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SSSR gresiąs rimtas Ja|l0l,iia sutaiko smoiimą 
° n kareiviy, Kinus

vidaus krizis Japonų žmones priešingi gink
luotos jėgos demonstracijai 
Kinų žemėj

Britų lordų buto reforma 
vimas gal nebeįvyks

Japonija sulaiko siuntimą dau 
giau kariuomeuės j Kinus

Sovietams gresiąs rimtas 
vidaus krizis

Britu premjeras atatups 
tas traukiasi atgal

Raudonasai teroras maža ką te
padeda; žmonės atsisako 
jam nusilenkti

Valdžios projektas reorganizuo
ti lordų butą veikiausiai bus 
užmestas

RYGA, l^itvija, liepos 7. 
[Chicago Tribūne koresp. Do
na 1d Day]. — Del rimtų maiš
tų įvairiose Rusijos gubernijo
se, dėl nuolatos brangėjančio 
gyvenimo, dėl nedarbo didėji
mo ir dėl nepartinių politinių 
darbininkų organizacijų nuola
tinio augimo, sovietų Rusijos 
valdžia susitinka su labai rim
tu vidujiniu krizių.

Dag raudonasis teroras, ku
ri sovietų čeką vėl atgaivino 
tuojau, kai Varšuvoje buvo 
nužudytas sovietų ministeris 
Voikovas, nė kiek nesumažino 
pasikėsinimų prieš sovietų val
dininkus. Ekzekucijos įkaltų, 
laikomų Lubiankų kalėjime 
Maskvoj ir Gorochovame kalė
jime I^eningrade maža' bedaro 
įspūdžio gyventojams ir maža 
juos bebaugina.

Vienas užsienio diplomatinis 
valdininkas Maskvoj, su ku
riuo korespondentui teko kalbė
tis, pasakė, kad ta aitri kam
panija, kurią sovietų vyriausy
bė šiandie veda prieš Angliją tai 
esą tik pastangos nukreipti 
Rusijos žmonių dėmesį nuo vi
daus dalykų į užsienio klausi
mus. Gąsdindami užsienio ka
ru, bolševikų viršilos tikisi 
gauti žmonių paramos sovietų 
valdžiai.

Pasak to valdininko, raudo
nasis teroras esąs atkreiptas 
prieš buvusią buržuazinę inte
ligentiją, bet čeką [politinė 
policija] vartojus tatai tikslu 
padengti 
aktingų nepąrtinių darbininkų. 
Užsienio atstovai Maskvoj ap
skaičiuoją, kad nuo Volkovo 
nužudymo Varšuvoje iki šiol 
buvę areštuota nemažiau kaip 
12,000 asmenų. Per tą laiką 
vienoj tik Maskvoj buvę sušau
dyta truputį daugiau kaip 
asmenų.

Nemažo vargo sovietų 
riausybė turinti su naujos 
tegorijos bedarbiais, komunis
tais, kurie neteko darbo dėl vy
riausybės pradėtos ekonomijos. 
Bedarbiai reikalaują darbo, 
jų reikalavimus remia tie 
draugai, kurie dirba.

LONDONAS, liepos 7. — 
Atrodo, kad Britų vyriausybės’ 
projektas reformuoti lordų 
butą, padaręs kone jiolitinį fu
rorą, bus galų gale užmestas, 
bent šiuo tarpu.

Per debatus atstovų bute va
kar premjeras Baldui n pasakė, 
kad tasai lordų buto reformos 
planas buvęs vyriausybės pa
siūlytas tik kaip “bazė diskusi
joms ir kritikai.” Mat tam 
sumanymui atsirado daug prie
šininkų ir pačioj Baldvvino kon- 
servatorių partijoje.

Darbiečių. vado Ramsay 
MacDonaldo pasiūlymas parei
kšti valdžiai papeikimą dėl jes 
sugalvotos lordų buto reformos 
buvo atstovų buto atmatas 
362 balsais prieš 167.

TOKIO, Japonija, liepos 7. 
Praneša, kad Japonijos vyriau
sybė sulaikė siuntimą daugiau | 
kariuomenės į Kinus, gavus iš 
savo konsulo Tsinane įspėjimą, 
kad visoks pavojus ja nonų g.- 
ventojams ten jau praėjęs, ka l 
jie jokios apsaugos nj’eika'in 
gi ir kad siuntimas 
kariuomenės tik 
šintų kiniečius.

Girdėt taipjau, 
niuose Japonijos 
lę tiprių nesutarimų dėl padė
ties Kinų Šantungo provincijo
je. Japonų visuomenės opini
ja iš viso yra priešinga bet 
kuriai ginkluotos jėgos demon
stracijai Kinuose ir laikraš
čiai ragina vyriausybę ištrauk
ti

daugiau ’ 
la iau su k ir-į

kad o.c.’al 
rateliuose k

iš Kinų visus kareivius.

Klerikalu maištininkai 
turės ‘pakutavoti’

maištams nurimus prezį-Tik 
dentas Calles žada dovanot 
bausmę nusikaltėliams

suėmimą tūkstančio
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MOTERMKfi UŽMUŠTA AU
TOMOBILIŲ KOLIZIJOJ

FENNIMORE, Wis., liepos 
7. — Automobiliams susidūrus; 
buvo užmušta vienu jų važia
vusi moteriškė, Mrs. Harley 
Poole, iš Bloomingtono. Va
žiavęs antru automobiliu T. 
VVilliams buvo .skaudžiai 
žeistas.

su

RICHMOND, Va., liepos 
Virginia valstijos kalėjime 
ktros kėdėj tapo nužudytas L. 
Boersig, pasmerktas už užmu
šimą dviejų mažų vaikų.

ele-

6 pasažieriai sužeisti ae
roplanui apsivertus

GRAND RAPIDS, Mich., lie
pos 7. — Didelis trimotorinis 
aeroplanas, skridęs su aštuo 
niais pasažieriais iš Muskego- 
no į Detroitą, bandė nusileisti 
netoli nuo Grand Rapids, bet 
pasiekęs žemę apsi vertę per 
galvą. šeši pasažieriai buvę 
taip skaudžiai sužeisti, kad 
reikėjo gabenti į ligoninę. Kiti 
du irgi užsigavo, tik leng
viau.

lie- 
de- 

partamentas skelbia, kad prieš 
ateinančius rinkimus Meksikoj 
nė vienas asmuo, kurs už są
mokslus prieš valdžią ir už 
maištų kėlimą buvo pasiųstas į 
Las Marias baudžiamąją kolo
niją, nebus iš ten paleistas. 
Departamentas sako, kad toks 
klerikališkų • maištininkų pa- 
liuosavimas vien pagundytų ki
tus tęsti toliau 
prieš valdžią. Tik 
1928 metų lapkričio 
jei kraštas visai 
prezidentas Calles,
savo prezidentavimą, paskelb
siąs 'amnestiją visiems esan
tiems baudžiamojoj kolonijoj 
nusikaltėliams.

MEKSIKOS MIESTAS, 
m>s 7. — Vidaus reikal

sąmokslus 
ateinančių 

pabaigoj, 
nurimsiąs, 
baigiamas

Filmų aktoriai ir akto
rės organizuojasi

Rusai protestuoja prieš 
Sacco-Vanzetti žudymų
MASKVA, liepos 7.—“Mopr”, 

tai yra Tarptautinės Revoliuci
niams Kaliniams Gelbėti Drau
gijos rupesniu visoj sovietijoj 
laikomi mitinga protestui prieš 
Amerikos teismų neteisingumą 
ir prieš pasmerkimą nužudyti 
Sacco ir Vanzetti. 
valstybės banko 
priimta rezoliucija 
pareiškimu:

“Buržuazinės Amerikos val
džios vartojamos priemonės, 
susidedančios iš revoliucininkų 
kankinimų, areštų ir sušaudy
mu, dar stipriau suvienys mus 
socialistinės [?] valstybės kū
rimo darbui.’’

Maskvos 
tarnautojų 

baigiama

Didelė traukinio katas
trofa Vokietijoje

BERLINAS, liepos 7. — 
Harz kalnuose įvyko traukinio 
katastrofa, kurtoj, kiek žinia, 
devyni žmonės buvo užmušti.

Traukinys palengva ėjo že- 
į klonį, kai staiga lokomo- 
ir pirmutinis vagonas iš- 
iš bėgių ir nusirito 100 
j pakalnę.

myn
tyva
šoko
pėdų

Užmušti buvo keturi lokomo- 
tyvos tarnautojai ir penki pa- 
sažieriai.

HOLLYWOOD, Cal., liepos 
7. — Masiniame kintamųjų pa
veikslų aktorių mitinge, kuria
me dalyvavo septyni šimtai ai 
daugiau vyrų ir moterų, buvo 
priimta rezoliucija prisidėti 
prie Actor’s Equity Asociacijos 
kintamųjų paveikslų skyriaus 
ir sutaisyti darbo 
gramą.

Kalbėtojais buvo 
tamųjų paveikslų 
Ernest Torrence,
Beery, Charles Ray, 
Meighan, Conrad Nagel 
Lytell.

sąlygų pro-

žinomi kru-
aktoriai

Wallace
Thomas
ir Bert

Portugalijoje, matyt, 
vis neramu.

LISA BONAS, Portugalija, 
liepos 7. Vietos spaudos pra
nešimu, vyriausybė suėmus ir 
sukišus į kalėjimą tryliką por
tugalų, kurie turėję pradėti re
voliucinį .judėjimą Portugalijo
je sulyg Paryžiuje veikiančio 
komiteto direktivomis. Tatai 
rodo, kad Portugalijoje valdžia 
bijo sukilimų atsinaujinimo.

DEL PAČIOS IŠSISPROGDL 
NO DINAMITU

VINTON, la., liepos 7.
Del to, kad pati pametė jį ir 
atsisakė grįžti namo, vietos pi
lietis Ray Muhanna, 35 metų, 
dinamitu Usisprogdino. Jis bu
vo į gabalus sudraskytas.
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[Pacific and Atlantic Photo 1
Cukrinis vestuvių pyragas vieno San Francisco milionie- 

riaus dukteriai, Miss Mildred White, ir pyrago kepėjas, ki
nietis Wong Pong. Pyragas, meningai padarytas bokšto pa
vidalu, parėjo 600 dolerių.

Amerikiečių plaukimas į Rusų kontr-revoliucinšnkai 
ima labiau veiktisoviely Ousiją

1 * - ...Maskvą atvyko būrys Jungti-, PRAHA, Čechoslovakija, lie- 
nių Valstijų biznierių ir 
suomeninkų

pos 7. — Nežiūrint raudonojo 
teroro Rusijoje, kurjerai iš ru
sų kontr- revoliucijos centrų
RumanijoJ, pietų Francijoje ir 
Berline niekados dar nebuvo

į Maskvą taip veiklus, kaip dabar.
asmenų’ Slaptuose mitinguose, laiko- 

centrai inėj e Europoje, 
girdus

MASKVA, liepos 7. — Ame
rikiečiai urmu pradėjo plaukti 
į sovietiją. Dabar 
atvyko visas būrys 
dalyvavusių Tarptautinių Pre- muose
kybos Rūmų suvažiavime Stok- tie kurjerai patvirtina
holme, Švedijoje, jų tarpe Ed. apie kilusius didelius nesutiki-
Filene, Bostono pirklys; Yale mus bolševikų vadų tarpe ir
Universiteto profesorius Jero- apie pasirodymą orizonte naujo 
me Davis; senatorius Frank L. 
Fay; VVashingtono teisininkas 
Clarence DeKnight ir Dr. Jas- 
per J. Mayer, atstovaująs llol- 
lywoodo Lasky-Famous Play- 
ers filmų kompanijai.

Nežiūrint Anglijos įspėjimo, į 
kad esą pavojinga važiuoti į 
sovietų Rusiją, keletas dešim
čių Stokholmo suvažiavimo de
legatų ir svečių priėmė sovietų 
vyriausybės pakvietimą pada
ryti vizitą Maskvai. Be to, 
sovietijoje lankosi dabar būrys
Amerikos studentų, profesorių revoliucininkų sugebėję 
ir įvairių visuomenės darbuoto- sišmugeliuoti į Rusijos 
jų, kuriems profesinių sąjun- kus. 
gų centralinė taryba rūpinas 
parodyti krašto įdomybes.

asmens, kaipo dabartinio mas
kviškio diktatoriaus Stalino 
leitenanto. Tas asmuo esąs 
vienas Eliava, buvęs tylus par
tijos narys, bet dabar vis di
desnės darąs įtakos Stalinui.

Generolo Vrangelio ir gen. 
Kuačevo kontr-revoliuciiKinkai 
stropiai seka kovą dėl valdžios, 
einančią tarp dviejų komunis
tinių grupių, vienos Stalino, 
antros Trockio vadovaujamų.

Tuo tarpu apie 50,000

Traukinio iš bėgių iš-! 
trūkimas ties Joniškiu ;

kontr- 
jau į- 
fabri-

10 žmonių žuvo trauki
nių katastrofoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 7. — Ties Apatalca ^e- 

, „RYGA, Latvija, liepos 7. Ježinkelio stotim, Mendozos 
I ies Joniškio stotim, Lietuvoj, provincijoje, dviems trauki- 
ištruko iš bėgių ekspresinis njams susidūrus dešimt asme- 
Bjerlino-Rygos traukii^s, te- nų buvo užmušta ir apie trisde- 
čiau žmonių niekas nenukentė- sužeista. Vienas traukinių 
jo. luo traukiniu važiavo į ,gabeno Čilės kadetus, keliavu- 

r 1 sius j Argentiną dalyvauti 
Jacob nepriklausomybės šven-

Tuo traukiniu važiavo 
Rygą ir .'unyt r ii 5'“ 
basadorius Vokietijai, .7 
G. Schurman. Jis buvo lengvai iškilmėse sekmadienį, ant- 
sukrėstas. 'rasis buvo paprastas pasažieri-

nis traukinys.

ORH FARMERYS IŠSPROGDINO 
SAVO NAMUS; PATS IR 

DUKTĖ ŽUVO

Iš Pennas angliakasiii 
kovos lauko

PORTAGE, Pa., liepos 6. 
[Musų koresp.]. — Liepos pir
mą dieną išėjo centralinės 
Pennsyvanijos angliakasiai 
streikuoti. Darbą metę 15,000 
kasyklų darbininkų. Bet ne vi
sos kasyklos sustojo dirbusios. 
Liko dar dirbti tos kasyklos, 
kurios tebemoka angliakasiams 
algas pagal Jacksonvilles su
tartį. Bet tokių maža yra.

Beveik visos anglies kompa
nijos priklauso kasyklų savi
ninkų asociacijai. Kurios kom
panijos yra nepriklausomos, 
tai tos turi gerų orderių (už
sakymų), todėl jos ir dabar 
dirba ir darbininkams moka 
Jacksonvilles sutarties algas.

an gi ia- 
kai ku-

nuoš. jų 
visai ne
mažesne

Portage apielinkėje 
kasiams sustreikavus, 
rios kompanijos tuojau primu
šė notas, skelbdamos, ki’d jos 
mokėsią tokias algas, kurios 
buvo mokamos 1917 metais, ir 
rabino angliakasius eiti dirbti 
nuskelta mokestim. Angliaka
siai tečiau kompanijų skelbi
mus ignoravo ir 100 
išėjo į kovos lauką, 
manydami eiti dirbti 
alga.

Kai tik centralinės Pennsyl- 
vanijos angliakasiai sustreika
vo, tuojau prasidėjo unijistų 
angliakasių areštai. Liepos 2 
dieną Cearfield paviete buvo 
areštuoti astuoni angliakasiai 
streikiieriai, Oambria paviete ke 
turi, daugiausiai už dalinimą 
.laiM'lių neimi j ingiams alnglia-
kasiams, kad jie neitų į kasyk
las dirbti ir nelaužytų streiko. 
Dalindami lapelius mat tie uni- 
j i štai buvo užėję ant 
jos žemės.

Kuo šis streikas 
sunku pasakyti, bet

kompani-

pasibaigs, 
angliaka

siai yra pasiryžę streikuoti iki 
pergalės. —Pasaulio Vergas.

Žemės drebėjimas 
Alaskoj

SEWARD, Alaska, liepos 7. 
— Vakar apie penktą valandą 
vakaro čia ir apielinkėj buvo 
jaustas žemės drebėjimas. 
Manoma, kad supurtyrhai buvo 
pagimdyti Bogoslovo ugniakal- 
nio, 800 mylių į pietų vakarus 
nuo Sewardo, kuris dabar pra
dėjo veikti ir mesti lavą.

ANDERSON, Ind., liepos 7. 
— Marvin Godd, 54 m., pašo
vė savo podukrą, 16 metų, nu
šovė savo žmoną ir pagaliau 
pats galą pasidarė. Tragedija į- 
vyko dėl šeimyninių nesutiki
mų. Codd nemėgęs, kad poduk
ra perdaug su kavalieriais už- 
siimdavus.

Lenkai gauna Amerikoj 
$15,000,000 paskolos
VARŠUVA, liepos 7. —Len

kų vyriausybė pasirašė su A- 
merikos bankininkais kontrak
tų dėl $15,000,000 trumpalai
kės paskolos.

Skolintojai yra New Yorko 
Chase Securities Corporation, 
Bankers Trust Co. ir Blair & 
Co., su kuriais derybos buvo 
vedamos per keletą mėnesių.

Kontrakte paskolos įlenki j ai 
numatoma iki $60,(XX1.000, bet 
tąją sąlygą, jei Lenkija priims 
Amerikos bankininkų sutaisytą 
jai finansinį programą.

Amer. komunistai niaujasi 
dėl vadovybės

MASKVA, liepos 7. — Ame
rikos komunistų partijoje, kuri 
oficialiai vadinasi Workers par- 
ty ir kurią Maskva menkai te
vertina, dabar vėl eina “faitas” 
dėl vadovybės.

Maskva mano, kad Amerikoš 
komunistai visai neturi to, ką 
amerikiečiai vadina “pep” —• 
energijos, gyvumo, revoliucinės 
dvasios. Maskviškių vertinimu, 
jie esą per sotus, nutukę ir iš
tižę. ,

Kova amerikiečiuose komu
nistuose atsinaujino nuo 44iko, 
kai mirė vvorkers partijos sek
retorius Ruthenberję. Viena 
fakcija nori, kad partijos vadu 
butų clevelandietis Jay Loves- 
tone ir kad partijos centras 
butų perkeltas iš Chicagos • į 
New Yorką. Antroji fekcija 
nori vadu turėti buvusį Ruth- . 
enbergo priešininką VVilliamą 
Z. Fosterį, kurs stoja už tai, 
kad generalinis partijos štabas 
butų Chicagoje.

Dabar Foster, Robert Minor 
ir kiti Amerikos komunistų de
legatai kominterno konferenci
joje apleido Maskvą ir grįžta 
atgal į Ameriką kovos tarpu
savy, kovoti už vadovybę. Vy
riausi Lovestone’o rėmėjai yra 
Louis Engdaghl, Robert Minor, 
Wm. Knise ir Max Bedacht, 
tuo t tarpu kai už Fosterj gal
vas guldo Wm. F. Dunne, Eart 
Brovvder, Al. Bittelman, James 
Cannon, Arne Swabeck ir kiti.

Du milicijos oficieriai 
žuvo aeroplanui 

nukritus
GREAT BENĮ), N. Y., liepos 

7. — Aeroplanui nukritus, už
simušė darę skraidymo manev
rus du New Yorko nacionalinės 
gvardijos karininkai, kapit. 
Curtis Wheeler ir Įeit. Gari 
Sack, abudu iš Ncw Yorko.

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

Bendrai gražu ir vėsu; 
rokas žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 60° ir 67° F.

šiandie saulė teka
džiasi 8:28. Mėnuo 
2:15 ryto.

sti i>

buvo

DULUTH, Minn., liepos 7.— 
Netoli nuo čia gyvenęs farme- 
rys Edvvard Holland, matyt 
gavęs proto pamišimą, dinami- 
|tu išsprogdino savo namus, ku
riuose jis pats ir jo trejų me
tų duktė žuvo. Dvi vyresnės 
dukterys buvo pavojingai su
žeistos, bet motina ir vienas

5:22, lei-
leidžiasi

kūdikis išliko sveiki.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperaciios Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

% ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą 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 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2316 VVest 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.« =====....   zi



Į ĮkorespondencijosĮ
So. Boston, Mass.

Bendras frontas; revoliucija ir 
Smetonos valdžia nuversta.

Birželio 221 d., Lietuvių Sve
tainėj tapo sutvertas bendras 
frontas (iš sandariečių, socia
listų ir komunistų) ir išnešta 
labai svarbi ir labai revoliucin
ga rezoliucija, su kurios pagal
ba Smetonos valdžia sutriuš
kinta amžinai.

jr*rr.TTENnSv ofiicajto, m.

New Konsington, Pa.
Angliaksių kova ir lietuvis mu

šeika

VVENNERSTEN'S
. TOohemianTTppo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

< ,i

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE* 
r NE/ NEI VIENO

Uaai* akynaja mm laiku

būdas siųsti

n4jimaa yra dalykas gyvu 

•varto* Mmyvaj ir U* Ui 

Ir mr. jautum, kad tai

urpui. atvirai ir laurai 
pcrgrtldaaU.

GEROVĖS skYRIUS 
del'aprupinimo 

MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Specialės Vidurvasario
EKSKURSIJOS

LIETUVON
Išplaukia didžiausiu laivu
S.S. LEVIATHAN

Iš Ncw Yorko Rugpjūčio 1
Šias ekskursijas ves šie U. 

Lines atstovai:
Mr. CHAS. KRCILEK 

Chicagos Vyriausias Agentas 
Mr. W. O. FITCH 

Clevelando Vyriausias Agentas 
Mr. M. G. MURPHY 

Detroito Vyriausias Agentas
Būdami tiesioginiai U. S. Lines 

samdiniai ir vedę daug ekskursijų 
praeity, šie vyrai pilnai prityrę 
pagelbėti keleiviapis ir suruošti per
kėlimą burių ir bagažo tiesiai j 
vietas Europoj.

Keliaukite su jais malonioje drau
gėje savo tautiečių ir gausite 
neprilygstamų patogumų dėl kurių 
U. S. Lines ekskursijos yra pagar
sėję.

O jei norite keliauti bile kitais 
U. S. Lines laivais, tai rugpjūty per 
Angliją-kranciją-ar Vokietiją bus sic 
išplaukimai:
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.

S.

Republic ....................Rugpj 3
Pres. Harding............... Rugpj 10
Geo. Washington........ Rugpj 17
Leviathan....................... Rugpj 20
Pres. Roosevelt............. Rugpj 27

Paprašykite jūsų vietos agentą
šiandie pilnų informacijų arba rašy
kite pas:

United
States L ines

110 S. Dearborn St., Chicago o
Bro*dway, Ncw York City

Saugiausias

Ir visa tai įvyko labai leng
vai, ir štai kaip:

Virš minėtos trys srovės la
bai lengvai susitarė, sušaukė 
konferencijų, sutvėrė bendrų 
frontų, sukėlė revoliucijų, išne
šė rezoliucijų, ir marš ant 
Kauno. Kaip jie nuvertė Sme
tonos valdžių, tai tas nesvarbu 
ir apie tai nė nerašysiu. Tik 
svarbu tai, kaip jie tvėrė bend
rų frontų ir kėlė revoliucijų.

Pirmiausiai, kaip ir išpuola 
susirinkus visiems, komunistai 
kaipo specialistai* revoliucijų 
pradeda kelti Revoliuciją, — 
pradeda atakuoti socialistus ir 
iš dalies sandariečius. Jus, gir
di, priešai darbininkų, buržu
jai, kapitalistų uodegos, šunys, 
kontrrevoliucionieriai ir taip 
toliau. O socialistai su sanda- 
piečiais, žinoma, kaipo prasti 
revoliucionieriai žiuri ir tyli. 
O gal jie tik grupavo savo ei
les ir nenorėjo be reikalo tuoj 
iš pradžių eikvoti spėkas, tad 
laukė, kada komunistai nu- 
silps; tąsyk jie šoks ir paims 
viršų. Žinoma, kaipo nuosai
kieji taip jie ir padarė. Kada 
anų spėkos išsiaikvojo, tai ši
tų vadas Džiordž Gegužis 
pašoko p i r m a s, o po jo 
ir kiti (buvo 3 socialistai, apie 
19 sandariečių ir 23 komunis
tai) : Kazlauskas su pačia, Ja
nuška su pačia ir tt. Komunis
tai sudarė 23 kareivius vieni 
prieš socialistų ir sandariečių 
dviejų partijų 22 kareivius. Na, 
ir pradėjo batalijų. Gegužis 
griebė už mandatų, komunistas 
(regužį už gerklės, sandarietis 
komunistų irgi už gerklės. Ki
tas komunistas sandarietį už 
gerklės. Tąsyk policijantas 
(džienitorius su uniforma) ko
munistą su buože per tuščią 
galvą pokšt. Bet iš tuščio 
nei Saliamonas nieko neišspau- 
dė. Taip ir iš komunisto tuš
čios galvos nebuvo nei smage- 
nų, nei kraujo, tik guzas 
ko.

Na, tuoiŲ revoliucija ir 
>aigė. Bostono lietuvių 
lartijos su 45 asmenimis
<o tai, ko negalėjo padaryti 
Lietuvos visi žmonės, 2 milio- 
nai gyventojų. Ir tai vis tik 
pasidėkavojank komunistams.

—Raut i naitis.

Nuo balandžio 1 d. 5-to dis- 
trikto organizuoti angliakasiai 
išėjo į streikų. Kuriam laikui 
praėjus po streiko paskelbimo 
nekurtos kompanijos susižvejo
jo streiklaužių ir pradėjo ope
ruoti kasyklas.

Viena kompanija pasikvietė 
valstijos kazokus ir gengs tū
rius, kurie yra vadinami ang
liakasių geležiniais poliemonais. 
Tu gengsterių būryj yra vienas 
man pažįstamas lietuvis iš 
Portage, Pa., būtent, K. Saru- 
kas. Pirnpau Sarukas buvo 
valstijos kazoku, ale vėliau ap
sivedė ir persikraustė į New 
Kensingtoną.

Jei New Kensingtono lietu-' 
viams streikieriams teks gauti 
nuo mušeikų su buože per gal
vą, tai tegul jie neužmiršta, jog ( 
tas smūgis gal jiems prisiėjo 
gauti nuo savo tautiečio, kuris 
uriegtam yra ir karštas kata
likas.

Birželio pabaigoj tarp strei
kuojančių unijistų ir streik
laužių įvyko muštynės. Streik- 
laužis pašovė vienų 
įpykę streikininkai 
kaltininkų ir baisiai 
Jie norėjo jį net pakarti, 
oolicija beišgelbėjo streiklaužį 
ir nuvežė jj j ligoninę.

Dar porą žodžių apie Saru- 
ką. Kiek man žinoma, 
Sarukas yra pasižymėjęs mu
šeika. Jis ne vienam darbinin
kui yra sumušęs buože galvą. 
Apie jo žiaurumų, nemažai jau 
buvo kalbama tada, kai jis bu
vo valdžios kazoku.

uhijistų. 
pasigavo 
sumušė.

Tik .

ORIENT, ILL.

iššo-

užsi- 
trys 
atli-

Sustojus mainose darbams, 
W. Smitas išvažiavo kitur dar
bo ieškoti. 'Žmogelis išvažiavo 
sveikas, bet grįžo iš Detroito... 
be galvos.

Praeitų mėnesį j j parvežė 
grabe. Vietoj galvos buvo pri
dėta popierine maska. Ant ry
tojaus jis tapo palaidotas Clin- 
ton, 111.. kapinėse.

—Frank Yocis.

Žaidimas
Su kūdikiu dažnai yra perdaug žai

džiama ir nuo to jie tampa nervin
gi ir neramus. Jaunas kūdikis rei
kalauja daug poilsio ir ramumo. Nors 
smagu yra matyti jj klykiant ir šyp
santis kada kuteni ar mėtai, bet at
siliepimus yra blogas ir gali jj pada
ryti nuvargusiu ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas karieu- 
kės, glaudintas įpratina jj to visados 
laukti. Suprantama, kad visi kūdikiai 
turi huti šiek tiek “lelojami.” IŠbu- 
dus reikia jj paimti ant rankų ir pa
laikyti tai vienaip, tai kitaip, kad vie 
ni muskulai nebaigtų perdaug. Moti
na sunaudoja daug nervų energijos 
“pridabojant” kud.kį, todėl reikia jj j 
pratinti iš jaunystės mislyti, kad yra 
kas nors daugiau ant šio pasaulio nei 
jis vienas. Kūdikis su kuriue per
daug lepinimų dasileidžiama vėliau 
karčiai apsivilsta paskui kada patiria 
kad mėnulio negali už tik paprašęs 
gauti.

pinigus namo

NION

Tai yra

Juokai
GERAI ŽINO MOTERŲ

TVARKĄ

AND CABLE

Racine, Wi$> Jis: — Žinai, dušyt, visgi ga
vau bilietus į operų.

Ji: — O, tai labai puiku — 
einu tuojau persirengti...

Jis: —-Gerai, gerai.w Pradėk 
iš anksto, nes bilietai ryt die
nos spektakliui.

Penktadienis, Liepos 8, 1927

Karaliene Žymiausių Cigaretų

Kuomet paprasti cigaretai
nepatiks jums—atsigrįžkite

prie HELMARU

Per dvidešimti metų tie geri cigaretai yra 
visuomet ištikimi jų mėgėjams ir įgauna 
vjš daugiau naujų.

Skirtumas tarpe visų kitų cigaretų ir 
HELMARŲ yra tas, kad HELMARAI 
yra tokie cigaretai kuriuos rūkytojai mėg
sta.

Nėra kitų pavaduotojų už HELMARUS.

Yra skirtumas cigaretų gerume negu jus 
esate bandę savo lupomis. Tūkstančiai 
vyrų grįžta prie HELMARŲ kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįšite prie Helmarų

Sianden
turėtų būti tas laikas

Heemlar
per 20 Metų

Žaislai
Malevoti, plaukoti ir gauruoti žais

lai nėra saugus, kadangi kūdikis daž
nai viską deda burnon. Jo žaislai tu
ri būti plaujami, be aštrių kampų. 
Mažyčiai žaislai, kuriuos galima bu
tų praryti nereikia duoti.

šioje mekaniško tobulumo gadynėje 
nėra galo žaislų Įvairybei. Paprasta? 
kūdikis turi jų tiek daug, kad jo do- 
mė išmetama. Jis bus geriau paten
kintas, jei gaus tik vieną, ar dvi dėl 
žaidimo, ir tokie paprasti virtuvės da
lykai, kaip drapanų gnybtukai, medi
niai Šaukštai, arba karoliai iš špūlių, 
tiek pat jam bus malonus. Žaislus rei
kia dažnai plauti, kadangi jie susi- 
putvina, o kūdikis juos kiša burnon.

Jūsų kūdikis tinkiynai tarps ir augs 
nuolatos didyn bei stipryn jei duosi 
jam geriausios priežiūros ir geriausj 
maistą. Vikrią ir stiprią sveikatą ga
vo tūkstančiai vaikų, kuriems buvo 
penima Eagle Pienas, kaip sako jų 
dėkingos motinos, šiomis motinoms 
nėra maisto labiau vartojamo su to
kiomis geromis pasekmėmis, kaip 
Eagle Pienas. Saugu sakyti, kad dau- 

laimingai iftaoszro ant 
Hafęle l’ieno, negu ant visi, kitų <lirt>- 
tinų fenų sykiu sudėtų.

Neekspcrimentuok su savo kūdikiu 
teikiant jam peną apie kurj abejoji, 
Borden’s Eagle Pienas yra gamtiškas 
maistas kūdikiams, nes jame nėra 
nieko kito, tik grynas pienas ir gry
nas cukrus. Nėra jokių abejonių a- 
pie jo grynumą, arba jo puikias pa
sekmes. Gydytojai rekomendavo Ea
gle Pieną „antims ir tukstantlms 
nedaaugusių ir menkų kūdikių. Eagle 
Pianas yra lengvai suvirškinamas, 
saugus ir patikėtinas kūdikiams pe
nėti.

telegrafuokit juos

NESIŲSKITE pinigų laiškais. 
Laiškai neina greičiau negu 
traukiniai juos veža. Jūsų mo
teris, vaikai arba motina namie 
gal reikalauja pinigų toujaū. 
Kuomet gausite užmokesti iš
mokėjimų dienoj, eikit tuojau 
j arčiausių Western Union Tele
graph ofisą ir telegrafuokit pi
nigus namo.

Į valandą la ko kaip jus už
mokėsite pinigus Westei^i 
Union Telegraph ofise, tie pini
gai bus išmokėti jūsų šeimynai.

Western Union Telegraph 
1,1 ofisas randasi netoli jūsų. Mu- 
Isų klerkai yra specialiai iš

mokinti, kad suteikus jums 
greitą, mandagų patarnavimą. 
S-vi pagelbo musu Cable Monoy 
Order Service jus taipgi galite 

I siųsti pinigus namo, nežiū
rint kur jie butų. Pinigai iš
mokami anos šalies, arba
Jungtinių Valstijų pinigais.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
COMPANY

Ska’tyk Š'Uo: prnius kas savai
tė ir pasidėk a Laičiai.

Per keletą metų p-lės Polkc- 
I rija ir Mikutė Petkiutės daly- 
I vaudavo musų vakarėliuose 
Į kaipo dainininkes ir lošėjos. 

Jos dar nemirė, tiktai priėmė 
Į moterystės sakramentą. Dvi 
I sesutės apsivedė du broliu. Bu

vusios p-lės Petkiutės dabar 
Į bus žinomos kaipo ponios Til- 
I tinienės. Velytina jauna ve- 
Į džiams sveikatos, didžių turtų, 

ir kad garnys jų nepamirštų.
Piknikų laikai

Visos didelės ir mažos drau- 
Igijos ruošia piknikus. Reikia 
džiaugtis, kad lietuviai veikia. 

Į Per paskutines keletą savaičių 
buvau mažais reikalėliais už
imtas, tad pavėlavau ir žinutes 
paduoti. Bet geriau vėliau, ne
gu niekados.

Lietuvos Brolių ir Seserų sa
vitarpinė D-stė buvo suruošus 
pikniką birž. 5 d. Midway Par
ke. Oras pasitaikė gražus, vis
kas butų išėję gerai, bet atsi- 

Irado vienas 
kietu kas ir 

(ieškoti. Na, 
I viai dvasios ,______ ______
(Vėliau trylinka sulankstė idojo 
Iį fordukty. ir išvežė lįiiiK.

Birželio 10 d. SLA. 100 Kp. 
itame pat parke turėjo suruo
šus pikniką. Vėl neišdegė, kaip 
reikia. Paimta netikę muzikan
tai ir jie nemokėjo tinkamai 

I publikos linksminti, kas ir ne- 
Išė negerumą. Sandaros 35 kp. 
paėmė Fincks farmerio mišką, 
ir tam miške ruošia, draugišką 

(išvažiavimą liepos 10 d. 10 vai. ------- ------ «------ ,
ryto. Kviečiami lietuviai šuva-j kadangi važinėjimui jis netin- 
žiuoti. — M. Kasparaitis. ka.

Ponas daktare, meistras 
prašo tamsių greifateiti.

—Ar jis vėl vaiko susilaukė?
—Ne, ne jis, tik jo žmona.

KRIAUSIAS PASIRINKIMAS

bepartyvis ir 
kur

PO

pa

striukas bukas vo- 
pradėjo priekabių 
ir davė jam lietu- 

pasiklausydami.

Komunistas, 
žydas posėdžiauja temoj: 
jie norėtų būti palaidoti 
mirties.

Komunistas pareiškia:
—Aš norėčiau, kad mane

guldytų kartu su Lenino mau
zoliejum.

Bcpartinis norėtų, kad jį pa
laidotų Aleksandro lavroje.

Žydas visai tyli.
—Na, o jus, — klausia jo,— 

<ur norėtumėt gulėti?
žinote ką, — atsako jis 

po nekurto tylėjimo. Aš norė
čiau, kad mane paguldytų kar
tu su Šone Ciperovičaite.

—Atsiprašau, — kreipiasi j 
j j, bet juk Šone Ciiierovičaitė gyva.

—Na, o aš ką? — Miręs?

GERA PROGA VIETOJ 
STOVĖTI

—Miesto Valdyba, berišdama 
klausimų, ką Kaune pirmon ei
lėn rengti, tramvajų ar auto
busus, sustojo ant autobuso.

—Taigi, stovėt tik ir galima,

Ekskursijos DYKAI!
Perežerą į Lith-Manor

Kreipkitės į NAUJIENAS.
Puikiu, mėlinu Michigan Ežero vandeniu, tik trijų valandų kelionė lai

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

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

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

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

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

$125
$25 įmokėti

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

Norintys gauti tikietų dykai j Lith-Manor ir atgal, 

išpildykit šj kupuonų ir pasiuskit arba atneškit j 
Naujieenas, 1739 So. Halatcd St.

klek tikietų norit?

Vardas

Adresas

Telefonas
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KŪDIKIO PIRMUTINIAI
METAI YRA SVARBIAUSI

Jack Londonas.

“Monachiki” Paslaptis
Į O 'pradžia gyvenimo priguli nuo maisto kokį jis 

c gauna laike dvylikos mėnesių. Maistas kuris 
budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku pilnai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio, 
Borden’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo juomi.
Jei Jum prlHiųalte munia iltį* paMkelblmi* nu Jimtj rnrdu Ir mlrenu, 
arbu prlulŲvlte niurna atvirutę, mit |>UM|ų.lme Jum., dykai, |>amu- 
kiniinų Juhu kalboje kaip |M*nėtl Jukų kudlk): talpKl vaiky kn.vfut^ 
Ir kltokloM Idou.toa literai ur«M>. Taroldumlti vl.u.e valktinėae Ir 
groaernAae.

I* ar .įduodu v m iltinė.o

THE BORDEN COMPANY 

Borden Building 
Nmr York, N. Y.

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

SCOHS EMU1SI0N 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą kuris turi daug cod-liver 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien —-
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia j) 
Scott’s Emulsion!

Scott X- Bowne, Bloomfield, N. J. 26-48

AR NORI BŪTI GRAŽIAUSIA MOTERIS

Miss Amerika
Kas yra poetų, dr.’lininkų, muzikantų ir rašytojų svajonė?

: GRAAIAUkHA MOTERIS! <

Kur galima gauti patarimu DYKAI kaip tapti graži.
Kur gal’ma gauti sveikus, nenuodijančius preparatus 
veidui, plaukams, rankoms graž'nti?
Kas prirengia p įskilusios grožybei įgyti prepara
tui pagal n u jausiu Paryžiaus receptų ir p.Inai garan
tuoja kiekvieną savo produkto
Turime savo I boratorijoj d dclj pasirinkimą visokiausių, 
kokius t.k pasaulyj yra grožybei įgyti preparatų: 
MOTERIMS: pudrų, visokįūmi.>s rųš’es, de) sausų ir rie
bių odos mestelės, ferfumų, hč’ons dėl plaukų ir tt.
VYRAMS: mostelės dėl ve:d<> pudrų, lotions dėl juodų ir 
šviesių plaukų ir tL, ir tukat: ličius kitokių preparatų.

* REIKALAUKITE KATALOGO
Siųskite Money Orderius. — Kainos žemos.

Sietle Lahratory
3138 So. Halsted St, Chicago, III.

Pinigai Lenkijon
ir i

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

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

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

(iarsinkities Naujienose”

(Tąsa)

Kalderis, išsiėmė piniginę, iš
bėrė iš jos pinigus ir čia pat 
Kamanui bežiūrint atskaitė sep
tyniasdešimt amerikoniškų ir 
Ividešimt du čiliškus dolerius. ( 

tarė 
penkiasdešimt 

nu rodysi,

žiūrėk Kamanai,
— Gausi 

tiksliai

aš pradėjau grimzti, visą lai
ką virvės laikydamasis. Kurti 
aplinkinė tyla buvo ardoma tik 
ntdusio ir oro siurblių šniokš
timo...

Minutei praslinkus aš įžiū
rėjau laivo denį, j viršų kyšan
čią^ didžiojo stiebo dalį, o už 
jos ir kajutę. Artinantis lai
vo visas pulkas mažų žuvyčių, 
kaip paukščių, mėtėsi į visas 
puses. Tuo tarpu mano akys 

vandens

Yards 4951 t
Mrs. Anielia Jarusz-KRushilias

AKUŠERKA
i 3252 So. Halsted St.

kalbėjo

jis. 
dolerių, jei 
kur Aitu stovi ir šimtą jei už- 
riši jai virvę ir ištrauksi.

Kanakas nejudėjo iŠi vktos. .M)giprat(> ukanotoj
ui.ii. .u cic.jo a er,S'■ $vįesoj įn pažvelgęs į duris, 

.i ve niop. 4 ei vu no In‘' nanUk\įaiI septyneto pėdų aukš- 
ngo daugiau negausi — ir įsi- ‘ ....
įėjo jis piniginę.

Palauk, šeimininke! —pra
kalbėjo Kanakas. — Tegu bus 

Maip, kaip tu nori!
Jis numetė nuo savęs aude

klo gabalą, kuris dengė jį pu- 
ian ir jo vieton užmovė diržą, 
irie kurio kabojo didelis pei- 
:s; paskiau dar visa ko dūliai 
iririšo virvę pažastėje ir pa
griebęs kitą, ant kurios kabo
ti pririštas akmuo, pasinėrė ties 

; <’ą vieta, kur buvo kajute, bet 
kęsdamas šokt<rėjo į šalį. Mes 
aatėm, kaip jis vienu šuoliu 
Įsidūrė ties kajutės durimis, 
riėįo prie jų stengdamąsis ne- 

■aslysti ant glitu 
~o kajutėj.

Iš musų rankų 
i i virvė sustojo, 
mes pajutom, kad ji pradėjo 

1 Judėti ir netrukus iš kajutės iš
šoko Kamanas, gindamųsis 
nio mums nematomo priešo. 
Kažkokios neaiškaus pavidalo 

' pilnos ra n kis apėmė jį, o jis, 
pajutęs jų palytėjimą, mėgino 

i > paviršių pakilti, bet tuojau 
rylinkai susirietė. Mes iš vi- 

; su jėgų traukėm virvę kol jis 
[nepasirodė vandens paviršiuje, 
i Visų laiką, kol mes jį kėlėm į 
valtį, šmėliškoje vandens dan- 

I goję judėjo kažkokie baisus 
pavidalai, o aplink putojo ir 
kunkuliavo vanduo; paskiau vi- .sa nurimo.

Padėjome mes didelį, rausvą 
kanako kūną ant įkaitusių nuo 
saules spindulių lentų, išsupom 
š jo vandeni, jpylėm jam j bur
ną keletą; gurkšniių degtinė’s 
ir. pamažu ^grąžinom jį sąmo- 

; lėn, tačiau kalbėti jis negalė-. 
1 jo. Kalderis ir keturi kana
kai išvyko su juo į laivą, o aš 
%i dviem kanakais likau valty. 
Juroj ir ant nuskendusio laivo 
buvo ramu, tačiau viduj tam
sios kajutės slėpėsi kažkokia; 
pragariška paslaptis.... U.žsiru-1 
kinu pypkę ir ilgai galvojau dėl I 
ką tik įvykusio, kol nepadariau | “ 
šiokio tokio sprendimo. Netru
kus po to mane pasikvietė Kal
deris.

—Na Grigaliau, — tarė 
— paaiškink tu man visa

žolių ir...din-

žemyn bėgu- 
Tačiau greit

tumu Aitu stovylą, o kairėj ir 
dešinėj kažkokius gana didelius 
šešėlius.

Aš turėjau virvę su paruošta 
užsitraukiama kilpa; vienu me
timu užmečiau kilpą Aitu ant 
galvos, nuleidžiau ligi pusės, kur 
buvo lyg pusiaujų sąsmauka ir 
pradėjau kilpą traukti koja at
siremdamas į durų kraštą. Du
rys buvo glitos, koja paslydo ir 
iš įgriuvau j kajutę kniupščias 
Tą pat akimirka pašokau, bet 
ir sustingau pamatęs ūkanos 
navidalo. iš tamsumos išplau
kiančią baisenybę. Tą pat va
landėlę pajutau plikos rankos 
daly aštrų skausmą. Žalsva 
vandens spalva virto ugnine... 
Mano smegenis pervėrė lyg 
liepsna...

šo pavidalo, kokių trijų met
rų ilgumo. Viename jos gale 
buvo ištisa eilė spindinčių akių, 
paskiau ilgos rankos išvaizdos 
žnyplės. Tuo metu Kalderis 
priplaukė kita valtimi.

Koks kvailys,
jisai. — Ką tik nenukeliavai į 
anų pasaulį pats ir mus nepa- 
siuntei. Ar tu sužeistas?

— Mažmožis, — atsakiau jam. 
— Štai kur slėpėsi visa pas
laptis !

—Aja! — šūkterėjo Kama
nas. — Aš žinau kas tai yra... 
miegalė žuvis (sprutas). Pa
lies ji tave — užmigsi arba nu
mirsi. Savo pietums žudo žuvis.

—Na ir baisenybė, dabar jau 
ji nepavojinga, — prabilo Kal
deris.

Po penkiolikos dienų mes jau 
buvome ties Draugijos salomis 
r iškėlę vėliavą įplaukom j uos

tą. Pažiūrėję būtumėt, kas ten | 
iėjosi, kai sužinojo, kas musų 
laive vra!

Mano dėka, Kalderis gerą 
biznį padarė, bet ir mano dil
iai teko pora tūkstančių dole- 
•ių. Kuomet tautelės vadas at- 
lipcikėjo nuo n e a p s a k o m o ' 
Uiaugsmo ir jau galė jo kalbė-1 
i, jis suteikė mums išimtinę 
eisę supirkinėti koprą(i), o vi- 
us kitus pirklius boikotavo.

Moterys ir mergi
nos knipkites su 
reik.ilai s nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai
tu pagal .‘.u artį.

Viršuj Universal
State Bank

Dr. A. R. BLUMENTH AL
OPIOM KSTItIST

Tel. Boulevard 6487 
4619 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vu»i 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

koiegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 

į gimdymo.
Už dyką pa- 

I tarimas, dar ir 
' kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 

: gelbą.
Valandos nuo 

I 8 ryto iki 2 po 
>ietų, nuo 6 iki 

9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

m
Atsipeikėjau valty begulįs’ 

viršuje matėsi žydras dangus ir 
j | saulė švietė tiesiai man į veidą

Ar ištraukėt ją? — klau
siau.

—Gulėk, drauge, ramiai, — 
atsakė kaip drobė išbalęs Kalde
ris.

- Pamėginai ir užteks.
Mažmožis, aš neblogai jau

čiuosi, — atsakiau jam. — Rei
kia ištraukti į paviršių tų daik
tą... jis iškils, kaip kamštis. Ką- 

’’utės lubos netvirtos, galima 
bus ir pro jas ištraukti. Jis 
guli dabar ties pačiom durim.

Iš pradžių manęs nenorėjo 
klausyti, bet aš priverčiau juos 
‘•raukti virvę, pririštą už Aitu, 
kurios galva greit pasirodė du
ryse, o vėliau ir visa ji išlindo. 
Netrukus iš vandens iškilo šyp- 
•ląs Aitu veidas. Per kokią de
šimt minučių, ji jau gulėjo ant 

f | denio kajutėje tarp virvių ir 
burių.

—Ei tu, gražuoli!—tarė Kal- 
leris, drąsindamas jam kumšti
mi. — Verta butų tau į nosj 
gerai krestelti. Na, Grigaliau, 
dabar mes galėsime leistis ke- 
’ionėn. Tamsta vėliau mums 
□apasakosi, ką esi matęs.

—Palauk truputį, — tariau 
.. .aš Kalderiui. — Prieš išvykda- 
tai> I mas ^ur’u «)am atlyginti.

• ’ I —Dar kokia kvailybę suma-jei gal.. Kamanas atgavo |nei, — klausė jis. — Ar tamstai 
I monę, bet netenka abejoti, kad neužtenka? ]r be Įo kQ tik nc_ 
ps ką tik neatsidure pas pra- Luvaj

Į bočius. Į Tcčįau aš nulipau į valtį* pa-
aS i °-V°\ V!S.aS Liėmiau su savimi tokią grana-

page ęs, aip įau. inio ry Į naudojasi čiabuviai,
nys, ir buvo tiek to įvykio par- kuomet * į ti Gr(.

i blokštas, kad as pusvalandį su-1, . . . : y , .1 ,¥ , , .v . v. . .. 1 tai atsiynau nuo šenunos, kurigmsau kad iš jo se t<j pabr- L^ išvykti ,^.1
azve 1 ”.lls ',s. Pa I temti, bet aš gerai pastebėjau 

stebėjo ties galine siena AUuJ uskendusi'(> laivo viet ir jei I 
Kajutėj buvo visa, tamsu, iš L . . kur buv() kajut- 
skyrus tQ v.et^ kunoj durys L.a neskubėdamas įdėjau 
buvo. Jis ruosesi užmesti vir- . .. istaxiau vam I
ve ant Aitu galvos, kai šešė-I , i • \ . . • ... .... x indeli su šmuru, tvirtai inšau ir|hs atgųo ir ant jo suspindėjo ! m^iau tiesiai'ant du. 
piktos akys... J>s slinko j pr.^ Q kiek lgdamas I 
kį ir pradėjo mojuoti dalelėm, r jausi . Rejkia m I 
baisiom rankom, kunos tuo- nyH> kad ar buvo men_
jau .11 pagavo u ran <>s n vi-1 kog kokybj8 ar ug negerai aj>-Į 
sa aphnk pradėjo suktis ir kaž- lkaičiavau lajk neg ncspūjau 
kur plauke. Jis atsipeikėjo tik i >š kjek nuplaukti> kaip
IZ ii • 1 * I ties manimi pakilo vandens stul- Į
Kalderj kuris žiurmejo naro K mctg mano va)tj j .1 
apva a ą. I pardaužė mane ant valties dug-'

-Nejau tu manai leistis?-1 tftip smarkiai> beveik ligi
klau". ....................... mones nustojant.

aip ir i įuosi pasiseki-1 fiarsųs šauksmai pažadino ma- 
m°*. . . , , v . Ine ir aš pakilau. 'Aplink jura

gai man e o plušėti su I į)angojo jr bangos šlamėjo į 
naro apva. alais, bet ketvirtą Įvaities kraštus. Visas juros pa- 
Va*n. $ P° buvo vi-|vjr§įus įįes valtimi buvo pil- Į
81 •ai’n8J! V?.rvy^1‘ man|nas ‘įvairių neskendusio laivo
apsivilkę diržus susegti... Oro skeveldrų. Tačiau ne tas at- 
S1UI»x a P*ra šntokšti ir aš, I kreipė mano žvilgsnį, bet visai 
pasi męs sunkų laivo kabeklį, |kas kitas, besirangąs mirties 
išžengiau iš valties. Vanduo vir- agonijoj. Tai buvo didelė pil-J 

šuje mano galvos susiglaudė ir Ikos spalvos biauri esybė, mai-

D
ai.

2)
3)

>’nis
4) 

irba 
renkant, arba pavandenių uolų at
kirtos viotos.

5) Kajutė—kambarys laive.
6) Kopra—džiovinti ir susmulkinti 

kokoso grudai, įvežami Europon, kur 
5 ju dirbamos kokosinis aliejus.

[“T.”] Vertė St. B.

Kanakai—Gavajo salų gyvento-.

Kilius—apatinė laivo dalis, 
šchuna—nedidelis ir lengvas bu- 
laivas.
Lagūna vadinama juroje ežerai 
įdubimai, kurie susidaiė jurai

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jus kenč’nt skausmuH bile dnly na- 

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne-, 
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati- , 
nių SIoku, Užsinuod jbnų, Goiterio, Mo- 
‘e.-i| lyt nio nelvarkumo, Nervu«<umo, 
Kosi, io, Odos llirn. Socialių ligų ir tt. j

Vartokit MER1TE%. Pasauly goriausia 
ir nekenksming ausin Gyduolė $1.00 už 

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

Meritrx Lab., t nteta ISS2
1924 Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Ne.-.iunčiame C. O. 1).

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tol. Boulevard 7679 *

jvairųs Gydytojai

(Pabaiga)

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Phone Puliman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

VAIKAI REIKALAUJA
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos de! . 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletcher’s Castoria 
/ra jau 
'ų kad 
didikius 
Hojimo, 
•hea; prašalina kilantį pas juos, 
karštį, ir reguliuoja skilvį iri 
tarnas, pagelbsti suvirškinti j 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

vartojama virš 30 me- 
apsaugojus vaikus ir 
nuo Užkietėjimo, Žeg- 
Wind Colic ir Diar- j

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

JOS. F. BUDRIU

Telephone Yards 0934

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis uuo 10 
iki 42 dieną.

Res. telephone Plaza 82*0

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 sutartį

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose
Lietuviai Advokatai

9

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

‘Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington

Cor. Washingtoų and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
m——i..... ........

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vytų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.

Telefonai:

BLDG. 
st.
Clark

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

SEGALDR. CHARLE,
Praktikuoja 21) metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvvay 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Puliman 6377

Ofiho Te). Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Koom 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

■ IMPFRFFGT IN ORIGINAL I

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 Ganai 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

-t-------------------------------------
r

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinii 
kaip Naujienom

r>
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UžsimokSjimo kaina:

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............
Savaitei .....................
Mėnesiui ....................

Suvienytose Valstijose, 
paltui

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...............     $8.00
Pusei metų ..............................m 4.00
Trims mėnesiams  .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Vienas svarbiausiųjų įrankių kovoje su bolševikais, 
_ todėl, privalo būti viešumas. Jeigu Maskvos davatkos, įsi- 
4.00 galėjusios kurioje nors organizacijoje, pradeda ją var- 

toti savo akyplėšiškiems tikslams, tai jų darbus ir už- 
551 mačias reikia kelti aikštėn spaudoje. Toliaus, reikia ir 
8c į pačioje organizacijoje pasistengti parodyti juos tikroje 

isc šviesoje. . J . M. ? ’ • *4*1^

$8.00

75c Apie metai laiko atgal šita viešumo taktika buvo la-
m Chicagoje, pavartota prieš bolševikiškus intrigantus
....... - *™9 SLA. 36 kuopoje, Chicagoje. Čia jie buvo jau daug vi- 
= 1.75 į šokios košės privirę, taip kad rimtesniems kuopos na- 

1j5 riams pasidarė nebepakenčiama toliau ir susirinkimuo
se dalyvauti; bet vis nebuvo galimumo dokumentaliai 
įrodyti, kas yra tikrieji tos negerovės kaltininkai. Tik 
štai kartą, kai bolševikų mašina, begėdiškai įsidrąsinusi, 
sumanė kuopos susirinkime pravesti priešingą SLA. įsta
tams tarimą (šmeižiantį “papeikimą SLA. Pildomąją! 
Tarybai ‘ \ dalis kuopos narių pareikalavo, kr.d Iiii.Lgv.i • 
mas turt būt atliktas vardašaukiu — ir bolševikams vi
sos jų blusos apalpo!

Vienas žmogus Chicagoje, Joe Powers, sumanė pa “Nepartinis” kuopos pirmifiinkas mikt-mikt — mė- 
garsėti originaliu budu: tupėdamas ant vėliavos stiebo, gina šiaip išsisukinėti, mėgina kitap, bet nieko negelb- 
kuris yra iškeltas daugiau kaip septynis šimtus pėdų nuo sti. Mat, SLA. konstitucija (skyrius XIX, 2, c) aiškiai 
žemės, ant aukšto hotelio stogo. nustato, kad jeigu bent trys nariai pareikalauja balsa-

Pirm Joe Powers tokį pat pasireklamavimo metodą vimo vardošaukiu kuriam klausime, tai toks jų reikala- 
buvo jau vartoję kai kurie kiti amerikonai, ir, sako, ne vimas “turi būt išpildytas be ginčų.” Pirmininkas bu- 
be pasisekimo. Šioje “sporto” srityje yra jau ir nemen- vo galų-gale priverstas nusileisti, ir tas balsavimas už- 
ki “rekordai” pasiekti. Aukščiausias rekordas iki šiol davė mirtiną smūgį visai bolševizmo “galybei” kuopoje, 
yra vieno New Jersey valstijos gyventojo, kuriam nese-l Viena, daugelis bolševikų, pabūgę, kaip šikšnosparniai 
nai pavyko ištupėti ant vėliavos stiebo be pertraukos i šviesos, nedrįso paduoti savo vardus, balsuojant jų įneši- 
net 12 dienų ir naktų!

Minėtasai gi Joe Povvers nori dabar tą rekordą “su
mušti” ir yra pasiryžęs "‘išgyventi” ant Morrison hote
lio vėliavos stiebo bent keturioliką dienų. Užvakar nak
tį Chicagoje buvo baisi audra su lietum,, ir galite sau įsi
vaizduoti, kaip turėjo jaustis šis kandidatas į pasaulio 
tupėjimo ant stiebo čempionus! Tečiaus ir ta audra jo 
pasiryžimo nesulaužė. Kai laikraščių reporteriai, atlan
kę jį ryte jo “aukštoj rezidencijoj,” pranešė, kad Den 
ver’e, Col., atsiradęs jam konkurentas, kuris ketinąs dar 
ilgiau tupėti ant stiebo, negu jisai, — tai Joe Powers, ’ 
trumpai atkirto: “Jeigu jisai tupės, tai ir aš tupėsiu.”

Tikras sportsmanas — ką ir bekalbėti! Didelės, 
žmonių minios susirenka kasdien Chicagos vidurmiesty, 
ties Morrison hoteliu ir, užvertusios galvas, vėpso į tą KAM TAS AKIV dūmimas? 
didvyrį — ko jam ir hoteliui tiktai ir reikia. Ir jo pa
vyzdžiu, kad kokios, užsikrės dar daugelis kitų garbės 
trokštančių jankių, taip kad neužilgio — kaip paskui sdinti iš “Kultūros 
Lindbergh’ą kad ėmė viena mašina po kitos lėkti per pi»skio straipsnį 

— ims paskui Powers’ą vienas po kito kandi- krat!ją, ‘

TUPĖJIMAS ANT VĖLIAVOS STIEBO

mą, ir jisai tapo sumuštas. Paskui gi, tie, ką sarmati- 
josi pasirodyti bailiais ir ėjo (drebančiomis kinkomis) 
balsuoti, atsidūrė kaltinamųjų suole ir šiandie turi “pa- 
kutavoti.”

Su slapukais, kurie pakampėmis pina savo intrigų 
tinklus, reikėtų visur panašiai elgtis. Viešumas yra 
skaudžiausias jiems ginklas. Išvilkti į šviesą, bolševi
kai, kaip ir visoks tamsoje tarpstantis brudas, ima kaip 
bematant sirgti “visų galų suirimu.”

Apžvalga

" Vienybe.” sako, kad “Nau- 
i j ie nos” nedrįstančios persispau-

j apie , demo- 
_______ „■ diktatūrą. Juokinga 

I pasaka! Mes ir be jokių ragi- 
rengėmės įdėti, kaip 

itas madon įeinąs “sportas” ga-, tik jisai bus visas atspausdin- 
kas “Kultūroje” tilpo 
straipsnio, ir gal būt 

ir sekančiam numeryje ji-

Atlantiką
datai j naujus pasaulio čempionus lipti i vėliavų stiebus.5i
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Kokiais rekordais š’
lų-gale pasibaigs, sunku šioje valandoje ir numatyti — 
Amerika juk, taip sako, yra “neribotų galimybių” kraš
tas. Iš anksto galima pasakyti tiktai viena, būtent, tai: i

_ tas. Kol 
tik dalis 

! da
. ’ sai ne visas pasirodys (jei jo

kad, nežiūrint, kaip ilgai Joe Povvers ir visi dabartiniai spausdinimą smetoniniai' ce,n- 
ir busimieji jo konkurentai sėdės ant vėliavų stiebų, vis- zoriai iš viso nesustabdys), 
tiek jiems ankščiaus ar vėliaus teks — nusileisti žemėn. ms-a-n nnio “Nnn-
Nulipti savo noru, arba nukristi! jknų” “nedrąsą’’ Brooklyuiškis

Tai yra labai paprast0., bet, to neveizint, svarbi tie- fašizmo pakalikų organas są- 
sa. Visi protingesnieji tupėtojai ant vėliavos stiebo ją ironingai dumia akis publikai, 
zino, ir todėl jie, jau kopdami i virsti ir rengdamiesi su- . x . •J r f v 5 . tuvos socialdemokratai tiktai

pasirūpina tuo, Kad; dabar, užėjus smetoninei “nau
jai erai”, ėmė pastebėti šių 
dienų demokratinės tvarkos 

i ydas. Tuo gi tarpu yra visiems 
i laikraščius skaitantiems žmo
nėms žinoma, kad parlamenti-

visagalinčio’’ vardu!) ir ren
giasi ją vėl laužyti, kėsindama- 
sis ją pakeisti, nedavęs gali
mumo apsvarstyti pakeitimų 
sumanymus Seime.

Šitiems konstitucijos laužy
mams yra priešingos visos de
mokratinės Lietuvos partijos 
(ir net krikščionys demokra
tai), jr prof. Čepinskio kritika 
tam tikrų demokratinės tvar
kos institucijų anaiptol nereiš
kia. kad tam svarbiausiam 
Lietuvos politikos klausime ji
sai bent per nago juodymą nu
sileidžia smurtininkams.

KOKIE ŽMONĖS STOVI 
TUVOS RESPUBLIKOS 

PRIEŠAKY

LIE‘

mušti savo pirmtakunų “rekordus, 
tupėjimui pasibaigus, butų kaip, be didelio pavojaus nu 
sisukti sprandą — pasiekti žemę.

Bet šito “arklio išmanymo” (horse sense), kaip iš 
rodo, dar visai neturi dauguma tų “tupėtojų ant vėlia
vos stiebo,” ką šiandie yra pagarsėję įvairiose Europo". nC.s demokratijos ydas soeialis-
šalyse, kaipo “diktatoriai.” Stalinai, Mussoliniai, Smeto
nos ir kiti šitos rųšies “sporstmanai,” kai jiems pavyks- negu prasidėjo kalbos apie vol
tą įsliuogti į stiebo viršūnę, tai žiuri tiktai to, kad dru- 
čiaus į stiebą įsikibus ir kaip galint ilgiaus ant jo pašilai-1 
kius. O apie tai, kad kuomet nors jiems reikės leistis že
mėn, jie visai negalvoja, kadangi jiems rodosi, jogei imama St. Seime.
stiebo viršūnė bus nuolatinė jų rezidencija.

Aišku, kuo toks naivus įsivaizdavimas turi pasibaig- !
ti. Bulgarijos Stambulijskio ir Graikijos Pangaloso Ii- dabartinių 
kimai žinomi.

Kai dar vienas-antras tokių negudrių garbės ieško- i ^.irv2?^’, kuric atskl^; 
tojų nusivers ragoaiais nuo stiebo, tai ir visas “tupeji- kad Lietuvos tau-
mo ant vėliavos stiebo” sportas išeis Europoje iš mados, tininkai yra sugalvoję ką nors 

nauja valstybės mokslų srity
je.

švokšdama apie Čepinskio 
“atsivertimą”, “Vienybė” sten
giasi nukreipti savo skaitytojų 
mintį nuo to pamatinio klau
simo, dėl kurio šiandie eina 
kova tarpe demokratinės Lie
tuvos ir fašizmo. Ji apsimeta 
nežinanti, kad demokratinė Lie
tuvos visuomenė ginčijasi su 
fašistiniais smurtininkais visai 
ne dėl ydų Lietuvos konstitu
cijoje, bet dėl konstitucijos 
saugojimo arba nesaugojimo.

Voldemaras yra daug kartų 
begedfl^k iausiu (budu sulaužęs

VIEŠUMAS, KURIO JIE BIJO.

tai išrodinėjo daug anksčiau,

demariškas “reformas”. Pa
kanka tiktai priminti, kaip aš- 

! triai jie kritikavo Lietuvos kon
stituciją, kuomet ji buvo pri-

Taigi ir prof. Čepinskiui vi- 
ai nebuvo reikalo mokytis iš 

Lietuvos diktato
rių. Tik tokie ignorantai, kaip

Savo intrigas mūsiškiai bolševikai varinėja įvairio
se organizacijose (SLA. ir kitur) paprastai po priedanga 
visokių “kamuflažų” ir dažniausia pasislėpę už kitų nu
garos. Numylėtas bolševikų taktikos metodas tai — 
surasti “nepartinių,” komunistų partijai tiesiog nepri
klausančių žmonių, kuriuos jie stato į atsakomingas vie
tas ir kurių vardu jie paskui daro savo bolševikiškas 
“svinstvas.”

Kuomet jiems pasiseka už šitokių neva “nepartinių” 
savo pakalikų nugaros atsitūpti, tai jie, viena, lengviau 
gali mulkinti “pilkąsias minias”; antra, išsisuka nuo at- 
sakomybės ir bausmės. Už bolševiekų nusidėjimus gau-lkonĮntucŲą"7ne^urrnt7o?l^ 
na atkentėti ne jie, bet jų “nepartiniai” įrankiai. jisai yra jai prisiekęs “Dievo

“Liaudies Balse”, Lietuvos 
demokratijos laikraštyje, kuris 
pradėjo eiti Bygoje, vienas pa
sirašęs pseudonimu “Danyk
las” rašo:

Demokratiniam krašte /žmo
nių pasitikėjimas savąja vyriau
sybe pirrhof eilėj pareina nuo 
to, kiek ji sugeba tinkamai rū
pintis krašto reikalais ir kiek 
ji laikosi teisėto savo veikime 
kelio. Moralė vyriausybės fi
zionomija turi sprendžiamos 
reikšmės jos autoritetui. Su
brendusio demokratizmo šaly
se tenka tankiai matyti, kad 
kurios nors daugumos pastaty
ta valdžia — vis tiek kairioji 
ar dešinioji — nors ir gauna 
vesti nuolatinę ir kartais ašt
rią kovą su savo visuomeni
niais ir politiniais priešais, ji 
dėlto nenustoja priešininkų pa
garbos, jei tik kovoja doros ir 
įstatymų leistinais budais.

Ko verti tuo atveju žmonės, 
šiandien atsistoję musų Respub- 
likos priešaky? Jau pats gruo
džio 17-tos dienos perversmas 
yra nieku nepateisinamas 
smurtas, slaptai, iš paruoštų 
ir įvykdintas mažos sąmoksli
ninkų grupės, kuri tuo savo 
žygiu spyrė į veidą visai musų 
visuomenei, šiandien jau nie
kam nepaslaptis, kad smurtas 
buvo sugalvotas, išaugintas ir 
pravestas Smetonos, Voldemaro 
ir jų artimesnių sėbrų. Klas
tingi slapūnai neišdrįso pasi
imti atsakomybes už įvyki net 
tuomet, kai jų žygio pasiseki
mas jau buvo patenkintas. Jie 
bailiai pasislėpė už nugaros jų 
pačių suagituoto ir pastumto 
veikti karingo jaunimo, paim
dami valdžią neva prieš savo 
norą.

Tolimesnis Smetonos ir jo 
sėbrų elgesys buvo vertas jų 
darbų pradžios. Prievarta bu
vo išreikalauta iš teisėtos vy
riausybės, -kad atsistatydintų; 
prievarta buvo pavartota prieš 
prezidentą Grinių ir prievarta 
sušauktam seimui buvo pasta
tytas reikalavimas, kad rinktų 
naują Respublikos prezidentą. 
Rinkimai jvyko ir davė dar 
vieną faktą moraliai įvertinti 
Smetoną. Nors seimo posėdy 
nebuvo /rinkimams reikalingo 
atstovų skaičiaus, Smetona su
tiko balsuotis, priėmė preziden
tūrą ir prisiekė.

Pravartu priminti visuome- 
nei priesaikos tekstą; siekian
tis Smetona taip sakė:

“—Aš Antanas Smetona pri
siekiu Visagaliui Dievui, Trejy
bėje Vienam esančiam, visomis 
savo pajėgomis rūpintis Res
publikos ir Tautos gerove, sau? 
goti konstituciją ir įstatymus, 
sąžiningai eiti savo pareigas ir 
būti visiems lygiai teisngas. 
Taip man Dieve padėk. Amen.”

Jau pats priesaikos faktas, 
kuomet žmogus pasižada Die
vui Visagaliui saugoti konsti
tuciją, kurią jis ką tik pamy
nė, yra šlykštus darbas, įsta
tymu baudžiamas, yra ciniškas 
paniekinimas tikenčiųjų akyse 
Dievo vardo, yra moralia ban
kroto liudymas pačiam prisie
kusiam, kurs dedasi tikenčiuoju 
ir vaikščioja bažnyčion.

Tolimesnius Smetonos ir jo 
tautininkų darbus žymi ta pa
ti šventvagiška klasta. Jai 
nuo pirmos smurto dienos ir 
iki paskutiniam laikui Smeto- 
nos-Voldemaro vyriausybė ne 
tik kalba, bet matomai ruošiasi 
prie tolimesnių smurto žygių. 
Nes kas yra kalbos ir ruoša 
pakeisti musų konstituciją vy
riausybės sumanytu budu, kaip 
ne tolimesnis konstitucijos lau
žymas? Smurtininkai, neturė
dami kuo atsiremti visuome
nėje, laikydamies tik šnipais ir 
karininkų-prineklaužių grupes 
pagalba, negali nei svajoti apie 
tai, kad galėtų pravesti kon
stitucijos pakeitimą teisėtu ke
liu. Ir todėl jie ruošiasi tai pa
daryti referendumo keliu, ruo
šiasi vėl pavartoti smurtą jau 
ne prieš vyriausybę, bet prieš 
visą kraštą, policininko lazdos 
pagalba pravesdami patį bal
savimą. Vadinasi ir toliau vyks 
•visuomenę demoralizuojanti 
veidmainystė, bus dar pakarto
tas priesaikos laužymas, dar 
vienas pasityčiojimas iš musų 
liaudies ir jos tikybinių jaus
mų. Senovėje fanatikai akme
nimis užmušdavo tokius Dievo 
įžeidėjus. Dabar Smetona su 
savo sėbrais ne tik drįsta vie
šai rodytis Kaune, bet ima va
žinėti į provinciją, ieškodamas 
sau populiarumo ūkininkų tar
pe. Lietuvos okupantai žino, 
kad visuomenė verda prieš juos 
neapykanta, ir todėl vyriausy
bės žmonių nugaros visur sau
gojamos ginkluoto policininko. 
Smetonos kelionės Panevėžin 
ir Mariampolen buvo apstaty
tos šnipais ir ginkluota sargy
ba, nes priesaikos laužytojas ir 
musų krašto žlugdytojas lau
kia atlyginimo už savo dar
bus. Moraliai nusmukęs, virtęs 
bevaliu vykdytoju jo užpakaly 
stovinčios grupės noro, SmeA 
tona stengiasi blizgėti minios 
akyse bent paviršutiniu, j>oli- 
cijos jam paruošiamu išdidu
mu. Ir darosi koktu skaityti 
kazionais buterbrotais penimų 
korespondentų aprašymus, 
vietoj policijos nuvarginti 
nes statė prezidentui -- 
saikos laužytojui iškilmių 
tas, degė šviesas, nešiojo
nos-druskos. Tai aprašymai be
veik žodis žodin primena k4- 
zionus pranešimus apie caro 
Mikalojaus keliones, tik jau 
juokingus ir niekinančius mu
sų visuomenę. Tokiais aprašy
mais caro kelipniii buvo peni
ma Rusijos visuomenė revoliu
cijos išvakarėse. Del gruodžio 
17 perversmo Lietuva neteko 
.jent kokio pasitikėjimo užsie
niuose ir virto kraštu, į kurį 
dabar rodoma nebe pirštu, bet 
bato galu.

kaip 
žmo- 
prie- 
var- 
duo-

Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. A. Montvidas

Širdies ligos daugėja
širdies ligos paprastai yra 

pasekmė kitų ligų: skarlatinos, 
difterijos, tonsilito, šv. Vito šo
kio, reumatizmo ir kelių kitų. 
Reumatizmas tankiau negu bi- 
le kokia kita liga sugadina šir
dį. Kodėl širdies apsirgimai 
dauginasi, tikrai negalima pa
sakyti. Vieną dalyką visi žino
me, kad gyvenimas darosi vis 
labiau įtemptas ir erzus, kas 
verčia širdį atlikti kur kas 
daugiau darbo. Kita, civilizuoto 
žmogaus atspara prieš tūlas li
gas gal ir padidėjo, nuo tūlų 
ligų jis išmoko apsisaugoti, 
vienok daug kas ir pablogėjo 
jo sveikatos reikaluose. Pase
nęs ir chemikalais sudarkytas 
maistas, skubus valgymas, le
pinantis valgio ruošimas, stoka 
miego, saulės šviesos, bildėsis 
ir kiti erzinanti agentai yra 
blogi sveikatai dalykai. Apen
dicitas, tonsilitas, slogos, gerk
lės skaudėjimas, šv. Vito šokis 
daugėja; dantys trupa ir pū
liuoja da jauniems. Ir kadangi 

’yra ištirta, kad reumatizmas 
netoli visada atsiranda dėl pū
lių buvimo ar tai tansiluose, 
ar tai dantyse, ar tai tulžėj, ar 
apendikse, ar tai nosies kiau
ri nėse, ar kur kitur, tad daro
si aišku, kas reikia daryti, kad 
išvengus reumatizmo. Dantys 
gali trupėti arba gali tik pra
skilti ir apie šaknis atsirasti 
pūlių. Todėl ne tik švariai už
laikyti reikia juos, o laįks nuo 
laiko duoti dentistui apžiūrėti. 
Tonsilai pas didžiumą miestų 
gyventojų yra sugedę, puliuo-

I
ti — tuomet juos būtinai rei
kia imti laukan, o nelaukti kol 
reumatizmas atsiras. Ir tonsi- 
lų nesant gerklę gali skaudė
ti, tai yra gali joje atsirasti 
chroninis uždegimas. Ją galima 
pataisyti tinkamų vaistų gar
galiavimu arba kvorco žibintu
vo spinduliais. Nekalbant dau
giau apie skirtingas kūno da
lis. noriu pasakyti, kad chro
ninį uždegimą, puliavimą, kur 
jis nebūtų, reikia skubintis 
prašalinti.

šv. Vito šokis arba chorca 
yra priskaitomas prie nervų 
ligų. Juo netoli išimtinai serga 
jauni mokyklas lankanti vai
kai, ypač mergaitės. Tie keisti 
dilio valios nepriklausanti mus
kulų truksėjimai arba kartais 
drebėjimai neišrodo svarbus ir 
nepaguldo ligonio į lovą, liet 
sparčiai veda prie širdies su
gedimo. Gydytojas tėvams ir 
vaikui koperuojant šv. Vito šo
kį gali prašalinti ir laiku išgel
bėti širdį nuo sugedimo.

Sugedusios širdies pataisyti 
niekas negali. Tik atsargus, 
tinkamai sutvarkytas gyveni
mas gali pailginti amžių, bet 
kiek skubesnis gyvenimas ar
ba prisimetimas kokios kitos 
ligos greitai nuvaro j grabą 
širdies ligonius.

Širdies ligų 
išvengti, negu 
daugelio kitų, 
ligų mažėja,
-mirtys nuo jų daugėja. Reikė
tų subrusti, kad apsisaugojus.

galima 
džiovos, 

Kada 
širdies

lengviau 
vėžio ir 
daugelis

Tas paniekinimas skiriamas 
ne tik Smetonai-Voldemarui 
jų vyriausybei. Jis didžiulėj 
daugumoj taikomas mums pa
tiems, Lietuvos liaudžiai, kad 
ji nesipriešindama duodasi jo
dinėjamą nešvarių avantiūristų 
bureliin, nemokėdama atstaty
dinti pas save teisėtos, demo
kratinės tvarkos. Ir kol mes 
nelikviduosime smurtininkų, tol 
žeminanti mus dėmė nebus nu
plauta nuo Lietuvos veido.

Danyklas.

GYVENIMAS 
Mineainta žarnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktoriun-Leidijas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. Iii. 

Tel. Bow!erard 3669

Už liepos mėnesį “Gyveni
mas” jau atspausdintas. Ja
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. Įsigy-

Prenumerata metams ........ $2
Pašei metų ....................—...... $1
Kopija ................... —...... 20c

Lietuviai DaKtarai
Ofiso ir lies. Tol 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. Walluce Street

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

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kcnwood 5107

Valandos:) nuo 9 *k? 11 v,uL 7te;
I nuo 6 iki 8 vai. vakare

. DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

I I I. Į.................■ ............................... ■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111. 
■ i ... i n .........................

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽ1S
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Nod. 10—12 r.
Rezidencc 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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. Nedėlioj 10 iki 12 d.

..................... . — .....................

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

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

Res. 6000 So. Campbell A ve.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

............................. ...................... —

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 So. VVestern Avc.

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

Valandos į nuo g iki <j Val. Vak.

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Res. 6600 So. Artcsian Avė.
Phone Prospect G659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, lll.
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noma, nuLmo ir tai, nes visi 
jie gyvena nuogi.

Dabar pradėsiu savo raportų 
iš galo, o jus galėsite sėdėda
mi išklausyt.

Prisikrovėme savo didelį ae
roplanų, kurį paskolino mums 
p. Kurkinas, padarytų iš Paige 
automobilio, pilnų namie virtos 
amunicijos, kad galėjus tenai

t n...11

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

surengti “surprise partę”. Na, 
ir taip sakant, leidomės* iš ci
vilizuoto pasaulio į pietus. Per
skridę Mississippi potvynius, 
skridome Meksikos link į Paci- 
fikų. Sutemo. Musų kompa
so uodega pradėjo tabaluoti, 
vadinasi nerodė mums kelio,

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted Si., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, UI.
K. J. ^SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

iW1-------

Žodis apie valparai 
siceius

keiptas dienų atgal man te
ko kalbėtis su vienu mokslei
viu, kuris nesenai buvo grįžęs 
iš Valparaiso univeristeto. Iš
klausius jo kalbos, buvo gali
ma suprasti, kad Valparaiso 
universitetas dėl lietuvių tapo 
maž-daug uždarytas. Mat daly
kas toks: Valparaiso univeYsi- 
teta šiandien valdo liuteronu 
bažnyčia. Jų sekta turi gana 
daug moksleivių, todėl jiems 
nėra išrokavimo priimti paša
linius studentus. Be to jie pa
naikina “liigh sehool” skyrių 
ir nori pastatyti Valparaiso 
universitetą į pirmos eilės 
versitetus, nors Valparaiso 
versiteto ir pirma buvo 
kreditai (išskiriant keletą

uni- 
uni- 
geri 
uni-

Dabar blogiausias dalykas 
tiems, kurie išbuvo jau apie 
porą metų kolegijoj. Universi
tetas buk nenorįs duot kreditų 
(aš nežinau ar tas tiesa, liet 
man taip pasakojo), 
kant, lietuvių senovės

Taip są
mokslo

ir kny- 
dolerių.

ti iš kitos pusės kaip toli jones, esate pastebėję, kad ry- 
musų Lietuvai nors iki tų 1’/2 tais ir vakarais, saulei tekant 
am. cento per minutę. [“L. U.”] ir leidžiantis, kada jos spindu- 

siekia žemės paviršių jky- 
kada jie pro žemės pavir- 
slyste praslysta, kad tuo- 
nebuna nei taip šviesu nei 
šilta, kaip vidudienį. Ka- 

ekvatorio

Kode! oras ne visur 
vienodai šiltas?

Beje, tenai randasi 
gynas su keletą šimtų 
Man teko girdėti, kad 
rios partijos nori pasiglemžti. 
Man rodos, kad valparaisiečių 
lietuvių studentų turtą reikė
tų atiduoti Lietuvos universi
tetui, kaipo atminčiai iš Ame
rikos lietuvių praeities. Aš ne
manau, kad nors kokia partija 
turėtų drąsos savintis tą kny
gyną.

Butų gerai, kad Valparaiso 
buvę studentai atkreiptų dau
giau domės į dabartinę padėti 
su knygyno klausimu ir t. t.

Teko girdėti, kad buk tenai 
likę tik I lietuviai studentai 
šiame vasariniame sezone.

Ampere.

Dabar jus jau žinote, kad 
žemė besisukdama, belėkdama 
erdvėje apie saulę, gauna nuo 
jos šviesą ir šilimą; kad dėl 
žemės sukimosi ant savo ašies 
pamainoms įvyksta diena ir 
naktis. Bet kodėl gi saulė ne 
visas žemes vietas įšildo lygiai? 
Kodėl toje pačioje vietoje mo- 
tų bėgyje būna čia karšta, čia 
šalta? Kodėl toje pačioje vie
toje vienu metų laiku būna il
gos ir šiltos dienos, o kitu 
trumpos ir šaltos?

Jei mokėtės geografijos, tai 
žinote, kad įvairiose šalyse kli
matas nevienodas. Jus žinote, 
kad yra šalių, kur saulė nepap
rastai smarkiai kaitina, kur 
visiškai nebūna žiemos, kur 
medžiai žiemą—vasara žaliuo
ja, kur auga puikus, gražus 
vaisiai, kurių mes savo šalyje 
nė matyte nematom. Taip pat 
žinote, kad yra ir tokių šalių, 
kur ledas ištisus metus nenu
tirpsta, kur viešpatauja neap- 
sakomas šaltis, kur net jura už
šąla, kur vasara panaši j mu
sų žiemą, kur negyvena joks 
gyvas daiktas, joks augalas ne
auga! Pagaliau, jus žinote, kad 

.a šalių su vidutiniu klimatu, 
tokių kaip pas mus, kur nėra 
tokių karščių kaip karštose ša-

šaltuose, leduotuose kraštuose. 
Kokia gi tokių klimato nevie-

Kiek Amerikoje uždir
bama per minutę

Tūlas S. Hays iš Philadel- 
pbijos, laikrodininkų sąjungos 
sekertorius, apskaitė, kad Ame
rikos darbininko uždarbis per 
minutę siekia P/į cento, t. y. 
90 centų per vaalndą.

O kaip atrodo žymensių
“žymiau” besidarbuojančių as
menų uždarbis? Sulig to pa

ar

tas Coolidge uždirba per mi
nutę 50 centų, o j adomųjų pa
veikslų artistė Glorija Svenson 
uždirbanti per minutę 7 dol. 
10 cnt. skaitant 8 darbo va
landas per dienų. Geležinkelių 
bendrovių, 
vių, bankų 
uždirbu

draudimo bendro- 
ir kit. direktoriai 

po 50—60 centų per 
minutę, kas palyginti su kru
tamu jų paveikslų artistų už
darbiu yra tik trupiniai. Toki 
kaip Ferbenksas arba Čarli 
Čaplinas uždirba 11 centų per 
sekundę.

Bendras Amerikos gvvento-

Gricbsimės vėl pasmeigto ant 
virbalo sviedinio ir.lempos. Lai
kykime sviedinį prieš lempą 
taip, kad tie taškai, kuriuos 
virbalas praduria sviedinį, su
taptų su linija, kuri skiria svie
dinį į tamsiąją ir į šviesiąją 
pusę. Atminkime, kad nuo 
kiekvienu šviečiančio daikto, 
taigi ir nuo lempos, šviesos 
spinduliai eina į visas puses tie
siomis linijomis. Tos tiesios 
spindulių linijos stačiai atsi
muš tik pačiame viduryje at
kreipto į lempą sviedinio iški
limo, gaubtume, o į kitas svie
dinio vietas tos tiesios spindu
lių linijos kris jau ne stačiai, 
o įkypiai pažulniai. Apšviesto
jo šono pakraščiuose spindu
liai vos sieks sviedinio pavir
šių, jie lyg slyste praslys. Jei- 
gu imsime sviedinio vidurį, tai 
mes matysime, kad sviedinį su
kant, stačiai prieš saulę gali 
būti kiekviena sviedinio vidu
rio vieta; bet vietose, kur vir
balas praduria sviedinio vidu
rį, kad ir kažin kaip mes suk
sime sviedinį ant virbalo, sau
lės spinduliai niekuomet sta
čiai nekris, o kris visuomet 
pažulniai.

Duibar prisistatykime sau

saulę musų žemę. Žemei su
kantis, visi jos'paviršiaus taš
kai pamainiui būna prieš sau-

jų pelnas per minutę siekia 550 
tūkstančių dolerių, arba 33 mi-
Ii joną i dolerių, per valąndą. Jei- ii gražu 
gu visi Amerikos darbininkai esančios

lę, saulė visoms žemės vietoms 
šviečia, visas jas šildo, bet to-

ne vienodai. Vietos 
stačiai prieš < saulę

liautų dirbę vieną sekundę, tai 
iš to butų nuostolio 9,980 do
lerių.

Taip tai atrodo atskirų žmo
nių uždarbiai lygybės šalyje 
Amerikoje — nuo P/2 cento iki 
7 dol. 10c. per minutę.

■ liai 
pai, 
šių 
met 
taip 
daugi ekvatorio šalių būklė 
daugiausia atatinka vidudienio 
būklei, tai tose šalyse klimatas 

ir bus pats karščiausias. Gre
timų su ekvatoriaus kraštais 
kraštų klimatas, nors ir nebus 
toks karštas, bet visgi jis bus 
šiltas. Priešingai, polių kraštų 
klimatas bus šaltas, dėl to, kad 
jie nuolatos gaus tik įkypus 
saulės spindulius, kad jie sau
lės kuo maižausiai l^us šildo
mi. Tarp karštųjų ir šaltųjų I 
klimatų abipus ekvatorio rasi
me dvi juostas, kurių klimatas 
bus vidutinis ir pilnai supran
tama dėl ko: šitie kraštai gau
na ne visai įkypus saulės spin
dulius, juos saulė šildys vidu
tiniškai. Tokia, kaip matome, 
yra pagrindinė klimato nevie
nodumo priežastis. [“L. U.”].

o viršuje jos 
garniai. N ilsi
mus plaukuo- 
manėme, kad 

nes Adomas

Matėme ir daugiau 
medžiuose koknacus

čia musų nepasitiko, 
Limburgų pasitiko

Žioplio spyčius apie 
evoliuciją

Kas yra evoliucija, aš jurn's 
raštiškai įrodysiu.

Pradedu.
Jus žinote, kad buvo laikai, 

kada jokios gazetos niekas 
niekam dykhi nedalindavo. 
Kas norėjo skaityt, tas užsimo
kėdavo už prenumeratą. O da
bar, evoliucijos keliu, laikas 
pradėt protaut ir veikt iš kito 
galo. Ot, sakysime, iš iežed- 
nevnos kancelerijos atvažiuoja 
pora komisarų j kokį nors 
miestelį, sužino žmonių vardus, 
adresus, na, ir siuntinėja savo 
iežednevną dykai. Surengia ie- 
žednevna pikniką, suleidžia per 
tvoras žydelius, kurie padaugi
na tavorščių skaičių, o tada gi
riasi, kad palšosios ir dryžo
sios minios eina su mumis.

Eidami striukuoju evoliuci
jos keliu, striukai ir aiškiai 
kalbame.

Bolševikų tarpe eina krikš
tynų kontestas. Kontestą pra
dėjo pats Špokas, kuris anais 
metais iš Naujienų gavo kiką. 
Kiką gavęs pernakt virto spe- 
šeldemokratu ir redagavo spe- 
šeldemokrati.škai nustatytą ga- 
zetą “žinias”. Kada “Žinios” 
padžiovė pantaplius, tada Špo
kas virto bolševiku ir per nakt 
gavo džiabą iežednevnoj. Jį pa
sekė ir kiti Maskvos parapijo- 
nai. Iš vakaro atsigula būdami 
bolševikais, o ant rytojaus pa
bunda jau raudonais kelbas- 
ninkais: šinkuoja kelbasas, par

duoda mulą, redaguoja gaze- 
tas, sako spyčius,— žodžiu sa
kant, virsta raudonais biznie
riais, t x

Kad galėjus re dagu o t laik
raštį, seniau reikėdavo išeiti 
universitetą, o dabar to ne
reikia. Viskas ko reikia, tai 
tik išmokt “selzmono” spyčių 
ant atminties. Gazetoj rašyt 
irgi nereikia mokslinių dalykų. 
Koliotis kiekvienas piemuo mo
ka, moka tai ir tavorščiai pisa- 
teliai, tai viskas ko ir reikia. 
0 kad niekas neskaito tokių ga- 
zetų, kurias redaguoja redak
toriai mokėdami tiktai “selzmo
no” spyčių, o korespondencijų 
su keiksmais parašo dar kiti 
tavorščiai, tai reikia dalyti dy
kai.

Seniau tavorščiai norėjo nu- 
balsuot, kad visas pasaulis tu
ri priklausyt Maskvai, bet ne
galėjo balsuot, nes nesirado 
tiek kvailių, kas norėtų rankas 
kelt. Plojimu irgi nebuvo ga
lima balsuot, nes nebuvo plo- 
jikų. 'Dabar musų, taip sakant 
progresyviai, sumanė nubalsuot, 
kad SLA turi priklausyt Mask
vai. Pirma negu galima bus 
balsuot, reikia mobilizuot bal
suotojus. Mobilizacijos darbą 
pirmiausia pradėjo varyt SLA 
36 kuopoj. Mobilizacija nusise
kė, liet kai reikėjo balsuot, tai 
nebuvo už ką balsuot. Mat 
kuopoje nebuvo tiek turto, kad 
galėjus jį padalint šitaip: ke
letą šimtų dolerių iežednevnai, 
kurią dykai dalija, dar keletą 
šimtų ar tūkstančių kitai iežed

nevnai Brooklyne, o kas dar 
liktų, tai kam nors kitam ati
duot. Juk tavorščiai sakys, kad 
didžiuma balsų nutarė taip pa
daryt ir viskas orait.

Spešeldemokratbolše — špo
kas andai savo iežednevnoje 
spyčių pasakė, kad ką 36 kuo
poj tavorščiai nutaria, tai vis 
didžiuma balsi), o su mažuma 
jie nesiskaito. Špokas gyrėsi, 
kad 36 kp. pasiliks kaip buvusi, 
nes didžiuma taip nutarė. Bet 
pasigirimas neišsipildė. Centro 
atstovas kuopą susplitino ir 
raudonus tavorščius su visa di
džiuma atskyrė. Dabar jie ga
lės balsuot kiek tik norės: ran
kų kėlimu ar plojimu, tai jų 
dalykas. —žioplys.

DoubleDutch
Better Malt Syrup 
cannot be made

Red Sun Products Company I
Chicago, Illinois

bet mes skridome kaip ir Lim- 
burgas, priekin ir nežiūrėjome 
užpakalin. Skridome per naktį 
ir saulei patekėjus išvydome 
žalią salą, aplink kurią švietė 
geltonos smiltys, 
skraidžiojo juodi 
leidome. Pasitiko 
tas žmogiukas, 
nu t upėm rojuje,
yra, bet buvo sala, netoli Aus
tralijos.
“Adomų” 
graužiant.

N iekas 
kaip kad
paryžiečiai. Pabuvę keletą die
nų, išalkome ir užmiršome 
Chicagos kultūrą. Jeigu ne na
mie varyta amunicija, tai mu
sų kulturingumus butų tuoj iš- 
garavęs. Nusvilome kojas nuo 
karštų smilčių. Atėjo į galvą 
garsaus Chicagos hotelio virėjo 
patarimas, kad galima išvirt 
pietus be ugnies. Pagavome

[žuvį, papjovėme, suradę lemo- 
nų, pipirų ir dar kokių raudo
nų uogų sudėjome ir išvirėme. 
Bet valgant pietus apspito mus 
didėlis būrys kanibalų, vado
vaujamų karaliaus be kelinių. 
Puolėsi jie prie musų pietų ir 
nieko nelaukę pradėjo lakti 
amerikonišką munšainą. Kara
lius gėrė munšainą kaip žemai
tis girą, bet netrukus apvirto 
ir nusibaigė. Po valandėlės iš
krito kaip musės ir visa kara
liaus armija. Saloje mes drą
siai galėjome šeimininkauti, 
nes supratome, > kad musų iš
radimas — munšainas 
riausia priemonė 
laukinius.
šaino ir goriloms, kurios nuo
lat svaidė koknacus ant musų 
galvos, jos irgi išdvėsė.

Nudžiugę, kad musų misija 
pavyko, skubinomės atgal Chi- 
cagon. Nors gazolino mums 
truko, bet supilėm likusį mun- 
šaįną į tan'ką ir išlėkėme. Ka
dangi kompasas buvo sugedęs, 
tai spėdami rytų pusę ir turė
dami ornenėj šiaurinį polių, 
skridome Chicagon. Pasiekėme 
didelį miestą, bet nakty negalė
jome pažinti: Chicaga ar New 
Yorkas. Nutarėm nusileisti.

ge- 
kovot prieš 

Užfundinome mun-

Karalius mirė be 
kelnių

žioplio peckeliai paskelbia 
savo atradimų. Atradimas yra 
didelis, o išradimas reikėtų už- 
pątentuot.

Pasiilgę žioplio skaitytojai 
žino, kad užpraeitas dv-i savai

su spaus- 
nespaus- 
peckelių i 
tyrinėji-! 
išskridęs 
tyrinėti

gauna statmenai krintančius 
saulės spindulius ir lodei jos 
labiau įšildomos. Tatai bus vie
tos arti ekvatoriaus. Priešingai, 
vietos pas polius gauna jau 
įkypius spindulius ir todėl jos 
mažiau šildomos, Jus, be abe-

mote-

niusų

Aeroplano uodegos keravoto- 
jas, pamatęs verkiančią 
riškę, paklausė:

- Ko tamsia verki?
—Matai, gerbiamasis,

mieste siaučia baisi epidemija.
—Kokia epidemija,
—“Surprais parių”
—Del to neverta verkti.

Bet mano vyras mirė nuo 
“surprais parių” epidemijos.

Mes tuoj supratome, kad nu

tęs “žioplys” nebuvo 
tas. O todėl jis liko 
tas, kad visas žioplio 
štabas su moksliniais 
mais buvo aeroplanu 
į pietų jūrių salas,
kaistųjų kraštų sutvėrimus.

Nors ir karštame buvome 
krašte, bet karštų žmonių te
nai neradome. Chicagoje yra 
daug karštesnių. Turime pra
nešti, kad pietinių jūrių salų 
sutvėrimai turi dvi kojas, dvi , _ /M .

, . i tz tvpėm Chicagoje.rankas ir po vieną galvą. Kas j J
jų galvose yia, teko ir tai pa
tirti: visi šrubai ir gaidukai dome naują salą ir ją užkaria- 
yra, tiktai mašinerija nedirba, vome su munšainu.
O kap jų kūnas išrodo, tai, ži- —Aeropl. Pilotas.

Tai matote, kaip mes atra-

EINA GARSAS
Kiną garsas iš New Yorko: reikia tartas krauli; 

Daug pinigų Susivknynie yra: reik pradėti traukti. 
Pasilik, Joberta, sveika! Greičiau paduok kelnias! 
Be pinigų komunizmų pradės griebti velnias!

Melsk Lenino, Iršitele, kad kelyj nežūtom; 
Su kuinunu ir su tarbom, kad seiman pribūtum.
Parsivešiu sau iš Nekv Yorko ciną komisaro, 
Tu, Iršute, pudro tarbą nuo puspenkto svaro.

Ir išleido išlydėjo “Ilnies” štabas Drulį, 
Ir įsakė kokį seime laikytųsi rulį.
Kreivais keliais greit važiavo, net tigsai kleksėjo. 
O Iršute šalia Drulio mašinoj tupėjo.

Tamsią naktį ima snudis ir ateities menas;
Akys merkias, širdis alpsta ir vaizdai vaidenas. 
Ir sapnuoja: ima viršų seime Drulijolas, 
O Irsukei sapne širdį jaudina pudrolas.

Drulijoloff pusininkas.

SKUBINKIT!
“NAUJIENŲ” EXKURSIJA

LIETUVON
JAU NETOLI — IŠPLAUKS

Liepos 19 d,, 1927
Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

BALTIC AMERICAN LINIJOS LAIVU 
“LITUANIA” IR IŠ CHICAGOS 

Baltimore and Ohio R. R.

Ekskursantai iškeliaus iš Chicagos liepos 
16 d., 9:30 vai. vak. populiariškiausiu Bal
timore and Ohio gelžkeliu ir važiuos per 
puikius Indiana ir Ohio ukius, per augštus 

kalnus ir kitokius puikius vaizdus.
B. Simokaitis Ekskursijos vadas 

ir palydovas.
Laivakortė i abi puses......................... $181
Gelžkelis iš Chicagos......................... $30.70
Turistinė klesa ..................................... $196
Gelžkelio miegamasis..........................$9.0(1

Del dokumentą sudarymo kreipkitės 
tuo jaus

NAUJIENOS•- * I
1739 S. Halsted St. \ _ _ _ _ Chicago !
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NAUJIENOS, Chicago, Ui Penktadienis, Liepos 8, 1927

Amerikos rašytojas
Nathaniel Hawthonie,

Įdomiausia Knyga 

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas’’ 
-.................... 1 - ----------------------------------- ---- —

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido; Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

1IBK

Nathaniel Ha\vthorne gimė 
Salem, Mass., liepos 4 d. 1804 
m. Nauja Anglija tomis die- 

I nomis buvo puritanų tvirtovė. 
Tenais Rogor Williams buvo 
pastorium, pakol tapo išvytas 
1630 fnetais dėl jo pamokslų a- 
pie “laisvą sąžinę;’’ tenais 1692 
m. devyniolika raganų pakarta 
ant Gallows llill. Ha<wthorne 
nebuvo praktiškas žmogus; jis 
nuolat buvo užsimąstęs ir gy
veno tik savo mintyse.

Pradėjo rašyti 1828 m. iš- 
leisdamas trumpą vciRulę “Fan- 
shawe” apie Naujos Anglijos 
gyvenimą. Jo geriausios pasa
kos kaip “Gray Champion“ ir 
“Howe’s Mas<|uerade” buvo is
toriški veikalai, bet jo inter
pretacijos buvo dramatiškos, 
nuolat perstatant sunkią, skau
džią morališką progresą, tau
tiškos dvasios išsivystymą. Jo 
pasakos panašios j garsaus ru
so, Dostoevskio, raštus. Tą 
ypatingai matome j<r “Scarlet 
Lrttcr,” kuri pripažinta kaipo 
Amerikos geriausia apysaka. 
.Jo perstatymas puritanų siau
rumo yra kuopti i klausias.

1841 m. Hawthorne prisidė
jo prie Brook Farm su gar
siais amerikiečiais, Charles A. 
Dana, Balph W. Emerson ir 
George Ripley. Brook Farm 
buvo mėginamas socialistiškos 
kooperacijos. Ir apie tą perio- 
4a jis parašė apysaką “The 
Blithedalc omance.”

“The I Įnaše of the Seven 
Gabios’’ yra kita jo pasekmin
ga apysaka. Jis taipgi parašė 
kelius trumpus veikalus, pasa
kas vaikams iš gyvenimo ir 
kelionių knygas.

Jis mirė gegužės 19 d. 1864 
m? [FL1S.]

Barnum, Amerikos gar
siausias parodninkas

“Suktybių Karalaitis/’ 
jis save pasivadino, pra- 
pilną atsitikimų, gyveni- 

Kelius sykius buvo labai

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Įsigykit Sau Vieną!

Phincas Taylor Barnum gi
mė liepos 5 d. 1810 m. Per 
penkiasdešimts metų jis buvo 
Amerikos garsiausias “bevyto
ms.“ 
kaip 
leido 
mą.
turtingas, bet kažną sykį pra
lošė savo turtą, bet vėl naujais 
užmanymais vis atsigavo.

Jis labai gerai pažino savo 
nubliką. Nuolat mėgo apgau
dinėti žmones. Barnum pasa
kė: “A- sucker is born every 
minute.’’ šiandien tas sakinys 
tapo permainytas j “Barnum 
teisybe.’’ Kas reiškia tą patį.

Barnum per visą savo gyve
nimą labai mėgo save garsin
ti. Net senatvei nepersimainė; 
sulaukęs 80 metų jis vieną kar
tą aplankė savo “Greatest 
ShoAv on Earth’’ Madison Squa- 
re Garden, New Yorke. Žen
giant per virvę, puolė ir tik 
lengvai susi k rate, bet ant ry to
laus visi laikraščiai pranešė, 
kad Barnum labai/ skaudžiai 
sužeistas.

Barnum’o tėvas buvo karčia- 
mos savininkas ir nuo pat ma
žens iš Banrum buvo geras biz
nierius. Visų pirmiausia jį 
užinteresavo lioterijos, vėliaus 
pardavinėjo biblijas, o po tam

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
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laike perversmo, tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

nardavinėjo meškos taukus pli
kumui.

Vos sulaukė dvidešimtus me
tus, kuomet tapo redaktorium 
laikraščio Danbury, Connecti-^ 
cut. Bet į bedą papuolė, nes 
šmeižiami raštai pasodino jį į 
kalėjimą ant šešiasdešimts die
nų.

1842 m. jis sumanė rinkti ir 
žmonėms rodyti keistus žmo
nes ir gyvulius. Pirmame per
statyme jis turėjo 161 metų 
negrę, kuri, suilig Biarnum\> 
garsinimų, vergijos laikais dir
bo Jurgio Washington’o tėvui. 
Nei ji dirbo Washington’o šei
mynoj nei ji buvo 161 metų. 
Vėliaus paaiškėjo, kad Barnu- 
m’as tik sudvigubavo jos me
tu*. Bet perstatymas buvo la
bai pasekmingas. JPrie jo 

vadinamo “Amerikos Muzejaus’’ 
Barnum turėjo penkių metų 
senumo karliką (dwarf) dvie-

jų pėdų vieno colio 
sveriantį 15 svarų. Vaikas per 
visą pasaulį pagarsėjo po vardu 
“General Tom Thumb,” ką tik 
atvykęs iš Anglijos (ištikrųjų 
gimė Bridgeporte). Ir už kiek- 
laiko Barnum’o “Amerikos Ma
žėjus” tapo Ne\v Yorke popu- 
lariškiausia pasilinksminimo 
vieta, su visokiomis kvailybė
mis. Pirmas Punch a& Judy’’ 
veikalas buvo čionais parody
tas, kaip ir išlavinti šunys vir
vių vaikščiotojai, milžiniški 
vaikai, karliukai, milžinai ir tt.

1817 m. Barnum patraukė 
Jenny Liųd, garsią švedų lakš
tingalą aplmikyti Ameriką. Ji 
dainavo 150 sykių, jai užmokė
ti! •'f 1 Bet jos Koncertai
buvo labai pasekmingi. Vienas 
žmogus užmokėjo net $650 už 
bilietą jos išgirsti.

1871 m. jis sujungė, keliau
jančią cirką su žvėrynu į “Pa

aukščio, Bet tuo pačiu laiku draugų pra-
šė, kad jį palaidotų be ceremo
nijų, nes jam per penkiasde
šimts metų nusibodo visokios 
ceremonijos.

Mirė balandžio 7 d. 1891 m.
[FLIS.]

šaulio Dilžiausią Parodą,’’ po 
kuriuo vardu paroda ir iki šian
die egzistuoja Su v. Valstijose.

Mirštant, Barnum’o, Ameri
kos garsiausio parodninko, pa- j 
skutimai žodžiais buvo: “gai-1 
lestauju, kad negalėsiu matyti 
kas apie mane bus parašyta.’’.

Garsinkite Naujienose

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON *
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

Ofiso untrikšnH:

2221 West 22nd Street
Telefonas Canal 2552

VALANDOS nuo 9 ryto iki 8 vakare, Seredoms ir Pčtnyčioms 
nuo 9 ryto iki G vak., Nedėlioms nuo U ryto iki 1 po pietų.

Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 
gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Rusiškos ir' turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzis 8962

8114-16 Rooaevelt Rd.
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO. ILL.

$10.000 Accident POLIGY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

/ nter-Ocean Casualty Co
A Stock Company/

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF
t*

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

I f Life .............................................................
Both Hands ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ...............................................
Either Foot ................................................................
Sight of Either Eye ............................................

$10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

SKaityKit ir PagalvoKit
Apsaugokit save ir šeimynų su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vienų iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, guriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept, Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ ’ 
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
— skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 

Šitą plicy per vienus metus.
I I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
— JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to

kiu pagal šitą policy per vienus metus.
I ] Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 

NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų.

I | Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas ....................................................................... Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ..........-................................................................
Gatvė Adresas
Miestas...........
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
.... Apt.
Tel.......
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PMtaba: Mano ofiaas dabar randa.f

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ko arti pilna svetainė žmonių ir 
ramiai laikė susirinkimą. O 
Juknis liko su kujumi prana
šaudamas pavojų savo pasekė
jams ir Maskvos diktatūrai.

— M. K. š.

North

Roseland įspūdžiai iš kelionės
Paaiškinimas

Liepos 5-tą dieną Naujienose 
156-me numeryje tilpo iš Ro- 
selando Reporterio aprašymas 
užvartotas: “Parazito nepriė
mė“.

Apgailėtina, kad Reporteris | 
negali paduoti teisingų žinių 
apie įvykius Roselande ir 
traukia Golden Star kliubą į 
keblią padėtį.

1) Golden Star kliubas gy-j 
vuoja jau 6 metai, sutvertas i 
jis pasilinksminimo ir pašalpos 
pamatu ir jam priklauso viso
kių srovių ir pažiūrų nariai, 
kurie sutiko pildyti kliubo kon
stituciją.

2) Kliubas nėra nė vieno 
kandidato aplikaciją atmetęs 
dėl jo pažiūrų arba partivišku- 
mo.

Jie buvo išvažiavę pasivaži
nėti pirmadienio vakare, liepos 
4-tą dieną, y^ažiuojanit jiems 
Jeffrie gatve, staiga iš 71-mos 
gatvės išvažiavęs “Buick” auto
mobilius trenkė į jų automobi
lių. Buick’u, kaip paaiškėjo 
vėliau, važiavo generalis super- važiavimą į Jefferson 
intendentas Standard Steel Co., nedėlioj, liepos 10 d. 
Hammond, Ind.

Buick’as taip smarkiai kirto 
p-nų Krasauskų automobiliui į 
šoną, kad šis apvirto ir visi va
žiavusieji tapo sutrenkti ir su
žeisti, ir, kaip minėta aukščiau, 
daugiausia nukentėjo p-nų 
Krasauskų dukrelė Geneli eve 
ir p-lė Viktorija Volteraitė, Į 
kurios buvo nugabentos į Jack-1 
son Park ligoninę. Taipgi ir 
kitiems,) važiavusiems p-nų | 
Krasauskų autoinobiliuje, su
teikta pirma pagelba.

P-nia Krasauskienė labai nu
siminusi. Gailisi mergaitės, 
nes daktarai sako, kad jos vei
de pasiliks ženklas.

P-lė Volteraitė irgi ne upe, 
nes turi mėlynių ant kojų, šo-l 
nų ir tt. Vienas Insurance kom-, 
panijos atstovas prašė jas pa- 
X . i|eporterj salino

(Raportus iš Bridgeporto.) —w-------

Rengia išvažiavimų

Vanagas Ghicagos 
priemiesty

Lietuvių kriaučių 269 lokalus 
A. C. W. of A. rengia šaunų iš

girtas

Va- 
re-

3) Reporterio aprašymas 
yra klaidingas tuo, kad turėda
mas omenėj kandidatą, jis per
stata, jog kandidatas buvo ne
priimtas į kliubą buk dėl to, 
kad kandidatas esąs bolševi
kas. Tas klausimas nebuvo su
sirinkime iškeltas. Kliuban ga
lima įstoti nuo 16 iki 40 metų.

Kandidatas, turintis 40 metų 
arba kuriam neužilgo sukaks 
40 metų, pagal kliubo konstitu
ciją privalo suteikti teisingą 
prirodymą — metriką.

Khlbtimo kandidato priėmi
mas tapo atidėtas kitam susi
rinkimui, kuriam jis prižadėjo

—G. S. Korespondentas

Bridgeportas
Indionų klubas.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitį, 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. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Atvykęs Chicagpn, komp. 
nagaitis įdainavo šiuos 
kordus: “Mergyte prigavo”, 
“Lietuviško Adomo vargai’’ 
ir “Reikia tepti”.

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Kaip visiems chicagi ežiams 
yra gerai žinoma, Jefferson 
girios vienos gražiausių/ ir pa
togiausių išvažiavimui 
nes 
mas 
mis. 
yra 

Ine tik chicagiečių
ir visų Amerikos lietuvių. Cio- 

Į nai suvažiuoja visokių chorų, 
muzikantų ir kalbėtojų. Taigi 
aš tikiuosi kad 
kriaučių lokalo 
bus vienas iš 
užkviesti chorai

■Galėsime padainuoti, pažaisti Ir 
smagiai lietuviškai pasišokti. 
Todėl visus kviečiame atsilan
kyti. —X.

I ’atėm i j au “ N au j ienose”,
kad laivas veš dykai žmones į 
kokią ten mažai apgyventą val
stiją. O kadangi aš ant tų dy
kų dalykų turiu didelį patrau
kimą, tai sumaniau pasinaudot 
proga.

Bet kur tu žmogus suspėsi! 
Jie susėdo ir nudardėjo su lai- 

tuo vu* Na, manau sau, kaip ten 
nebūtų, aš nepasiliksiu. Kad ir 

.užsimokėsiu už kelionę, bet vis 
įtiek važiuosiu, i

Na, nusipirkau tikėtą į 
.šv. Juozapo miestą apytuštėj 
valstijoj, arba kaip anglai sa
ko, “St. Joseph, Mich.” 

įsirioglinau į laivą dar pusei 
valandos pirma išplaukimo. 
Įraukiu, kuomet laivas pradės 
judintis. Kiek palaukus laivo 
dreiveris patMiukė šniūrą ir lai
vas, turėdamas geras lupas, 
pradėjo šv’lpti: mat davė žen
klą, kad neužilgo išeis. Antrą 
kartą sušvilpė — davė ženklą, 
kad pasirinktų kiekvienas tin
kamą vietą, kur butų paran
kiau spjaudyti. Trečią kartą 
kaip sušvilpė, pradėjo judintis 
lyg krūminis dantys.

Tai jau ir važiuojam! Pava
žiavom kokią valandą laiko 
nuo Chicagos, ir vis dar va
žiuojam. Važiuojam tai važiuo
jam — nieko tokio, bet prisi-įkuris buvo Kankakee ligoninėj, 
ėjo tuštinti savo roberinius 
maišus, kur buvom “prisilioda- 
vę” vieni bulvių, kiti — kopus- p 
tų, treti — kokių tai “čiapsui" 
Tuštinti 
tokio, bet laivas juo tolyn, tuoj 
smarkyn ėmė šokti “charles to
ną“.

O žmonės ant laivo tai tar
tum solistai: išsižioja plačiai, 
rodos, tuoj užtrauks iš operos 
“La Traviata“. Bet vietoj bal
so išlekia sukandžiotos bulvės 
arba šmotas “home made” kil- 
basos. Pasižiurėjau į visus so
listus — ir aš pradėjau spiau- 
dytis.

Sekėsi man spjaudyti neblo
giausia. Tik tiek, kad aš nesu 
atletas ir nesu pratęs sunkių 
daiktų kilnoti. Todėl savo gal
vos ir nemėginau pakelti. Lai
kiau prispaudęs prie krėslo 
kaip “foot bolę”.

Iš visko man labiausia patiko 
moterų valgių paroda. Nors 
valgiai buvo rodomi vien tik 
“antrų rankų“, bet buvo gana 
daug pa pylę jų ant viršaus lai
vo. Visos parodė ką tik kuri 
turėjo.

Tik man gaila, kad aš visko 
negalėjau matyti, vos tik viena 
akim pusiau primerkęs kada- 
nekada pažiūrėdavau. Ale man 
patiko tai, kad moterys subyti- 
jo ir vyrus. Aš apie save, žino
ma, nesakau nieko. Tik tiek 
žinau, kad “Castor oil“ nerei
kėjo.

Ant laivo championu buvo 
lietuvis daktaras. Jis spiaudy- 
mu subytijo visus, nes kiti ne- 
nuspiaudavo toliau kaip ant sa
vo čeverykų, o mūsiškis dakta
ras gana toli numesdavo. Tai, 
mat, vis reikia praktikos!

Na, tai matot, kokia buvo 
kelionė skersai pasiutusį eže
rą, arba, tiksliau sakant, “Leik 
Mišiugin“. Well, man labai pa
tiko, bet nežinau kaip kitiems 
patiko.

girių, 
labai parankus privažiavi- 
karais, taipgi ir mašino- 
Taigi Jefferson girios ir 

pagarsėjusios, aš manau, 
tarpe, bet

ir šis lietuvių 
išvažiavimas 

puikiausių, nes 
ir muzikantai.

Vanagai labai retai kada va
saros metu atskrenda miestan, 
o jeigu ir atskrenda, tai tik 
trumpai valandėlei. Mat, visi 
paukščiai myli būti laisvi, liuo- 
si, nesuvaržyti, o jau Vanagas 
yra toks paukštis, kad jis L-e 
laisvės ir gyventi negali. Vana
gas myli skrajoti vasaros metu 
po sodžius, po kaimus, paupiais, 
Paežeriais ir po miškus. Taigi 
Vanagas tik atsikvėpti nutupė 
Chicagos priemiesty ir bi
jodamas, kad ehieagiečiai jį 
nesučiuptų, vakar išskrido sker
sai ežerą į Miehigan žaliuojan
čius laukus bei sodus.

.....................
Tel. Empire 7365

DR. F. MATULAITIS 
322 Holbrook Avenue 

DETROIT, MICH.
Adynos 12—2

. 6—8
Lietuvis Kontraktonus

No.Z.

vaLiciMks 6 dieną, 7:30 vai. i karo turėjo įvykti Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 36-tos 
kuopos susirinkimas Lietuvių 
Auditorijoje.

Kaip jau senai žinoma, šioj 
kuopoj plėtėsi bolševizmo liga. 
Ta liga jau kurį laiką sirgo 
kuopos valdyba. Taigi nežiūrint 
to, kad SLA. Centras ir paša
lino senąją kuopos valdybą, su 
pp. Jukniu ir Lietuvninku prie
šakyj, ji nesiskaitė su Centro 
įsakymu ir nepripažino jo au
toriteto. Senosios valdybos 
nariai pasiskelbė aukščiausiais 
viešpačiais ir bubnijo būną. 
Taip elgėsi jie ir praeitą tre
čiadienį, liei>os 6 dieną.

Kai indionai arba kurie kiti 
laukiniai žmonės išgirsta bub- 
ną mušant, jie žino, kati tai 
yra ženklas karo, arba kokio 
nors pavojaus. Taip jaučiasi ir 
maskviečiai. Taip buvo daroma 
ir suspenduotosios senosios 
valdybos praeitą trečiadienį. 
Jei kas norėjo udbėti ne taip, 
kaip kad p-no
žmonėms patinka, 
su kuju 
bubnija.
girdę artinantis “pavojų“, tuo-
jaus ėmė cypti, švilpti, kojomis 
trypti j grindis ir tt ir tt.

Rodėsi, kad tie gaivalai buvo 
atvykę čia iš Afrikos ar kitos 
vietos, kur gyvena laukiniai 
žmonės. Bet ir to negana. Iš 
užpakalio girdėjosi dar keistes
ni garsai. Nežinia, ar juos lei
do nedidelis vyrukas su ūse
liais, ar Maskvos komisaras. 
Bet komiasras negalėjo būti, 
ba mes gyvename Jungtinėse 
Valstijose, o ne sovietų Rusi
joj. Taigi greičiausia tai bu
vo “radio” balsas. Vos tik ad
vokatas Jurgelionis ištarė kelis 
žodžius ir įspėjo buvusią val
dybą, kad ji elgiasi sauvališkai, 
kaip pasigirdo balsas “malei,“ o 
antras — “cto Moskva.’* Ir ką 
padarysi — viskas darėsi auto
matiškai.

SLA. 36-tos kuopos nariai, 
matydami, kad su laukiniais 
žmonėmis nesusitaikysi ramiu 
budu, perėjo į Mildos svetainę. 
Į kokį pusvalandį laiko prisirin-

Juknio plauko 
tai Juknis 

“bum, bum, bum” ir 
O visi pasekėjai, iš-

Numirėlių parė

North Šitie
Gyvas nabašninkas.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį (30 birt. į 1-mą liepos, 
liepos), apie 2 valandą, nau- 
jienietis švelnis gavo telegra
mą, kad jo geras pažįstamas ir 
kaimynas

nežinia kur

kadNau j ienose buvo rašyta, 
prie Tautiškų kapinių rengia
ma “stirprise purė” liepos 9 d. 
Bet jūsų reporterį Raulą sufu- 

į lino. Parė įvyko 3-čia dieną

Well, tokios rūšies paros die- 
" ■ . ną sunku įspėti. Matote, iš gy- 

iš~* Lietuvos^" *1*\ V*, galima ką daugiau suži- 
-- - - -■ ■ •’ noti, o jau numirėliai paslapčių

neišduoda. Taigi reporterisdingęs.
Ant rytojaus, penktadienyj, ltuillas turėjo pasitenkinti spe-

j linais.
Paprastai 

parengimus 
globėjai buvo: teriui kokia

advokatas Grigalius, turįs ofi- ma įvykio, o Raului buvo pra- 
ir p-nia. nešta lik liepos 2-rą dieną, 10 

So. Union valandą 'vakaro; Todėl pagar
sinti tą parę ai’ba pakviesti į 
ją skaitlingesnes žmonių mi
nias Kaulas nebesuspėjo.

Reporteriui Raului atvykus 
į purės vietą, muzikantas jau 
rėžė. Svečių buvo pilnas miš
kas. Muzikantas rėžė ir rėžė 
maršą sukaitęs, be kepurės. O 
tie numirėliai, ■«— kad nors 
vienas butų supratęs musų mu
zikanto padėlį, gal ir butų iš
metę vieną kitą doleriuką. Bet 
deja, nei vienas nei cento.

O muzikantas buvo pasižadė
jęs griežti visą dieną už dyką, 
tik už maršą, tai jau imt kiek 
galės. Bet kas atsitiko? Gi mu
zikantas, pagrojęs porą valan
dų, skuto namo, palikęs visus 
numirėlius ir surprise parę.

Po to kilo trumpa suirutė, 
bet geitu laiku parė susitvar
kė ir apseita be muzikanto.

Kadangi numirėliai atsisakė 
priimti dovanas, tai mes 
davėm visą “cash“ p-niai 
gėjai. — Rep. Raulas.

švelnis gavo antrą telegra- 
|mą, kurioj buvo pasakyta: 

tai tuštinti — nieko “Died.

—Pusta pėdis.

Bridgeportas
Automobilių nelaimė

Sužeistos žinomoj daininin
kės — ponia Sofija Krasaus
kienė ir p-lė Viktorija Volterai
tė. Labiausia nukentėjo pn-ų 
Krasauskų dukrelė Genevieve 
Krasauskaitė, 6 melų mergai
tė. Jai stiklais sužeista veide
lis. Kiti asmenys, važiavusieji 
automobiliu, buvo tik skau
džiai sutrenkti. Jię yra: p-nas 
Krasauskas, kuris šoferiavo, 
advokatas S. Banis, advokato 
žmona ir sūnūs.

są ant North avė., 
Balčiūnienė, 3406 
avė.

Gavęs tokią žinią, advokatas 
Grigalius, kaip globėjas, pasi
kalbėjo su mirusiojo giminė
mis ir buvusiais draugais ir nu
tarė pergabenti velionio kūną 
į Chicagą. Pasiėmęs 
leidimą pergabenti 
patelefonavo p-no 
laidotuvių įstaigai, kad ši pa
siųstų vežimą į Kankakee, 
pats, pagavęs traukinį, 
vo ten.

Nuvažiuoja... Nagi 
kad nabašninkas daržą 
ja!

—Kas atsitiko? Kaip? — 
klausinėja nustebęs globėjas.

—Ar tamsta negavai musų 
telegramos? — klausia, ligon- 
bučio prižiūrėtojai ir aiškina: 
— Paėmę tamstos telegramą, 
mes pasiuntėm atsakymą, kad 
viskas “O. K.“ Matyt, telegra
ma pasiekė Chicagą, kai tams
ta išvažiavai.

Jiems besikalbant 
fonas: pasirodo, 
vo ir p-no Radžiaus 
nabašninkui pasiimti vežimas.

Dar daugiau kalbų kol suju
dimo priežastis paaiškėjo. O ji 
buvo daug maž tokia:

Ketvirtadienio vakare ;ligo
niai buvo nuvesti cirko ar ko
kios kitos parodos pažiūrėti. 
Grįžtant iš parodos, vienas iš 
būrio nežinia kur dingo. Ir 
dingo kaip tik tas žmogus, ku
ris su V. P. buvo vikriam kam
baryj. Ligoninės perdėtiniai 
ant greitųjų pamanė, kad din
gęs V. P. Todėl ir mušė tele
gramą p. švelnini. Ant ryto
jaus paaiškėjo, jog dingęs ki
tas asmuo. Todėl pasiųsta kita 
telegrama, kad “he is there.” O 
telegrafo ofise padaryta klai
da ir pasiųsta: “died“.

Rezultatas: P. V. tapo gyvas 
nabašninkas trumpam laikui.

— Reporteris.

valdžios 
kūną, jis 
Radžiaus

ir 
išvažia-

mato, 
kasinė-

tele-
kad atvažia-

pasiųstas

AR JUS ŽINOTE, KAD
Nei vienas kompasas nėra galuti

nai tobulas, nes rodyklis nevisuomet 
teisingai rodo j šiaurę. Tas priguli 
nuo išlaukinių sutrukdymu. Be kom- 
poso, plaukiojimas laivais butų ne
galimas, nes be jo nei vienas juri
ninkas nežinotu j kurių pusę jis va
žiuoja ypač naktyj ir ukanuotoj die
noj. Ar jus žinote, kuomet jus pir
mu sykiu dasilytėsite lupomis Hel- 
marų, jus tuojau pamigsite Helma- 
rus ir palaikysite savo draugiškumų 
su jais. Susipažinkite su Helmarais 
šiandie.

■■

pranešimai apie 
paduodama repor- 
pora savaičių pir-

Laiškai Paštoje

atl- 
ren-

Eu-Šie laiškai yra atėję iš 
ropes. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
Jo\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
Žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (Fenų nuo 
skelbimo.

Astrauskui Jonui 
Cuzauskas Rev F 
Dauks Sugar Co 
Dirvolis Franc 

Karocki Stepanas 
Lepa Piter 
Matyosaitįs M x 
Minkovic Mile 
Ogorzata Elzbieta 
Trainauskas Peter

510
511
512
517
522
526
528
530
512

pa-

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Vi-

Kalbu čionai apie mums vi
siems gerai žinomą Vanagą, tai 
yra komp. Vanagaitį. Komp. 
Vanagaitis kartu su pp. Bab
ravičium ir Yozavitu nesenai 
gastroliavo su koncertais po 
Amerikos lietuvių kolonijas ir 
tik dabar vienai dienai buvo 
užsukęs Chicagon, kur ir teko 
jį matyti ir kalbėti su juo.

P-as A. Vanagaitis buvo Cbi- 
cagoj su reikalu. Jis Chicagon 
atvykus įdainavo keletą Ko
lumbijos kompanijai rekordų. 
P-as Vanagaitis, kaip jau ži
noma, mėgsta ir moka juokus 
krėsti. Ir jo įdainuotieji rekor
dai bus pilni fonių. Jis dar ruo
šiasi įdainuoti vienų rekordą, 
būtent, “Žydą ima i vaiską”. 
Man teko nugirsti šią dainelę 
dainuojant ir reikia pasakyti, 
kad bene bus vienas gražiau
sių ir juokingiausių rekordų, 
kokį p. Vanagaitis kada nors

lai

P-as A. Vanagaitis papasa
kojo įdomių įspūdžių iš savo 
gastrolių. Didžiumoj lietuviai 
pasirodę labai vaišingi ir pri- 
imnųs. Nežiūrint vasaros
ko, kai kuriose kolonijos? pub
likos turėdavę gana daug. Ap
lamai imant, p. A. Vanagaitis 
yra labai patenkintas savo gas
trolėmis.

Ateinančiam rudeniui p. Va
nagaitis, p. Babravičius ir Yo- 
zavitas mano sutaisyti visai 
naują savo gastrolėm repertu- 

naųjų dainų ir 
ir dabar p. A. 
turi parašęs ne- 
programą artis-

arą. Parašys 
dainelių, kurių 
Vanagaitis jau 
mažai. Į savo 
tai mano įrašyti “Opera,” “Dai
nos“, “Juokai“. Kasgi musų 
nemyli operos, dainų ir juokų?

P-as A. Vanagaitis atrodo 
gerai; linksmas, malonus, kaip 
tas valcas: “pilnas juokų ir 
dainų”.

Pabuvęs kiek Miehigan val
stijoj, p. Vanagaitis mano vyk
ti į Wisconsin valstiją pas p. 
Babravičių, praleisti ten va
sarą ir rengti programą atei
nančiam sezonui.

Cbicagiečiams teks pamatyti 
p. Vanagaitį kada nors rudenį 
su p. Babravičių scenoj, dai
nuojančius ir lošiančius.

Vincas.

REIKALAUKIT

ŽINOMŲ SAVO 
SKONIŲ

illll HUIIIIII

Unijos padaryti
Nėra Geresnių Del Virinio, 

Kepimo
Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

‘ Phorto Brunswick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

ra M A L-r v r SYHUP„

Jei jūsų INGERSOLL 
pagestų . .

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

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

New York • Chicago •
Žemiau telpanti INGERSOLL’ų paveikslai 
yra: Rankinis $3.50; Yankee $1.50; VVater- 
bury paauksuotoje makšty, $8.00; Jaunimui 

$3.25; Mažiukas $3.25.

ant veido

CO., Ine.
San Francitco

Tek Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St^ Chicago, III.

JONAS DEVEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 6 dieną, 3 v. ryto, 1927 m., 

sulaukęs 22 metų amžiaus, gimęs Klovainių miestelyj, Panevėžio aps. 
Išgyveno Amerikoj 6 metus, pąliko dideliame nuliudime moterį Jo- 
sefiną, motinų, 3 brolius ir seserį. Kūnas pašarvotas, landau 1419 
So. 60th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks subatoj, liepos 9 dienų, 1:30 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Devcikio giminės, draugai ir pažįstami 0' lt šir
dingai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskesni pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, Moteris, Motina, Broliai ir Sesuo. Laidotuvėse 
patarnauja grabelius Eudeikis, Telephone Yards 1741.

Suvedam Šviesas i] 
elektros jiegą į nau
jės ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant. lengvo iimokėji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad savo krautuvę perkė
liau nuo 18-tos ir Union'Avė:, į savo’ 
lamą, 949 West 59th Street.

Visais reikalais kaip pirkime, tai
kymo laikrodžių, žiedų ir kitokių auk- 

i’nių daiktų kreipkitės ųnt žemiaus 
padėto antrašo. Visiems atsilankiu
siems suteiksiu teisingą patarnavimą.

FllANK VVATEKAITIS,
949 W. 59th St.,

Tel. Englewood 4299
_________________ _ ‘ _

■ ----------------------------———

JONAS GIRDŽIUS

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

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, keturis po
sūnius: Vilkus: Juozą, Antaną, 
Kazimierą ir Joną. Taipgi sū
nų EdvaKią Girdžių. Taipgi pa
liko dvi podukras: Marijoną 
Prapotnink’enę ir Kazimierą 
Halin, žentus, anukus ir anū
kes.

Kūnas pašarvotas 1106 W. 
Main St., St. Charles, UI. Tele
fonas St. Charles 248 M. lai
dotuvės įvyks Pėtnyčioje, Lie
pos 8 d., 1927 m. Iš namų 9 
vai. bus atlydėtas j šv. Patri- 
cko par. bažnpčią, St. Charles 
III., kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.

Apie 1 vai. po pietų bus nuly
dėtas j šv. Kazimitro kapmes, 
Chicago, 111. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose.

Nuliūdę moteris, sūnūs, podu
kros, posūniai, žentai ir anūkai. 
Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius BiPkus & Co. Telefonas 
Canal 3161.

Tel. Boulevard 4139

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse j.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
£239 s. Halsted St.

lel. Blvd. 4053

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

C neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307'Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir BalzainuotojaH 
2314 W. 23rd Placc 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu husito užgu- 
nedinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Post Mortem

(Tęsinys)

zabova 
jis du

Kita kunigo Lapelio 
buvo tokia: išmokino 
vaikiščių “debatų.“ Vieną iš
mokino kaJbūti “socialistiškai”, 
hitą — “katalikiškai’’. Pastate 
vieną ant pagrindų, pasodiho 
kitą prie stalelio. “Katalikiš
kas“ vaikiščias, suprantama, 
“sukritikavo“ “socialistą.“ Kai 
kurie juokdariai pasakoja, kad 
“socialistas” buvęs ne vaikas, 
bet parėdytas vaiku šiaudų 
kulis.

Kun. Lapelis, buvęj Koseian- 
do parapijos klebonas.

kio, dėl ko tūli parapijonai

Kas bus sekantis? Kliuban 
gali įstoti taip vyrai, kaip ir 
moterys.

Parapijonų eilėse
Paskutinėmis porki savaičių I 

vietos parapijonų tarpe buvo 
nemažai sujudimo. Matote, ta
po iškeltas kunigas Linkus, o 
jo vieton atkeltas naujas ir 
jaunas kunigas Gasiunas.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Personai

Asmenų Ieško
PajieŠkau savo draugų Kazimiero l ... 

ir Onos Andrijauskų iš Kauno rėd., storas 
gyveno Chicagoje. Sbaipažinome at
važiuojant i Ameriką ant la'vo Geor
ge V/ashington . Meldžiu atsišaukti, 
arba kas kitas praneštų; i” 

’ačiu. Ona Bagdonaitė-Jablonskienė, 
, 11432 Juniatn St., Pittsburgh, Pa.

Kunigas Gasiunas, Cicero au------------------------------ -----------
klėtinis, turėtų būti visų my
limas. Bet ką padarysi < 
lykai klojasi kitaip. Kodėl pasi- kaimo, Alytau 
tikėjimo juo nėra, aš nežinau, reikalą, medžiu paties ar kas apie jj 
Bet kaip'tik pasklydo gandas^™0 pranci,i 0<l'°'!U: V!nca,< A,nh” 
apie perkėlimą, tuojaus sujudo, 
sukruto moterys vyrai o labiau
sia vaikai protestui. Esą kuni
gas Linkui: turįs pasilikti! Ir 
pasiliko.

Business Chances Real Estate For Sale
Parbūvilinui Bizniai Namni-Žemč Pardavimui

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių Paidavimui arba mainymui 4 kam- 
i. Biznis išdirbtas. Parduosiu barių medinis namas su garadžiumi, 

pigiai. 3220 So. Walluce St. Įmokėti $300, Savininkas mainys bi-
.................. .... ____ ________________ le j kokj biznį, priims lotus už pir-

Pardavimui barberne dvieju krės- Į • pnokėjimą. Randasi ant 46 ir ' i.nnfnrnia Avo i P Nkiit*nmdric
Co., 5833 S. West.?rn Avė. Telej hone 
Hemlock 6151.

širdingai h ‘isteiirt i n-r 14 metu 3 k-imlri-' California Avė. C. P. Suromskis and 
iriai iš užpakalio, tiktai $375, 3943 b. ,, • . ,
Francio Avė. Hemlock 8151.

DEL užbaigimo reika’ų, 1 re
zidencijos lotas, netoli Addison St. 
$1200. Taipgi kitas bizniavus lotas 
prie Addison St. $2500, 30 pėdų
apartiuentinis lotas, j pietus nuo 

žinoe prancJti ulromi: V‘n<w Amb-I HaMalnhj. jcc eranmo, cigarų, gro- lrvįng Purk bulvaro >*14011 cemen- 
nilevičius I<’<ist Gimk St West sen<>’ 4 kambariai gyvenimui, pigiai, ■ tavunas, vanduo, šalytakiai, viskas fli tik $600. 3735 V/alInce St. apmokėta išmokėjimais U cash,
i lanKioit, m. , || ------------- kitus j 5 męlus. Trust Department.

Adresuoki! 608 S. Dearborn St., 
Room 840. Rox 3782.

Pajieškau brolio Jono Ambruliavi- Pardavimui p'rmoM klesos bučer-. ----- - -------- - ................................. go.(|a. čiaus, du metai gyveno West Virgi-;nė, geroj vietoj, nebrangiai.
. nijoje. IŠ Lietuvos paeina Talokio i Ashland Avė.

!IS1" kaimo, Alytaus apskr. Turiu svarbų

Financial
Finansai-Paskolos

Tiktai 3'/:% nuošimčių 
Be Komiso..........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart pe
lėdos ir pėtnyčios.

Ka’ štits:°ms pa rupi jonams
ir parapijonkoms labai patiko 
šie Lapelio sugalvoti ‘debatai”. 
Ilgai dar apie juos kalbėjo jie. 
Viena mėgiamųjų Lapelio zabo- 
vų buvo ta, kad kalėdodamas 
jis stengdavosi surasti soci
alistą arba bedievį. Žinoma, jis 
ieškodavo lokių, kurio buvo 
menkai išsilavinę. Ir stengda
vosi įvelti tokius žmones į gin
čą. Lapeliui pavykdavo kai 
kada supainioti. Ir vėl moterė
lės garsiuodavo: “Tai protas, 
tai mokytumas musų kunige 
lio!“ į plačiau apsiskaičiusius, 
į labiau išsilavinusius socialis
tus arba kad ir bedievius, La
pelis nekybdavo. Tai matote 
kaip gudrus, kaip mokytas bu-

pastabą padarė.
Kunigas Dunn, žinoma, pasi

juto užgautas. Bažnyčioj kilo 
sujudimas. Išvaryta nusidėjęs 
pamokslininkui parapij.onas 
lauk. Vyskupo atstovas, pabai
gęs mišias, išvažiavo. Klebonas 

ar ne- 
paaiunti- 
yra pu-

Klebonas buvo labai susiner
vavęs dėl tokio parapijonų su
judimo. Bet ką čia padarysi: 
vienybėj galybė. Keikia taiky
tis prie aplinkybių. Labai ge
rai, kad žmonės sutartinai vei
kia. — Reporteris.

j Parsiduoda G’oscrnė su namų. Ge 
l ra kampinė vieta. Bargenas. 3559 S 
, Union Avė.

REIKALINGAS trečiarankis be- ’ 
kuris, kad mokėtų gerui sverti. Mo
kestis $35 j savaitę. 3800 S. Emerald 
avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia lietuvio vyro su auto
mobiliu ir kuris turi daug pažinčių, 
kuris pagelbėtų dėl musų selesmeno 
vakarais. ALGA ir KOM1ŠINAS. At
sišaukit nuo 11 ryto iki 1 po pietų. 
Room 809,

77 W. \Vashington St., 
M R. PERICH.

PARDAVIMUI gas ir aliejaus sto
tis. Geras biznis dėl taisymo ir hot 
doprs staišino. Greitu laiku parduo
siu pigiai, nes savininkas turi du biz
niu. 8454 S. Vincennes Avė. Phone 
Prospect 8088.

PARDAVIMUI. Turiu parduoti 
savą 50 pėdų rezidencijos lotą, 
puikiausioj vietoj Northwest side 
už $500, turi turėti $250 cash, kai
navo dvigubai. Rašykit: 

6C8 S. Dearborn St. 
Ijoom 840. IJox 3783—Z.

MES skolinant pinigus labai leng
vomis sąlygomis, tik po biskį įmo
kėti kiekvieną savaitę j metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klaukit 
apie musų planą.

Charles Jacobs
3244 So. Halsted St.

Boulevard 6520

Lapelis “triumfavo“: 
matė pats vyskupo 
nys, kokie “arogantai’ 
napijonai! Taigi giliukis su
lošė į ranką Lapeliui.

Yra sakoma: “Kalk geležį 
kol karšta.“ Ir, malonia, žino
jo tą patarimą ir Lapelis: ilgai 
nelaukdamas išėmė jis indžion- 
kšeną prieš vieną parapijonką 
ir 13-ką parapijonų.

Suskato, sujudo parapijonai 
mitingus laikyrti. Suskato, su
judo aukas rinkti teismui, kad 
atšaukus indžionkšeną.
landė prasidėjo revoliucija mu- raus Kjrnitei. Ledfort, III. 
žoj skalėj. Dalis parapijonų 
persikėlė į So. Chicagos para-į

ir dirbti. Mokėjo išsunkti aukų.piją, kita — į West Pullmaną. i 
iš dievobaimingų žmonių. Pa
duosiu čia tik vieną jo mokytu
mo pavyzdį. Užtiko jis kokia
me ten teatre, Roselande, var
gonus, kuriuos teatro vedėjai 
norėjo parduoti. įkalbino para- 
pijonus pirkti tuos vargonus. 
Pats pižadėjo duoti $1,000. Su
judo, subruzdo parapijonai rin
kti aukas vargonams./Surinko 
jei neklystu, apie $5,O00. Nu
pirko 
rodė 
čia i. 
duoti 
nui. Pasirodė, kad 
aukos išleista tokiam dalykui, 
kuriuo jie negalėjo pasidžiaug
ti. Bet vistik jų aukos nuėjo 
Dievui ant garbės.

Ale pradėjo eiti gandai, buk 
vargonai kainavę mažiau, negu 
buvo surinkta aukų. Dabar:— 
kalbos ir nepasitenkinimas pa
rapijonų dėl dovanų, kitokios 
kalbos ir gandai ir sunkios 
klebono pareigos pailsino jį. Nu
sitarė jis paimti atostogų.

Keikia ir darbo.

Vienomis lėčiau zabovomis 
lapelis nejjasitenkindavo. Jis 
mokėjo priversti parapijomis

vargonus. Vargonai pasl- 
perdaug dideli jo bažny- 
Teko jie atiduoti ar pa:-- 
šv. Kazimiero vienuoly- 

parapijonų

Lietuvon ir atgal.

parapijoj, 
neišsiverže

CLASSIFIED flDs]
' REIKIA atsakančio real estete sa- 
i losmeno. Gera proga dėl vyrų su pa- 

__ j tyrimu arba be patyrimo. Stanley 
Irnrln Blnsvk and Co. 6019 S. Keedzic Avc. 
Kaua Tel. Republic 5398.

Pardavimui kendžių ir cigarų šio- 
keistai ir cash regiseteris. Registe- 

| ris nuo 5ę iki $7.00, 919 W. 35th St

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Announcements
Pranešimai

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

Lirfnv'y Kriaučių 26') skyriaus. A. 
C. W. nf A. pusmoetinis susirinki
mas jvyks Pėtnyčioj, Liepos-July 8, 
1927 m., 7:30 vai. vakare. Amai ga
mai tų Unijos svet., 1564 N. Robep St.

Visi nariai ir narės malonėkit pri
būti paskirtu laiku.

K. Navickas, rišt.

REIKALINGAS patyręs yirėias i 
Restaurantą, lietuvio, moteris ar vy
ras. 734 W. 85th St.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Turi suprasti angliškai. Gera vieta, 
geram žmogui. Tel. Republic 1)331.

Help VVanted—Female
Darbininkių ReikiaHarrisburg, III., Didelis Piknikas, i

R<>Se- S“drenUa,IttKtKe"t ! ™LINGA paarėti 
vaikus ir namus, turi būti seniva mo-

Užkvieiiame-visus lietuvius, vieti- ter'8 “J <»«;. Keros 8yveni- 
nius ir apylinkės miesteliu. mas- 26 W- 1Wr<1 Pd-

KOMITETAS.

Lapeliui teko stoti kovon jau 
ne prieš socialistus, kurie į jo atidai. Išvažiavimas rengiamas West 
pamokslus bažnyčioj negalėjo 
atsakinėti. Nebegalėjo jis nei 
tokių baikų pasakoti parapijo- 
nams, kokias jis pasakojo, kad 
buvęs pats socialistas ir žinąs 
jų neva “humbugus”. Prisėjo 
susiremti su parapijonais jų 
pačių parapijos reikaluose. 
Čia jau pasakomis 
mis parapijonams 
dumsi.

Reikalauju margaitės prie ofiso 
darbo. Atsišaukit, M. J ,Kiras, 3335 
So. Halsted SL.We3t Pullmoniečių ir Roselandiečių

Fullmano Lietuvių Pašelpinio Kliubo j 
' jvyks Nedėlioj, 10 d. Liepos-July, VVa : 
shington Heigts miške tarp 107th St. 
ir May St. Gerb, visi bukite pralei-■ ___ ____
šito linksmai laiką. Smagiai pasi- G0 automobilių, su daleliu 
šoksite prie geros muzikos. 

Kviečia KOMITETAS

Furnished Rooms
ANT RENDOS& garažas talpinantis 

i “s a 1 e s 
room;” renda pigi. Kreipkite! pas, 

C. P. Suiomtik’s & Co., 
5833 So. Western Avė.

Tel.'Hemlock 6151

Neteisk, o nebusi teisiamas

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia išvažiavimą. Išvažiavimas 
ivyks July 10, 1927 prieš Tautiškas 

balabaiko- kapines Zabelskio farmoj. Trokas iš- į
akiu nean-'ejs "J10 t210 Emerald A ve 10 valam į 2 STORAI rąndai. Tinka byle ko- 

’ P da ryto. Katrie mylėsite \aziuot’. bizniui. Gera vieta. Tirštai ap- 
troke, malonėkite laiku priaiti. gyventa. Nebrangi renda. 2500 West

Komitetas Į pįrshing Road

18-tos apielinkės. Jaunuolių sky
li klebono vieta, < O kunigo, riaus SLA. 129 kp. susirinkimas jvyks i 

kaip Dievo įpėdinio Roselande, 9 Liepos, 8 vai. po pietų, J. Savic- j 
autoritetas reikėjo palaikyti. 
Nors praūžė pirmoji, smarkio
ji audra, vienok giedros ne! 
vo. Bruzdėjimas, neramumai 
parapijonų tarpe neslūgo. Na
tūralu todėl, kad galėjo ir ku
nigo nervai pairti, ir gimti no
ras mesti kunigavimą. •

Pagalios, nežiūrint kunigys
tės stono, Lapelis yra visgi 
žmogus, dar palyginamai jau
nas vyras. Ar galima jis kal
tinti, jei užsimanytų šeimyni
nio gyvenimo laimių paragau
ti? Juk ne molio šmotas ir jis 
yra. Jei parapijono duktė, vos 
sulaukusi 20 metų, tirpsta savo 
jauno vyro glėbyje, kodėl gi 
Lapeliui neleistina kartoti 
dauge su Liudo Giros Stasiu: 
“I^ai tikrai mus kraujas virs”? 
Jei parapijonas susilaukia viso 
tuzino mažų parapijonukų, Ku
rių jis net dorai pavalgydinti buZnėdėlioj? * liepoj 10 d., Masonic 
ir aprėdyti negali, tai kodėl gi Temple svet., 1547 N. Leavitt St. 
neleistina Lapeliui susilaukti 
vieno kito lapeliako? __ _________

Reporteriui neteko ynnfydL lėte į kitas vietas. Prieg to dar bus 
ką sako kunigų organas apie nikark^^^ 
Lapelį. Jis pats mano, kad i d., Černausko darže, 
kalbos apie kunigavimo meti- _________ "_ a U8’ ra
mą neturi pamato. O jei ir tu-' Kensigtono Lietuvių Bendrovė ren- 
rėtų, tai— neteisikite, O nebu- gia draugišką išvažiavimą j miškus i 
site

ko svet., 1900 So. Union Avė. Visi j 
nariai malonėkite dalyvauti.

P. Tupis, pirm.

Draugyste šv. Kazimiero Karalai
čio ant Town of Lake, laikys savo 
pusmetinj susirinkimą Sekmadieny, 
10 d. Liepose, 2 v. po pietų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti ir atsives
ti naujų narių ir bus daug svarbių 
dalykų dėl apsvarstymo. Malonėkite 
atsilankyti.

For Rent

Situation Wanted
Darbo Ieško

REIKALINGAS burdingierius, val
gis ir skalbimas tik $9.00 j savaitę. 
2900 So. Union Avo. 3rd fl. reear.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
, , U benčiumi, 104 roleliai už $110. Ma- 

V aldyba. tykit janitorių. 1120 S. Halsted St., 
Ist Floor.

Si mano Daukanto T. J. .Kliubas 
Chicago, III., laikys pusmetini susi
rinkimą, Llepos-July 8. 1927 m. Pėt
nyčioj, 7:30 v. v., Mildos svet., 3143 
So. Halsted St. Nariai bukite visi, 
nes bus tariama apie draugystės pri
sidėjimą. Valdyba.

Lietuvių Kriaučių lokalus rengia 
šauną išvažiavimą j Jefferson girias 
nedėlioj. liepos 10 d. Visus kviečia
me skaitlingai atsilankyt, bus dainos, 
šokiai iki vėlumos vakaro. Visi atsi
lankykite, o busite pilnai užganėdin
ti. Komitetas.

....Chicagos Lietuvių Dra»««ijoH Savi
tarpinės Pašalnos susirinkimas atsi-

Draugai malonSkite susirinkti laiku, 
užsimokėti savo duokles, taipgi pri- 
duokite savo antrašus kurie persikč- 

matvti I6te i kitas vietas. Prieg to dar bus 
J ’ renkami darbininkai j Draugijos pik-

teisiami. Amen. —Report. tų pačią vietą, kur pereitą meetą at- ...JI___ III Q^1Z IVHldlOMV III flsibuvo Globė, III., Sekmadieny, 10 d. 
Liepos, trokai pradės vešti kaip 10 

i vai. iš ryto. Važiavimas visiems už 
1 dyką. Susirinkit prie krautuvės, 315 
Kensmgton Avė.

Su goduone '
Jungtuvės be iškilmių Direkcija.

Pereitų sekmadienį, po pietų Personai
Aamenų Ieško

Lapelis išvažiavo Lietuvon. 
Jo vieton paskirta laikinai ki
tas kunigas. Lapeliui nesant 
namie kalbos apie jį ir ne»pasi- 
tenkinimas juo dar smarkiau 
paplito. Taigi iš Lietuvos La
pelis sugrįžo greičiau, negu jo 
laukta. Vieni sako,, jog sugrį
žęs greičiau todėl, kad turėjęs 
ten kokių tai nemalonumų, o 
kiti — kad pasiskubinęs, idant 
numalšinus gaisrą, 
kol liepsna dar 
oran.

Grįždamas atsivežė ir gimi
naitę. Atvykęs į Roselandą jis 
pirmą naktį pernakvojo ne kle
bonijoje, bet tūlo vietos pilie
čio namuose. Ten pat pernak
vojo ir jo giminaitė. Pasirody
mas tarpe kita ko giminaitės, 
tik įpylė aliejaus į ugnį.

Gaisras.
Parapijonai sukilo prieš Te

pelį. Nuraminti juos Lapelis 
pasikvietė vienam sekmadie
niui vyskupo kanceliarijos at-'
stovą, regis, daktarą (kunigą) Liuosybės svetainėje oficialiai 
Dunn. Pastarasis, tur būt ne- prisidėjo Draugystė Lietuvių! 11 -?vf°. yyro Juoz«P° T«- 
zinodamas tikros dalykų padė- Tvirtybė prie Vakarines Žvaig- čių; sodžiaus Bičenių. Jisai mane 
xi - - «• ’ ’ • ’ ** i • • Kliubo. Visi, apleido birželio 26 d. 1927. Išėjovim, Qebegrįžo

sumokėjo, įjno kur jjgaj praneškite. Bu- 
jlikacijas, I siu dėkinga. P Tumas, 10113 Be-

ties, nežinodamas dėl ko para- ždės Pašalpinio
pijonai nepatenkinti Lapeliu, beveik be išimčių 
laike mišių prabilo į maldinin- duokles ir išpildė aplikacijas, I siu dėkinga. P Tumas, 10113 Be
kus ir kalboj pasakė ką tat to- tapdami pilnais Kliubo nariais, cago^ HLC* Iel’ ®kverIy ( hi‘

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

TEISINGAS bargenas, $700 ver
tės grojiklį pianą parduosiu už 
$150, mažais mėnesiniais išmokėji
mais dėl gerų žmonių. Emil Du- 
Chin, 2332 W. 'Madison st. Ist fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė arba priimsiu partneri. Ne
mokanti išmokinsiu. Gera vieta lie
tuviais apgyventa. Renda $45. Gy
venimui 4 kambariai. Priežastis 
pardavimo — partnerių nesutiki
mas. Saukit Boulevard 3379.

BUČERNE ir grosernė pardavi
mui arba mainysiu ant bungalow. 
Tel. Yards 1274.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė, saldainių ir mokyklos 
reikmenų. 3518 So.' Wallace st.

AR JUS norite įsigyti didelj pel
ną. Atsišaukite j cigarų krautuvę. 
4342 So. Ashland Avė.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, cash biznis. 8727 S. Ashland Avė.

MALT and H6p krautuvė pardavi
mui. Gera krautuvė tinkantiems žmo
nėms. 4953 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI kampas prie Grace 
St., įtaisymai apmokėti, kaina $1400, 
reikia ’/ž cash, kitus j 4 metus. 
Rašykit 608 S. Dearborn St. Room 
840. Box 3784—Y.
i________________ 5______________

; PARDAVIMUI grosernė, kendžių, Pardavimui arba mainymui 
ice cream biznis, prie pat mokyklos., . ,
Pragyvenimui 4 kambariai. Parduo-1 2 aukštu mūrinis numuši 2 fla- 
siu pigiai iš priežasties Ilgos. 3222 S. tai po 6 kambarius, yra elckt- 
Auburn Avė. ___________________ gasas, vanos, visi vūliau-

PARDAVIMUI grosernė ir kitokių1 sios mados įrengimai, randasi 
daiktų krautuvė prie pat parko iš prie Emerąld avė. ir 33 St. At

sišaukite. 6706 S. Ashland avė. 
Prospect 8466.

NEROKUOJAM KOMI SENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

priežasties išvažiavimo į Lietuvą.
3950 So. Westcrn Avė.

Miscellaneous
įvairus

Real Estate For Sale
Namai-Žem? Pardavimui --------------------- -

TURIU parduoti’ savo 3 kam- . _ . . „ • „ j ui i
barių cottage, netoli Addison St. i D’ •> kambarių namas, 4 blokai 
didelis lotas, 3 blokai iki mokyk-i nuo Western Avė. South Sidėj 
los. 1 blokas iki krautuvės, kaina 
$1850, $300 cash ir po $25 j mė
nesį. Rašykit 608 S. Dearborn St. 
Room 840, Box 3785—X.

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas 

SOUTH T0WN HEATING
M. J. SCHULTZ, 

KontraktoriusBARGENAS
Pardavimui akro žemės Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 

.1 cuum, Garu ir VandęrJ-j Apšildymą, 
(vedam i nesnus ir r b.)jus namus.

6810 So. Morgar ‘
Parduosiu pigiai.

. • siu ant mažesnio namo.PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 4 pagyvenimų namas, įtai
kytas pagal vėliausios mados ir ga
ražas de] 4 karų. Vieta labai gra- I 
ži. Atvažiuokit pamatyti; namas' 
randasi 6616—18 S. Whipple st.

SOUTH SIDĖS BARGENAS
24 flatų namas, gerame pa- <iavotojas.

dejime, parduosiu arba mamy- |aj jr pertaisymas. Cementinis dar-

GENERAL1S kontraktorius ir bu- 
, Garažai, mediniai, mū

riniai ir stocco porčiai, viškai, fla-

bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam plėnus ir 

! Finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel.

Į Calumet 1012.

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas mūrinis namas, bizniavas, 2 di
deli štorai, 30 ruimų pagyvenimui 
viršuj, 2 namai iš užpakalio to na
mo. Renda apie $600 j mCnesj. Prie 
šito namo afisukrus žmogus gali 
padaryti daug pinigo. Namas ran
dasi Argo, III. 6144—46 
avė., Argo, III.

Archer

mūrinisPARDAVIMUI naujas 
namas, įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Yra garažas. Namas ran
dasi Brighton Parke. 4416 South 
Tahnan avė.

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

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

Lafayette 7674

2-jų pagyvenimų namas už $9500 
5 ir 4 kambarių naujas mūrinis na
mas. Lotas 30x125. Tik $1000 įmo
kėti.

4-ių pagyvenimų ir Storas, už $22,- 
000. Mūrinis namas ir su mutiniu 2 
karų garažu, randasi ant 
netoli Marshall Bulvaro.

6-ių pagyv. ir 2 Storai 
mūrinis namas, randasi
worth Avė., netoli 50-tos, tik $3000 
j mokėt, arba mainais. 20 % ant pi
nigų.

10 pagyv. kampinis namas pigiai. 
Randasi ant Morgan ii- 71-mos gat. 
Lotas 00x125. Parsiduos su mažu į- 
mokėjimu arba mainais.

Kampinis lotas ant 57 ir Whipple 
st., ' ‘
mų

22-ros gat.

už $18,000, 
ant Went-

tinkamas dėl 4 arba 6 pajiryveni- 
namui. Parsiduoda pijęiai.

J. SINKUS & Co.
6959 S. Halsted St. Chicago

PARDAVIMUI keletas 30 nėdų lo
tų, yra vanduo, netoli karų linijos ir 
krautuvių, šioj pusėj miesto rube- 
žiaus, kaina $350. Visuomet atda
ras ofisas. M. Simundza and Co. 
6459 Archer Avė.

BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas 4 pagyveneimų po 4 kambar. 
elektra, maudynės. Randasi ant 59 
gatvės. West of Halsted. Kaina $9,- 
500. įmokėti $2,000, likusius lengvu 
išmokėjimu. Atsišaukit, 6951 South 
Union Avee. 2-ros lubos. Tel. Engle- 
vvood 7927.

BIZNIAVAS NAMAS 
BARGENAS

Pažiūrėkite prie 1114 W. 59 St., yra 
krautuvė ir 3 flatai, kampas, netoli 
transferinės vietos, muro pamatu, 
rendos $105 j menes}, kaina 
cash $1300. Agentų nereikia, 
ninkas, Anthony Zuris, 6029 
Champlain. Tel. Midvvay 3639

$7800, 
Savi- 

South

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui • 5 kambarių mu

ro bungalow ant Washtenow 
Į Avė. 1 metų senumo kaina WM DAMBRAUSKAS 
$7,300, karštu vandeniu šildo- j 
mas.

Z. S. MICKEVIČE and CO 
250* W. 63 Str. 

Tel. Hemlock 0800

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren- 
’ gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at- 

I liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma- 
j tykite mumis pirmiausia.
■ 817 West 34th St.

TcL Boulevard 9336

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Ręstaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu- 
sų specialurnas. Ge- 

^R^^ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

PARDAVIMUI farma 160 akelių STOGDENGYSTfi
SU budinkais, sodnas, upelis. Randasi jUBU stogų prakiurimas užtaisomas 
Luter, Mich. Parduosiu už teisingą ir garantUojamas už $4. Automobi- 
pasiulymą. 11948 Union Avė. i>u ♦roi<u natarnavimas Chicagoj ir

PARDAVIMUI farma 160 akelių

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu- 

, , . mo. Didžiausia ir geriausia stogų
71 akro žemes farma, geros ma- dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty- 

šinos kokių tiktai leikia ant iarmos, „ unijos darbininkai samdomi 
4 karvės, 2 jaunos, 3 arkliai, 3 par- v J 
šiukai, 150 vištų, 40 akrų dirbamos, 
kita ganlkla ir miškas, prie cemen
tinio kelio ir upės kranto. Tinka dėl 
gasolino station arba Storo, tarpe 2 
miestų Stevens Point. Wis. ir Nol- 
ton, 8 mylios nuo Stevens Point, 
prie U. S. 51 kelio. Parduosiu arba 
mainysiu j namą, farmos kaina $12,- 
500. Paul Sesnauski, Stevens Point,' 
Wis. R. F. D. 7, Box 65 B.

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

Phone Lavvndale 0114

Financial
________ Finansal-Paakolog________

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atlikain 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

2- RI MORGJCIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontrastus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. •? RAMANČIONIS

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganšdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (no* Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St,

Aš NORIU pasiskolinti $2000 iki 
$5000 ant Pirmų Morgičių Real Es- 
tate apsaugos, mokėsiu 7 nuošimtj. 
608 S. Dearborn St, Room 840, Box 
3822.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas 1 
3106 S. Halsted St., Chicago, III. ’


