuo džiovos į tin- nuoti dėl sveikatos šie kūdikiai
kamesnes klimatų vietas, patar- neturėjo priežasties.
tina stengtis patekti į Chicagos
Tuberkuliozio Sanatoriją. Vie- kūdikius?
na, čia specialistai džiovos ligos italų laikraščio atstovas.
gydytojai. Antra, čia, kaip Sa-j — Well, — paaiškino dakta
natorijos gydytojų štabo patarė-’ras, — ir pirmųjų dviejų kudi- į".įhieagos' Tuberkuliozio Sa
jai, yra geriausi ’
daktarai - profesoriai
Amerikos medi kalių mokyklų/džiovininkės. Tik anie du buvo kur taksų mokėtojų pinigai yra
Įrengimai džiovininkams gydyti atvežti pas mus jau užkrėsti.išleidžiami, kad pagelbėjus tu- 
šičia irgi tur būt yra geresni ne džiova, o ve šie gimė Sanatori- berkuliozio aukoms Chicagoj.

Del Joniškiem išva
žiavimo

Tūlas “Gal Joniškietis” pa
talpino liepos 30 d. “Naujiene- 
se” labai, labai didelį nusiskun
dimą apie jų, tai yra, Joniš
kiečių išvažiavimą ant farmos. 
Gal p. “Gal Joniškietis” nežino 
pakankamai apie farmerius ir 
apie jų gyvenimą. Mat, farme- 
riams nekrinta iš oro kepti 
karveliai, kaip tiems žydams, 
kurie “kempino” tyruose. Mat,

TADEUŠAS VAIČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiueio 2 dieną, 11:15 valandą ry

to, 1927 metų, sulaukęs 48 metų amžiaus, gimęs Gražaičių kaime, 
Žagarės valsč., Šiaulių apskr., paliko dideliame nubudime moterj Ape- 
mią, dukterį Aleną—6 metų, 2 seseris Amerikoj Uršule Andriu
kaitienę ir Julijoną Jasutienę, tris švogerius, o Lietuvoje dvi seseris 
Marijoną ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 8311 Archer Avė. Telef. Lafayette 
2449

Laidotuvės jvyks Subatoj, Rugpiučio G dieną, 1:30 vai. po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Tadeušo giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti lajdotuvese ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Badžius. Tel. Canal 6174.

A < A
Barbora 

Danelavičienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 2 dienų, l vai. po pie
tų, i 927 m., sulaukus 44 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Ra
seinių apsk., Nemakščių purup., 
Pądvąrninkų kaime, pragyveno 
Amerikoje apie 24 metus, pali
ko. dideliame nuliialime dukterį 
Bnonislavą 16 metų ir sūnų Bo
leslovą 9 metų, Taip pat pali
ko, seserų Oną Vaišn-ofienę ir 
švogerj Vincentą Amerikoj. Lie
tuvoje paliko brolį Franciškų 
Navakauskį jr brolienę Barbo
rą. Kūnas pašarvotas, randasi 
1327 S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 5 
d., 8 vai. ryte iš namų į šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Danela- 
vičienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sūnūs ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Tel. Boule
vard 4139.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, 01 Ketvirtad., Rugp. 4, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagicčia i j South Haven

kovoje prieš smurtą. Apsimo
ka lodei šios kuopos išvažiavi
mą paremti skaitlingu atsilan
kymu. Musų kuopa pinigų ižde 
nelaiko. Kada tik susidaro di
desnė suma pinigų, tuoj siun
čiama Lietuvon Socialdemokra
tų partijai. —K.

-------- šerifas Charlea E. Grvdon
Vakar, kaip praneša p-a8 įsakė valstijos vieškelių polici-! 

Pick, atstovas Miami Park jai daboti, kad lekiojimas aero- 
Mich. Bealty kompanijos, va- planais nebūtų leidžiamas tiems !
žiavo | South Haven-Lithuanian' crlaivininkų, kurie neturi val- 
Manor 16 lietuvių chicagiečių' džios laisnio, o taipgi kad ne- 
ir didesnė pusė iŠ jų pirko ten butų leidžiama lekioti tokiais 
sau lotus.

Lithuanian Manor savininkų 
sakitlius dauginasi su kiekvie
na diena; o tai dėlto, kąd ten 
yra gražiausia vieta vasarna
miams, geru komunikacija ir 
žemė parsiduoda palyginamai 
pigiomis kainomis, buUnt .$125 
lotas.

Miami Park Mich. Realty 
Co., savininkai Lith-Manor pa
geidauja, kad lietuviai, “Nau
jienų“ skaitytojai pasirūpintų 
tenai sudalyti didelę lietuvių 
vasarinę kolioniją. Sulig susi
tarimu su “Naujienų“ adminis
tracija, lietuviams yra duota 
pirmenybė ir geriausių lotų pa
sirinkimas. Agitacija tarp kitų 
žmonių kol kas nėra vedama.

Kelionė į Lith-Manor yra 
duodama dykai (round trip). 
Kas dar pageidautų pamatyti 
šias puikias vietas ir turėti 
smagią kelionę, gali kreiptis į - 
“Naujienas“ arba j Miami Park 
Mich. Bealty Co., 134 North' 
La Šalie st.', Chicago, 111. .

aeroplannis, kurie nėra 
truoti. Dalykas toks, 
paskutines 10 dienų 
5 aeroplanai ir prarado 
tis 7 ypatos, važiavusios

♦ ♦ ♦
Naktinis sargas prekių 

dūlio. 1236 George st., 
policijai ženklą, kad vagis plė
šia jo dabojamą sandėlį. At
vykusi policija rado ant stogo 
katinu, kuris draskė 
duris, idant įsiprašius 
lių klėtką. 

♦ ♦ ♦
Biliardo salėj, kuri

regis- 
kad į 

sudužo 
gyvas- 
jais.

gun
da ve

klėtkos 
j karve-

randasi

šo naktinį sargų ir išnešė 
*1,683. Sargo vardas — Saka
lauskas, 
vardas

ei įstaigos savininko 
Ameliavičius.
¥ * *

Jarecki 
rinkiniu 
kalėjimui

nubaudė 
dėžių pri- 

del šuk

I eisejas 
i septynius 
žiūrėtojus 

t lybių, papildytų paskutiniuose 
rinkimuose.

♦ ♦ ♦
Chicagos komisija kovai su 

kriminaliais nusižengimais rei
kalauja, kad policija suimtų 
100 jos nurodytu žmonių, dau
gelis kurių gyvena puošniai ir 

(iš pažiūros išrodo dagi sportais, 
Ateinantį sekmadieni, rug-' j)et kurie tikrenybėj yra tikri 

piučio 7 d., įvyks LSS 81 kuo- vagyS, galvažudžiai ir plėšikai, 
pos išvažiavimas į Jeffersono 
girias. North Sidės socialistų 
kuopa nuolatos rėmė ir rems i Teisėjas Suminers, kuris ke- 
Lietuvos socialdemokratus jų Uos dienos atgal buvo areštuo

tas už greitą važiavimą auto
mobiliu, tapo paleistas be pa
baudos, jam paaiškinus, kad 
kelias, kuriuo jis važiavo, prie
šakyj jo buvo tuščias. 

♦ ♦ ♦
Gary, Indiana, užmuštas au

tomobilio jaunas rudaplaukis 
vaikinas. Juozas Sytis, troko 
draiveris, kuris liepė- vaikinui 
nušokti 
ir yra 
te, bet 
lios.

North Side
LSS 81 kuopos išvažiavimas

Jeigu jus dirbate ki
tame mieste,

nuo troko, areštuotas 
kaltinamas galvažudys- 
padaryta l>e piktos va-

Statistikų žiniomis, Jungti
nėse Valstijose naudojama 61% 
viso pasaulio telefonų.

Brighton Park
Čerepokas (želvis) išgąsdino 

moteriškę

telegrafuokite savo 
. pinigus namo

Kuomet užbaigiate darbą. 
Jums atmoka už darbą. Dalį tų 
pinigų jus norite padėti į Ban
ką arti savo namų.

Depozituokite savo pinigus te
legrafu ir per valandą laiko jū
sų pinigai jau bus depozituoti 
ir neš jums pelno — lygiai taip, 
kaip, kad ypatiškai būtumėte 
juos nunešę. Kartu su tuo tik 
už keletą skatykų galite pasių
sti ir pranešimą.

Žmonės važiuoja į miškus 
ieškoti visokių gyvūnų. Bet jų 
yra ir Chicagoj.

Štai liepos 29 dieną p-ia Gur- 
skienė, gyvenanti 4440 South 
Campbell avė., pastebėjo dide- 
Ij čerepoką (želvį) išlendant iš 
po porčių. Ir p-ia R. Gurskienė 
dabar bijo vakare ir jardan 
(kieman) išeiti. Sako, kad ga
li atsirasti ir kitų gyvūnų.

Iš kur čia tas 
sirado, ar kas jį 
jis išsiperėjo —

čerepokas
čia atnešu
nežinia.

Matęs.

at-
ar

Kad siųsti pinigus šiuo budu, 
viskas kas reikalinga daryti, y- 
ra nueiti j artimiausj Westem 
Union T legrafo Ofisą. Pasa
kykite klerkui kur ir kam jus 
norite pasiųsti pinigus. Jus 
taipgi galite siųsti per mus 
Kabelio money orderiu, nežiū
rint kur negyventuinetėte.

Gelžkelio biletai ir laivakor
tės galima nusipirkti ir pasiųsti 
telegrafu.

Town of Lake
Davis Square park uty j

Bogpiučio 8 d. pamokos

THE 
WESTERN UNION 

TELEGRĄPH 
COMPANY

Bogpiučio o d. pamokos no- 
|[ rintiems gauti pilietines popie- 
I ras.

Rugpiučio 11 dieną susirin- 
I kimas Lietuvių Dailės Ratelio; 
I susirinkimas Auklėjimo 
I žvalgos draugijos ir 
I kų berniukų rankų 
I sa (pamokos).

Rugpiučio 13-tą
I paveikslų paroda 
I siems dykai.

šį mėnesį eina kontestai taip 
I berniukų, kaip mergaičių gim- 
| nastikos salėse.

South 
darbų

per- 
par- 
kle-

judamųjų 
lauke vi-

Charlie Birger iš Herrino. pie
tinio Illinois butlegerių galva, 
kuris liko nuteistas pakarti spa
lio 15, už užmušimą West City 
mayoro Adams, kurį užmušę 
Birgerio šaikos nariai. Kiti du 
šaikos nariai liko nuteisti visam 
amžiui kalėjiman.

VISOKIŲ NUOTIK1Ų

Aną dienų man besi valkiojau t 
gatvėmis, pasijutau lyg ko tai 
trūksta, ir jau buvo pradėję 
kojos atsisakyt nešt mane pir
myn. Aš dasiprotėjau, kad kai 
automobilyj išsibaigia gesas, 
tai ir tas sustoja. Tuomet rei
kia įpilt.

žinoma, ne automo- 
garažą ėjau, ale 

įėjęs užsiorde- 
rukyto kiaulės 

amerikonai vadi-

Bet aš, 
bilis. Aš ne Į 
į restaurantą, 
riavau šmotą 
gorseto, kaip
na - “speribs”. Na, ir pradė
jau po biskį kimšti į viršutinę 
skylę. O žinoma, kaip j viršų 
meti, tai vis puola žemyn.

Ir pasijutau, kad perdaug 
priliodavau. Na, ir priverstas 
buvau eiti į drugštorį ieškot 
pagelbos. įeinu į drugštorį. Vi
duj nieko nesimato. Nueinu 
toliau į galą. Klausau: už par- 
tišino garsiai rėkia. Iškart ma
niau, kad gydo kokį sužeistą 
žmogų, bet paaiškėjo, kad ne. 
Išgirdau sakant: “Na, tai da 
po vieną ir eisim.“

—A-a — manau sau — čia 
jie gal ką pavojingo* pilsto. Dar 
gali eksplioduot, ir palikęs iš
ėjau.

Man beeinant galvoj d ink to
lėjo mintis, kad reikia aplan
kyt pažįstamą bučierį. Įėjau į 
hučernę. Atsisėdau prie baro 
ant aukšto raudino krėsluko, 
kurio viršutinė lentelė aplink 
sukosi. Tai buvo krčslukas, ant 
kurio moterys dienomis pra
leidžia vikeišinus. Man besė
dint prieina bučieris.

“Gal tamsta norėjai ko?”
“Ko aš galiu norėt, kad ir 

taip jau perdaug turiu“, at
sakiau jam.

Čia mum 
viena leidę, 
vau akimis 
apačios, bet 
sistojau,
kojų avalas, 
pantabliais, kurie buvo plates
ni, negu ilgesni. Bet geriausia 
man patiko jos pančiako$, 
nes jos prinąinS man senovės 
laikus. Kuomet Lietuvoj batus 
siūdavo, tai aulus padarydavo 
kaip armoniko dumtuvės. Na, 
ir tos pančiakos labai buvo pa
našios į senovės batus. Priei
na leidė prie baro ir sako:

“Dūk mun vyną judų duną 
ir čvertį svysto.“

Atsisukus 
mūs bučernės 
ko:

“Bučieriau,

bekalbant jeina 
Aš tuoj pervažia- 
nuo viršaus iki 

ant apačios ir ap
lies man patiko jos 

Apsiavus buvo

pamate ant že- 
svarstykles Ir sa-

ir tupi, 
sako:

kojas
Par

nupulus
M

par

lie-

pasverk muni.
Ji tuojau uždėjo savo 

ant svarstyklių 
svėręs, bučieris

“217 svarų.“
“Na, tata jau 

karščius 12 svarų.
O, mat, mano irgi yra 

žuvis. Tai ir neiškenčiau, kaip 
šuo už tvoros, nestaugęs. Aš 
ir sakau:

“čioce, tau bučieris su svar
styklėm parodė, kiek sveri, o

Iridė tur būt supyko, nes 
nesakė, tik atsisuko į 
ir papurtė koją. O ant 
kauto buvo kelios mu-

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Furniture & Fixturcs

Rakandai-Įtaiyi*_  __
Announcemcnts

Pranešimai
VVest Side—Dr. Vinco Kudirkos iš 

vržiavimas įvyks Nedėlioj, Rugpiučio kandų.
7 d., j Lyons miškus, už seno buvusio naujus rakandus. ^ Pigiai greitiem.*- 
čemauFko daržo.

šitas išvažiavimas yra svarbus; _
nes bus priimami nauji nariai už dy tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimic 

į ką nuo 15 iki 25 m. be jokio įstojimo• setai, VVilton kaurai, lempos, veidro 
mokesties. Taigi ne vienas nepra- džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam- 

i leiskit šito išvažiavimo, kuris esate barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
; tu metų ir galite naudotis šita pro- tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
I ga. Clark St.

Be jokio atidėliojimo atvažiuokite, blokui N. 
i draugai ir drauges į miškus, kur sma-(-----------

_ , t . . , •ii 8iai praleisime laiką, ir kurie norėsi-Lietuviy aptiokony reikalu na’ gerame stovyje, galima gauti ir kam-

1 aš atspėsiu metils ant pančia- 
kų.“

Bet 
nieko 
mane 
mano
sės užtūpusios, tai tik lept ir 
gatavos. Na, manau sau, ta 
moteris tur būt Fintą gėrė ir, 
mat, geriau veikia, negu švirkš
lys. l ai matot, ką žmogus be- i 
sivalkiodamas užeini.

£60,000 vertės naujų bankruto ra- 
Sutaupyki! pirkdami šiuos 

!
pi kėjams. Gražus Mohair parloro se
tas riešutiniai valgomoj kambario se

Pusta pėdis Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
nuo Devon Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

EXTRA BARGENAS
Pardavimui medinis 2 aukštų na- 

m is po 5 kambarius, basementas ce
mentuotas, elektra, gasas ir vanos, 
lo as 64x125, turiu greit parduoti ir 
to lel pigiai. 5944 So. Kostner Avė. 
West Lavvn.

rei-

ap- 
del 
Pa

P-nas S. Stonis, turįs aptie- 
ką 4601 So. Ashland Avė., lie-\ 
tuvių apiekorių asociacijos 

i kalu pareiškė štai ką:
Butų gerai, jei lietuviai 

tiekoriai galėtų susitarti 
pirkimo ir suorganizuoti
skirstymą aplickose parduoda
mų 'dalykų. Viena, jiems pa
tiems liktų daugiaus pelno, o 
kita—jie galėtų pigiau publikai 
patarnauti.

Bet klausimas, ar pavyks to
kia asociacija 
palaikyti, nes 
tarpe būna ir 
kartais dagi
Stonis sako, kad jeigu aptieko- 
riai sumanytų sušaukti savo, t. 
y. aptiekorių. susirinkimą pasi
kalbėjimui, jis neatsisakytų da
lyvauti.—Reporteris.

suorganizuoti ir 
pačių aptiekorių 
nesusipratimų ir 
ipavydo. P-nas

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
rainą, naudokitės 

n neinu kablegramų

CLASSIFIED APS. Į
i, ką, kur, > . kada
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

Roseland — Auksinės švaigždės L. 
P. ir P. Kliubo mėnesinis susirinki
mas jvyks 5 d. rugpiučio, 7:80 vai. 
vak.. K. Strumilo svet.

Visi nariai bukit susirinkime, bus 
knygų peržiūrėjimo komisijos rapor
tas ir kiti svarbus reikalai. J. Kirka, 
raštininkas.

----* .
SLA 36 kuopos nariams pranešu, 

kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
įusų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęg per f 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »"št.

su-18-ta gatvė—SLA. 129-tos kp. 
sirinkimas jvyks 4-tą dieną rugpiučio, 
7:30 v. v., J. Savicko svet., 1900 So. 
Union Avė. Visi malonėkite dalyvau
ti. Atsivežkit taipgi naujų narių pri
sirašyti, nes Susivienijimas yra vie
nintelė lietuvių organizacija, kuri ge
riausia atsako dabartinėse sąlygose 
apsaugos ir pašalpos reikalams. Or-j 
ganiza torius.

Pardavimui 3 kambarių rakandai 

į barius parendavoti. Renda pigi. Maty 
ti galima nuo ryto iki 10 vai., o su
imtomis visą dieną.

1009 W. 19th St. 
2nd fl. Front

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Elektrikinė ledui
mašina, pumpa dėl vandens, luck
kaunteris. Daiktai mažai vartoti.
Parduosiu 
nas 5077.

pigiai. Aurora, 111. Telefo-

For Rent
RENDON 6 kambarių moderniškas 

fintas, garu šildomas. $60 rendos me
nesiui, 5647 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI cigaretų, kendžių, 
notions krautuvė syk’u su namu. Ap
leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St.

ANT RENDOS didelis kampinis što-l į____________ ___
ras su 4 kamb. Nepaprastai tinkama arba priimsiu pusininką. Pardavimo 
vieta dėl lietuviškos aptiekus arba bar-1 priežastis svarbi. 4503 S. Wood St. 
bemės. Neturime aptiekos šitoj apie
linkėj per 3 ketvirtainės mylios. At- 
sišaukit r as savininką. A. Miliauckas 
1247 S. Cicero Avė:, 
Cicero 205.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU moters Ona Petkus, 
su dviem dukterims, Alena 11 m. Ju
lė 18 mėnesių, kuri atvažiavo j Chi- 

! cagą Ketverge, Liepos 26 d. Pati ar 
I kas žinot praneskit į Aušros Knygy- 
' ną. Kas pirmas praneš, tam duosiu 
$10. 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų, 5 ir 
6 kambarių namas, miegojimui por
ėtai, arti karų linijos. Parduodu nes 
tui-iu kitą namą. Bargenas $15.900 
greitam pardavimui. Savininkas 6134 
S. Artesian Avė. 2 floras, Phone 
Prospect 4339.

PARDAV1MUI medinis 6 kamb. na
mas ir 2 barnūs. Lotas 60 pėdų, ga
ražas, viena karvė, arklys, šieno pjau
nama mašina ir grebiama. Daug an
čių ir vištų. Savininke moteris sužei
sta automobiliaus, turi parduot ar 
mainyt ant namo mieste. 5816 Mc- 
Vickers Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS Michigan valstijoj, geros 
farmos žinoma nevisur. Aš esu pra
leidęs keletą šimtų dolerių bevažinė- 
daman ir jiefkodamas gerų farmų. 
Buvau keliose valstijose, žinau žemės

— vertę, taipgi esu apėjęs daug gerų 
PARDAVIMUI bučernė ir groseme farmų. Kas žingeidaujate pirkti, klau

skite rašydami laišką. V. Gaižauskas, 
Custer, Mich.

PARDAVIMUI Delicattessen, ken-’ PARDAVIMUI vištų fa i ma Blue 
Yra karvė, 50 

nis, apleidžiu miestą. Bargenas . 5 vištų, namas 7 kambarių, garažas,
nką. A. Miliauckas, i ».„.v i .
.* Cicero III. Phone <1Ž,U» ,ce ®ream krautuvė. Gerus biz- įsi and priemiestyje.

pagyvenimui kambariai prie krautu- bamė. Parduosiu pigiai. 7118 S. Wes-
vės. 5129 So. Halsted St. tem Avė.

PARSIDUODA karčiama, su visais 
'įtaisymais ant bizniavos gatvės. La-' 
bai pigiai 2445 W. 47th St.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

OPERATORKŲ, basterių, ran
koms siuvėjų prie moterų dro
šiu.

Kreipkitės:
LIPSON BROS.

325 W. Adams st.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA dąrbininkų, gali būt paty
rę arba ne, iik,ltihkėmi tam darbui, 
nepatyrusius išmokinsim. Dirbant va
karais galima uždirbti $50 į savaitę 
ir daugiau. Kreipkitės asmeniškai, va
karais: Ketvergo, Subatos ir Utarnin- 
ko nuo 7 iki 9 W. H. Novick Realty 
Co., 1558 W. 79th St., Room 220.

REIKALINGI agentai pardavinėt 
gyduoles ir žoles po namus, duodam 
didelį nuošimtį. Oremus Drug Co. 
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

Reikalingas žmogus dirbti ant far- 
mos, netoli Chicagos. 1900 S. Union 
Avė . Tel. Canal 1256.

REIKALINGAS patyręs bučeris,
tris mėnesius, i kuris moka važiuoti troku. Gera už- 

, Taigi, kieno! mokestis. Pastovus darbas. 13958
Greenbay Avė. Burnham, III. Telefo
nas 9870 Burnham.

SLA. 129-tos kp. susirinkimas įvyks 
d. rugpiučio, J. Savicko svet., 1900 

S. Union Avė., 7:30 vai. vak. Visi na
riai malonėkit dalyvauti susirinkime, 
taipgi nepamirškit atsivesti naujų na
rių. K. Batutis, rašt.

4

Jaunų Liet. Amerikoj Tautiškas 
Kliubus laikys mėnesinį susirinkimą 
Penktadieny, Rugpiučio 5, 7:30 v. v. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted St. Visi nariai malonėkite laiku 
pribūti, nes randasi daug svarbių da
lykų aptarymui.S. Kunevičia, rašt.

Lietuviškai kalbantis, smagiai 
atrodantis vyrai! Aš jums ga
liu pasiūlyti progą, su pagel- 
ba kurios padauginsite savo 
įplaukas. Nuolatinis darbas, su 
didele ateičia. Vienas mano 
tarnautojų, kuriam šis biznis 
buvo visai naujas, uždirbo per
nai $10,000. Jus galite tą patį 
atlikti. Klauskite: General Ma- 
nager, Room 660, First Natio
nal Bank Building, 31 S. Clark 
St.

JUBIL&JINIS PIKNIKAS —--------------------------------------------
Baltaodžių Tautiška Draugija ren- ________

LfetUvis Sales"”"as reikalin^
August 7 d., 1927 m. Kffbės geri kai- Pastebėtina proga salesmonui, 
bstojai A<lv. K. Gugi«, PfoA A. Suš- i<uris turi patyrimo, arba kuris 
ko, Dozi Mauer Tarptautinis atstovus _ . - .; \ ,
apsaugai Politinių kalinių ir kiti. galės atsakyti reikalavimams 

Bus muzika, f 
miesto Politinių Kalinių naudai. 

, Kviečia Komitetas.

1 tumių ir nivi.

Pelnas eis Vilniaus vaikštinėti po cigarų krautu- 
: aliniu namai. veg, drug Storius, grosernes ir 

kendžių krautuves Chicagoj ir 
SLA. 260, kp. susirinkimas atsibus apielinkėse ir atstovauti senai 

Rugpiučio 7 d., 2^^an/’i įgyvendintą whole sale taba-
po pietų. Nariai virs minėtos kuopos J0*7 . . . .
malonėsite atsilankyt, nes randasi kos jobberių įtaigą. Turis nUO- 
svaębių reikalų apsvarstymui. T«»P’isavą karą 
gi nepamirškit ir savo draugus atsi-| “. .
vesti prisirašymui prie virŠminėtos HetUVlSKai 
kuopos. Taipgi nepriklausantieji, ku- daujamas. 
rie įdomaujate SLA. meldžiu atsilan
kyt P. M. M. Ogdėn avė., 

ryto.

ir galintis kalbėti 
ir čekiškai pagei- 
TARB CO., 3600 
tarpe 9 ir 11 vai.

Illinois Lietuvių Pašelpos K Ii ubas 
laikys savo mėn. susirinkimą, Penk- 
tadienyj Rugpiučio 5 d., 8 vai. vak., , . - , -
Lietuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted; penteris su patyrimu foundrės 
St. . I darbe.

Visi kliubiečiai esate kviečiami pri- Tzra:ivvif5a. 
būti j susirinkimą, nes randas daug tvreipKites. 
svarbių dalykų dėl aptarimo. A. La- North Western Foundry Co.

REIKALINGAS “flask“ kar-

zauskas, sek r. 715 Bunker St.
Brighton Park—SLA. 176 kp. ansi- SSS.. i1 —■ 

rinkimas Jvyks Pėtnyčioj, Rugpiučio1 MllSICal Instruments 
5 d., Jokantų svet. 4138 Archer Avė. , Muzikos Instrumentai 
7:80 vai. vak. Malonėkite būti visi ---------- ------------------ --------------- --
laiku, nes yra daug svarbių reikalų.' $750 Player Pianas už $105 su ro- 
Taipgi ir naujų narių atsiveskite pri-| lėmis ir benčium. Pamatykit 6136 So. 
rašyti prie SLA. A. Trejonis sekr. Halsted St.

TURIU parduoti Mens Furnishing 
krautuvę dėl ligos, gera vieta. Geras 
lysas. štoras yra pelningas biznis. 
Box 952, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA restaurantas, 10822.
i S. Michigan Avė. Parsiduoda pigiai.' 
: Turime kitą biznį, negalime abudu 
j kaip reikia prižiūrėti.

EKSTRA bargenas. Pardavimui 
valgykla prie transfer corner, parsi
duoda pigiai. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių. Turi būt greit 
parduota. Atsišaukite. 2748 W. Chi- 
cago Avė.

PARDAVIMUI groseris, 4 pagyve
nimui kambariai užpakalyj. 2612 W. 
47th St.

PARSIDUODA Grosemė ir saldai
nių krautuvė. Renda pigi ir geroje 
vietoje, arti 47th St. 4650 S. Sacra- 
mento Avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus p
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MES SKOLINAM pinigus labai len- 
i gvomis sąlygomis, tik po biskį įmo- - - , 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie

PARSIDUODŲ grosernę arba pri- jęgy kiekvieną savaitę j metus laiko 
imsiu partnerį su mažu kapitalu. 535 — 
West 45th St.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė, geroj vietoj. Turi būti parduo
ta greitai. Labai pigiai. 5009 S. ^sh- 
land Avė.

Didelė proga atidaryti restauraną 
visi restaurano fixturiai ant vietos 
kuriuos galima paimti, už likusius- 
mokesčius $1000, jie kainavo $3000. 
tik 6 mėnesiai kaip pirkti. Geroj lie
tuviškoj apielinkėj, štoras randasi di
deliam naujam hotelyj. Savininkas

1247 So. Cicero Avė., Cicero,III.

PARDAVIMUI grosemė. Gera vie- 
;a, lietuvių ir slavokų apgyventa. S. 
Rumishek, 1621 S. Union Avė.

Real Estate For Sale
Namaj-žemli Pardavimii

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

SVARBI priežastis pardavimo, kas 
pirmas tas laimės, 5 kambarių mo
demiška bungalovv. Atsišauki! pas 
savininką 8624 W. 65th PI.

J _

DIDELIS BARGENAS
Nupirksit bizniavą lotą su mažu j- 

mokėjimu. Randasi prie didelių dirb
tuvių, kur dirba apie 25,000 darbi
ninkų. Atiduosiu pigiai, nes rėkia 
pinigų dėl biznio. Mrs. S. T. Gutt, 
301 S. 4th St., St. Charles, III. Phone 
St. Charles 451

PARDAVIMUI 2 fl. mūrinis namas 
po 6-6 kamb. randasi geroj vietoj, i- 
mokėt $4000, kitus kaip rendą. Savi
ninkas 3343 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 9 kambarių biznia
vus namas arba mainysiu ant mažes
nio namo ar biznio. Savininkas gali
ma matyti po 6 vai. vakare, Joe Ap- 
kevich, 2322 W. 51st St.

musų planą.
CHARLES JACOBS, 

3244 So. Halsted Street, 
Boulevard 6520

Miscellancous
Įvairus

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

PRANEŠIMAS, šiuo pranešame, jog 
artimoj ateity atidarysime moderniš
kiausią ir puikiausią Service Stotį 
Chicagoj. Plovimas ir tepimas auto
mobilių su vėliausio išradimo prietai
sais. Užlaikome Mobile, Veedol, Hyns 
Pennsylvanijos alyvas ir aukštos rų- 
šies gazoliną tik 14c už galioną. 3935 
Archer Avė. ir 39th PI.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. £» RAMANCJONIS.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
ELECTRIC KONTRAKTORllIb

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užganėdinimų. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

GRAŽUS 6 kambariu bungalow, MOKINAMI j
mūrinis, tyle stogas, 3 blokai nuo C. Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 
B. Q. gelžkelio stoties. Vienas blo- metikos, pilietybės, knygvedystės, 
kas nuo Mokyklos ir Parko. Greitam stenografijos ir kitų mokslo šakų, 
pardavimui $8150. Klausk AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

T. A. DAMER, į J. p. OLEKAS, Mokytojas
1242 So. Oak Park Avė., Berwyn, III. 3106 S. Halsted St., Chicago, III.


