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Sacco-Vanzetti byla
BOSTON, Mass., rugp. 10. — 

Valstybės gynėjas Arthur 
Reading ir Sacco-Vanzetti gy
nėjas advokatas Arthur IIiii 
šiandie turėjo konferenciją su 
Aukščiausiojo teismo teisėju 
Sandersonu ir po to vėl konfe
renciją su valstybės gubernato
rium Fulleru pasmerktųjų eg
zekucijos atidėjimo klausimu.

Po konferencijos, teisėjas 
Sanderson pareiškė, kad į pa
smerktųjų advokato įnešimą 
savo sprendimą jis duosiąs ry
toj [šiandie] rytą. Kadangi
mirties bausmės įvykdymas nu
statytas anksti ketvirtadienio 
rytą, tai iš teisėjo pareiškimo 
galima suprasti, kad Sacco ir* 
Vanzetti egzekucija bus dar; 
atidėta. I
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Sacco ir Vanzetti 
egzekucija atidėta

Vėlai vakar vakarą, musų dienraščiui jau 
einant j spaudą, gauta pranešimas, kad pasmer
ktųjų mirties bausmei anarchistų, Sacce ir Van
zetti, egzekucija tapo atidėta iki rugpiučio mė
nesio 22 dienos.

Sacco ir Vanzetti advokatai 
pirmiau buvo apeliavę į Aukš
čiausiąjį teismą dėl egzekuci
jos sulaikymo ir dėl bylos at
naujinimo, bet teisėjas Sunder- 
son jų prašymą atmefe. Dabar 
tad advokatai nori, kad teisė
jas Sanderson leistų aneliaciją 
spręsti pilnam Aukščiausiojo 
teismo sąstatui.

Gubernatorius Fuller sušau
kė savo kabineto tarybą Sacco- 
Vanzetti bylos reikalu. Pa
smerktųjų egzekuciją sulaikyti 
gubernatorius dabar gali tik su 
tarybos pritarimu.

Valstybės kalėjimo Charles- 
towne viršininkas William Hen- 
dry šiandie vakare pareiškė, 
kad jis lauksiąs gubernatoriaus 
sprendimo, ir kol iš jo nebusiąs 
gautas įsakymas, pasmerktieji 
nebusią atiduoti egzekucijai.

Tuo tarpu Amerikoj ir visa
me pasauly eina stiprus judė
jimas už pasmerktųjų gyvybių 
gelbėjimą. Didžiuliai Amerikos 
laikraščiai pilni pranešimų iš 
viso pasaulio apie masinius mi
tingus protestui prieš Sacco ir 
Vanzetti žudymą, apie protesto 
demonstracijas ir darbininkų 
protesto streikus. Jungtinių 
Valstybių atstovybės užsieniuo
se užverstos protestų telegra
momis ir laiškais ir prašymais 
susimilimo pasmerktiems. Ape
liacijos siunčiamos Massachu- 
cetts gubernatoriui, Preziden
tui Coolidgeui ir dagį Preziden
to žmonai.

Protesto demonstracijose 
Jungtinėse Valstijose kai kur į- 
vyko susidūrimų su policija ir 
demonstrantų areštų. Tie susi
dūrimai dažniausiai buvo pa
čios policijos išprovokuoti. Taip 
Luvo Chicagoj, taip buvo New 
Yorke ir Philadelphijoj ir Bos
tone ir kituose miestuose. Chi
cagoj be kitų areštuota ir ka
lėjime laikoma dagi viena šešio- 
likos-septyniolikos metų mer
gaitė, kaip baisiai pavojinga 
anarchiste.

Daugely vietų policija visai 
neleido protesto mitingų ir pro
testantus savo buožėmis išvai
kė.

LONDONAS, rugp. 10. — 
Kew observatorijos seismogra
fas šį rytą 2:37 vai. įregistra
vo stiprų žemės drebėjimą, tu
rėjusį įvykti apie 5,540 mylių 
tolumo.

Ištrauks dalį kariuomenės 
iš Reino krašto

Nori įtikinti Berliną, kad Poin- 
care nesuardęs FVancijos Vo
kietijos susipratimo

PARYŽIUS, rugp. 10. —Mi- 
nisterių kabinetas, užsienio rei
kalų ministerio Briando grau
denamas, sutiko sumažinti 
Francijos okupacijos jėgas Rei
no krašte iš dabartinių 40.000 
i 35,000 arba 30,000 kareivių.

Nors toks sumažinimas paly
ginti yra visai menkas, Brian- 
das tuojau pranešė apie tai Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 

Stresemąnnui, norėda
mas tuo jį įtikinti, kad prem
jeras Poincare savo nacionaliz
mu vis tik pilnai nesuardė 
fra ncuzų-vck iečių susiartinimo.

toriui

Lenkai gena laukan rusu 
monarchistus

—l ”•>«?»
VARŠUVA,. rugp. 10. — 

Stengdamos pasigerinti sovietų 
valdžiai, Lenkų vyriausybė iš
vijo iš savo krašto keturis rusų 
monarchistus sąmokslininkus.

Bet tuo pačiu kartu ji padarė 
kratą komunistų centre ir areš
tavo šešis tariamus bolševikų 
šnipus.

Voikovo užmušėjas su
muštas kalėjime

Komunistas kalinys smogė jam 
gelžgaliu į galvą

BERLINAS, rugp. 10.
Socialdemųkratų laikraščiui 
Vorvvaerts praneša iš Varšavos, 
kad Borisas Koverda, vilniškis 
gimnazistas, kurs birželio 7 
dieną Varšuvoje nušovė sovietų 
ministerį Lenkijai, Voikovą,, ir 
kuris dabar yra uždarytas 
Graudenco kalėjime, tapęs 
smarkiai kito kalinio, komunis
to, sužeistas. Užpuolikas geleži
niu kuolu smogęs jam į galvą. 
Komunistas pareiškęs, kad jis 
keršijęs Koverdai už Voikovo 
nužudymą.

Koverda yra nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos.

Dinamito magazino 
sprogimas

PJCHER, Okla., rugp. 10. — 
Praeitą naktį įvyko čia Vanta- 
ge Mining kompanijos dinami
to magazino sprogimas, kurio 
keliolika trobų buvo suardyta 
arba apdraskyta, žmonių už
muštų nebuvo, tik keletas buvo 
sužeisti. Sprogimo priežastis 
neišaiškinta.

Koleros epidemija 
Persijoje

TEHERANAS, Persija, rugp. 
10. — Koleros liga Teherane 
mirė jau šešios dešimtys ketu
ri asmenys. įregistruota dar 
septyniasdešimt penki susirgi
mai. Sveikatos vyriausybė, 
kovodama su epidemija, įčiepi- 
jo nuo koleros apie 60,000 as
menų. ,

Mirties kamera valstybės ka’ėjime Charleston, kur bus 
nužudyti Sacco ir Vanzetti ketvirtadieny, rugpiučio 11 d. Be
laukiant egzekucijos visas ka Įėjimas yra po sustiprinta sar
gyba ir nieko prie jo neprilei džiama.

Obregon nugina žinias a- 
pie taikos derybas su 

klerikalais
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

10. — Buvęs Meksikos prezi
dentas Aivaro Obregon, kuris 
vėl yra kandidatas į preziden
tus .ateinančiais rinkimais, ir 
kuris dabar veda rinkimų kam
paniją Morelijoj, nugina laik
raščio Excelsior pranešimą, 
buk buvusis užsienio reikalų 
ministeris Saenz jo, Obregono, 
vardu konferavęs San Antonio, 
Texase, su ištremtais vysku
pais dėl taikos tarp valdžios ir 
katalikų bažnyčios ir dėl vys
kupų grįžimo į Meksiką.

Laikraščio Excelsior pasakas 
kiek anksčiau nuneigė ir pre
zidentas Calles, pareikšdamas, 
kad vyriausybė visai nemananti 
keisti esamų tikybinių įstaty
mų, ir kad ištremtieji katalikų 
pralotai galės grįžti į Meksiką 
tada, kai jie bus pasirengę 
klausyti valdžios patvarkymų 
ir krašto įstatymų.

Amerikiečiai statys
Persams geležinkeli
BASBA, Irakas, rugp. 10.— 

Persijos medžilis (parlamen
tas) autorizavo vyriausybę pa
samdyti vienuoliką amerikie
čių ir dvidešimt tris kitus sve
timų kraštų inžinierius gele
žinkelio linijai į Ahvazą ir 
Hamduną pastatyti.

TRYS VAIKAI TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

OIL CITY, Pa., rugp. 9.
Pennsylvania geležinkely, neto
li nuo Franklino, traukinys su
važinėjo tris vaikus, o kitus du 
sužaidė. Vaikai bovijos gele
žinkely ir nepastebėjo atbėgan
čio traukinio.

GAISRAS EAST ST. LOUISE

EAST ST. LOUIS, III., rugp.
9. -r- Kilęs praeitą naktį gais
ras Black and White (Milling 
kompanijos įmonėj padarė apiei 
$150,000 žalos. |

Japonai graso uždarysią 
įmones Šanchajuje

Reikalauja, kad Kinų naciona
listų valdžia panaikintų akci
zo mokesnius 

f

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp.
10. — Japonų medvilnės fabri- 
kininkų asociacija Šanchajuje 
įteikė Kinų nacionalistų val
džiai ultimatumą, reikalaudama 
panaikinti akcizo mokesnių. įs
tatymą, kuris turės įeiti galion 
rugsėjo 1 dieną. Jei įstatymas 
nebusiąs panaikintas, japonų 
fabrikininkai grūmoja uždaryti 
savo įmones, taip kad 60,000 
darbininkų bus išmesta iš dar
bo.

Britų eiga retų fabrikininkai, 
kurių fabrikuose dirbo apie 
7,000 darbininkų, protestuoda
mi prieš aukštus mokesnius 
savo fabrikus uždarė praeitą 
savaitę.

Per klaidą nušovė pačią
ST. LOUIS, Mo. — Rašomų

jų mašinų krautuvininkas A. 
Albreight naktį per klaidą nu
šovė savo žmoną, palikęs ją 
įsilaužusiu į namus plėšiku.

Bulius iTuveikė automobilį
BARABOO, Wis. Važiuojant 

vieškeliu, Ted Tayloro automo
bilis susidūrė su dideliu bu
lium. Bulius išliko sveikut 
sveikas, bet automobilis skau
džiai nukentėjo: radiatorius ir 
fenderiai buvo sulaužyti ir 
lempos sutriuškintos.

<

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir nenu
sistojęs oras; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis pie
tų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 59° ir 74” F.

šiandie saulė teka 5:52, lei
džiasi 7:58. Mėnuo leidžiasi 
3:45 ryto.

Sovietų jėgos kaujasi su 
maištininkais

Lenkijos pasieny nuo sekma
dienio einanti nepaliaujama 
batalija

STOLBCY, Lenkija, i’Ugp. 
10. —Rusijoje, skersai Lenkų 
sieną, nuo praeito sekmadienio 
girdėt nepaliaujami šaudymai 

kautynės tarp komunistų ir 
maištininkų.

Tik politines polieijos sky
riui atvykus vietos regularinei 
sovietų kariuomenei j pagalbą, 
maištininkai buvo nuveikti. 
Buvo matyt daug užmuštų ir 
sužeistų, vejamų maištininkų 
paliktų mūšio lauke.

šaudymai tečiau nesiliauja, 
kas rodo, kad maištininkai vis 
dar spiriasi ir kovoja, tečiau 
sienoje pasirodė jau ir sovietų 
kavalerija, kurios nebuvo ma
tyt nuo 1920 metų.

Degtinės pakaksią dar 
septyneriems metams

WASHINGTONAS, rugp. 10. 
— Iždo departamentas metė su
manymą atnaujinti šiemet deg
tinės gaminimą medicinos rei
kalams.

Naujasis prohibicijos dikta
torius, iždo sekretoriaus asis
tentas Seymour Lovvman, ap
skaičiavęs, kad esamos degti
nės valdžios sandėliuose medi
cinos reikalams esą dar tiek, 
kad pakaksią mažiausiai septy
neriems ai' aštuoneriems me
tams.

Pasak Lovvmano, sandeliuose 
esą nemažiau kaip 20 milionų 
galonų senos degtinės ir 10 
milionų galonų konjako. Per 
1926 metus iš sandelių buvo iš
imta 1,889,338 galonų degtinės 
ir konjako.

Persų finansų direkto
rius amerikietis, 

rezignavo
TEHERANAS, Persija, rugp. 

10. — Persų valdžios finansų 
administratorius Arthur Mills- 
paugh, amerikietis, rezignavo 
ir išvyko į Jungtines Valstybes.

Rezignavimo priežastis esan
ti ta, kad senojo Persijos reži
mo asmenys nuolatos vedę 
prieš Millspauglhą intrigas.

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui nukritus
SAN DIEGO, Gal., rugp. 10. 

— Netoli nuo čia nukrito že
mėn aeroplanas ir užsimušė 
skridę juo Jungt. Valst. laivyno 
aviatoriai, Įeit. Covell ir Įeit. 
Waggener. Abudu jie buvo pa
siruošę kaip ateinantį penkta
dienį skristi į Honolulu.

Italų fašistai puolė ser
bų konsulų

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 10. — Žaroj, uosto mie
ste, kuris pirmiau priklausė 
Serbijai, italų fašistai puolė 
Jugoslavų konsulą, mėtydami 
jį akmenimis. Konsulas buvo 
užgautas. Fašistų govėda buvo 
kareivių išvaikyta. Jugoslavijos 
vyriausybė rengiasi įteikti Ro
mai protestą.

ŽMOGŽUDA PASMERKTAS 
MIRTI ELEKTROS KĖDĖJ

TAMPA, Fla., rugp. 10. — 
Teismas pasmerkė mirti elek
tros kėdėj Benjaminą Leviną, 
kaltinamą dėl užmušimo kir
viu penkių asmenų, Ix>oney 
Merrell šeimos narių.

Trockis Zinovjevas dar pa
liekama partijoje

Kompartijos centro organai nu
tarė tik subarti juos už dis
ciplinos laužymą

MASKVA, rugp. 10. — Ko
munistų partijas centralinis 
vykdomasai komitetas ir cent- 
ralinė kontrolės komisija nuta
rė ištraukti klausimą dėl Troc
kio ir Zinovjevo išmetimo iš 
partijos už disciplinos laužymą. 
Centro įstaigos nutarė kol kas 
tik subarti juos ir įspėti, atsi- 
žvelgdamos į jų pareiškimą, 
kuriame ir Trockis ir Zinovje
vas atsižada nuo kai kurių sa
vo opozicijos pažvalgų.

Vykdomasis komitetas ii 
kontrolės komisija ką lik pa
baigė savo dvylikos dienų kon
ferenciją, kurioj buvo svarsto
mi tarptautinės politikos, eko
nominės situacijos ir komunis
tų partijos gyvenimo klausi
mai.

Trockis ir Zinovjevas jau 
nekartą buvo baudžiami už sa
vo pasipriešinimus dabarti
niams komunistų partijos va
dams. Praeitą birželio mėnesį 
centralinės kontrolės komisijos 
prezidiumas su Stalinu prieky 
buvo rekomendavęs visai paša
linti Trockį ir Zinovjevą už jų 
“nepaliaujamą bandymą ardyti 
partijos vienybę.”

50,000 žmonių žuvę per 
žemes drehėjim? Kinuose

PEKINAS, Kinai, rugp. 10 
—Steyl misijos Liančave, Kan- 
su provincijoj, monsinjoras 
Theodoras Budden-Brock pra
neša, kad per įvykusį ten gegu
žės mėn. 23 diena žemės dre
bėjimą žuvę penkios dešimtys 
tūkstančių žmonių. Savo prane
šime, datuotame liepos 1, mon
sinjoras sako:

“žemės supurtymų vis dar 
atsitinka kasdien, bet žalos jie 
nebedaro, kadangi drebėjimas, 
įvykęs gegužės 23 dieną, viską 
sunaikino. Oficialiniais kinų 
pranešimais Liančavo srity btw 
vo užmušta 50 tūkstančių žmo
nių.”

Nutarė šelpti streikuo
jančius angliakasius
SPRINGFIELD, III., rugp. 

10. — United Mine Workers of 
America unijos Distrikto No. 
12 vykdomoji taryba nutarė 
teikti finansinės paramos strei
kuojantiems anglies kasyklų 
darbininkams Illinois valstijoj.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

k

yra trys ift daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausių patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentus 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, taipgi1 per skyrius ir paėta ii kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA. 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Lietuvos žinios.
Gyvas numirėlis

“Tilžės Keleivis” praneša to
kią žinią:

“Baltaduoniuose, Tilžės apy
linkėj, gyvena ukininkas Ke- 
liotatis. Prie jo dirbo jaunesny
sis jo brolis. Broliai nelabai su
tiko, kaip tai juk jau paprasta. 
Jaunesnysis brolis galiausiai 
apsiėmė vyresnįjį apleisti ir 
sau kitos vietos ieškotis, bet 
pirm to jis norėjo broliui šsu- 
nią štuką iškirsti.

Vieną dieną gavo Keliotačio 
gentys Pilkalnėje, Tilžėje bei 
Karaliaučiuje žinią, kad senes
nysis Keliotatis pasimiręs. Tą 
žinią buvo jaunesnysis Keliota
tis pasiuntęs ir lygiu laiku lai
dotuvėms pakvietęs, bet diena 
pirm laidotuvių jis urnai pnu 
puolė. Jis nuvažiavo pirma 
Tilžę ir bandė čia tulus brolio 
drabužius parduoti. Ryte laido
jimo dienos jis atėjo pas savo 
dėdę Tilžėje ir ramiai priėmė 
tojo priejautos išreiškimą. Jau
nasis latras jam pasakojo, kad 
vietą prie savo brolio jau ap
leidęs buvęs ir dabar taipojau 
laidotuvėms pribūti norjs.

Tam pasiskolino jis dėdžio 
ratą ir tada išvažiavo ant neb- 
susimatymo. Tuo tarpu buvo 
senesnysis Keliotatis, kurs 
sveiks ir linksmas buvo ir nė 
mislyt nemislijo apie mirimą, 
patėmijęs, kad brolis draug su 
drabužiais padulkėjęs, ir iški
lo jo ieškoti. Ant Rautenber- 
gerio gelžkelio stoties atvykęs 
jis pamatė didoką būrelį juo
dai rėdytų žmonių su vaini
kais rankose. Arčiau priėjęs 
išvydo, kad tai gentys ir pažįs
tami buvo, kurie atvykę buvo 
jį Į paskutinį atilsį išgabenti 
ir dabar drūčiai persigando jį 
matydami. Kelios moterėlės ko
ne apnyko numirėlį savo tarpe 
matydamos.

Veik paaiškėjo, kaip dalykas 
destis ir dabar nutraukė visi į 
karčiamą, kur tūlas stiklas 
bei stiklelis išgertas tapo ant 
ilgo amžiaus. Bet nuo jaunojo 
latro neliko nei pėdsako.

Klerikalų organizacija 
kariuomenėj

Kariuomenėje prasidėjo krik
ščionių demokratų karininkų 
organizacija tvertis. Yra gan
dų, kad ji gana skaitlinga ir 
rengiasi neužilgo pakartoti 17 
d. Tam buvo numatyta gegužio 
pradžia, bet liko atidėta. Tad 
dabar yra tautininkų karininkų 
organizacija ir krikščionių de
mokratų. [LB]
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LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

SUGRĮŽO I partiją

Franci jos komunistuojantys so
cialistai priimti atgal.

Francijos Jungtinės Socialis
tų Partijos frakcija parlamente 
padidėjo trimis nariais: Ferdi- 
nand Faure, l^affont ir Jauhan- 
net.

Šitie trys parlamento atsto
vai pirma buvo socialistų-komu- 
nistų partijos nariai ir buvo iš
rinkti į parlamentą šitos parti
jos sąrašais iš departmento 
Loire.

Anąmet, kai Tours suvažiavi
me Francijos socialistų partija 
suskilo ir dauginus, kaip trys 
ketvirtadaliai delegatų nutarė 
steigti komunistų partiją, tai ir 
minėtieji trys asmens kartu su 
kitais savo vienminčiais nu
traukė ryšius su socialistais. 
Bet laikui bėgant Francijos ko
munistų partijoje taip pat jvy-
ko skilimas: nuo “tikrųjų” 
(maskvinių) komunistų atsime
tė viena frakcija ir pasivadino 
“socialdemokratais - komunis
tais”.

Dabar šitos pusiau-komunis- 
tinės partijos organizacija I^aire 
departamente kreipėsi laišku į 
Jungtinės Socialistų Partijos 
centrą, prašydama priimti ją 
atgal į partiją. Prašymas tapo 
išpildytas, ir trys socialistų- 
komunistų atstovai, ačiū tam, 
įstojo j socialistų partijos frak
ciją.

SUOMIJOS REAKCININ
KAMS NEPAVYKO.

Nuo karo laikų, t. y. kuomet 
Suomija pasidarė nepriklauso
ma, šitos šiaurių respublikos 
valdžia būdavo buržuazinės ko- 
licijos rankose. Kartais toje 
koalicijoje vadovaudavo atžaga
reiviai, kartais liberalai. Bet 
pernai metais, gruodžio mėnesy
je susidarė grynai socialdemo
kratinė valdžia.

Suomių socialdemokratai ne
turi daugumos seime, todėl so
cialdemokratinei valdžiai reikė
jo remtis ne tik savo partijos 
atstovais, bet da ir kitom dviem 
partijom: komunistais ir švedų 
partija.

Komunistai Suomijoje skiria
si nuo visų kitų šalių komunistų 
tuo, kad jie nėra akli socialistų 
priešai. Kitur komunistai grei
čiaus sutinka eiti kartu su reak
cininkais, negu remti socialisti
nę valdžią; o Suomijoje komu
nistai remia socialdemokratinį 
kabinetą.

Jį remia taip pat ir švedų 
partija, atsižvelgdama j tai, kad 
socialdemokratai pripažįsta 
tautinių mažumų teises. ,

Tečiaus net ir visos šitos trys 
partijos kartu turėjo seime la
bai silpną daugumą, vos 101 at
stovą iš 2(M). Todėl, kai šios 
vasaros pradžioje atėjo laikas iš 
naujo rinkti seimą, buržuaziniai 
reakcininkai smarkiai šoko į rin
kimų kampaniją, tikėdamiesi ( 
sumušti socialistus ir nuversti 
valdžią.

Bet reakcininkų viltys neišsi
pildė. Valdžios koalicija ne tik 
išlaikė daugumą, bet da ir padi
dino savo jėgas trims naujais 
atstovais. Du nauju atstovu lai- j 
mėjo komunistai ir vieną — šve-

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas i

Pirmininkas — Pranas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, Jll.

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

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

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

Knygius — A. Viiis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutaą.
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dų partija. Socialdemokratų at
stovų skaičius pasiliko tas pats 
— 60.

Tuo budu Suomijos atžagarei
viams nepasisekė nuversti soci
aldemokratinę valdžią.

Paviršutiniškai žiūrint, iš tų 
rinkimų rezultatų galima butų 
padaryt išvadą, kad Suomijoje 
auga komunizmas. Bet iš tiesų 
to nėra. Komunizmas suomiuo
se tolyn vaidina vis mažesnę ro
lę. Dabartinio savo pasisekimo 
jie atsiekė ne dėl to, kad jie ko
munistai, bet dėl to, kad jie at
sižadėjo “tikros” komunistinės 
taktikos ir remia socialdemokra
tus. Suomijoje komunistai el
giasi taip, kaip kairi socialistinė 
partija, o ne kaip griežti socia
listų priešai. Rinkimai parodė, 
kad šitokiai taktikai darbininkų 
masės pritaria. Bet jeigu Suo
mijos komunistai 
imtų pamėgdžiot vokiškus, frsn- 
euziškus ir kitus Maskvos pa\

atkristų” ir, Tan

stumdėlius, tai, be abejonės, jie 
vėl pradėtų smarkiai smukti.

Nuo 1921 m. iki 1924 m. Suo
mijos komunistai prakišo visą 
trečdalį savo pasekėjų ir jų at
stovybė seime per tą laiką nu
smuko nuo 27 iki 18. 7 uomet 
jie, mat, laikėsi “revoliucingos” 
taktikos ir kovojo prieš socialde
mokratus pikčiaus, negu prieš 
buržuazines partijas. Gi sočiai- į 
demokratai per tą patį laiką pa- , 
kilo nuo 53 atstovų iki 60.

Savo taktikos pakeitimu ko
munistai dabar šiek-tiek savo 
poziciją sustiprino ir pravedė į ■ 

i seimą vietoje 18 atstovų 20. Bet 
I socialdemokratai vis tiek yra 
t tris kartus stipresnė partija, ne
gu komunistai.

Buržuazijos eilėse šie rinki
mai padidino rtžagareiviškų į 
grupių jėgas. L ceialai išėjo iš ; 
rinkimų silpnesni, o reakcingoji, 
ūkininkų sąjunga 1. imėjo 4 nau
jus atstovus. Bet artimoje at
eityje nėra pavojaus, kad kraš- 
tutiniems atžagareiviams pakliu-' 
tų valdžia į rankas.

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ
KONFERENCIJA

Po kruvinų riaušių, kurios 
nesenai įvyko Austrijos sosti
nėje, kuomet demonstruojan-
čias minias užpuolė ginkluota kės, mat, buvo be galo įdomu
raitoji policija, Austrijos so
cialdemokratų partija atlaikė 
Vienoje nepaprastą konferenci
ją, kurioje buvo svarstoma par
tijos taktika riaušių metu ir po 
to.

Konferencija susirinko lie
pos 23 d., pirmininkaujant par
tijos prezidentui, drg. Seitz 
(kuris yra Vienos burmistras). 
Išklausiusi drg. Otto Bauer’o 
referatą ir 223 kalbėtojų, iš
reiškusių savo nuomones, kon
ferencija vienu balsu priėmė 
rezoliuciją, pilnai užginančią 
partijos centro žinksnius. Rezo
liucijoje, be to, reikalaujama:

1. Aštraus tyrinėjimo, kad 
suradus kruvinų susirėmimų 
priežastis;

1 2. Amnestijos visiems suim
tiems liepos 15 ir 16 dd.;

3. Pagalbos užmuštųjų šei
moms;

4. Panaikinimo bylų, kurios 
buvo iškeltos prieš Apsaugos 
Sąjungos (darbininkų gvardi
jos) narius sąryšyje su Schat- 
tendorfo įvykiais.

Atskirtu nutarimu konferen
cija dar pavedė centro komite-

tu i išleisti tam tikrą, atsišau
kimą j darbininkų mases, kad 
įtrėmus klerikalinės ir fašisti
nės spaudos melus.

Ši konferencija rodo, kad te
legramų agentūros, kurios 
skelbė, kad Austrijos socialis
tų eilėse įvykęs skilimas, tie
siog melavo.

K. Bielinis

Iš darbininky judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

Vilniuje, vilniečiai Rygoje.
Tuo budu 1904 metams bai

giantis Rygos visų tautybių dar
bininkai turėjo savo s. d. orga
nizacijas. Darbas ėjo sparčiai, 
kasdieną augo ir plėtojosi. Li
teratūros gaudavome gan regu
liariai ir apsčiai, žodžiu, visos 
priemonės buvo musų rankose. 
Karas su japonais rusams nesi
sekė. Rusijos caro armija daug 
buvo gavusi skaudžių smūgių 
Mandžiurijos sopkose (kalnuo
se). Didysai kolosas, rusų caro 
“žandarmerija”, "Europos reak
cijos ramstys, Rusijos vidaus 
gyvenimo baisusis slogutis, jau 
tuomet rodėsi mums ne toks 
baisus ir, galingas, kaip buvome 
pratę manyti ir j j vertinti. Gy
venome didį j j penktųjų metų 
įvykių priešvakarį, —tą prieš
vakarį, kur rytojaus diena di
deles, dar pasivios dirbančios 
liaudies masės turėjo pasinerti 
kylančios revoliucijos sukurin.

sukurin turėjome ir mes
pasinerti, bet tai sudarė mumy
se tik džiaugsmo ir skatino dar 
didesnin pasiryžiman.

Kuriais tai buvo metais, ne
pamenu, tur būt, 1903 m. pabai
goj — ar metais anksčiau ar vė
liau, tai nesvarbu, man teko bū
ti Vilniuje ir dalyvauti vienoje 
L. S. D. P. konferencijoj, šitoj 
konferencijoj atstovavau Rygos 
L. S. D.- P. organizaciją. Kvieti
mas atvykti į konferenciją su
darė man didelio malonumo: tu
rėjau pamatyti naujus žmones, 
susipažinti su jais, būti L. S. IX 
P. judėjimo centre — Vilniuje 
ir pamatyti, kaip ten einasi dar
bas. čionai pirmą kartą susi
dūriau su A. Domaševičium, SL 
Kairiu, V. Sirutavičium, Janu
laityte, J. Daumantu ir kt. eles- 
dekais. Kas dar dalyvavo toj 
konferencijoj, nebepamenu.

Konferencijos darbų tvarkos 
gerai nebepamenu, vėliau buvo 
daugiau konferencijų. Rinko
mės kaž kur Banko kolonijoj, 
paskui keitėme vieną vietą į ki
tą, bet užtai gerai prisimenu, 
kad vilniečių dideliausiu bizunu 
buvo namų sargai (kieminin- 
kai). šitiems sagams buvo įsa
kyta sekti kiekvieną namų gy
ventoją ir pranešinėti, kas pas 
ką ateina ir ką daro. Vilniun 
bevažiuodamas visą kiaurą nak
tį nemiegojau: sekiau apylin- 

. važinėti dar nežinomis vieto
mis.

Tampresnis su Vilniaus drau
gais ryšis teigiamai atsiliepė į 
darbą Rygoje.* Iš Vilniaus kar
tą atvažiavo Rygon drg. S-čius 
su vilniečių rekomendacijos laiš
kais ir su prašymu kuriuo nors 
budu surasti jam darbo. .Dar
bo suradome, Atvažiavusis pa
sirodė esąs senas ir aktingas L. 
S. D. P. Vilniaus organizacijos 
harys. Prieš kelis metus ėjusie
ji Vilniuje areštai privertė S-čių 
bėgti į užsienius. Pabėgęs ap
sigyveno Londone, pateko į lie
tuvių tarpą ir išmoko, lietuvių 
kalbos. Sugrįžęs Lietuvon iš 
emigracijos Vilniaus darbo są
lygų pakęsti negalėjo, ir buvo 
priverstas bėgti kur kitur. Vil
niečiai pasiuntė jį Rygon. Drg. 
S-čius buvo vienas tų žmonių, 
kurs puikiai atliko organizacijos 
darbą: didelis konspiratorius, 
sąmoningas ir geras organizato
rius, žinojo, nuo ko pradėti ir 
kaip vesti darbą. Ne veltui jis 
buvo išėjęs žiaurias nelegalaus 
darbo sąlygas Vilniuje, kur ypa-
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Teisėjas Webster Thayer, ku
ris nuteisė Sacco ir Vanzetti 
mirčiai ir kurio nuosprendį da 
bar patvirtino gub. Fuller.

tingai siautė reakcija ir šimte
riopai smarkiau buvo sekamas 
kiekvieno, administracijos akin 
įkritusio, žmogaus žingsnis. 
S-čius Rygos darbo sąlygose bu
vo tiesiog brangi retenybė.

Dėdės kapas.
b \Po kiek laika atsirado antras 

vilnietis, buvęs smarkus L. S. D. 
P. narys, grįžęs ar pabėgęs iŠ 
Vologdos gub. ištrėmimo. Šito 
žmogaus pavardės nebepamenu, 
bet kuomet atvykęs iš Vilniaus 
pirmą kartą jis atėjo pas mane 

•ir,’ kiek pasikalbėjęs, manęs pa
klausė, ar neturėjęs aš giminai
čio ištremto Vologdon, nes to
kia pats pavarde, kaip manoji, 
žmogus gyvenęs drauge su juo- 
mi viename miestelyje. Pasa
kiau, kad mano tikras dėdė var
du Andrius (tėvo brolis) buvo 
Vologdon ištremtas. Mano sve
čias išsiėmė iš kišeniaus foto
grafiją ir ją rodydamas man pa
sakė: “Štai, kur jūsų dėdė pa
laidotas! Musų rankomis nu
kaltas ir pastatytas tasai pa
minklas ant jo kapo”. Fotogra
fijos kortelėje pamačiau savo 
dėdės kgpą, ant kurio matėsi in
karas, pats savaimi sudarąs ir 
kryžiaus ženklą. Trumpai nu
pasakojo, kad dėdė Andrius bu
vo labai griežtas su vietos admi- 
nstracija, nuolat su ja kovojęs, 
visuomet buvęs paramos reika* 
liūgas, kad jam mirus visa apy
linkės “ssilka” jį iškilmingai lai
dojo. Nepamenu, ir iki šiai die
nai nesužinojau tos vietos, kur 
dėdė Andrius gyveno trėmimą, 
žinau tik tiek, kad buvo jis ten 
ištremtas 1896 m. Jo likimas 
(aš vos jį pamenu) tikrai buvo 
tragingas. Sugrįžęs iš Ameri
kos Lietuvon gabeno per sieną 
daug knygų, o su tomis knygo
mis ir pats pateko į žandarų 
rankas. Buvo nuteistas ištrem
ti į Vologdą, bet pabėgo ir no
rėjo grįžti Amerikon. Sėdo lai
vam bet apsirgo gangrena. Lai
vas jį sugrąžino į Rytprūsius, iš 
kur buvo pirkęs laivakortę ar 
pats pasakęs, kur norįs būti su
grąžintas. Ir čionai pateko li
goninėn, kur jam amputavo ko
ją. Ir kada nieks jo neatsilie
pė, Prūsų valdžia atidavė jį ru
sams, kuriems liko tik ištremti, 
jis, nes ištrėmimo vieta dar 
prieš tai buvo paskirta. v

žinoma, parodytą man foto
grafijos nuotrauką išprašiau 
sau. Aš ją gavau, bet greit jos 
netekau, besitrankant kažkur 
toji fotografija dingo.

Atskiri asmens, be kurių 
nebūtų istorijos.

Rygos orfganizacijoj dirbo 
veiklus darbininkas ir geras or
ganizatorius šaltkalvis Buržins- 
kas (Vytis) miriop pasmerk
tas Vilniuje. Ten pat sprendi
mas ir įvykintas 1907 m. spa
lių m. 20 d. Buržinskas buvo 
kilęs iš Skuodo ar jo apylinkių, 
visą laiką gyveno Rygoje. Bu
vo prisidėjęs prie latvių, bet su
žinojęs apie musų grupės eksis- 
tavimą perėjo prie musų. Bur- 
žinskas buvo vienas rimčiausių

JŪSŲ AKYS

turtas

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miest

Aptiekose Ir 
čeverykų 

krautuvėse

PAUOSTYKIT-PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

3027 Jauninanti suknelė. Galima siūdinti iš byle materijos. Bluzka ga
li būti atskyrai arba galima prisiūti prie sejono. Sukirptos inieros 16, n

JL RA tiesa, kad paprasti 
cigaretai yra pigesni negu— 
Helmarai. Bet kaip tik sykį 
jūsų lupos dasilytčs Helma- 
rų, jus nepaisysit skirtumo 
keletos centų. Helmarai yra 
cigaretai gerumo, bet ne dau
gumo. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kaitų su už- 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Kada 
nors jus irgi atsigrįsite prie 

Helmarų 
Šianden

turėtų būti tas laikas

WĘNNERSTEN$
TflohemUm Ūbpo 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SAIYKLE

KORNA1
Greita pagefba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čeverykuosc.

DrSchoirs 
"ZAno-paas

Skaityk šitą — 
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes 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 8 klesoj.

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins Jums. Arba atsišaukite 
į musę Pasažierių Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, 111.

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

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

Dr. C. Michel
L1ETUVYS OPTOMETRISTAS 

3401 So. Halsted St.

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

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

siųsti man pavyzdį No ..........-.....
Mieros .............. v..........  per krutini,

L. S. D. P. Rygos organizacijos 
veikėjų. Prie jo darbų paminė
jimo teks dar grįžti ‘

Be išvardintų čionai žmonių 
— Buržinskio, S-čiaus ir ano už
mirštos pavardės vilniečio, Ry
gos organizacijoj 1904 metų pa
baigoje buvo visa eilė ir kitų 
draugų, kurių pravardžių šian
dieną visai nebeprisimenu. Iš 
pasakyto 
spręsti, kad apskritai Rygos anų 
laikų organizacija buvo viena 
stipriausių L. S. D. P. organi
zacijų.

1904 m. dar ir tuom turėjome 
nemaža pasitenkinimo, kad tais 
metais buvo panaikintas lietu
vių spaudos draudimas. Su ta 
žinia pas mane atbėgo Choržev- 
skis, įpuolė kambarin ir, dvasios 
neatgaudamas, sušuko— spau
da leistą! Bet džiaugtis nebu
vo kada. Tuoj po spaudos lei
dimo Rygon buvo atvykęs J. 
Smolskis iš Petrapilio ir teira
vosi, ar negalima butų vasaros 
metu suorganizuoti bendros lie
tuvių moksleivių konferenci
jos. Kiek vėliau Petrapilio 
technologai lankėsi Rygos dirb
tuvėse. Atvykusios ekskursi
jos sudėty buvo St. Kairys. Ir 
su juomi teko kalbėtis dėl lietu
vių moksleivių socialdemokratų 
konferencijos Lietuvoje suorga
nizavimo. Netrukus gavau ži
nią, kad minėtoji konferencija 
nutarta ruošti, buvo nurodyta 
vieta ir laikas, kada reikia at
vykti. Apie šitą konferenciją 
savo laiku esu rašęs “Musų 
Fronte”, taigi šį kartą jos ne
liepiu. *

(Bus daugiau)
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Peoples Furniture Co.
DIDŽIAI SIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

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

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

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

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė
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Lafuyette 3171
M. KEŽAS. Vedėjas

1922-32 S. Halsted S t.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas ■

V j 1 n i us
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

l ledu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
•nprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giliomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis aržuolais, ošė Šimtmetinėmis 
puši nis ir vaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai u kėjo vandeningos upės.”
leu, tose gnioate, gyvenu briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

jUrai ir daugybės kiti kių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo biteliu «tveėmi Ir saldu meduti darė.

Vilnius Ii'cM iv mbai puiki knyga, i»u daugyta paveik
ių i» reprodulp ip-s ja ■'kaltai ii vėrėsi — tai yra turtas, ko- 
-i« turėtų -Hbtis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius m ilsų buvo, musų bus?

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kain;i nrisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.. r Chicago, III.

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Kraštą

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

■*“ -""Yfašistų gauja ją tremia, tai tik
I VnDPQDFIMnrMPI.in2 kai-kurie iš musų savo pagel- 
I t\UnLvrUiwCiWlU JO bog ranką ištiesime, o visi ki- 
*■' -——---- L------------ '■ ■ ■ii-sna* tų tik sau ramiai žiuri, kai

mes nuilsę suplukę nepajėgia
me jos prikelti.
—Argumentum ad Judicium.

| ACID VIDUKIUOSE
Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.
A. VIDIKAS-LULEVIGH

So. Omaha, Nebr
Skundikai veikia

Keletas melų atgal vietinis 
lenkas kun. Mikulskis buvo su
šaukęs savo parapijonų susirin

kimą, kad deportavus P. J. Ju
zeliūną ir A. A. Žalpį. Parapi- 

•jonys susirinkime patirę kun. 
Mikulskio blogus norus nepri- 

įsidėjo prie jo ir iš kunigo pas
tangų nieko neišėjo.

! Penki mėnesiai atgal vyskupo 
.svetainėje buvo viešas susirin
kimas. Tame susirinkime kun.
Mikulskis pašokęs nuo kėdės 
ėmė šaukti, kad P. J. J. sakęs, 
jog Amerikos valdžią reikią 
nuversti. “Juk ir jus girdėjote, 
ar ne?” klausia parapijomis. 
Visi tyli. P. J. J. prašo balso, 
bet pirmininkas neduoda. Vie
nas iš susirinkusių gavęs bal
są ir sako, kąd P. J. J. nesa
kė, kad Amerikos valdžią rei
kia nuversti, tik kun. Mikuls
kis sako dėlto, kad inkrimina
vus P. J. J. Taip daryti yra
labai negražu. Kunigas Mikul
skis ir antrą kartą prakišo.

Kelios dienos atgal federali
nės valdžios agentai aplanke 
P. J. Juzeliuną namuose i) 
pastatė jam virš tuzino klau

simų, j kuriuos P. J. J. tiirka- 
mai atsake jiems. Federalai 
gavę nuo P. J. J. atsakymus, 
išvažiavo juokdamies iš juoda
šimčių, kurie P. J. Juzeliuną 
įskundė.

Turiu pasakyti, kad P. J. J. 
nebijo juodašimčių dėlto, kad 
jis yra rėmėjas didžiumos žmo
nių išrinktos valdžios, o dikta
tūrų valdžias, ar tai juodas ar 
raudonas 5 griežtai smerkia. Tai
gi jus, juodmarškiniai ir rau- 
donmarškiniai, nebauginkite ki- 

:tų, kad kada neišsigąstumėte 
;patys; žinokite tai, kas duobę 
kasa kitam, tai tas pats į ją 
įgriuva. — Klausęs,

Mano protestas
Kuomet, Lietuvoj darbo žmo

nių (rankų ir proto) kraujas ir 
•ašaros upeliais teka nuo juo- 
■dųjų fašistų kruvinos rankos, 
'tai mes Amerikos lietuviai dar- 
|bininkai sėdime rankas sunėrę 
i arba leidžiame laiką veltui ir, 
jlaukiame ramiai kuomi visą tai 
(užsibaigs.
I Gerbiamieji! ar jus nesijau
čiate, kad tuomi arba taip elg
damiesi prisidedate prie fašistų 

i sustiprinimo ir jų palaikymo? 
Jeigu taip, tai ar nesijaučiate, 
kad jus prasikalstate ne tik 
prieš savo motiną-gimtinę, o ir 
prieš 20-to amžiaus civilizaciją, 

(kuomet turėdami jėgų ir išga
lės, leidžiate juodiems fašis
tams terorizuoti savo gimtine 
ir jos suvargusius piliečius?

Mes rengėme masinius susi
rinkimus, į kuriuos ir jus visus 
kvietėme ateiti, tikslu pranešti 
jums tas žinias, kurias buvom 
gavę iš Lietuvos—kokioj pa
dėtyje randas ten darbo žmo
nės—jūsų artimi giminės. Ar 
daug jūsų, atsilankė? Nedaug! 
Kodėl? Ugi ve: pariai pinigus 
rinkau; rinkėjoms penkines da
viau, parėj “good time” turė
jau: skiepe munšainą viriau, 
šinkavhu, pirkaus ir geriau; 
golfą lošiau, ir t,t. ir t.t.

Na gerbiamieji! Ar dabar 
yra patogus laikas praleisti vi
sas liuosas laikas ir centas virš- 
minėtose (ir nepaminėtose) į- 
staigose, kuomet jūsų: broliai, 
sesės, motina-tėvas, draugai tr 
k. Lietuvoje vaitoja nuo juo
dųjų fašistų kruvinos rankos 
kirčių; kuomet jie netik netu
ri užtektinai žaliabarščių ir 
juodos duonos pavalgyti, bet 
neturi nė tinkamos skaros nuo 
sunykusių veido nusišluostyti 
ašaras?

Regis, mes jau taip pripra- 
tame prie šios šalies civilizaci
jos, kad pav., kai žmogų, (ar 
žmoną) pamatome parpuolusią, 
tai vienas už kito bėgame jį

z prikelti ,taigi teikiame jam pa-

Garsinkites ‘Naujienose gimtinė parpuolė ir juodųjų

; “Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Į Išplauk pieno bonkas 
tuojails

Kai tik pieno bonka išsitušti- 
! na, ji turi būti išplaunama pir
ma šaltame vandenyje, o paskui 
šiltame, tol kol bus švari; tada 
turi būti apversta — išdžiūti. 
Taip sako Su v. Valstijų Agri
kultūros Departmentas. Ji ne* 

i turi btiti niekam kitam vartoja
ma, kaip tik pienui. Visi indai, 
kuriuose pienos dedamas, turi 
visuomet puti išplauti pirma, 
šaltame vandeny, o paskui šilta
me ir paskui reikia juos padėti, 
nešlpuostant jų. Niekuomet 
negalima jų plauti vandenyje, 
kuriame kiti indai plaunami ar
ba nušluostomi su abrusu, kuris 
vartojamas kiti) indų šluosty
mui. (FLIS).

Garsinkites Naujienose

Mrs Augustina Musei— Bo'vmon, 
Nortli Dakota, rašo: ‘Aš vien tik 
giriu Severu's Regulator u reKo- 
monduoiu ji visoms moterims kai
po gerą coniką. Musų namuose Se
verą ’s gyduolės tur būtinai rastis”. 
W. F. Severą Co.. Cedar Rapids. Iowa

StVĘKMŠ
kp£GULATOh
“NAUJIENŲ” GENERALIS 

AGENTAS
Grand Rapijs, Mich.

Stanley Naudžius
Ši uomi pranešame gerbia

miems Grand Rapids lietuviams, 
kad Stanley Naudžius, yra mu
sų įgaliotas pilnai rūpintis 
“Naujienų” cirkuliacija — pas 
i į galite užsisakyti “Naujienas’’, 
atnaujinti prenumeratą, užsžisa- 
kyti knygų iš “Naujienų” kny
gyno, taipgi paduoti j “Naujie
nas” skelbimą— jis visuomet 
Jums suteiks greitą ir teisin
gą patarnavimą. Jo adresas:

Stanley Naudžius
1220 Hamilton Avė., 
Grand Rapids, Mich.

Pinigus gražiname
už tuščią, keną

Joigu jums nepatiks

PilzenbaurlOO% grynas 
malt extrakias

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telcfonuokite

Haymarket 8335

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio ka?pi; saturuted 
solution of bicarbonntc of soda 
ir palieka skilvi liuosą nuo viso
kių gasų. Ji^ųieutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H.
Phillips nuo 1875.

W. J. STANKŪNAS
fotografas
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų rfpeciaii- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Naujas 1927 m. modelis 
Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 Sj Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

,______ &___ —
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Viršuj Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
< vakaro. Kitu lai
tu pagal .<?uĄartj.

AKU&ERKA 
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OFTOME6THIST

Tel. Boulevard 6487
4619 S'o. Ashland Avė. 
, ir 805 E. 47th St.

Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chicago, III.

Pranešimas Lietuviams

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir VVHIPPĖT automobiliai 
iš lietuviškos jstaigos. Pas męs pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State SU'Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3835 So. Halsted St.

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

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

■■■  UI— ■ II /

Baigusi akute- 
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gundymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempinią, tr galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti
*

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyi-ų, 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 
Telefonai: J 8119. Naktj

j South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir'visų chroniškų ligų 
Ofisas 310? So. Halsted St., Chicago 

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

.......... ■ .... ,/

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. Washington Street Į
Telephuuą Central 354(1 f

i.. .. . . ...... ir,! ji
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‘pamatysime,

gyvas, veiklus, pilnas aktingos paramos. Lietuvos darbi
ninkų kovose Rusų pirmo4o8 revcloiucijos laikais musų

Užsimokėjimo kalnai

Chicago je — paštu:
Metams ................ ....... ............
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ______....
Dvioin mėnesiams ___ __ _
Vienam mėnesiui _______

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ________ ____
Savaitei .................
Mėnesiui

suvienytose m Chicagoje, mo priešaky> tai tas tik dėl to galėjo įvykti, kad mes
Metams ............
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ,

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams .................... ......... ..—« $8.00
Pusai metų ___—
T rime mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Man® y

orderiu kartu su užsakymu.

*4’oė draugai Amerikoj buvo kovos lėmėjai. Per ištisus 2—3 
įsimetus Amerikos lietuviai darbininkai nepailsdami rėmė 

’7& materialiai revoliucinį judėjimą Lietuvoje. Kad 1903-5 
meti] imtynėse su caro valdžia Lietuvos darbininkų par- 

‘ 18c tija, L. S. D. Partija paruošė pačią kovą, ją išvystė ir ją 
’75c bent laikinai laimėjo, atsistodama viso Lietuvos judėji-

Woo nuolatos ir širdingai buvome remiami musų draugų Ame- 
1.75 rikoj, surinkusių žymia? kaip tuomet pinigų sumas, ku- 

rios padėjo mums kovą pakelti. Tuo lietuviai darbinin- 
kai-emigrantai dar kartą prirodė, kad nemylimieji vai- 
kai paprastai yra dėkingiausieji vaikai. Vargo išvyti iš 

4’00, gimtojo krašto, slaptai jį apleidę, net nepalaiminti savo 
tėviškės tolimon kelionėn, jie neužmiršo gimtojo krašto 
vargų, ypač jiems artimiausiojo gyventojų sluoksnio ir 

3jgyva širdinga pagalba visuomet spėdavo suskubti reika
lingiausiu momentu.

“Mes esame tikri, kad gyvas ryšys tarp Amerikos ir 
, . 1 v.. , 1 . Lietuvos darbo demokratijos pasiliks veiklus ir pastovusChicagos kunigų laikraštis klausia mus: .. v . . J: ir ateity. Buržuazines gruyes, remdamos savo visuome-

“l)el ko mesta bomba Philadelphijoj į bažnyčią, njnj veikimą tautiniai nacionalistiniais pagrindais, pa- 
delko išsprogdintas Baltimorės majoro namas, dėl- či()s ištautėdamos tuo pačiu neišvengiamai pertraukia 
ko Bostone kelta riaušės, delko Berlyne ir kitur so- idėjinius ryšius su gimtojo krašto buržuazija, įsilieja j 
cialistų draugų anarchistų ruošta demonstracijos?” naujos savo tėvynės buržuazinę visuomenę ir dingsta 
Pastatęs šituos klausimus, jisai daro tokį pareiški-1 kraštui, iš kurio yra kilę jų tėvai. Priešingai, sąmonin- 
mą: gi darbininkai, dėdamiesi į socialistinį proletarų judėji-r

“Faktas pasiliks faktu, kairi už dviejų nusikaltu- mą, tuo pačiu įeina jrplatesnę proletarų šeimą, bet kartu 
šių anarchistų gyvybę (nuteisimą mirčiai. “N.” pasilieka dar patvaresniais draugais savo gimtojo kraš- 
RtnL), socialistiniai gaivalai teroro keliu šimtus ne-į to draugams. Del to mes tikri žiūrime hteitin ir tik 
kaltų žmonių kėsinosi išžudyti.” norime prie progos palinkėti socialistinėms musų draugi]

, , , .. . __ .. . . . * a organizacijoms Amerikoj greičiau nugalėti socialistinio
Iš to matome, ac ro lai anjonai s oja uz c . judėjimo žalotojus komunistus, išgyvendinti jų padary

tus darbininkų judėjimui nuostolius ir vėl pasiekti to 
j stiprumo, kurį musų draugai Amerikoj buvo pasiekę 
prieš didįjį karą.”

AR TAI KRIKŠČIONIŠKA?

ir Vanzetti nugalabinimą. Argi Kristus mokino geisti 
žmogaus kraujo?

Tas laikraštis, be to, meta dėmę ant socialistų, tvir
tindama^ kad jie kėsinęsi “išžudyti šimtus nekaltų žmo
nių”. Kuo jisai šitą savo prasimanymą paremia?

Tik tai tuo, kad socialistai demonstracijomis ir kito
kiais budais (telegramomis, straipsniais laikraščiuose 
ir t.t.) protestuoja prieš Massachusetts radikalų, pa
smerkimą mirčiai. ;

Del to kad tuodu pasmerktuoju asmeniu yra anar
chistai, tai, pasak Marijonų organo, socialistai esą “anar
chistų draugai”. Tai yra aiški nesąmonė. Sacco ir Van- 
zetti ekzekucijai yra priešingi mihonai žmonių pasauly
je, kurie su anarchistais neturi nieko bendra. Priešin
ga jai yra, pavyzdžiui, Amerikos Darbo Federacija; prie
šingi yra garsieji Anglijos rašytojai Bernard Shaw ir 
Wells; priešingas yra Henry Ford.

Kunigų laikraštis, pasirodo, nepajėgia suprasti net 
tokio paprasto dalyko, kad mirties bausmei ir neteisin
gam (arba abejotino teisingumo) teismo nuosprendžiui 
galima priešintis, visai neatsižvelgiant į nuteistųjų poli
tines pažvalgas. Jisai, vadinasi, pripažįsta tik partyviš- 
kumą, bet ne žmoniškumą.

Toliaus. Kuriuo budu tas neva doros mokytojų or
ganas išveda, kad jeigu socialistai kelia protestus prieš 
Sacco ir Vanzetti nuosprendį, tai jie esą taip pat kalti ir 
dėl ekspliozijų, įvykusių New Yorke, Philadelphijoje ar
ba Baltimorėje? Juk iki rlol nebuvo surasta nė mažiau
sių Įrodymų, kad bent vienam šitų kriminalių aktų butų 
dalyvavę socialistai; nebuvo daroma net tokių įtarimų 
nei iš laikraščių korespondentų pusės (nors jie kartais 
prasimano ir visokių tuščių sensacijų), nei iš policijos.

Pagaliau, iki šiol dar nėra įrodyta, kad minėtosios pajėga. Savaime suprantama, ir 
eksplozijos iš viso tikrai turėjo ką nors bendra su Sacco tai rodo istorijos ilgų metų pa- 
ir Vanzetti byla. _ .

Vadinasi, nėra jokio pagrindo taip kaltinti socialis-|^“aa ^vandytf 
tus, kaip juos kaltina tas klerikalų laikraštis. O kas be “moderznizuoti” 
jokio pagrindo kaltina, tas yra šmeižikas. tai ta labai gerai supranta, to-

Kas žin, ar ir šmeižimas yra krikščioniškos doros dėl ir ieško kitokių priemonių, 
darbas? ’ kaip ilgiau savo rankose galėtų

i išlaikyti valdžią.
Lietuvos fašistai patraukė į 

savo pusę stambiuosius pramo- 
T . , . i , . ..... . . . - nininkus, kaip ir Italijoj, ta-Lietuvos tautininkai ir artimi jiems elementai, nore-, čl«au pramonS jr gamyba dar 

darni palenkti savo pusėn Amerikos lietuvių simpatijas, | Įjermažai Lietuvoje yra stipri, 
surengė liepos mėnesyje vadinamą “amerikiečių savai- < kad jos magnatai—Vailokaičiai

jaustis. Fašistai jau suprato, 
kad stambiųjų pramonininkų 
parama jiems peimaža, persilp- 
na. Lietuva—žemės ūkio kraš
tas, žemdirbių luomas yra bene 
pats galingiausias. Todėl fašis
tai taip godžiai ir nukreipė akį 
Į ūkininkus, todėl ir gieda jie 
kasdien apie ūkininkų vienybę. 

' Kokia ta vienybė—tuoj pama- 
i šauksmais

LIETUVOS DRAUGAI APIE AMERIKIEČIUS.

Laiškai iš Lietuvos
. Antras laiškas

Kuo
džia?—“Ūkininkų
—Darbininkijos padėtis

mano remtis fašistinė vai- 
vienybė”.

Pirmame savo laiške minė
jau apie fašistinės Lietuvos 
valdžios džiugavirrtus ir rūpes
čius. Savo org'ane “Lietuvy
je” fašistai-tautininkai labai 
dažnai giriasi, kad dėl savo atei
ties jie jokios baimės neturį, 
kad visas kraštas jiems “pri
jaučiąs”... Aišku, kad tai že
miausios rųšies demagogija, 
nes juk kaimui ir visiems dar
bo žmonėms yra kiečiausiai už
gniaužtos burnos: nei kritikos, 
nei protestų, nei nepasitenkini
mų niekas negali pareikšti, nes 
...—yra aukštesnė, galingesnė 
bent šiuo momentu smurtinin
kų valdžia.

Niekam ncpaslaptis, kaip jau 
rašiau, kad Lietuvą valdo dabar 

> kariuomenes generalinis štabas. 
Vadinasi, remiasi tik kariuome
ne, karininkais, tik ginkluota

tyrimai, kad tokiomis priemo
nėmis šiais laikais tautų nebę- 

Šių dienų 
Lietuvos fašis-

tę”. Per tą savaitę parvykusiems Lietuvon amerikie- ir Y^i —galely labai galingi 
čiams buvo rodomos įvairios įdomybės Kaune, buvo sa- |austis* * cistai jau r . 
komos prakalbos, ruošiami pasilinksminimo vakarai ir t.

Prie šitos progos išreiškė savo nuomonę apie Lietu
vos santykius su amerikiečiais ir musų draugų laikraštis, 
“Socialdemokratas”. Nove smetoniškos cenzūros apkar
pyti, jo žodžiai vis tik yra labai įdomus, ir mes žemiaus 
juos paduodame. Lietuvos darbininkų laikraštis rašo:

“Lietuvos darbininkai jeigu ne ankščiauš tai ir ne- tysim, tačiau tais 
vėliau už kitas buržuzaines musų, grupes yra užmezgę taslstai tikisi ūkininkų simpa- 
idėjinių ryšių su savo draugais Amerikoj. Lietuvos So- tlJ£4ši«t^ ----- 
cialdemokratų Partija palaiko tuos ryšius su Amerikos 
socialistiniu lietuvių judėjimu daugiau kaip 25 metai, ne
nutraukdamas jų bent kiek žymesniam laikui. Visais 
sprendžiamais ir sunkiais kovos momentais už Lietuvos 
darbininkų reikalus, už musų krašto politines laisves ir

Fašistai-tautininkai kalba vi
sada tik bendromis frazėmis. 
Aiškumo pas juos nė neieškok, 
nes jie patys aiškios programos 
neturi. Net iki kaulų atsiėdė 
jų min. pirm. Voldemaro v žo-' 

. džiai, kai jis kalbasi su spau- 
demokratinį jo surėdymą tas ryšys su musų draugais j ^08 atstovais ir kai jam duoda- 
anoj vandenyno pusėj visuomet pasidarydavo ypatingai mi užklausimai svarbiausiais vi-

daus politikos klausimais, 
vis atsakinėja: 
kaip bus aplinkybės, kokios bus 
sąlygos” ir t.t. ir t.t.

Tas pats ir su ‘‘ūkininkų vie
nybės’’ reikalais. Apie tą “vie
nybę” fašistai gieda jau beveik 
nuo Naujų metų. O dabar — 
kalbos apie ^vienybę” yra kas
dieninė duona. O tas jau la
bai aiškiai parodo, kad fašistai 
vis labiau ir labiau junta val
džios išlaikymo sunkumą: jie 
kuogreičiausiai rūpinasi rasti 
tautoje kiek stipresnę atramą.

Lietuvos ūkininkai — pats 
konservatyviškiausias, atžaga- 
reiviškas elementas, ypač stam
besnieji. Jei nemažas skai
čius smulkesniųjų ūkininkų bal
suoja už valst. liaudininkus, 
tai tik todėl, kad yra pažanges
nio nusistatymo. Tačiau nema
loniausios kalbos jiems yra apid 
reformas žemės ūkyje sočiai is- 
tiškąja prasme. Aiškių aiškiau
sias konsevatyviškumas.

Antra Lietuvos ūkininkų ir 
bendrai ūkininkų, kaimo žmonių 
savybė—tai pasyvumas. Basti 
pasyviame luome sau daug ša
lininkų yra ne kas, Ik't jeigu 
tas pasyvus luomas yra gausin
gas ir valstybei sudaro ekono
minį pamatą, tai tokio luomo 
j savo pusę patraukimas jau la
bai daug turi reikšmės.

Beikia manyti, kad fašistams 
greitai pavyktų įkalbėti ūkinin
kams visuotinos vienybės rei
kalingumą, jeigu ne buvusios 
partijos, kurios seniau atstovau
davo ūkininkus ir gindavo sei
me jų reikalus. Dabar tų par
tijų vadai, suprasdami fašistų 
planus, savo spaudoje kelia di- 
džiausą liarmą.

Iš to spaudoje keliamo liarmo 
paaiškėja daug lietuviškos bur
žuazijos savumų. Seniau ir 
ūkininkų sąjunga ir valst liau
dininkai aistringai kalbėdavo, 
kad tik jie vieni tėra visų Lie
tuvos ūkininkų gynėjai. Gi da
bar, kai fašistai ėmė kalbėti 
apie kai kokią kitą visų ukinin- 
kų vienybę ir prievartos budu 
stengiasi išnaikinti kitas ūkinin
kų partijas (fašistai sako, kad 
jos pačios vyksta, tačiau, aišku, 
kad tas netiesa), tai ir valst. 
liaudininkai ir ūkininkų sąjunga 
aiškiai pasisako, kad ne visų 
Lietuvos ūkininkų yra vienodi 
reikalai, kad stambaus žeminin
ko arba dvarininko ir smulkaus 
valstiečio rūkalai yra nesutai
komi, o labai dažnai yra prie
šingi. Abi tos partijos nes-vy- kų vienybę

Šiomis dienomis po operacijos Boston, Mass., pasimiręs gen. 
Leonard Wood, Filipinų salų general-gubernatorius, didelis Fili
pinų nepriklausomybės priešininkas. Jis tapo palaidotas Arlfog 
ton nacionalėse kapinėse.

modamos pabrėžia, kad norimos 
visų ūkininkų vienybės negali 
būti, tuo labiau visų žemdirbių 
vienybės, nes fašistai-tautinin
kai tuo vardu tesupranta uk- 
kus.

Buržuaziškos ir buržuaziškai 
liberališkos ūkininkų partijos, 
besiginčydamos su fašistais, pa
rodo pirmų' pirmiausiai veid
mainingą buržuazijos veidą, bet 
kalba tiesą. Juk kunigaikščio 
Badvilo, kuris atspausdino “Lie
tuvyje” savo laišką, kuriame 
žemės reforma vadina didžiau
sia, koki galima, beprotyste ir 
reikalauja nieko nelaukiant su
grąžinti dvarininkams visas jų 
žemes, ir mažažemio “ėemkni- 
sio”—juodojo proletaro ūkinin
kėlio nesulyginsi, jų reikalų ne
suvienodinsi. Kalbėti apie ma
žažemių ir žemės magnatų rei
kalų bendrumą, apie jų vieny
bę yra- absurdas, mistika, se
nai nuplyšęs buržuazijos prie- 
dangalaš klasių kovos panaiki
nimui.

Bet Lietuvos fašistai su tuo 
nesiskaito. Tuos, kurie kelia 
aikštėn jų pasiūlymų absurdiš
kumą, jie vadina “nusibankruta
vusių Centro Komitetų kriti
kais” ir, žinoma, čia be pa
liovos vartoja išganingiausius 
karo cenzūros vaistus. Kai res
publikos “prezidentas” Smetona 
lankėsi Panevėžy ir Pajuostės 
dvare su aukštaisias karininkais 
ir turtingaisiais buožėmis balia- 
vojo, tai Lietuvis čia iškėlė ūki
ninkų vienybės grožį ir štai kaip 
tą sucharakterizavo:

* “šiame darniame asamhlyje 
aristokratiškasis elementas pui
kiai harmonizuoja su demokra
tišku elementu. Čia du kiek
vienai kūrybai reikalingu pradu 
sutampa, juodu jungia pasitikė
jimo, solidarumo, meiles princi
pas. Visi valgo tą pat duoną, 
tą pat mėsą, visi srebia tuos 
pačius gardžius kopuštus.’’

Gerbiamieji skaitytojai, ar 
bereikia čia dar kokių komenta 
rų? Aišku, kiekvienam supran
tama. Tik stebėtis reikia tokiu 
fašistų begėdiškumu ir jų “mo
kslo išvadomis” apie “darnius 
asamblius”!

Kas laukia Lietuvos darbinin
kiją, ypač žemes darbininkus, 
samdininkus, kas laukia maža
žemius, smulkiuosius valstiečius 
ir naujakurius? Ar smulkieji 
valstiečiai sutaps į tą “ukinin- 

ar turės prie jos j

mokesnis už mokslus, kad pro
letariato vaikai negalėtų mo
kintis, o kaip tegali veikti fa
šistų varžomos profesinės daibi- 
ninkų sąjungos, aš jau nerašy
siu. Joms visoms ant kaklo 
užnarintos storos virvės, o Lie
tuvos fašistas prakaituodamas 
traukia ant kartuvių.

Bet jis nepakars: - 
greičiau pakars.—Radis

priklausyti ir samdiniai, nes ir 
jie juk žemdirbiai?

Prie dabartinių sąlygų visko 
galima laukti. Jeigu fašistai 
jrealizuotų šiandien skelbiamą 
ūkininkų vienybę (kam mes 
šiuokart neturime jokio pagrin
do), tai galima iš anksto nu
matyti,* kad mažažemis valstie
tis vėl atiteks į kunigaikščių 
Badvilų ir kitų “patriotų” ran
kas, kaip buvo dar tuose lai
kuose, kuriuos musų seneliai 
tebeatmena. Lietuvos samdi- 
ninkas-darbininkas tada vėl taps 
pastumdėliu, buožių išnaudoja
mu gyvuliu. Aiškių aiškiausia, 
kad buržuazija nesirūpins nei 
jo švietimus, nei organizavi
mu. Dar kol kas niekur nieko, 
o jau pakeliamas gimnazijose

į

Turi labai gardų sko- 
nj... tokį, kurį visuo
met atsiminsit.

Gausit pas vi
sus vertelgas.

. 100 z 1
umo-kk*"“!

GYVENIMAS 
Minesiniti žamalan 

Antanas Žymontas 
Redaktoriua-Leidiifl* 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boalevard 3669

Gyvenimui Turinys Rugp. men. 
Siela ir Medžiaga 
Musų amžius 
Juliui Janoniui — eiles, 
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos. 
Iš mano atsiminimų, 
Žemiatė
Prenamerata metanu ------ 12
Pašei meti........... ....... $1
Koiijn____________ ___- 20c

Lietuviai Daktarai
Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12
Rezidcnce 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

r.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan gt 
Chicago, Ilk

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Slreel 

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

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. NValluce Street

z
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po piety, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4>88.
Namų telefonai Brunswick 0597 

IJ11 ia\mietinė švie«a ir diathermia 
>—... - -..... . ........ ----------.. -■

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kcnuood 5107

Valandos-1 nuo 9 iki 11 VH|- ryte»
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

■ —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 4146
j nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos '( nuo g iki 9 Val. Vak.
k.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
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ATMOSFERA
ir jos reiškiniai

(Tęsinys)

i
Skystas oras gaunasi drums

to skystimo pavidale, nes jame 
yra įvairių priemaišų. Išfil
truotas (iškoštas) jis yra jau 
skaitrus skystimas. Skystą orą 
laiko stiklo induose dvilypėmis, 
viduje pasidabruotomis sieno
mis, kurių tarpe nėra oro. Skys
tą orą galima laisvai pilstyti pa
prastoje temperatūroje: pirmos

F
—a. —-

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

Veikiai ToriČeli sužinojo ir 
tai, kad oro spaudimas ne visuo
met vienodas esti, kad jo sun
kumas priklauso nuo temperatū
ros, nuo drėgnumo ir nuo aukš
tumos, kurioje matuojamas oro.linami iš ten ir puvimą sukelian- 
spaudimas. Iš to jis padarė iš
vadą, kad tėmydami oro sunku
mą galime spręsti apie oro at
mainas. Taigi Toričelio asme
nyje turime barometro išradė
ją, t. y. to prietaiso, kurio pa
galba matuojam oro spaudimą.

j
Toričelio laikais gyvenęs Pas

kalis tęsė jo bandymus ir davė 
jiems eksperimentinį pagrindą. 
Tarp kita ko jis išaiškino sifono 
veikimą. Toliau Paskalis at
kreipė domę i oro spaudimo įta
ką žmogaus organizmui; tas 
spaudimas lygus, maž daug, vie
nam kilogramui viename kvad
ratiniame centimetre, veikia ne 
tiktai iš viršaus, bet ir priešin
gai, t. y. iš visų pusių. Taigi, 
jei vidujiniai žmogaus audiniai 
nebūtų pilni tokio spaudimo, 
kurs atsveria išorinį spaudimą, 
tai tokiam milžiniškam spaudi
mui veikiant, žmonės butų į 
blyną suploti . Kad toks spau- --------------- - į
d imas ‘tikrai yra, galima įsiti- ni’a suspaustas oras iš užpaka- 
kinti būnant aukštesniuose oro 0 Pryšaky sumažintas spau- 
sluoksniuose, kur vidujinis dimas.
spaudimas, viršindamas išlauki-‘ i>oįiio bandymai davė tokių iš- 
nį, plėšia plonuosius kraujo in-‘vadų, kokių niekas nenumatė? 
dus ir verčia bėgti kraują iš a- Tiesą pasakius, pats Boilis su-' Atwater Kent, Freshman
kių ir nosies. Bet, nuolat į- stojo tik pusiaukelėje. Kur pa-' Masterpieces Badio Korporaci-
prasdamas, žmogus gali likti gy- prastose sąlygose tilptų tik keli jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
vas ir mažam spaudimui esant ]įtraį orOt jįs sugrudo orą ten '
— apie vieną ketvirtadalį to, dvigubai, trigubai, o daugiau-
kurs normaliai esti, o taip pat ir siak kad keturis sykius tiek, 
kelis kartus didesniam spaudi-' bet ne daugiau. O kas pasida- 
mui esant. I rys, jeį įen SUgrusi 20, 50, o pa

galios kad ir 100 kartų dau
giau? Ar tada oras vis mažės 
ir mažės, kol pagalios taps nie
ku? Juk tada oras jau nebus 
kūnas pilnoje to žodžio prasmė
je. Ar gal tik jis tiek sutirštės, 
’ :.d musų pajautimo organams 
bus jaučiamas? O tada jo ma
terialumas bus tikras ir jis ne
teks nesučiaupiamumo aureoles.

Taipgi, čion slėpėsi mažiau
siai tokia pat paslaptis, kaip ir

gaišta dėl degimui ir gyvybei pakli ( ind jo ijos ,ei.
re.kal.ngo deguomes stokos; o tai ja ir tuo atSa)do ind
tuo tarpu vynuogės ten išbūna 0 sekallči()3 porcijos buna del to 
neaugeduaios ilgiau, ka. pus«; visai ralnio!i; jos garuoja 16tai. 
metų, nes, mat, su oru paša
linami iš fpn ir nnvimn suiknlinnJ

Musu patarimu visiem^ “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Vi-sos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

.40

tieji dalykai. Kur nėra oro var
pelis visai ‘neskamba nes garso 
bangos tuštumoje išnyksta. Gar-! 
sas apie jo bandymus pasiekęs’ 
Angliją pastūmėjo Hiuigensą? 
Papiną ir Boilį juos atkartoti ir 
duoti jiems mokslinio pagrindo.

XIX

Dabar tam tikromis mašino- 
| mis galima labai daug skysto 
Į oro pasigaminti.

(Bus daugiau)

SKYSTAS ORAS
Suspaustą orą žinojo ir daug 

naudojo jau gilioje senovėje? 
Jau Aristotelis žinojo tada nau-* 
dojamą povandenftiių varpų pri
ncipą: varpui vandenin skęstant 
oras jame susipaudžia ir dėl to' - 
jame būna galima ' i|g>au ar 
trumpiau būti po vandeniu. 1870 
m. New Yorke buvo atmosferi
nis 
vežiodavo oro spaudimu naudo
damiesi, kaip oro paštas — laiš
kus: vamzdžiu juda gerai įtai
kintas kamštis, kuriame ir tel
pa siunčiamieji daiktai; jį sta

&4857
Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED M ILK 

____  ___ l

isgeižkelis. kuriuo keleivius Pamatyk Naujus 1928
Modelius Radio pas 

Budrik

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 .................. ,.....
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 z..... .............. ................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ...........3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ......................................:......................................... 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta............................8.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

puel. 79...............................................................
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 848 ..... .
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .. . 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

dalys) ................................................................2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus 1.75

.60

. 3.75
. 4.00
. 2.00

čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38......... ......................... .
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ........................................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............................
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ........... ...
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50 ................................... 
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156....... '..............
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ..................... .^...
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.........................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.........................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................

. Homero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..........................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 280

.25

.50

.75

.20

.50

.75

.75

. .90
.60

. .25

. .65
. .15
. .40
. .35

.30
1.25
.50

1.50

Toričeliui pavyko pagaminti 
ir tuščios erdvės (kai baromet
re gyvsidabris nusmunka —vir
šuj atsiranda tuštuma), apie ku
rios buvimą niekas tais laikais 
nė nesvajojo. Sekantį dešimt
metį daugelis asmenų stengėc: 
susipažinti su tuščios erdvės ste
buklu. Jų tarpe ypač ryškus 
Magdeburgo burmistras Otto 
von Gerike. Jis buvo juristas, 
bet mėgo fazikos bandymus ir 

demonstruodavo juos ypatingu tuštumos klausimas, ir, galima 
efektu. Tuščios erdvės tyrinę- manyti, kad Boilio laikų moksli- 
jimą jis pradėjo tuo, kad ranki- nįnkai ėmėsi ši klausymą spręs- 
niu gaisrininkų siurbliu siurb-jį tokiu pat karščiu kaip ir pa 
davo iš visose pusėse uždaryto piįtus garsui apie Toričelio at- 
boso. Tai buvo sunkus darbas? radimą griebtasi jį tyrinėti.

- tik trys stiprus vyrai galėjo jį ]>eĮ turėjo praslinkti daugiau 
dirbti; bet bosas buvo visai san-^ kaip pusantro šimto metų ligi ši 
darus, tai oras vėl pro plyšius [ mintis davė vaisių. Didysis 
verždavosi į jį. Po to jis pripylęs j)evį’o mokinys Faradėjus buvo 
bosą panardino jį vandeny ir, pjrmas, kur dujinį — panašų į 
siurbė iš jo vandenį, bet tada or^ — kūną, chlorą, tiek suspau- 
darbas visai nesisekė. Del to ^ė, kad jis nustojo būti dujomis 
Gerike sumanė pagaminti varinį ir tapo skystas. j0 sukelti 
rutulį su kraneliu. Iš pradžiųt rpj|orje (Paryžiuj) ir Natereris 
darbas su rutuliu ėjo lengvai,1 (Vienoje), o vėliau Endrjusa.% 
bet vėliau net du stiprus vyrai. Kaljete ir kiti ėmė tyrinėti visų 
vos galėjo judinti siurblį, ir, kai ^l(ja žinomų panašių į orą kūnų 
jie pailso, rutulys trukšmingai sugebėjimą tapti skystais, 
sprogo. Bet Gerike nenuliudo: vandeniliu, deguonim 
jis padirbdino stipresnį rutulį,1, 
pagamino at itinkamą oro siurb- Qruį skysčiu paversti reikia 39 
lį ir tik tada jam pavyko išsiur- atmosferų spaudimo ir — 
bti orą. Atidaręs kranelį jis temperatūros, 
girdėdavo, kai oras šnypšdamas j 
verždavosi į tuščią rutulį. Ge-( 
rike buvo veiklus žmogus ir to
dėl mokėjo susirasti sau darbo.1 
Jo vardas liks neužmirštas dėl 
sensacinio pusrutulių demons- 
travimmo Regensburge, impera-( 
toriaus Ferdinando III akyvaiz- 
doje. Iš tų pusrutulių buvo rū
pestingai išsiurbtas oras. Po aš
tuonis arklius užkabino prie a- 
biejų pusrutulių ir, kai didelių 
pastangų padėjus abu pusrutu
liai atsiskyrė, pasigirdo pokšte
lėjimas.

Apie Toričelio atradimus turė
damas tik paviršutinių žinių,' 
Gerike įtaisė vandeninį baro
metrą, kurį dabar anemoskopu 

vadina; jam (Gėrikui) priklauso 
visa eilė gerų tėmijimų kas dėl 
tuštumoje esančių kūnų; pav.. 
jis parodė, kad žiburys tuštu
moje gęsta ir kad paukščiai ten ’

Su 
ir azotu 

pavyko paversti skystu ir orą.

wick. Didžiausia Krautuvė Na
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola 
— 20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas krūvoje 
aukščiau. Radio 
ketas tinka prie 
už $40.00. 
vojame ir 
mokėjimų.

JOSEPH
3417-21 So. Halsted 

Chicago, III. 
Tel. Boulevard 4705

Radio

už $79.00 ir 
Eelectric Sa- 
kožno radio 
Setas renda-

parduodame

F. BUDRIK

ant iš-

(Ine.)
Street,

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio iisigydymo 

pasitarki! si>

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkre
čiamų ligų, kraujo,

* pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi- 

Jis vartoja Amerikos

v K

tarimas dykai, 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

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

Criily Ruilding
Imkite elevatorių iki penkto aukfito. Vy

rų priėmimo kambarys 606, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 

I vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
140°C P*et- P*ne<MlyJ, Seredoj ir Subatoj nuo 10 

į ryto ibi 8 valandai vakare.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .........-...........................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vado vii i g 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 surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra* 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 

x paštas.
KAUNO ALBUMAS .......................... _............................................

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRIVAS RASTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7-0®
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVALIS ...............................   55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 .................... ... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės -10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidilutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217...........................................  1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buraceyska, pusi. 

161 ................ .....................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40 .......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42................. .’.—
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ...........................................................- .20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto; Su paveikslais, pusi. 20 ..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59....................... ...........................:....................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28......... .
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais 

puslapių 68 .......+...........................................................
Gamtos Pasakos—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 42.....
Pasakėlė.—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 .................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64................... .
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.............. ...
Padangėse—Sakalo ir DosaiČio, pusi. 125 ....................
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .................................. .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32........................................ ....
Biliūno Raštai, pusi. 143 ................................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.................... .
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 .........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.................... .
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .................................

.75

.50
..60
. .60
. .30
. .10

.40

.30
. .15
1.25

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..............................
Lietuvos—Lenkų* Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ...............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.............................. ....
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..........................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ............ ..................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70. ............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..... ....................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 ........ 
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................  :
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 .......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais................................................. ‘..........
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31..................................................... ...........
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pua). 126 ......................................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta...... ....................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos -Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63............................................................. ....
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ................ .
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ...

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo iiuŠrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St.. Chicago. III

.40 
..60 
.30 
.25 
.75 
.40 
.35 
.30 
.40 
.20 
.60 
.25 
.40

.50

.40

.35

.80

.75 
. .40 
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 18j ...................................................................... 90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319  ................................................. 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 ............................................... \...... 1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177...................................................................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.... .'....................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64......................................... :........30
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Nedėlioj

ALUM

K. Požėla

NAUJIENOS

nė vienam neteko ma

kių mandrybių ir štukų šiame ' ■ Z • ' s
Naujienų piknike, kokių dar 
iki šiol 
tyti. Todėl būtinai dalyvauki 
te visi šiame Naujienų atleti 
niame piknike. Čia bus juokų 
džiaugsmo ir smagumo kiek 
vienam iki valiai.

Rengia

Milžinišką Atletinį

GROVE,
Pradžia 10 valandą ryto

Šis antras atletinis Naujienų 
piknikas bus dar didesnis ir 
dar gražesnis negu pirmiau 
buvę Naujienų piknikai. Žino

mas lietuvių lengvojo svorio 
čempionas- Karolis Požela-su- 

organizuos visus žymiausius
•

lietuvių atletus ir parodys to-

Bluelsland, III
I ‘ ' v ’ •

Tikietas asmeniui 50c.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Atvyko kovai—priešų.
nerado

Halsted ir Adams gatvių apie- 
linkėj yra keletas kriaučių dirb
tuvių, kuriose dirba rubsiuviai 
Amalgameitų unijos nariai.

Vakar, antradienyj, lygiai 10 
valandą ryte, visi tų dirbtuvių 
darbininkai ir darbininkės ap
leido dirbtuves, ir dviejų-trijų 
tūkstančių minia įkiš įleido 
maršuoti šalygatviu. Demons
tracija pasirodė laabi įspūdinga. 
Atsirado aukštai iškelta iškaba 
bu žodžiais: NEŽUDYKITE 
SACCO-VANZETH.

Demonstracija prasidėjo nuo 
Adams gatvės, minios paėjo po
rą blokų ta gatve ir pasuko į 
Jackson bulvarą. Maršavusius 
pasivijo keli detektyvai. Suėmė 
tris vyrus ir moterį, kurie ne
šė iškabą.

Detektyvams įsimaišius, iš mi
nios pasigirdo protesto balsai, 
pasipiktinimo balsai. Vienok 
minia užsilaikė pavyzdingai, 
kaip ir pridera gerai organizuo
tiems ir susipratusioms darbi
ninkams ir darbininkėms. Ne
buvo jokio smurto, kuris butų 
davęs progos apkaltinti kriau- 
čius betvarkės kėlimu.

Kriaučių i sugrįžo į dirbtuves. 
Protesto paroda prieš žudymų 
Sacco ir Vanzetti tęsėsi pusę 
valandos. Juk vakar buvo dar
bo diena.

Ir kai protestuotojai sugrįžo

(Įsimaišė policija. Paleido 
buožes darban, nors demons
tracija buvo ramaus |x>budžio. 
Bet minios, kuri protestavo 
reikalaudama teisybės, detek
tyvų įsimaišymas ir suėmimas 
keleto žmonių, negalėjo sulaiky
ti. Tada policija pradėjo blaš
kyti minion gazines bombas, ir 
troškus oras išsklaido minių. 
Policistas pašovė vienų dalyvį, 
jauną žmogų. Demonstracijai 
vadovavo, sakoma, tūla Aurora 
D’Angclo, 18 metų mergina, 
itaMonė. Kai ją policija suėmė, 
minia parodė dar didesnio pa
siryžimo užsistoti už pasmerk
tuosius miriop Sacco ir Van
zetti.

Dabokitės klastingą 
pedlerią

Michael Hughes
Policijos viršininkas

Daugelį tūkstančių chicagie- 
čių kas metai prigauna klas
tingi selsmonai, vyrai ir mote
rys, kurie neva pardavinėdami 
įgabentus iš užsienio tavoms 

šalikas, mezginius, kaurus— 
tikrenybėje pardavinėja nie
kam vertą tavorą ir akyplėšų 
budu apgaudinėja publiką.

šitie prigavikai nešioja įvai
riausios rūšies reikmenis na
mams. štai jums fakiras, ku
ris siūlo neva grynųjų Irlandi- 
jos linų audinius, bet kurie tik
renybėje pasirodo ' prasčiausios 
rųšies mazgiliai; štai jums to
kios pat rųšies staltiesės, rank
šluosčiai ir uanašųs dalykai.

Kytų tavorai yra didelis 
pagundas geraširdžiam pirkėjui 
arba pirkėjai: kaurai, vazos ir 
šilkai pardavinėjama pasakiš
komis kainomis vien tik todėl, 
kad pirkėjams arba pirkėjoms 
įkalbama, jog tie tavorai 
tikrai atgabenti iš tolimų

Dainininkų ir daininin 
kių domei

prieš Juozą 
462295; 
užlaiky-

Buvę SLA. 36 kp. viršinin 
kai patraukti teisman

reikalaujama atskiro 
mo, Superior Crt.

Ona Pahisis prieš 
Palusį, bylos No. 
vorsas, Superior Crt.

Stella Urban prieš Stanley 
Urban, bylos No. 462315, di
vorsas, Superior Crt.

Antaną
462308, di-

Julija Wasko prieš , Karolį
150130

Julija Plebanski prfeš Antą» 
ną Plebanskį, bylos No. 462277, 

i divorsas, Superior Crt.
Atvvater Kent fondas rengia St. Jankowski

kontestą jaunų dainininkų ir Jankowskį, bylos No. 
dainininkių. Dainininkai ir dai- 
ninkės turės dainuoti radio sto
tims. Tas kontestas bus visoj į 
šaly. Geriausį dainininkai ir dai 
ninkės gaus dovanų, kurių su
ma siekia $17,000. Be to, šeši 
laimėtojai (jos) gidės stoti mo-1 
kintis dainų į geriausias Ame 
rikos konservatorijas.

Bet kalbamas Fondas stato Wasko, bylos No. 
sekamus reikalavimus: Kontes-,Circuit Crt. — Reporteris, 
tuotojai (jos) tupi būti am-l 
žiuj nuo 18 iki 25 metų; jie 
(jos) privalo būti tokie asme-i 
nys, kurie niekuomet nepri- ‘ 
klausė, t. y. nebuvo samdyti 
kaip profesiniai dainininkai ir 
dainininkės teatralių operatinių 
kompanijų; jie (jos) privalo 
būti, asmenys, kurie nevažinėjo 
su koncertais už Illinois valsti-i 
jos rybų (tokios sąlygos kon-l 
testui Illinois valstijoj) ; tie; 
kurie laimės nacionaliame kon- 
teste, turės padaryti kontrak
tą dainuoti vien tik Atwiater|

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiandie, teismo kambaryje 
116 City Hali bus negrineja- 
ma byla prieš J. Juknį, Lietuv
ninką, Dalkų ir V. Briedį. Visi 
jie buvę SLA. 36 kuopos vir
šininkai, yra skundžiami už 
pasisavinimą SLA. 36 kuopos 
turto.

Apie pora mėnesių atgal mi
nėtus asmenis Pildomoji Tary
ba suspendavo ir reikalavo |>er- 
dupti jai visą SILA. 36 kuopos 
turtų, bet suspenduotieji atsi
sakė Pildomosios Tarybos klau
syti ir turtą pasilaikė, šiandie 
su pagelba teismo turės būti 
atieškonaas kuopos turtas.

—Reporteris.
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Protestuoja Melrose Park

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vieokių akių

pietvakarių Chicagos
SLA. 125 kuopos darbuotė

Pastaba: Mano ofisas dabar randas! 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!! 
OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

licijos. Atjojo, atlėkė į kalba
mą apielinkę raitoji policija. At
sirado detektyvai, kurie ėmė 
šnipinėti, kas čia atsitiko. Apie
linkė virto lyg koks karės lau- 

, kiis. Tik... “priešo” nesimatė, 
nes jo ir nebuvo.

Halsted ir Adams gatvių apie
linkė apgulos stovio išvaizdą 
turėjo dar apie 2 vai. po pietų. 
Ir reporteriai, neturėdami ką 
daryti, “šaudė” paveikslus mer
ginų, kurios pirko iš standų 
aiskrimą ir gėrė limonadą. Bet 
įdomu bus pažiūrėti, ar nepavers 
šią ramią kriaučių demonstra
ciją Į kokį nors baubą, kad 
“girdi radikalai norėję sukelti 
buntą prieš valdžią ir mėginę 
užgriebti Chicagą, ir tik polici
jos narsumas ir pribuvimas pa
vojaus vieton į laiką, išgelbėjo 

tį.” Tokių gandų paleisti 
meistrai kai kurie politi- 

idant išgąsdinus bailią 
“foreinerių” pavojum.»

yra 
kieriai, 
publiką

pavieto kalėjime jau į-Cook 
taisyta kėdė, kurion niekas ne
nori sėsti. Tai yra elektrinė 
kėdė, kurioj bus ateityj žudo
mi pasmerktieji miriop. Kėdė 
sakoma, kaštavusi pavietui 
$150.

Policija išvaikė de
monstruotojus

yra

šal-Kailiai yra kitas gausus 
tinis įplaukų suktiems pardavė
jams ir pardavėjoms. Pigus 

{zuikio skuros kailiniai dažnai 
parduodama kaipo brangiausios 
rųšies kailiai. Šie kailiai nuda
žoma ir parduodama kalnie- 
riams ir apsiaustams.

Veik kiekviena prekių šaka 
suranda prigavikų: namų ra^ 
kadangi, pianai, įvairus papuoši 
mai ir namams pagražinti da
lykėliai.

Pirkėjai arba pirkėjos, kurie 
nori išvengti prigavysčių, turi 

įpirkti reikmenis iš tų pardavė
jų, kurių vardas remia parduo
dama tavorą ir kurie išdirbo 
savo vardą teisingu patarnavi
mu. Čia nėra pamato prigavys- 

Įtėms, įsukimui klastingo tavo- 
‘iro. Jus mokate tinkamą kainą 

ir, jei tavoras pasirodo netikęs, 
jis bus išmainytas arba pini
gai sugrąžinti. Antrą vertus, 
kai jus nusiperkate ką nors iš 
sukčiaus, kuris pasibeldė į du
ris, išeinančias kieman, jus 
veikiausiai niekuomet jo nebe
matysite ir jūsų pinigai bus 
dingę amžinai.

Antradienio vakare Ashland 
auditorijoj įvyko prakalbos pro
testui prieš nužudymą Sacco ir 
Vanzetti. Prakalboms pasibai- 
gjrs, minia kokią 4—5 tūkstan
čių žmonių pasileido gatvėmis, 
vidurmiesčio linkui.

Ar jus žinote, kad
Nitroglicerinas yra padarytas iš 

paprasto glicerino sumaišytas su sti
pria nitric ir sulphuric acids, yra eks- 
ploduojantis ir pavojingas. Jis ga
li eksploduoti sutrenkus, be ugnies. 
Jis vartojamas dėl sudraskymo uolų 
ir kaip kada po biskelį vartojamas 
medicinoj, bet be gydytojo patarimo 
negalima jo vartoti. Ar jus žinote, 
kad sykį jus paragausite Helmarų, 
jus laimėjęs. Jus neturėsite noro 
daugiaus vartoti paprastų cigaretų. 
Susipažinkite su Helmarais šiandie.

B1LL Y'STUNCLE

Keletas pastabų iš lietuvių 
Kent radio programuose ir ki- l^-to wardo politinio kliubo: 
tokiuose baiso perdavimo priė-;Has parašo kokią žinią iš 
monėse. lietuvių 15-to wardo politinio

kliubo, vis nori prijungt kliu- 
Dvi y piltos — vyras ir męr- prje Summit. III., rašydamas 

gina taps išrinktu Chicagos • antraštę “Surtfmit”, Summit’e 
konteste, kuris įvyks rugsėjo jokio lietuvių ^iubo nėra, 
mėnesyje; jie dalyvaus Illinois _ X'
valstijos konteste, kuris bus; patėmijfci trečią kartą 
spalio mėnesyj. Gi kontestas[įvairiuose laikraščiuose. Perei- 
laimėtojų valstijų kontestuose susirinkimą kliubiečiai turė-
įvyks valiau. |j° dau# diskusijų, kad atsikra-

_______  j čius Summit vardo. Išrinko 
Northsidėj, ant Western avė.1 korespondentą, kuris tikrai ga- 

budavojama lės apginti kliubą nuo Sum- 
stotis vardo, bet šmakšt, ir vėl 
Kai ji pasirodė “Naujienų” 18lfthe 

taps pabaigta statyti, tai bus’nunieryje antraštė Summit. 
viena patogiausių elevatorių! Tai Jau dabar kliubo korespon- 
stočių Chicagoj. Taip skelbia dentas ant susirinkimo nė ne- 
elevatorių kompanijos. [pasirodyk.

ir Havenswood, 
šiuo laiku elevatoriaus 
kuri kaštuos $40,000.

i pasirodyk.
Bet kas rašo, tegul rašo. 

[Mes kliubiečiai gulime prirody- 
ir nedėl-!l’» jokio lietuvių kliubo

Chicagos policijos manevrai
Ateinančią subatą ir iieuci-.*-» —y . ----

dienį įvyks Chicagos policijos įSummit, UI., ra, ir viskas, 
departamento manevrai (Field 
Day) Komiskey Parke. Gi 
madieny, rugpiučio 21-mą 
ną manevrai ir paroda 
VVrigley darže.

Pulkininkas Charles 
bergh bus garbės svečiu atida
rymo dienoj Komiskey parke. 
Dalyvaus atletai policistai iš 
Minneapoliso, Kansas City, O- 
mahos, Milwaukee ir Detroito. 
Kiekvienos dienos paroda baig
sis besbolo losiu.

Iš pranešimų matyti, kad1 
programas bus labai įvairus.

Pradžia kiekvieną dieną ly-1 
gjai 1:30 po pietų.

—• Kliubietis.
sek
ti i e-

(Pastaba: Bet ir antraštė “Iš 
j pietvakarių Chicagos” rodosi 

*,us'nėra tiksli. Chicagos pietvaka-

SLA. 125-ta kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą rugpiučio 7 
dieną. Susirinkimas buvo pui
kus ir tvarkus. Tiesa, narių 
susirinkimai) atsilankė nedaug, 
bet darJi’ą atliko jie gerą.

Tarp kita ko nutarta sureng
ti balių arba koncertų; tam ti
kslui išrinkta komisija iš veik^ 
lių darbuotojų. PiTnai kuopa 
statė scenoj operetę “čigone”, 
o ką surengs šiemet, tai dai" 
nežinia, bet žmonės jau kalba, 
šneka, nes vietos gyventojai ž> 
no, kad jeigu 125 kuopa ką 
rengia, tai surengia puikiai.

Musų kuopa auga nariais ir, 
taip sakyti, jaunais nariais. Tu
riu pasakyt, kad čia yra dvi se
sutės, kurios nors dar jaunos, 
bet jau gražiai dainuoja ir pia
ną skambina. Jos ne kartą pa
linksmina melosparkiečius. Jos 
yra p-lės Kiuriutės, pirmos na
rės jaunųjų skyriaus 125-tos 
kuopos, Melrose Park.

Ir dar reikia priminti, kad. 
SLA. 194-tos kuopos 
Stankaitis (iš Cicero) 
taigi buvo renkamos
Aukavo po 50 centų—P. Urbai- 
tis, F. Haujanas, K. Jankaitis; 
po 25 centus—J. Bukleris, F. 
Nostis, A. Varcikauskas, J. Rui- 
dzinskas, M. šeštokas, A. Snars- 
kienė, A. Starevičia; 15 centų 
—J. Kvedaras/ Viso suaukauta 
$3.40.
Ignas Kudzinskas, liuosas org.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
prlto kimo akin u 

1801 South Ashland Avė. 
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėk’t, mn»»n iškabas 

Valandom nuo 0 ryto iki 8:80 vak. 
Ncdllioj uždaryta.

Tel. Cannl 05Ž3.

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos V’y
mašinos operavimo, A į
lengva sistema. Na- 
muose ir biznio kur- /A. 
se. Reikalaukit dy- 
kai knygutes. fiBi ‘
Mastcr Dressmaking sST •Lįb

College ik*
J. F. KASNICKA
190 N. State SU HHHHk 

kamp. Lake St. 10 fl JHHH|B

Seniausia įsteigta linija

vadinti visas tas
Lind-

Lietuvių bylos teismuose
Nuo pereitos savaitės penk

tadienio iki šios savaitės pir
madienio sekamos lietuvių by
los buvo užvestos teismuose:

Elena ir Mikolas Kaziunai 
prieš Edvvardą ir Bertą Svo- 
bodo. Bylos No. B. 150034 Cir
cuit Court.

Eva Langela prieš Jurgį Lan- 
gelą, bylos No. B. 150044, Cir- 
quit Crt., divorsas.

Foley ir Wapstas Building 
Co. prieš John Stut, bylos No. 
B. 150058, Circuit Crt.

Jokūbas Welik prieš W. Hay- 
den Bell, bylos No. B. 150061, 
Circuit Crt.

Marcelė Bacelis prieš Jurgį 
Bacelį, bylos No. 462276, di
vorsas, Superior Crt.
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narys 
serga, 
aukos.

tvės ir į vaka- 
gatvės. šiame

riais galima 
plotas, kuris randafci į pietus 
nuo Madison 
rus n uo SI 
plote yra kolonijos, vadinamos
“Brighton Park”, “Englewood’, 
*’iMarquette Park” ir kai kurios 
kitos. Kaip gi yra vadinama ta 
apielinkė, kurioj randasi 15-to 
tvardo lietuvių politinis kliubas 

!—ar South West Chicago?
Red.)

A + A
Antanas Sinkus

I / z . ,
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Utarninke, Rugp. 9 dieną, 9 v. 
vak. 1927 m., sulaukęs 37 metų 
amžiaus, gimęs Padirkšių kai
me, Plungės vai., Telšių apskr., 
paliko dideliame nuliudime Lie
tuvoj tėvelius, brolį Vincentą, 
seseris: Zuzaną, Juzefą ir Oną. 
Amerikoj draugus ir pažįsta
mus, Ponai Petras ir Marijona 
Gedeikiai rūpinasi laidotuvėmis. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2189 
W. 24th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje 
Rugp. 12 dieną, 8:80 vai. ryto 
iš namų j Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antąno giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, draugai ir 
pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lechavičia. Tel. C anai 
2199.

South Į
Haven I

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, 'kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nora suodžių
Tiktai

75c
ROUND TR1P DAILY

Įxav« Chicago daily 0:46 a. m. Homa
• :IO p. m- Saturday 2;J0 p. «.
N|gnt Beatai Friday 1O?|O p. aa. 
c«X.rda» f n. m.

Nedėk ir s u ha toj Round trip $1.50 
Pigiomis kainomis Cafeteria

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

— _ BENTON 
CAC harbor

& ST. JOE

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS Kazimieras Janulis

A A
PETRAS TAKSIS

• ’V /* -r • /

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 9 dieną, 7:35 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs anie 42 metu amžiaus .Amerikoj išgyveno a- 
pie 18 metų. Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd., Kėdainių apskr., Krakių 
parap., Rukių kaimo, paliko dideliame nuliudime moterį Oną ir dukte
rėlę Juzefiną 12 metų, švogerj Kazimierą Jankauską, brolienę Miko- 
liną Zakšienę ir pusbrolį Joną Grencą Amerikoje. Lietuvoje paliko 2 
seseris Marijoną Dumbrauskienę ii- Veroniką Kacevičienę ir brolį An
taną, Anglijoje. Kūnas pašarvotas, randasi 831 W. 84th Place.

Laidotuvės įvyks Subatoje, Rugpiučio 13 d., 8 valandą rytesiš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtai į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Žakšio gimines, draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame moteris ir duktė.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boulevard 4139

» lA’ ' S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liu<rp. 9 d., 7:15 valandą ryto, 
1927 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Kelingalų kaime, 
Raguvos vai., Vilkmergės apsk., 
paliko dideliame nuliudime bro- 

. Ij Jurgį, brolienę ir pusbrolius 
Petrą ir Mikolą Janulius ir Juo
zapą Pečiukėną ir Lietuvoj tė
velius brolį Praną, brolienę, 
švogerį ir seserį Marijoną. Kū
nas pašarvotas, randasi 2236 S. 
Leavitt St.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Rugpiučio 13 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
basnyčią, kurioje atsibus gėdu- 
lingis pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame, brolis, bro
lienę, pusbroliai, giminės ir pa
žįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lechavišiuo Canal 2199

f Tbrovrh Tiekei, to all Shoro Line Motor 
Coach Co. polirte via South Uaven

Thro Faree 
HADGATLCK '... 

H0LLAN1) .........
GRAND KAIJIM. 
ORANI) HAVKN . 
MU8KEGON .... 
k*AW L‘AW LAKE 
Scotsonia 
Miami Park Bcach

, Dlraot connecUona foi* Ulen, Ancs»n. 
Pullman. Bangor. Bilver-SadJle Laaea. 
Rooeevelt Kilia and Shore Creat.

i Ali echcdulea daylight eavlng tlmo.
South Haven Line Docks-N. W. Eiu! af 

I Municipal Pier (Grand Av. & Cblcagn 
Av. tara ta pler).

Phone Superior 78QO

S.M 
8.M I
3.M_ ■ |

'Lith-Monor) $1.25
$125

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199
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Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605’07 S. Hcrmitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairficld Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8791 ir S094

3201 Auburr. Avė., 'J ei. Blvd 3201
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NAUJIENOS, Chicago, ID Ketvirtad., Rugp. 11, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išsaugojau kailį

Town of Laku

Vieną vakarą sumaniau nuei
ti pasižiūrėti ant demarkacijos 
linijos, kitaip sakant, ant neut
ralus zonos. Tai yra Morganas, 

Tas visas ka-
Lietuva nuo j kės klausimus duoti, t

Kunigas Lapelis jau sugrįžo

tarp 31 ir 35tos. 
ridoiius sk’ra 
Trenki jos.

Einant man ta 
kalba: “Jiedna
zrobi nic”. Supratau, kad ne lie
tuviškai kalba. Ugi pasižiurau, 

rūbe-

važiuos į S:'n d I>unc3. Mėgino 
jis dar pasiterauti apie vienų 
kitų dalyką, bet susilaukė at
sakymo, kad tokie klausimai 
yra perdaug personaliai. Padė
ties išgelbėjimui kreipėsi jis 
į Augustinavičių, manydamas, 
kad Kastas diplomu tiškiau mo-

linija, girdžiu 
pleška to ne-

Roselando parapijos 
kun. Lapelis, jau su-

Buvęs 
klebonas, 
grįžo Chicagon pereitą penkta- kad beeinąs kita puse 
dienį, rugpiučio 5 d. Apsistojo žiaus! 
pas vielos lietuvių parapijos ( 
kleboną, kun. Skripką. Sekma- . 
dienyj lietuvių bažnyčioj sakė ' 
jis pamokslą. Teko nugirsti, Į 
kad kun. Lapelis kurį laiką il
sėsis. žmonės, kurie matė kun. 
Lapelį, sako, kad jis išrodo su
blogęs ir, matyti, reikalaująs 
pailsio. Pasirodo, kad gandai, 
kilusieji dėl skubaus kunigo 
išvažiavimo, neturėjo pamato, i

Davis Sųuare paikutis
Pirmadienyj, rugpiučio 15, t 

pamokos asmenims, kurie nori s 
gauti pilietines popieras; pamo
kų pradžia 7 v. v.; pamokos vi
siems dykai.

Ketvirtadienyj, rugpiučio 18, Įnu

i Nieko nelaukdamas, tik drykt 
į Lietuvos pusę. 
Tik klausau 
suriko: “Tu 
neviliosi su 
munša|inu”.
pasigirdo, tik ne tiek gaisus, 
bet pusėtinai storas, kuone ba
ritonui tiktų: “Jeigu tu mano 
burdingierių blynais šeri, tai aš 
tavo vyrą munšainu girdau,— 
tuom aš tau atsilyginu, ir 
ra p, tu susisukėle”. Ir tuo 
sibaigė jų mandagi kalba.

O aš sau traukiu linkui 
tuvių siaurukės. Kiti ją vadi-

■ na—33 strytas. Atėjau ir ei- 
“‘1 siauruke linkui Halsted, ir 

berniukams klesa rankų darbų. ('’a 018,1 beeinant nė nopasiju- 
šeštadienyj. rugp. 20, Judan-*^au» kad jau stoviu tarp dvie- 

tieji paveikslai lauke visiems’.W leidžiu. Pamaniau sau: ot, 
dykai. :

Parkutyj kuone kasdien eina n0R» ° aR net dvi! i 
šiuo laiku įvairios lenktynės, ko man ilgai manyt, 
kontestai ir kitokios pramogos, greit paklausė: “x.. - 
Patartina juo didesniam skai- į 
čiui jaunuolių į tas pramogas 
lankytis. Tai bus sveikai ir* 
naudingai praleidžiamas laikas.1 

Užmušta vaikinas

Ir vėl einu, 
lietuviškai moteris 
rup..., mano vyrų 
savo pasmirdusiu 
Antrosios balsas

sa
li ž-

lie-

j tai laimė—kitas neturi nė vie- 
i...— z. a,.; į nete-

‘, nes jos 
Ar tamsta esi 

“Naujienų“ porteris?
Iškart norėjau sakyt “taip”, 

ros maniau pameluoti. Gal. 
sakau, jos mano tam porteriui 

1 surengt surprais partę, tai aš 
i nasakysiu, kad esu porteris, ra- 

Ties 46-ta gatve ir Grosai^ jr man paų|jus> Bet pama- 
avę. nušauta C. Krowll, #yve įčiau, kad viena sugniaužė ku- 
nęs 4715 Elizabeth st. Tyrinė- kaip indijono buožę, 
jimas buvo p. Kubino vietoj. | Dingtelėjo mintis: čia Velnias 
Kro\vll į nušovė tūlas meksikie- ^ug į Pasiskubinau pasak vt, ne 
tis. jiem dviem susibarus nesu joks porteris, ir da
vėj. Meksikietis gyvena 4539 
Justice st. Liudininkų tarpe 
yra ir pora lietuvių, būtent p. 
Cikorskis, gyvenąs 5737 So. 
VVood st., ir Povilas Grabinskis, 
4623 So. Laflin. Nušautas 
Krowll 8 d. rugpiučio.

Lietuvių išvažiavimas.
Lietuvių Teatralio kliubo 

važiavimas į Sand Dunes buvo 
smagus, kadangi dalyvavo arti
mi draugai ir pažįstami. Išva
žiavimo pasisekimui pakenkė 
biskį lietus. Bet vistiek daly
viai nesigaili, nes laiką pralei
do labai smagiai.

Sužeista lietauvaitė

aš nesu joks porteris, 
paklausiau:

“O gal tamstoms jis yra 
skolingas?*’

“Ne, jis mums neskolingas, 
bet mes jam skolingos ir nori
me teisingai atlygint”.

“Tai surengkit jam suprais 
tuom

iš-
parę ir 
tariau.

utsilyginsit”,

“jam reikia 
pirtį!”

pa

Announcements
Praneiimal

, Chicagos Lietuvių Draugijos S. P 
Narioms žinotina. — Per šias diena 
yra iftsiutinčta visiems Draugijos na 
liams naujoji konstitucija ir syki’ 

stabu Pakvietimas Draugijos nariams stot 
..... . i kontestą gavimui naujų narių Drau

nestcnetina; tas Igjjuj. diame Draugijos konteste kon 
trobesio kampas, testantnms už jrašymą naujų narių 

.... - Drnugijon yra teikiamos starfibio žmonių.
I dovanos — automobiliais, pianais, ra-i 

ir jūsų Reporie- diol&is, auksinials-deimantiniais žie 
tegauna (lalH nr,,n Ir ” cash” p’nigais. Drau ' 

. gijos nariai turį liueso laiko — kvie-,

..... .  | čiami imlia už darbo naudai Draugi : 
Jo*- ,

Jeigu dar nesate gavę 
konstitucijos ne l______  .

, pakvietimo dalyvauti konteste — ma 
1 lončkite skubiai pranešti Draugijo 
' sekretoriui — Xavicras Saikus, 1521 
No. Irving Avė.

Chicagos Lietuvių Dr-ja S. P

pavirto. Ii 
“Naujienų” 
kur dirba Augustinavičius, La-į 
lis, Baronas 
lis, tik retkarčiais I 
progos pamatyti tokias jaunas, 
tokias dailias viešnias, kaip p-lės 
Anelė, Aldona ir Vanda.

Intervievv pailginimui buvo 
mėginta išklausinėti kai kas iš 
panelių Bernotaičių. Vienok Re
porterio gudrumas ir čia neiš
degė: viešnios pareiškė, kad jos 
turinčios keliauti.

Beje, pasakysiu konfidencia
liai, kad gal būt visos trys pa
naitės bus ateinančiame “Nau
jienų piknike.

—Jūsų Reporteris.

18-tos gatvės apielinkė
Pirm keleto mėnesių p-nia 

Duras, 57 metų amžiaus lietu
vė moteris, nusiplikė karštu 
vandeniu, kai jai plaujant dra
bužius apvirto ant jos statinė 
kursto vandens. P-nia Duras 
mirė St. Mary ligoninėj. Gyve
no ji 170$ So. Union Avė.

Klaidos atitaisymas
Vakar dienos “Naujienose” 

buvo pranešta žinioj iš Brighton 
Parko, kad vardadienio pokilio 
surengimui p-niai Meškauskienei 
pasidaravo p-nios Meškauskie
nės 
nė,

sesuo. Turėjo būti: brolie 
p. Juzė Meškauskienė.

Laiškai Paštoje
Eu

Sofija Novet, gyvenanti 
So. Ridgeway, lietuvaitė 
ko nelaimę 
prie 
kairė 
laxi,

4700

su

sa- 
re-

pradėjau kalbėt drą-

kuom jis nusikalto

pletkininkas, spoili- 
>iznį. Kaip tik męs

ant Archer 
gatvės. Perskelta 
Ant jos užvažiavo 
laukė

avė.

gatvekario.
parė

saliunčikai
Nusamdo/

4 7-tos 
koja, 

kai ji
Saliunčikų

Tovvn of Lake 
rengia išvažiavimus,
troką ir veža į išvažiavimą. 
Vietos gyventojai kalba, kad 
saliunčikai tuo budu stengiasi 
Išlaikyti savo kostumemis.

Ar tai tiesa, ar ne, Reporte
ris nežino. Bet jis žino, kad sa- 
liunčikas Šimonis pereitą ne- 
dcldienį turėjo surengęs išva
žiavimą. Pradėjo lyti lietus. 
Prisėjo nutraukti išvažiavimas. 
Grįžtant namo vandens užlietu 
keliu, trokas įslydo vienu ratu 
ravan ir kuone apvirto. Mote
riškės įširdo ir draiveris turėjo 
pasislėpti. Gi “išvažiavimo” da
lyviams teko gerokas kelio 
šmotas įlėktiems paeiti iki 
gatvekario linijos. O vargšas 
draiveris sugaišo visą pirma
dienį kol išvilko troką iš ravo.

— Reporteris.

“No, sako, 
rengti karštą

O ho! manau, išsaugojau 
vo kailį, kad nepasivadinau 
porteriu.

Tuomet
šia u:

“Na, 
jums?

“O tas 
na mums
norim ką surengt slaptai, tai jis 
tuojau* ir praneša per “Nau
jienas” pirma laiko ir viskas nu
eina niekais”.

“Well”, sakau, 
giate ką slaptai, 
iš savo kišeniaus, 
tuokit iš žmonių, 
kas nežinos”.

“Tamsta nesupranti biznio. 
Jeigu mes surenkam 75 dole
rius, tai 25 sau pasiliekam už 
darbą’’.

“O, tai jus norit pašert 
ką ir turėt ne tik čielą avį, 
dar ir gėriuką gaut!”

Tai matot v kaip žmogus kar
tais gali gaut išprosyt nugarą 
be jokio reikalo.

—Pustapėdis.

“jeigu ren
tai rengkite 
o ne—kolek- 
tuomet nie-

vil-
bet

Viešnios “Naujienose”

Bernataičiu-

mėgino 
bet turi

Marguette Park
ryteSutikau sekmadienio 

gerą vietos pilietį. Nepanašus 
j žmogų. Klausiu:

—Ne, vakar naktį surpraise 
parė kaiminystėj buvo, tai ne
galėjau miegoti.

jau, na!
aš vienas negalėjau
visa apielinkė neturėjomiegoti, 

pasilsio.—Reporteris.

pa
li

pa- 
fiasko.

Vakar atlankė “Naujienas” 
trys viešnios: p-lė Anelė Ake- 
laitytė, iš Pittsburgh’o, ir p-lės 
Aldona ir Vanda 
tęs, chicagfeftės.

Jūsų Reporteris 
daryti interview,
kalno prisipažinti, kad iš jo 
stangų išėjo visiškas 
Jam pavyko tik sužinoti, kad 
p-lė Akelaitytė yra mokytoja 
(ką jis žinojo ir pirmiau) 
Montooth mokykloj; kad jie vie
ši Chicagoj jau porą savaičių 
ir yra apsistojusi pas p-lę Ra
manauskaitę, 4417 So. Arte
sian Avė., ir kas svarbiausia, 
—kad Ihttsburgh’ietė viešnia 
užtruks Chicagoj dar iki atei
nančios savaitės pabaigos.

Reporteris sužinojo, kad ji

Šie laiškai yra atėję iš 
ropes. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj pašt^ (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertiscd \Vin- 
io\v” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
ik keturioliką d enų nuo 

skelbimo.
9C4 
905 
914 
926 
927

935 Sietas Spphic

pa’

Cicarevich Ge<> S 
Dulksnys Jonas 
Jczonaitis S
Norkenc Mrs. Marjona 
Putas Joe

CLASSIFIED ADS.
i, ■■
.vas, ką, kur. • > kada

rengia, veikia ar kviečia
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Praneėimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, j 
kad užsimokėti duokles jie gali 
nas mane namuose (3200 Lowe 
ave.). Eidamas I

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Ęptate For Sale
Namai-žeinė PardavĮmui

Pardavimui j Belmont labai geras ' AUKSO OBUOLYS, DEIMANTO
- . " ’ * ‘7 I SĖKLOS
sas, elektra, vanduo, tiktai 1 blokas |
nuo C. B. A Q. stoties. Puiki vieta Skink vieną šitą obuolj, kokio dai 

, gyventojų yra 2000, į nematėt, o paragavęs, už vieną sėk

Taipg mokėjai.
333 akrų dvaras, arti Michigan e- 

».n y.a žero, 30 akrų sodno, 37 karvės, 26
1 tukas prie Burlington linijos. Frank kiaulės, 30 avių, 5 arkliai, gera stu 
• Norton, savininkas, Downers Grove, į ba; 3 barnės po 40x80 ir kiti budinkai 

III. apsėti laukai, mašinos, kokių tik rei
i kia, pačiame miestu, kaipno$l6,000.

80 akrų geros žemės, geri budi n 
kai, 12 akrų sodno, apsėti laukai, yra 
gyvuliai, padargai, $4200. Arti mies 
to ir cementinio kelio.

168 akrų geriausios žemės ir bu 
dinkai, 70 akrų girios, upė, 13 akr 
sodno, 1 mylia j miestą, $5400.

40 akrų» Keta žemė, geri budin 
kai, 4 karvės, 2 arkliui, 2 kiaulės, ap 
sėti laukai, 10 akrų girios, upė, $2650 
Taipgi turiu 5 geras ukes ant mai 

tymas, Fireproof Storage, G542 N. čių, arba mainysiu ant lotų. 3232 So. i nymo. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 Canal St.

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

$750 Player Pianas už $105 su ro
lėmis ir benčium. Pamatykit 6186 So kampas su 7 kambarių namu. Yra ga- '
Halsted St. i

PARDUODU savo Ceader grojikų, (Jel barbernės, ______ ,_________ _________ _ . , __
pianą, su 75 roleiiais ir suolelis už kujna $6500. Tik biskj įmokėti, kitus lq daugiau gausi, negu už visą, kad 

Fy’imsiu $30 cash, o kitus išmo-, mėnesiniais išmokėjimais. Taip* ’ ’
kėjimais į 3 mėnesius nuo tinkamų grosęrnė pardavimui su namu ir lo- 
* * &AVESTY tu, pigiai, šis yra geriausias mies-i

6512 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI 2 flatų muro na- 
. o ... - , ’.ra 'mas po 6 kambarius/basementas ii
kandų. Sutaupykit pirkdami siuoi pRHtogė. Geroj vietoj, dviejų metų se- 
"UUJUS rakandus. PiK.nl K>eitlem> ;,as paraidu0'da ui $H.r)00 Savifdn. 
pirkejėm. GraJua Mohalr parioro , 67;j(. So ca l)e|| Ave
tns, riešutiniai valgomoj kambario še _____ r
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimic 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro ’ B1ZNIAVAS namas, štoras ir 4 
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam- I kamb. ir 6 kamb. viršuj. Moderniš- 
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- kas. $1000 įmokėti, likusi ant morgi- 
a_______ iv_______ o*______ z»r in it ' ...i— ooon c’a

.lra.vę W00 vertės nauji) bankroto
kolltcsto • $ O l SsiifrnMnvIrit nirVdnmi 2

Simano Daukanto Teat. Jaunimo 
i Kliubas laikys savo mėnesini susirin
kimą, Rugp. 12 d., Pėtnyčioj, 7:30 v. 
vak., Mildos svet., 8142 So. Halsted 
St. Nariai bukite visi. Norinti nauji 
likti Kliubo nariais busite priimami 
veltui nuo 16 iki 25 m. amžiaus Jau
nuoliai ir jaunuolės nuo 26 iki 35 me
tų tik $1.00 nepraleiskit progos. J; 
Jurgilas, prot. rašt.

blokai N. nuo Devon Ava

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saliunas prie 33 
W. 31st St. Tel. Victory 9768.

For Reni
RENDON štoras tinkamas dėl Bar- 

ber Shop. arba kitam bizniui, steam 
heat. 4600 So. Paulina St. Yards 3884

GRAŽUS 4 šviesus kampiniai kab 
bariai rendon. 701 W. 21 PI.

Furnished Rooros
RENDON kambarys, vienam ar 

dviem vaikinam. 4516 So. Fairfield 
Avė. 2 fl. front.

RENDON kambarys dėl vienos ar
ta dviejų merginų. Adresas: 3946 So. 
Aitesian Avė. 2nd flut (antros lubos)

RUIMAS rendai padieniams arba 
vedusiai porai. 6752 So. Artesian Av. 
Tel. Hemlock 0989.

Personai
Asmenų Ieško

J IEŠKĄ U Julia Zokas, po tėvai 
Pupšaitė, ji gyveno 2136 W. 22nd PI 
Chicago. Apie 2 mėnesiai laiko išsi 
kraustė iš tos vietos, dabar nežinau 
kur ji g-yvena. . Kas praneš man jo 
adresą, duosiu dovanų. Naujieno 
B0X 954.

PAJIEŠKAU sąyo brolio Pejro Za- 
lepugos, kuris pirmiau gyveno 1748 
McDonough Avė.,' Scranton Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jj patį ar 
kitus jj pažįstančius atsiliepti. Felik
sas Zelepugas, 6488 S, Oakley Avė. 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jokūbo Mic
kaus, paeina iš Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Šiaulėnų vaisė., Levikainių 
kaimo. Jau 4 metai kaip nuo jo nieko 
negirdžiu, pirmiau pas manę gyveno 
Miline, III. Pajieško sesuo Barbora 
Mickaitė, po vyru Tarasevičienė. Mrs. 
Bessi Tarasovich, 3426 S. Wallace St., 
Chicago, III. Prašaus greit atsiliept.

PARDUOSIU arba mainysiu 3-6 
kambarių murini namą, noriu biznia
vo namo; galiu pridėti pinigų. Repub- , 
lic 4570, 6815 So. Ashland Avė.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentvvater, Mich.

LAKE GENEVA 40 akrų farma, 7 
ruimu namas, barnios, ir daugiau bu- 
dinkų, sodnas, pusė mylios nuo dide-

PARDAVIMUI pigiai grosernė, ke 
ndžių ir daiktų krautuvė. -Priežast 
pardavimo patirsit ant vietos. 2955 
Emerald Avė.

PARSIDUODA 3 kėdžių. Barber 
Shop, geroj vietoj. Parduosiu labai 
pigiai. Biznis išdirbtas per daug 
metų. 1604 W. North Avė.

PARDAVIMUI hardvvare ir malė 
vos krautuvė. Nėra kompeticijos. 
Randasi geroj vietoj, biznis išdirbtas 
teisinga kaina greitam už cash pir ; 
kėjui. Del informacijų dienomis šau 
kit Beverly 7550, o vakarius Chester 
field 2808.

PARDAVIMUI grosemė, saldainių, 
notion, mokyklos reikmenys, ice 
cream. Atdara nedėldieniais. S. Ru- 
mishek, 1621 So. Union Avė.

PARSIDUODA pekarnė gana pi
giai arba mainysiu ant namo ar lo
to arba mašinos. Didelė proga pada
ryt pinigų. Priežastis svarbi. Atsi
šaukit nesigailėsite. 850 W. 18th St. 
Tel. Roosevelt 2961.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, ken- 
džių ir kitokių daiktų krautuvė. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
2955 Emerald Avė.
-■ ------ •----------- ■

SALIUNAS — soft drink parloris 
pardavimui. Nesutikimas partnerių. 
8842 So. Hauston Avė.

RESTAURANTAS pardavimui.
Gerai įrengtas ir gerą pelną nešąs. 
1400 So. Union Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu Oil 
station, j automobilių. Gera vieta, 
3248 W. lllth St. Atsišaukit M. F. 
Donow.

RESTAURANTAS pardavimui, tran- 
sfer kampas, geroj vietoj, soft drink 
parloris, pagyvenimui kambariai, 
Lyon & Healey pianas. $500 cash. 
5051 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Help Wanted—Mak 
_______ Darhin inkuReikia_________  

Lietuviškai kalbantis, smagiai 
atrodantis vyrai! Aš jums ga
liu pasiunti progą, su pagelta,
kurios n»daiiffins;tp savo inlau- 1 Didelis bargenas. Biskį įmokėjus Kurios paaaugms ic savo jpiąu . jųs nupirksite 3 murinius namus, 10 
kas. Nuolatinis darbas, SU dl- flatų po 4 kambarius, 7 kambarių fla- 
dcle ateičių. Vienas mano tar- ta ir kampinę krautuvę, rendų virš 

,.___ . ._________________ $3000 į metus. Randasi 882 ir 884 N.nautojų, kuriam šis biznis buvo Marsh}ield Ave savininkas, A. J. 
visai naujas, uždirbo pernai Bartel, 1812 Ogden Ave. West 0734. 
$10,000. Jųs galite tą patį at
likti. Klauskite: General Mana- 
ger, Room 660, First National 34 pėdų kampinis lotas, yra šalyta-

PARDAVIMUI 5 kamb. bungalow 
ir 2 karų garažas. 10701 Albany Avė.,

finansų ' raštininko Bank Building, 31 S. Clark St. klai, vanduo, gasas, elektra, 4 blokai
- • ‘ fov»im kainu S47nll rnch

pareigas,. noriu atkreipti kiekvieno
36 kuopos nario domę į tai. kad 
’usų teisės Susivienijime pirmiau- — ! - -o u
.ia priklauso nuo. to, ar esate už- / ^nų siūti vyriškas kelnes. 2933 Wes 
d mokėję mokesnius, ar ne. Narys i 43rd St. kampas Richmond St. 
neužsimokėjęs per tris mėnesius ——----------- -------—

” I nuo gatvekarių, kaina $4750. cash
—----------------------------------------------$500, kitus po $25 į mėnesį. Matykit

REIKALINGA operatorių ant ma savininką arba šaukit Beverly 9557

PARDAVIMUI arba mainymui du 
flatai po 6 kambarius, naujas namas,

esti suspenduojamas. Taigi, kieno REIKALINGAS parmarankis duon karštu vandeniu apšildomas. Randa- 
inokesniai užvilkti, ateikite, nelauk- kepia prje juodos duonos. Gera alga si 1625—48th Ct. ir antras 1622—50th
darni, kol įvyks kuopos susirinki- j . .............. .... .......... .........
mas, pas mane į namus ir užsimo- i “us“"i39“e* 107 St. Tel. Pullman 0945 
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »^t.

atsakomam darbininkui. Frank Bra- Avė.
I ....O m W 107 Gi- Tol Pullman (KUR

Cicero, III. Atsišaukit: 
L. Mackevičius,

1908 So. 49th Avė. Cicero, III.
REIKALINGAS darfnninkas prie 

Tautiškų kapinių; darbas ant visados; PARDAVIMUI arba išsimaino cot-
Pirmyn Mišrus Choras rengia išya- atsišaukit i kapinių ofisą. K. čiuras. tage j mažą bizniavą namą arba j biz- 

žiavimą j Jeffersono girias nodėhoj,~ nj. Randasi 78rd St. ir Oakley Avė.
rugp. 14 d., Choras kviečia visus 
skaitlingai atsilankyt. Rengėjai.

Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 
piknikas su dovanomis įvyks sekma- 
dienyj, rugniučio 14 d., 1927 m., Jua- 
tice Park Darže.

Gerb. Publika nepamirškit atsilan
kyt ir smagiai laiką ant tyro oro pra
leist.

Kviečia KOMITETAS.

Pranešimas S. V. ir M. P. K. na
riams. Lietuvių Vyrų ir Motetų^ Pa
šalpos Kliubas tapo suvienytas su S. 
D. T. Y. Kliubu. Susirinkimas jvyks 
Pėtnyčioj, August 12 d., 7:30 v. v., 
Mildos svet. Visi nariai privalote at
silankyt, nes yra svarbių reikalų nu- 
tart. S. V. ir M. P. K. Wm. Y tiška, 
nut. rašt.

REIKIA inteligentiško lietuvio gy
venančio West Side i real estate ofi
są. Joseph Rokoz, 3757 W. 57th St. 
kampas Hamlin Avė.

Atsišaukit:
Pullman 4396 

11955 So. Halsted St.

PARDAVIMUI prie 4548 Wallace*. AV*-'* *• V V/ * |/*m TV |
... | St., 2 aukštų namas, cash įmokėti

Help Wanted—Female $iboo, ir po w j >
Darbininkių Reikia j2“1 kambarių flatai, u auKStas, 7

kambarių natas, flatai apšildomi, yra

mėnesį, 1 aukštas 1 
atai, 2 aukštas, 7 i

MOTERŲ sortuoti “waste” popie
rių su ar be patyrimo. Atsišaukite 
1445 So. Peoria St.

elektra, gasas ir tt. Savininkas ant 
vietos, arba Koch, 2608 S. Halsted St. 
Tel. Victory 6590.

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo. Gera mokestis. Val
gis ir guolis ant vietos. Boulevard 
7635, 8800 So. Emerald Avė.

....Lietuvių Kriaučių 269 sk. A. C. W. 
of A. mėnesinis susirinkimas įvyks j 
Pėtnyčioj. Rugp. (Aug.) 12 d., 7:30 
vai. vakare, Amalgameitų Unijos s ve 
tainėj, 1564 N. Robey St. Visi nariai 
ir narės kviečiami skaitlingai atsilan
kyt, nes. yra daug svarbių reikalų ap
tarimui.K. Navickas, rašt.

REIKIA moterų patyrusių ir ne
patyrusių prie siuvimo maišų. Con
solidated Bag & Burlap Co., 822 So. 
Paulina St.

Pigiai parduodu 8 kamb. rezidenci
ją, labai dideli namai, geri didelei šei
mynai. Asbestų stogas, geležies stul
pai ir beams, mūras visur aplink, 2 
karų garažas, brukavota alley. Pui
kioj apielinkėj. arti katalikiškos 
nyčios, mokyklos ir karų linijų. 5654 
So. Maplewood Avė.

baž-

Automobiles
PARDAVIMUI 1 tono Ford trokas, 

ekspres body. August Kin,g 2504 W. 
69th St.

PARDAVIMUI ar mainymui 10 pa
gyvenimu muro namas po 6 ir 5 kum- 
barius. Kaina $55.000 mainysiu ant 
garažo arba didesnio namo.

G. WASLOVAS, 
3008 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 7458

SU mažu įmokėjimu galite lio Summer resorto, 9 karvės, 2 ark- 
nnnirkti nnuin fi kambarin mu- liai’ 26 kiauli?B. vištų, ir visokios ma- nupirgii naują o Kamnanų mu §inerijos kaH lik reikalingas. Ant 
TO bungalow puikiai pabūdavo- Žviravoto kelio. Parduosiu pigiai, į- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei , mokėti reikia $2,500. Atsišaukit nuo 
. . .. . , ,. . v , ! 6 iki 8 vai. vakare. Chas Zekas, 4454kas nori, gali pirkti ir už cash. So Westem Avė.
Namas randasi puikioje Mar-
ųuette Park apielinkėje, tik1 
trejetas blokų nuo parkų, arti i 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė-1 
jas gaus lengviausias išmokėji- l 
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.

liai, 25 kiaulės, vištų, ir visokios ma
šinerijos kas tik reikalingas. Ant

PARDAVIMUI FARMA 
IŠ AKCIJONO

i Persiduos iš akcijono 200 akrų far- 
1 ma su triobomis, August 20 d., 1927 
m., 11 vai. iš ryto, Marinette mieste, 
Wisconsin valstijoj. Farma randasi 
pusantros mylios nuo Pembine mies
to. Del informacijų kreipkitės vakare.

B. KUNDROT,
3816 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų po 4 kam 
bagius muro namas. Basenrentas 7 
pėdų. Morgičius duoda savininkas. 
5016 Wentworth Av, Savininkas 3862, farMa Wis. valstijoj, nauji bu- 
oo. neuzie av. dinkai, 20 karvių melžiamų, mainysiu

' ” ' ant namo, atsišaukit pas sūnų. 4357
PRIVERSTAS parduoti 5 kambarių So. WashtenaW Ave. lafayette 1329 

namą, l1^ aukščio, 50x125 lotas, fur-1 
nace šildomas, aržuolu baigtas, muro ----------------- Įjn-------- r-;----------------
fundamentas, 2 karų garažas, visi) Financial
improvmentai sudėti. Kaina $6000/ Finansai-Paskolos
Namas randasi 6611 So. Hoyne Ave 1
Savininko Tel. Vincennes 2975. ANTRIEJI morgičiai byle kokia su- 

_____ma, padaryti ir nupirkti į vieną die- 
i ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
156 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

BIZNIERIAI!
Jeigu jums biznis įkirėjo, aš 

jus paliuosuosiu. Kampinis na
mas muro namas, ant plataus 
loto, gera auganti vieta, 2 — 
po 6 kamb., kieto medžio tri- 
mingai, vidui moderniškas įtai
symas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 boileriai.

Apačioj vieta dėl nedidelio 
biznio. Gražus trijų ruimų pa
gyvenimas su visais paranku-* 
mais. Trijų karų garažius. Mai
nysiu ant bizniavo namo geroj 
apieltnkėj. Jeigu reikės cash, 
pridėsiu kiek bus reikalinga..

Klauskit M r. Smith
4457 S. Talman Avė.

Tel. Lafayette 0455.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraictus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous
įvairus

STOGDENGYSTR

BARGENAS
Pardavimui 2 lotai 50x125 ant Oak

ley Avė. arti 72 Sa. Kaina $1250.
Pardavimui 3 aukštų mūrinis na

mas, 3-6 kambarių, garu šildomas, 
randasi North Side. Visi 3 flatai iš- 
rendubti ant metų laiko, rendos neša | 
$3800 j metus. Savininkas gyvena i
South Side, parduoda pigiai arba pri- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ims lotą į mainus ir cash. W. J. Le- ir garantuojamas už $4. Automobi- 
kis, 6246 So. Western Avė. Republic lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
3200. apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu-

 mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

rę unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOPING CO. 

8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

Pardavimui 2 po 30 pėdų lotai, dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
1 1 * ra nnilofl darbininkai cnmdnml

prie Albany Avė., j pietus nuo 
72 St. Parduosiu pigiai, priim- 
sius % cash, o kitus morgičiais 
1 arab 2 metams. Yra vanduo, 

šalitakiai ir apmokėti.
Atsišaukite pas Mr. C u siek, 
State 1717, arba rašykit, 925 
Newport Avė.

suros,

Pirmas didelis bargenas. Su 
500 dol galima įsigyti du namu 
ir garadžius dėl 2 karų. Taippat 
mainysiu ir ant lotų, jeigu kas 
norėtų. Kreipkitės pas K. J. 
Gervilis, 726 W. 18 St. Tel.: 
Canal 4603.

Bridgerort rainting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utį alkom 
malevą, popierą, stiklus ir t. L 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. S. RAMANOIONIS. Pree.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

Exchange—Mainai
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
MAINAU 7 ruimų medinis namas ——-----------------

ir 2 lotai 60x125, mainysiu ant bun- j ELECTRIC KONTRAKTOR1US 
galow. Kaina $5000. Seniausias ii lietuvių, kur duoda

2 Pagyvenimų muro namas po 6 užganldinimą. Įvedam elektros dra- 
kambarius, gražioj vietoj. Mainysiu tus, motorus, taisom elektros raik
ant medinio namo 2 ar 4 pagyveni- ! menys, fikčerius ir t. t 
mų, nėra skirtumo kur nebūtų.

G. WASLOVAS,
8008 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 7453
MAINYSIU 3 pagyvenimų muro 

i namą po 6 kambarius, gražioj vietoj.
1 Rendos j mėnesį $245. Mainysiu ;nt 
bizniavo namo tinkamo dėl saliuno.

G. WASLOVAS, 
8008 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 7453

i reik
menys, fikčeriuR ir t. t

W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 

! stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
EKSTRA. Mainysiu arba randuosiu AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

naują kepyklą su nauju namu. Tel.
Virginia 0388.

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
8106 S. Halsted St., Chicago, I1L


