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Suomijoj vėl laimėjo 
socialistai

Standard Oil skolina Ru
sijai $50,000,000

Air ių valstybė paskelbia griež
tą karą terorizmui

Airija paskelbia karą 
terorizmui

Socialisty laimėjimas
Suomijos rinkimuose

Krašto valdžia pasilieka socia
listų ir liaudininkų rankose

Standard Oil skolija Rusi
jai 50 milioiiti

Rockefellerio kompanija už tai 
gauna sovietijos naftą

ELSINKJS, ,Suomija, lie
pos 13. — Šiandie tapo paskel
bti galutinai įvykusių Suomijoj 
visuotinių rinkimų rezultatai. 
Palyginti su praeitais 1924 me
tų rinkimais, dalykas nedaug 
ką pakitėjo. Valdžia ir dabar 
bus suomių socialistų ir švedų 
liaudies partijos koalicijos kon
troliuojama. Vaino Tanner, da
bartinis premjeras, veikiausiai 
pasiliks vietoj.

Parlamente socialistai laimė
jo vieną naują vietą, šve<lų 
liaudies partija ir gi vieną, ko
munistai tris. Nacionalistai

BERLINAS, liepos 13. — 
Praneša, kad tarp Amerikos 
Standard Oil kompanijos ir 
sovietų Rusijos naftos sindika
to tapo padarytas “big deal”.

Standard Oil kompanija pa
tampa Bušų konserno pardavi
mo atstovas. Dabartinė agentū
ra, susidedanti iš Anglų, Vokie
čių ir Francuzų kompanijų, ku
ri turėjo reikalų su Rusija, 
bus likviduota. Už tai Standard 
Oil kompanija sutinka duoti 
sovietų Rusijai paskolos nuo 
$50,060,000 iki $75,000,000.

Prezidentas Cosgrave žada iš
naikinti vinis politinius žu
dytojus

DUBLINAS, Airija, liepos 
13. — Laisvosios Airių Valsty
bės prezidentas Cosgrave vakar 
kalbėdamas seime pareiškė, 
kad nužudymas praeitą sekma
dienį valstybės tarybos vicepre
zidento O’Higginso buvus poli
tinė žmogžudybė. Ta piktada
rybė buvus papildyta ne priva
čių žmonių, turėjusių asmeni
nio pykčio ant O’Higginso, bet 
tai buvęs vaisius nuolatinių Ir 
atkaklių pasikėsinimų prieš 
valstybę ir pagrindines jos įs
taigas.

“Šit# terorizmo formą mes 
kovosime ‘taipjau griežtai, kaip 
kad kovojome kitas terorizmo 
formas,” pasakė Cosgrave, “ir 
nesustosime, ligi toks te
rorizmas bus visai krašte iš
naikintas.”

Kvočia teisėją, pasmerku
sį Sacco ir Vanzetti

Thayer kaltinamas dėl netei
singumo su kaltinamaisiais, 
kuriuos jis teisė

[Pacific and Atlantic Photo J
Garsi krutamųjų paveikslų aktorė Constance Talmadge ir jos 

vyras Anglijos armijos kapt. Alstair Mackintosh, su kuriuo ji ap
sivedė pernai vasario mčn. ir dabar ji rengiasi nuo jo atsiskirti. 
Ji pirmiau bdvo vedusi turtingą graiką John I. Piaologlou, bet 
taipgi persiskirė.
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Lietuvos žinios.
Kauno Žinios

Komunistų proklamacijos

neužilgo prasidės geras šluoji- 
mas svetimšalių lauk iš valsty
binio aparato.”

Įdomu — sako Lietuvos Ži
nios — kaip svetimšaliai, ne 
lietuviai, “šluos” svetimšalius...

prarado šešias vietas, agrarai 
dvi.

Iš 890,000 visų paduotų bal
sų komunistai glVo 170,000, 
arba apie 12,000 daugiau, ne 
kad prieš trejus metus.

Palestinos žemės drebėji
me 400 užmuštu, 

450 sužeistą
Reikalauja, kad Japonija 
ištrauktą kariuomene 

iš Šantungo
PEKINAS, Kinai, liepos 13. 

— Pekino vyriausybė, padarius 
praeitą pirmadienį protestą 
Japonijos legacijhi, dabar pa
siuntė Tautų Sąjungai notą, 
reikalaudama, kad tuojau butų 
ištraukta kariuomenė iš Tsin- 
anfu ir Tsingtao, šantungo 
provincijoje.

Savo notoj Pekinas reikalau
ja taip pat, kad butų sustabdy
tas tolimesnis kariuomenės 
siuntimas į minėtus miestus.

Pekinas sako, kad Kinų pro
testus prieš kariuomenės siun
timą Japonija ne tik ignoravus, 
bet atpenč: naudodamos gene
rolo Sun čuanfano, šiauriečių 
vado šantunge, kai kurių ka
riuomenės dalių perėjimu į na
cionalistų pusę, Japonija pa
siuntus į Tsingtao dar daugiau 
kariuomenės iš Daireno.

1,000 kiniečių prigėrė 
per potvyni

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
13. — Gauti čia pavėluoti pra
nešimai sako, kad per didelius 
potvynius, atlankiusius pietinę 
Anhvei provinciją, tūkstantis 
žmonių prigėrę. Dešimtys tūk
stančių šeimynų likę be pasto- 
g&L

Trys darbininkai mirė 
prikvėpavę bananų

* puvėsių |

PARYlžIUS, liepos 13. — 
Ccntralinėj Paryžiaus rinkoj 
mirė trys darbininkai, kurie, 
kaip tardymas parodė, buvo 
prisikvėpavę pūvančių viename

JERUZOLIMAS, liepos 73. 
(žydų Telegrafo Agentūra).— 
Palestinos miestų ir kaimų 
griuvėsiuose iki šiol buvo su
rasta keturi šimtai kūnų —■ 
aukų praeitą pirmadienį įvy
kusio baisaus žemės drebėji
mo. Skaičius sužeistų siekia, 
vyriausybės paduodamu sąrašu, 
450 žmonių.

Tūkstančiai šeimynų visame 
krašte naktis praleidžia at
virame ore, kadangi žmonės bi
jo, kad žemės drebėjimas neat
sikartotų. Jeruzolime ir Heb
rone neišliko beveik nė vienų 
namų, kurie nebūtų buvę ga
dinti.

Dvi sinagogos, viena Jeru'zo- 
lime, antra Tiberijoj. buvo su
griautos. Daug mahometonų 
mečečių įvairiuose Palestinos 
miestuose, taipgi - valdžios tro
besių sužalota. Anname, Užjor 
donio sostinėj, Britų atstovy
bes rūmai visai sugriauti.

Linčiavimai negrą Jungt.
Valstijose

TUSKEGEE, Ala., liepos 13. 
— Tuskegee Normai and In
dustrini Institutas [negrų švie
timo įstaiga] praneša, kad per 
pirmus šių metų šešis mėne
sius Jungtinėse Valstijose buvo 
nulinčiuota devyni asmenys, 
visi negrai: Arkansas valstijoj 
nulinčiuota 2 negrai; Louisia- 
noj — 1; Mississippi — 4; Mi- 
souri — 1; Texas — 1.

Nulinčiuotų tariami nusikal
timai buvo: žmogžudybė — 4; 
bandymas papildyti žmogžudy- 
bę — 2; moterų puolimas —1; 
nederamas elgęsis — 1; dėl 
nežinomos kaltės — 1.

MILWAUKEE, Wis., liepos 
13. — Netoli nuo Lake stoties 
traukinys suvažinėjo geležinke
lio darbininką Albertą Sillinge-

rusy bananų garų. rą, 45 metų amžiaus. mais.”

BOSTON, Mass., liepos 13.— 
.vlassachusetts gubernatoriaus 
Fullerio sudaryta specialinč 
komisija pasmerktųjų mirties 
bausmei Sacco ir Vanzetti by
lai ištirti vakar, pasikvietus, 
kvotė teisėją VVebsterą Thay.- 
erą. Thayer buvo pirmininkas 
teismo, kuris pripažino Sacco 
ir Vanzetti kaltais esant ir pa
smerkė juos mirties bausmei.

Teisėjui Thayerui prikišama, 
kad jis buvęs iš anksto nepa
lankiai nusistatęs prieš kaltina
muosius ir tardydamas bylą 
apsilenkęs su teisingumu.

Komisija, kuri susideda iš 
Harvardo Universiteto prezi
dento Dr. Lowell’io, Massa- 
chusetts Technologijos Institu
to prezidento Dr. Strattono ir 
buvusio teisėjo Granto, taip 
pat pasišaukė kvotai vyriausi 
Sacco Vanzetti gynėją Wm. G. 
Thompsoną, jo padėjėją Her
bertą Ehrmanną, distrikto gy
nėjo asistentą Ranney ir profe
sorių James F. Richardsoną, 
kuris buvo parašęs prisiektą 
liudymą (alfidavitą), kad tei
sėjas Thayer byloje neteisingai 
elgęsis su kaltinamaisiais.

Prof. Skinner apie Sacco ir 
Vanzetti pasmerikmą

Kalbėdamas vakar City 
Chub’o pokily Tufts Kolegi
jos profesorius Clarence R, 
Skinner pasakė, kad Sacco ir 
Vanzetti byla, kurią dabar 
Massachusetts gubernatorius 
Fuller su savo paskirta specia- 
line komisija kvočia, tai esąs 
darbininkų kovos dėl teisybės 
teismuose simbolas. Prof. 
Skinner pareiškė, kad byla 
Sacco ir Vanzetti, kurie buvo 
kaltinami dėl žmogžudybės ir 
pasmerkti mirties bausmei, bū
tinai turėtų būt iš naujo tar
doma.

“Jei Sacco ir Vanzetti bus 
nužudyti”, pasakė prof. Skin
ner, “tai tas Įvykis turės daug 
didesnės reikšmės, ne kad tų 
vargšų italų mirtis. Tai reikš 
atkaklų atsisakymą duoti kalti
namiems atvirą ir teisingą tei
smą, o to vaisius bus toks, kad 
žmonės praras pasitikėjimą 
Mkissaehusetts valstijos teis-

Sovietai pasmerkė mote- Statybos darbo uniją tar- 
rišką sušaudyti pusavio kova

Klepikova kaltinama dėl teiki
mo Anglijai sovietų karinių 
informacijų

NEW YORKAS, liepos 13. — 
Tarp internacionalinių “plaste- 
rers” ir “bricklayers” unijų vėl 
kilo kova, kuri gresia parali-

MASKVA, liepos 13. —Lai-zuoti visus statybos darbus 
vyno tribuitolas Leningrade Manhattane. Kova eina dėl 
pasmerkė mirties bausmei Na- cemento krėtėjų (cement ma- 
deždą KJepikovą, buvusio Rusų sons) jurisdikcijos.
Baltijos laivyno viršininko na-| “Plastererių ’ unija vakar pa-
šlę. Ji buvo kaltinama dėl 
siuntimo Anglijai informacijų 
apie sovietijos kariuomenės 
dalykus.

Prieš dvejetą savaičių Kle- 
pikovos vyras buvo pasmerk
tas sušaudyti, o ji pati nuteis
ta trejiems metams kalėjimo. 
Prokuroras buvo labai nepaten
kintas paskyrimu moteriškei 
tokios lengvos bausmės, ir iš
reikalavo naujo teismo su nau
jais teisėjais. Antrojo teismo 
procedūra buvo trumpa, ir 
Klepikova pasmerkta sušaudy
ti. Jos vyras buvo pirmiau 
sušaudytas.

Lenkija mažina seimo 
atstovą skaičią

VARŠUVA, liepbs 13. — 
įlenki jos seimo komisija priė
mė rinkimų įstatymo pakeiti
mo projektą, kuriuo atstovų 
skaičius seime sumažinama iš 
444 į 333, o senate —iš 412 
į 309.

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

* <

Bendrai gražu ir vėsiau; vi
dutinis, kartais stiprokas žie
mių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 75° ir 91° F.

šiandie saulė teka 5:25, lei
džiasi 8:26. Mėnuo leidžiasi

skelbė streiką visuose stato
muose trobesiuose, kur dirba 
cemento kretėjo i, priklausan
tieji “bricklayeriu” unijai. At
silygindama už tan “bricklayer- 
ių” unija grūmoja dabai* pa
skelbti streiką visuose statybos 
darbuose, kur dirba cemento 
krėtėjai, priklausantieji “plas
tererių” unijai.

Amerikiečiai imasi atstei- 
gti sovietijos anglies 

kasyklas
MASKVA, liepos 13. —So

vietų koncesijų komisija pada
rė su New Yorko inžinierių 
Stuart, James and Cooke fir
ma kontrakta Doneco ir Mask
vos sričių anglies kasykloms 
atsteigti ir išvystyti, kas pa
reis apie 15 milionų dolerių.

Inžinierių darbas, einant 
kontraktu, turi būt baigtas per 
trejus metus.

Užgynė išgabenti sidabrą 
iš Šanchajaus

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
13. — Kinų nacionalistine 
Nankino vyriausybė išleido 
įsakymą, kuriuo užginama ek
sportavimas sidabro iš Šancha
jaus.

Keturi žmonės prigėrė 
Ontorio ežere

BUFFALO, N. Y., liepos 13. 
—f Vakar vakarą staiga užėjęs 
smarkus vėjas Ontario ežere 
apvertė valtį, kuria plaukė ke-

5:00 ryto. jturi žmonės. Visi jie prigėrė.

šiomis dienomis Kaune Šan
čių priemiesty rasta išmėtyta 
komunistinių proklamacijų 
“Kruvinoji pirtis Varniuose.”

Vandentekiu rūpinasi.
Kauno Miesto valdyba tikisi 

pradėti pirmuosius darbus van- 
dentekiui įrengti, kaip tik bus 
vyriausybes patikrinta, finansi
nė parama iki 300,000 litų. Už 
tuos pinigus manoma dar šiais 
metais iškasti apie 10 šulinių 
Eigulių miške, netoli Neries, 
įrengt; siurblių stotį ir padėti 
vamzdžius vandeniui į Senąjį 
ir Naująjį miestą leisti.

Ruošiasi papiginti tarifus
Geležinkelių valdyboje (ruo

šiamas projektas papiginti ta
rifui plytoms pervežti, šis pro
jektas artimiausiu laiku bus 
patiektas ministerių kabinetui.

Sovietų pasiuntiniai uoliai 
saugojami

Birželio 10 d. vykstant nau
jam Sovietų Rusų atstovui p. 
Arosevui įteikti įgaliojimo raš
tus prez. Smetonai, gatvėse 
buvo labai sustiprinta policijos 
apsauga. Pėsti ir raiti polici
ninkai stovėjo visu keliu nuo 
sovietų pasiuntinybės iki pre 
zidenturos. Ypač prie prezi
dentūros buvo uoliai dabojama, 
kad nebūtų žmonių susitelkimo. 
Prezidento gatvėj buvo sustab
dytas važiavimo judėjimas.

l / 'L
Rasti žmogaus kaulai

Birželio 9 d. 12 vai. Kanto 
g-vė 7, darant remontą antra
me namo aukšte po grindimis 
rasti žmogaus kaulei, šiuo rei
kalu vedama kvota.

Kauno ‘Lietuvos Žinios’ 
pašiepia Brooklyno 

“Vienybę”
Kauno “Lietuvos žinios” 

birželio 23 dienos leidiny spau
dos apžvalgoj įdėjo šitokią pa
stabą :

Amerikos lietuvių tautininkų 
laikraštis “Vienybė” taip rašo:

“Vidaus reikalų ministerija 
surinkusi žinių, kad Lietuvos 
valdžios aparate šiuo metu ran
dasi 281 svetimšalis valdinin
kas. Iš jų, pasirodo, galima 
atleisti veik visus, apart kokių 
50, o jų vieton įdėti Lietuvius. 
Ministerija klausimą įneša mi
nisterių kabinetui ir, spėjama,

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

z

Gaisrai Lietuvoje
KAUNAS. [Lž], — Per pas- 

kutinių dienų perkūnijas kilo 
gaisru ir sudegė trobesių: Mė- 
gėnų kaime, Ked. apskr. Anta
no Skorupskio tvartas 1,000 li
tų vertės, Budų kaimas Kčd. 
apskr. Maršalkos Jono svirnas 
1,000 litų ir gyven. namas 
1,900 litų, Maršalkos Vinco 
klojimas, tvartas ir svirnas 
2,700 lt., Mačionio Antano 
tvartas 1,200 litų ir Linkaus- 
ko Teodoro tvartas 1,500 lt., 
Degutgirių km. Pagirių vals. 
Ukm. apskričio Gallausko Mi
ko klojimas 3970 litų, Padrar 
mų km. Giedraičių valse. Ukm. 
aps. Mažeikos Jono klojimas, 
neišaiškintos vertės; Auksodžių 
km. Darbėnų valse. Kretingos 
apskr. Galdiko trobos ir Dar
bėnų klebono jauja, viso nuo
stolių 2,100 litų.

Pokrovų km. Stakliškio vals
čiaus sudegė Jankausko Juozo 
gyvenamoji troba. Padegimu 
įtarta atskirai gyvenusi nuo 
savo vyro Jankausko žmona. 
Kaltininkė suimta.

Ra^o puodą senų pinigų

SAUGINAI, Papilio v., Bir
žų apskr. — Sauginų vienkie
mio Kulbio bernas birželio 3 
dieną, ardamas daržą, išsikė- 
lusio ūkininko gryčios pamato 
vietose (saugintiečiai dar nese
nai išsiskirstė į vienkiemius) 
išarė puodynę su pinigais; iš 
viso apie 200 su viršum štukų.

Pinigai visi variniai, paža
liavę (kiti mažai), ploni, da
bartinio Lietuvos cento dydžio 
su nelygiomis briaunomis. Vie
ni jų dauguma) su vytimi la
bai panašia į dabartinę, tik ne
apdailintą. Tarp pirmųjų ir 
antrųjų arklio kojų — “K. P.” 
raidės, kitiems kažkoks ženk
liukas. Antroje pusėje mote
riška galva. Be to išskaitomi 
šie žodžiai (lik ne visiems vie
nodi) : SOLI MAG-DVG-LIT- 
ir 1661 (kitiems 4,5,6 metai). 
Gi apie galvą, antroj pusėj: — 
CAS-REX-IOAN.

Taip pat daug yra ir su ar- 
lais. Tik čia vienas žodis ki
toks; būtent, vietoj žodžio LIT, 
Čionai žodis POLO. Kitos ry
šys su visokiomis raidžių kam- 
binacijomis. Visi rastieji pini
gai šešių rųšių.

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted St.
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su pranešimu. Po pranešimo 
kaž kas pranešė man, kad ma
nęs ieškąs vienas mano Rygos 
pažįstamas. Išėjau pasižiūrėti 
to mano pažįstamo, - tai buvo 
Tamošius Kauneckis (Mateušo 
biolis) 
dabar

LMS. Pildomasis Komitetas

i J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J Itnoielh, 10004 Edbrooke Avė.,
A. Vilią, 2241 N. Western Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Ava.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Av®.

— visi Chicago, III.

LdSJS. VIII Rajono Centro 
Komitetai:

Pirmininkas — Franaa Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

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

Fin. Sekretorius — G. Maukus, Chi- 
cągo, III.

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

Knygius — A. Vilis, 2241 N. Wcst- 
ern Avė., Chicago, UI.

Nariai — A. Kutintas, A. Norbutas.

delena 
nė.

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

AUKŲ PAKVITAVIMAI.

“Socialdemokrato” Adminis
tracija Kaune atsiuntė gautų iš 
Amerikos aukų pakvitavimus:

1927 d. gegužės mėli. 30 d. 
pakvituota 750 litų, gautų iš 
drg. Lechavičiaus Chicagoje; ir

1927 m. birželio m. 17 d. pa
kvituota 600 litų, gautų per 
“Naujienas” iš LSS. 4 ir 81 
kuopų.

NAUJA LSS. VALDYBA 
IŠRINKTA.

Teko patirti, kad rinkimai 
naujojo LSS. Pildomojo Komi
teto pasibaigė ir sekamiems 
dvejiems metams Sąjungos vir
šininkai bus šie: K. Baronas, 
Mare Jurgelionienė, Juozas Vi
lis, P. Grigaitis, Dr. A. Montvi- 
das, J. Čeponis ir J. Mickevičius. 
Aštuntas kandidatas, drg. F. 
Skamarakas, kaipo gavęs ma
žiausių skaičių balsų, neišrink
tas.

Balsavimų patikrinimas 
čiaus dar nėra atliktas.

te

baiNemalonu pastebėt, kad 
gavimai šį kartų tęsėsi ilgiaus, 
negu reikėjo, ir pagaliau keletas 
kuopų vistiek neprisirengė pri
siųsti balsavimų rezultatų (al
gai ir visai neatliko balsavimų).

Sutrukdymas įvyko pirmiau
sia dėl to, kad prieš rinkimus 
reikėjo nubalsuoti klausimas, ar 
Pildomųjį Komitetų rinkti to- 
liaus iš vienos apielinkės ar iš 
visos Sųjungos.

Antra kliūtis buvo ta, kad kai 
kurių kuopų sekretoriai nebuvo 
pranešę savo adresų (vieni bu
vo persikėlę į kitas vietas gy
venti, kiti buvo naujai išrinkti) 
centrui, ir Sekretorius-Vertėjas 
turėjo paskui antru kartu siun
tinėti toms kuopoms blankas.

BeĮ šiaip draugai sųjungiečiai
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dar vienas piknikas ir visas pel
nas skirti L. S. D. Partijai.

P. B. Balčikonis.

K. Bielinis.

Socialistų Partijoj
(Atsiminimai)

(Tęsinys)

inteli-Taigi pas šiuos retai 
gentingus darbininkus, mes ir 
su ruošėme “Aušros” minėjimo 
sukaktuves. Vieta buvo patogi 
ir visai kaimynams neįtartina, 
kurie buvo 
kimų K-kių

pratę prie susirin- 
bute. Sukvietėme 
žmones. Buvo čio- 
truko tik kvalifi- 

inteligentijos, 
aptingusi.

nai visokių, 
kuotos Rygos 
kuri buyo atsargi, 
Referatus skaitėme du: vienas
mano (kiek pamenu, labai ale- 
goringas—apie aušrų ir kitus 
šviečiančius dangaus kimus),

antras l’etruškcvičiaus, ko
kia tai labai praktiška, bet kiek 
pamenu, gyvenimui nepritaiko
ma tema. Referatus perskai
tėme prieš iškilmes. Buvome 
visi rimti ir nedaug tešnekėjo
me, diskusijų neleidome. Po to 
gėrėme arbatų, alų, dainavo
me, kilnojome svarstyklių svar
sčius ir išsiskirstėme iš tos 
musų organizuotos “lavoninės” 
(mertveckaja) blaivus ir pasi
tenkinę, kad ir nuimk, moks
leiviams, toks rimtas darbas 
pavyko.

Prie tos pačios progos dar 
keletą žodžių apie Kauneckius 
tenka pridurti. Tame pat bute 
1904 m. musų moksleivių kuo
pelės keli nariai 
atspausdino ištisą 
dainų” knygelę ir 
prasidėjusio 
atsišaukimų, 
nių šiandien 
ra užsilikę.

hektografu 
“Revoliucijos 
koletų dūliai 
japonų karorusų 

šitų .musų leidi- 
tur but niekur nė- 
Dainų tekstų che

miniu rašalu rašė Č. Pctraške- 
šiemet kruta daugiaus, negu ki- vičius, kiti du darėme nuot-
tais metais. Beveik visos kuo
pos buvo surengusios (vienos 
arba susidedant su kitoms orga
nizacijomis) protesto mitingus 
prieš Lietuvos smetonininkus ir 
dauguma kuopų prisidėjo prie 
Lietuvos socialdemokratų rėmi
mo.

Galima tikėtis, kad šitas judė
jimas nesustos ir toliaus.

raukas. 11X16-7 metais, ku<>- 
met M. Kauneckis gyveno ty
liame, labai patogiame užkam
pyje, kuris nežinančiam sunku 
butų buvę surasti (netoli Žasen- 
gofo stoties),—pas jį darėme 
kelis L. S. I). P. susirinkimus.

. BINGHAMTON, N. Y. I

LSS 33 kuopos piknikas

Birželio 26 d. p. Plėkšto 
raitoje įvyko LSS 33 kuopos 
pirmas šių metų piknikas.

Šis piknikas, kaip ir papras
tai kuopos piknikai, įvykę ki
tais metais, buvo gana sek- 
min^as. NJors oras i s ryto ir 
atrodė į lietų, bet piknikas bu- 

vo pradėtas ir pasekmės buvo 
gana geros. Pelno liko irgi ge
rokai. Likęs pelnas bus sunau
dotas taip: pusė bus pasiųsta 
Lietuvon socialdemokratams, o 
kita pusė bus palikta LSS 33 
kuopos ižde saviems reikalams.

Už geras pikniko pasekmes 
re|kia tarto j nuoširdų ačiū Bin- 
ghamtono lietuvių visuomenei, 
nes tik* jai gausiai atsilankius 
galima šiandie pasidžiaugti pa
sekmėmis. Tad varde LSS 33 
kuopos t iriu nuoširdų ačiū vi
siems piknike dalyvavusiems.

Prie progos žadama rengti

gi-

1917 metais, grįžęs iš' Sibiro, 
pirmų kartų savo gyvenime at-~ 
vykau į Vitebską. Išlipęs iš 
vagono galvojau, ko pasiklaus
ti, kur ir kaip čia surasti ne
žinomame mieste man reikalin
gų gatvę. Beeidamas stoties 
peronu pamačiau pažįstamų, 
dešimts metų nematytų, Mateu- 
šų Kauneckų. Jis buvo visai 
tas pats, koki jį matydavau 
Rygoje, nė kiek, rodoš, nepase- 
nęs ir nepasikeitęs. Pasisku
binau prie jo, prakalbinau ir 
mudu viens antrų pažinome. 
I’o tiekos metų susidur6me, 

pripuolamai, keno tai vedami 
suėjome vienon vieton. Kiek 
pasipasakojus apie praūžusių 
dešimties metų kelių, pastebė
jau, kad Mateušas ir liūdnas 
ir gyvenimo apvargintas ir ne
be tas linksmas dainininkas. 
Paklausiau apie jo žmoną. Ga
vau trumpą ir man ir jam 
skaudų atsakymų, kad ji dar 
Rygoj mirusi džiova. Supratau, 
kodėl Mateušas toks vidujiniai 
pasikeitęs ir ne to ūpo žmogus. 
Išsiskyrėme ir ant visados. Su
grįžau Lietuvon ir bene 1924
m. buvau nuvykęs į Raseinius jis, rodos,

su žmona. Pasirodo jų 
gyvenama Raseiniuose, 
pat tebegyvena ir Mag- 

Kauneckaitė-Kublickie- 
Tu rojome malonų pasima

tymų ir įdomų pasišnekėjimų. 
Iš T. Kauucckio sužinojau, kad 
jo brolis MateuŠas tragingai 
esąs miręs, ar nužudytas 1k>1- 
ševikų laikais, bene 1919 me
tais. Šiandienų berašant Šituos 
atsiminimus, skverbiasi mintis, 
ar daug musų kartos dabartinėj 
Lietuvoj turimo Kaunedkių?

Dvi kryptis — pasirinkt 
jy vieną

Lietuvių moksleivių “Vado’' 
kuopelė pasipildė naujais na
riais. Buvome priėmę jau nau
jokų, jų tarpe buvo jau minė
ti C. Petraškevičius, St. Bu- 
gaila (mirė karo metu), be to 

,į kuopelę buvo priimti Kyman
taitė Zofija (Čiurlionienė), Jab- 
lonskaitė ir Zabielaitė. Musų 
kuopelė rinkdavos pas Petraš
kevičius, Elzbietos gt. Buvom 
gavę .1902 m. vienų akyviausių 
“Varpo” numerių, kame buvo 
atspausdinta Lietuvių Demok
ratų Partijos programa. Šis da
lykas sudarė musų tarpe idėji
nių skirtumų. Apskritai, kai 
kuriems kuopelės nariams bu
vo įgrisusios abstraktinės, filo
sofinės ar šiaip jausmingos pa-* 
triotinės tbmos. Z. Kymantaitė 
kaip tik prieš tai viename su
sirinkime buvo perskaičiusi la
bai rimtų referatą iš filosofi
jos ar kokios ten kitokios sri
ties. Man gi ta filosofija iki 
kaulo buvo įgrisusi. Ypač dar 
kuomet namie gulėjo minūtasai 
“Varpo” numeris ir nedavė ra
mumo su minėtuoju programos 
straipsniu. Straipsnis studijuo
ta, žiūrėta, kokių gi skirtumų 
esama tarp L. S. D. P. ir De
mokratų partijų. Skirtumai su
rasti ir nusistatytai dėl naujo
sios partijos. Viename kuope
lės susirinkime teko iškelti 
klausimas, kad mums visiems 
reikia nusistatyti, kaip mes 
žiūrime Į dalykus apskritai ir 
kurion pusėn privalome krypti, 
nes kitos išeities nėra. Išdėsčiau 
visa, kų žinojau apie esamas 
Lietuvoje partijas, išvardijau 
jas ir pasiūliau, ' kad kuopelė 
artimiausioj ateity šitų klau
simų įtrauktų savo dienotvar
kėm Dalykas buvo naujas, dau
gelis visai, kiek atmenu, nesi- 
orientavo, bet buvo nutarta vie
name artimiausių kuopelės po
sėdžių imti tų klausimų svars
tyti ir aptarti jį. Artimiausiam 
susirinkime buvo padaryta Lie
tuvos partijų ! ir orientacijos 
klausimu pranešimas. Kilo gin
čų. Tie ginčai tęsėsi per kelis 
susirinkimus. Galop paaiškėjo, 
kad Č. Petraškevičius, Bugaila 
ir aš palaikome L. S. D. P. nu
sistatymų, kiek atmenu, tais 
motivais, kad L. S. D. P. aiš
kiai stato Lietuvos nepriklau
somybės klausimų, remiasi dar
bininkais, nepataikauja valdžiai, 
neprašo ir neprašys jokių ma- 
’onių, bet kovos, kol laimės ir 
nuveiks caro valdžių ir t. t. Po 
šitų susirinkimų kuopelės liki
mas lyg ir buvo išspręstas. Pet
raškevičius ir Bugaila tais pa
čiais 1903 I m. buvo įvesti į 
veikusias socialdemokratines 
kuopeles, apimančias visas Ry
gos vidurines mokyklas ir, kaip 
minėjau, trys suradome sau 
tinkamo darbo lietuvių tarpe, 

ypač aprūpinant reikalinga
Rygos

“Vadas” dar gyvavo, bet jo 
veikimas buvo gan silpnas: su
sirinkimus šaukdavome, kada 
būdavo būtinų reikalų. Bei to, 
po metų dalis narių baigė mo
kyklas, ir tuo pačiu šitoji kuo
pele nustojo gyvavusi.

Prie tos progos turiu primin
ti, tik nebeatmenu kuriais tai 
buvo metais, kad mes socialis
tinės krypties lietuviai mokslei
viai buvome sudarę dar kitų, 
jaunesnių moksleivių kuopelę. 
Tos kuopelės steigiamajame su
sirinkime teko dalyvauti. Buvo

Romanovų (dabar

Lačplečio) gt. ] šitų susirinki
mų buvo sukviesti moksleiviai: 
šliafertas (mirė Dorpate bestu* 
dcnta tiriamas), Giedraitis, N. 
Liutkus, Tamulionis, kitų ne
beatmenu. šis darbas mums 
nesisekė, nes užėjo 1905-ji me
tui, kurie visus mus, nuėjusius 
L. S. D. P. veikimo keliais, ap
krovė kitu, daug svarbesniu ir 
atsakomingctsniu darbu. Tiesų 
pasakius, buvusio “Vado’’ na
riai, nukryjię į socialdemokra
tus ir buvo pirmieji 1903—4 
metų tarpo aktingieji veikėjai 
lietuvių darbininkų tarpo.
Linksmų dalykų kitiems nero

dyk, o ne — saugok kuilį 
Iš 1903 m: {vykių noriu pa

minėti vienų, kurs galėjo la
bai liūdnai pasibaigti visiems 
tiems, kurie priklausė prie pir

mos bendros sodialdemdknitinės 
mdksleivių kuopelės, kurios na
riai, kaip minėjau, buvo pasi 
vadinę garbiais Bobelio, Engel
so, Markso ir kt. vardais. 
Priepuolis atsitiko su Bobeliu 
(t. y. su manim). Kažkas drau
gų man davė pasiskaityti) ma
šinėle rašytų gan ilgų politinį 
pamfletų. Eilės buvo išvardy
tos: “Kto kimi slavitsia” (kas 
kuom garsus). Tuose eilėraš
čiuose buvo pašieptos
valstybės ir kraštai. Kiek 
menu, apie Šveicariją buvo 
rašyta, kad ji garsi:

šveicarskimi zdorovymi,
Iki doinymi korovami.

(Tvirtomis švcięarietėmis

LANGŲ PLOVĖJŲ ATYDON 
Rengiamas

Masinis Mitingas
Musicians Hali, 175 W. Washington St.

Ketverge, Liepos 14,1927
. Lygiai 8 valandų vakaro

K A L B t T 0 J A I: *
John Fitzpatrick, President Chicago Fcderation of Labor, 
Oncht F. Nclson, Aidcrmanas, ir kiti.
Visi langų plovėjai malonėkite atsilankyti.

Tikrai Unijos Darbo

Štai Jums Proga
Uždirbti 9% i metus ~

KOPERACIJOS BANKAS yra įleidęs

Viso kų jums reikia pasiųsti per “NAUJIENAS 
bile kokių sumų ir nuo dienos padėjimo jus gaunate 
9% į metus.

visos 
at- 
pa-

dauginasi, ir jis įsigija. vis didesnę 
ūkininkams daugiųu ir daugiau pa

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS, Kaune, 
kviečia amerikiečius prie didelio uždarbio — 9% i 
metus ir siūlo geriausių apsaugų ant įdėtų pinigų, 
kokių apsaugų gali duoti tik geriausias bankas.

LIETUVOS
šaknis į Lietuvos žemės ukj. Nepaisant jokių katastro
fų, Lietuvos žemė pasilieka ir ūkininkai — Koperaci- 
jos Banko nariai sudeda šimteriopas garantijas už 
kiekvienų čia įdėtų dolerį.

gi .q

JSl-

PIKNIKAS 25-tas PIKNIKAS

fanui 6982
J. NAKROŠ1S, Vedėjas

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai 
vaizdindami j Jums teikiamą patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most lieliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Fu raitu ro Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.
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Ar jus žinote, kad
Keli metai atgal keletas moksli

ninkų išrado tarptautinę kalbą dėl' 
susikalbėjimo ir rašymo visame pa
saulyje. Tu kalba buvo sudaryta iš 
visų kalbų, iškaitant ir latynij kalbą. 
Jos ifireiSkimns fonetiškas. Teoretiš
kai, yru labui geras dalykas ir turė
tų būti vartojamas visų civilizuotų 
tautų, kurios pasilaikytų ir savo pri
gimtą kalbą, butų svarbus pagrindas 
tarptautiškiems susirašinėjimams ir 
žmonės socialiai labiau susidraugau
tų, nebūdami lengvintais. Ar jus ži
note, kad Helmar cigaretei juu yra 
mėgiami per 20 metų, nes Helmarai 
yra rettenybė. Jus turėtumėt susipa
žinti su Helmarais šiandie.

rvirtomis švcięarietėmis ir 
melžiamomis karvėmis). Apie 
Rusiją, tų laikų akimis žiūrint, 
buvd parašyti biaurųs dalykai, 
būtent:
A my satnoderzavijem, 
Popovskim( pravoslavijem, 
Krajami otdalennymi, 
Kuria menia praVitčlstvo
Na riniach sošliot na žibelstvo... 
(Bet mes caro vienvaldyste, |x>- 
pų pravoslavija; tolimomis ša
limis, į kurias mane valdžia iš
trems gyventi).

daugiau)

Garsinkiies Naujienose

VISI SUMUŠTI 
VIENĄ SUSIRĖMIMĄ!

Per eilę metų Puritan turi neginčijamą vardą

1 ' Čempionato!
Puritan yra sumaišytai iš rinktinių javų įskaitant pa
rinktus No. 1 miežius ir tikrus Imoprtuotus Bohemian 
Apynius. Tas reiškia jo

Stiprumą!
ir štai kodėl jis teikia geriausias pasekmes! Kodėl ne
pabandyti čempionato Puritan Malt? Bandykit kitos 
kokios rūšies jus norite —

Ir Sulyginkit-Pasekmes!
Taip, jus tikrai galite pilnai eiti jj laižybas dėl Puritan 
Malt tikro Gerumo!

Parduodamas pas visus svarbesnius vertelgas 
Pastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO.
29-31 No. Wacker Drive,'Chicago, III.

Bohemian Hop-Flavored

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS, nežiūrint 
visų politiškų audrų Lietuvoje, eina stipriu ir galin- 
gin su kiekviena diena. Jo turtas sparčiai auga, jo 
narių skaitlius 
galimybę teikti 
rainos.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS 
Kaunas.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozapas Grišius) 

ADVOKATAS
Pranešu visuomenei, kad Liepos 1G d., 1927 m. 

Atidarau advokatūros ofisą
4.631 S. Ashland Avc., 2-rų lubų Chicago, Illinois

Ofiso Telefonas: Boulevard 2800
lies. 6515 So. Rockvvell St. Telefonas rRepublic 9723
Valandos: Kasdien apart nedėldienio nuo 8:30 ryto iki 5:«30 p. p. 

Vakarais*Panedėliais, Seredoms, Subatoms nuo 7 iki 9 vai.
lies.: Vakarais: Utarninkais ir Pėtnyčiomis. 

Nedėliomis pagal sutartį.

Nedėlioj, Liepos 17 d., 1927 m.
Garden City daržia, 29th St. ir Hasse Av., LyonS, III. 

Rengiamas spėkomis
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Pas. Draugystės

Gerbiama Visuomenė: E.sate visi maloniai užkviečiami atsilanky
ti ant musų iškilmiiyęo pikniko, nes musų Draugystė gyvuoja jau 28 
metus ir yra davusi daug visokių parengimų, ir visuomet atsilankiu
si publika buvo užganėdinta ir šįmet Draugystė turi savo piknikui 
gražų daržą, ir puikią pono J. Grušo muziką. Kas norės pasiilsėti, y- 
ra daug šlamančių medžių. O šokėjai pasišoks prie puikios orkestros. 
Tik vieną kartą metuose yra progos atlankyt tokį gražų parengimą, 
ir būti užganėdintu visam metui iki sekančio musų pikniko, nes to- 
kj smagų pasilinksminimą tik Liet. Evang. Liut. Pašalpos Draugys
tė gdli duoti.

Važiuokite 22-os gat. karais iki Western Electric, paskui paim
kit Lyons karus iki buvusio Charnauskio daržo, išlypsite ant Hasse 
Avc. ir eikite pusę bloko j vakarus po kairiai ant kampo yra Garden 
City Daržas. Automobilistai važiuokite Ogden Avė. iki pat Hasse 
Avė. ant kurios randasi daržas. Jžanga 35c. Pradžia 10 vai. ryte.

Kviežia L. E. L. Paš. Draugystės Komitetas.

PumTan Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

Peoples Furniture Co.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVAS CHICAGOJE 

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

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

Lengvius Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė
) TW0 LARGtSTOR»

4177-82 Archer Avc., 
Lafayette 3171 
M. KEŽAS, Vedėjas

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

S. Q. DANIEL 00.
Extenni:i tora & Fumigator®

Visas darbas uarnntuotas
Mes išdirbinėjame skystimą ir 

miltelius dėl išnaikinimo pelių, žiu 
rkių, tarakonų, blakių, kandžių ir 
t. t. arba išdirbinėjame gasus ku 
rie užmuša juos iš vieno sykio. 
Mes taipgi išdirbine jame visokius 
perfiumus. Atsišaukite prie musų.

741 West 341 h Street 
Boulevard 4253, Chictgo, 111.

t !
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i| KLAIPĖDA! | KLAIPĖDA!
Paskutinė proga lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai j Klaipėdą tuo pačiu laivu.

KETVIRTAS! ir PENKTAS!

IKRĄ užganėdinimą jus 
galite gauti tiktai nuo rųšies 
bet ne nuo daugumos. Per 
ilgą laiką gerumas kainuoja 
mažiau negu daugumas. Rū
kytojai geriau mėgsta 
Helmarus už jų gėrę rusi. 
Per 20 metų jie užlaikė savo 
populiarumą tarpe milionų 
rūkytojų. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįsite prie 

Helmarų
Šiandie •

turėtu būti tas laikas

šią vasarą išplaukimas
IŠ AMERIKOS NEW YORKO

Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
LIEPOS-JULY 13 DIENį, 1927

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,

6 East Market St.. 1739 So. Halsted St.,
Wilkes Barre, Pa. Chieago, Illinois.

ar Laivu “Estonia" 9 Rugpiučio-August, 1927
JUSU VIETOS AGENTAS: 

SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 
PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 

užsakys vieta ant laivo 
NURODYS KELIA I LIETUVĄ

Kainos stačiai j Klaipėdą:
Trečia kliasa ........ $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ..... $181

Turistine III kl. .. $117 Tu rištine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinj agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central M f g. Diat. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslenic^ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universsl State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
Wargin & Wargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chieago, III

901 West 33rd St., Chieago, III. 
1112 West 35th SU Chieago, III. 
841 West 33rd St., Chieago, Ui. 
809 West 35th St„ Chieago, III. 
1723 West 47 th St„ Chieago, III. 
1739 So. Halsted St., Chieago, III. 
726 West 18th St., Chieago, III. 
3255 
3252 
4559 
2201

So. Halsted St., Chieago, III.
So. Halated St., Chieago, III.
So. Paulina St., Chieago, III. 
W. 22 8t„ Chieago, III.

535 Mitchel S'tM Milwaukee, Wis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Ix>ui« Avė.

CHICAGO, ILL.

G A M T A
Rašo Dr. A, J, Karalius.

Mes visi mėgstame kalbėti 
apie gamtą. Visi dažnai sako
me, kad “ne gamtiška/’ “nena
tūralu” ir tt. Tai butų ne pro 
šalį pakalbėti apie tų Gamtų. 
Ypatingai kalbėdami apie svei
katą mes dažnai minime “gam
tų.” Tai kas toji gamta?

žmogaus istorija.
Bet pirmiausia /pasižiūrėki

me j žmogaus išsivystymo is
toriją. Kitaip sakant, prisimin
kime evoliuciją. Tiktai keliais 
žodžiais.

Buvo gadynė, kurioje šioje 
žemėje žmogaus dar nebuvo. 
Tai milionai metų atgal. Tuose 
laikuose žeme buvo apgyventa

Imilionais įvairių įvairiausių au- 
’galų ir gyvūnų, kurių liekanos 
dabar muzejuose sukr autos 
Paskui, kaip sako gamtos is
torija, iš žemesnių gyvūnų iš
sivystė žmogus, kuris pirmiau 
šia gyveno medžiuose, paskui 

i pradėjo ant dviejų kojų vaik
ščioti, ir galų gale nugalėję 
kitus gyvūnus. Dar vėliaus 
žmoguj įsigyjo įvairių įrankio 
ir mašinų ir galų gale pradėjo 
pavergti visus gyvūnus ir gam
tos jėgas, kurios jį pirmiaus 
taip nemielaširdingai gazdinda- 
vo. Žmogus įsigyjo proto (dau
giaus kaip visi kili gyvūnai) 
ir dabar jau baigia pasijungti

| veik visą gamtą. Jisai parodė 
! savo sugebimą prisitaikinti prie 
Į aplinkumos ir tą aplinkumą 
savo naudai panaudoti. Buvo 
daug stiprių gyvūnų, bet jie 
nepajėgė prisitaikinti prie ap
linkumos — ir vsi žuvo arba 
savo vietą kitiems užleido.

Kas yra gamta?
Visas tas sąlygas ir aplinky

bes, prie IkuriųJ mes turime 
prisitaikinti, vadiname vienu 
žodžiu ‘gamta.” Gamtos įsta
tymai bus tie keliai, kuriais 
eidami gyvūnai gali prisitaikin
ti prie aplinkumos ir išlikti. 
Tai tie keliui',' kriviais eidami 
kovoje dėl buities mes turi
me pasisekimo. Žuvys gali gy
venti vandeny; šunys gali mai
tintis išimtinai mėsa; žmogus 
šitai padaryti negali. Jei žmo
gus bandytų gyventi vandeny 
arba maitintis išimtinai mėsa, , 
tai jisai, žinoma, greitai žūtų. p^ąžiayimas.
šiandien musų žemėje žmogus 
gali gyventi gan laimingai, jei 
tiktai tinkamai vartoja savo iš
mintį, kuri jj skiria nuo visų 
gyvūnų. Ir šiuo žvilgsniu tu
rime pripažinti, kad gamta 
žmonėms labai nuolaidi. Gam
ta suteikė žmogui išmintį, kuri 
dabar j j padarė viso pasaulio 
valdytoju.

Susitaikinkime su gamta.

Nėra mažiausio reikalo su 
gamta pyktis. Geriaus daryki
me tai, ko jinai iš musų reika
lauja. Dažnai žmonės tyčio
mis laužo gamtos- įstatymus; 
kartais tingi prisitaikinti prie 
jų; kartais neturi galimybių. 
Vienok dažniausia visai nepai
so 1<as bus ateity.

O vis-gi lengviausias ir tik
riausias gyvenimas šiame svie
te yra tokis, kuriame prisilai
koma visų gamtos jstatymų. 
Galima kitais žodžiais pasaky
ti: gamtos įstatymai mums pa
rodo tokį kelią, kuriuo eidami 
žmonės praeity ilgiausia ir 
sveikiausia gyveno. Tai gry
nos patirties kelias ir įstaty
mai.

Gamta galėjo pasakyti, kad 
kepta kiauliena su alum ge
riausias maistas kiekvienam 
žmogui; bet ji to nesakė. Ji
nai butų galėjusi paskelbti, kad 
užtenka tris valandas miegoti 
(kas naktį); bet ji to nesakė.

tyes negalime 
nepaisyti, 

__ ____  ______ —j skaudžiai

Gamtos įstatą mes 
išvengti: galime 
bet savo laiku už tai 
nukentėsime.

Geriausias būdas 
miegoti, vaikščioti ir 
mot bus tokis būdas, 
miims suteikia daugiausia sveb 
katos ir laimės. Tai kam čia 
ieškoti kitokių būdų, kad pa
tirtis jau mums tikrus budus

valgyti, 
tt. visuo- 

kuris

NAUJIENOS, Chieago, UI.

kal- 
ku-

n ii-

senai paskelbė. O p a t i r- 
ties budai ir nurodymai — tai 
gamtos įstatymai. Ir tai butų 
bergždžias darbas: gamtos ran
ka ilga — ji mus pasigaus ir 
jos įstatymus. Jinai nepaper
kama. Jei nori būti sveikas 
ir laimingas, tai pasiduok gam
tai ir klausyk jos jstatymų.

Gamtos įstatymai.
Gamtoje yra milionai viso

kių jstatymų. Mes čionaiš 
bame apie tuos įstatymus, 
rie liečia musų sveikatą, 
tų įstatymų daug, ir juos 
kiną visi tie, kurie jums rašo 
arba žodžiu aiškina kaip užsi
laikyti, kad nesirgus. Mes vi
si, kurie rašome straipsnius a- 
pie sveikatos dalykus, stengia
mės aiškinti tuos gamtos įsta
tymus ir raginti jų prisilaikyti.

Kiekvieną kartą, kada dak
taras pataria mažiaus mėsos 
valgyti, dauginus vandens ger
ti, saulės spinduliuose pasimau
dyti ir tt. — daktaras tiktai 
gamtos įstatymų prisilaikyti 
jums tepataria. O jei vartoja 
atatinkamus vaistus, tai tie 
vaistai gamtai padeda jūsų li
gą nugalėti. Ir visi tinkamai 
prirengti ir pritaikinti 
vsuoinet dirba prfgal 
įstatymui nurodymą, 
sakant, musų sveikatai 
koma vienas dalykas: 
gamtos įstatymų visuose atsi
tikimuose.

vaistai 
gamtos 
žodžiu 
pritai- 

laikytis

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli.

Nedėlioj, liepos 17 d. bus la
bai linksmas išvažiavimas į 
naują River Rouige parką. Tai 
yra labai graži vieta, ant upės 
kranto, po dideliais medžiais, 
kur bus patogu žaisti ir klau
sytis gražių lietuvių dainų; bus 
dar lenktinių, diskusijų ir tt. 

visų miesto dalių važiuo- 
W. Warren Avė. iki Ri- 

Rouge parko; pervažiavus 
pasukite pirmu pcivintu

kitę 
ver 
upę 
parkių keliu Į“ vakarus ir va
žiuokite iki iškabos ‘Lietuvio

” Geriausia pri
važiuoti automobiliais. Gatve- 
kariais važiuodami paimkit 
transferį ant busų, kurie veža 
į parką. Visiems yra užtikrin
tas smagus laikas.
—Am. Darb. /Apšvietus Dr-jos 

Komitetas.

Moterys
Giria

Toniką
Mrs. Augustina Musei— Bovvmon, 
North Dakota, rašo: “Aš vien tik 
giriu Severa’s Regulator ir reao 
menduoju jį visoms moterims kai
po gerą coniką. M«’sų namuose Je- 
vera’s gyduolės tur? būtinai rastis”. 
W. F. Severą Co.. Cedar Rapldn, Iowa

StVERdS
pėGULATod

Skaityk

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

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Department^.

127 So. State St.
Chieago, III.

ACID VIDURIUOSE
“PhillipH Milk of Magnesia” 

Geriau negu. Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 187t.

AKYS

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

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

Dr. C. Michel
LIETU VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Sięskit pinigus per 
NAUJIENAS

ADVOKATAI
JOHN KUCIIINSKAS ir RALYS 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 visokių 
provų-bylų (visuose teismuose), egzaminuos abstraktus ir kitokius 
nuosavybės dokumentus pirkime ar pardayime namų, lotų ar biznių; 
taipgi darys visokius legališkus dokumentus, raštus, kontraktus ir 
suteiks patarimus (rodąs) kiekvienam reikale.

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedėlioms nuo 11 ryto iki 1 po pietų.
Su visais reikalais prašome kreiptis virš minėtoms valandoms ir 

gausit tikrą ir teisingą patarnavimą visuose reikaluose.

Lietuviai Advokatai
K.GUGI3

ADVOKATAS
' Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

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 2:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:30 iki 8:90 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.

.................... ........................................ ■

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU6ERKA 
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal

State Bank
_ » . •Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iM 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal FUtartj.

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 0487
4649 Sb. Ashland'Ave. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina StM Chieago, III.

Išmokit Dressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St„ 

kamp. Lake St. 10 fl.

HARRY LAWRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540 
■ ii i i fa———

•ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterl

r11 "1 -...... r

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.' 
77 W. Washington St.,

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEH 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS r

112 Weat Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6877

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v.' apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Fennsyl- 
vanijos Hgon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

1 ..................
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 —a

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: 7 3110. Naktjj South Shore 2288 

\ Boulevard- 4136 
3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

* Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chieago, 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. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
S'pecialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

V' H ' .j

DR. F. 111RSCHBERG
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Phones: Office Pulman 9278 
Res. Plaza 2222

---------------- -—-----------------------------------
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PARTIJOS IR PARTYVIŠKUMAS.

Jau senai pas mus būdavo girdėt daug nusiskundimų 
dėl “partyviškumo”, o pastaruoju laiku tų nusiskundimų 
girdėt dar daugiau. Kai tenka pasikalbėt su žmonėmis 
iš mažesnių kolonijų, tai dažnai iš jų išgirsti, kad parti
jos tenai’pakrikdžiusios visų lietuvių judėjimų.

Tame yra gera porcija tiesos. Partijų rietenos pas 
mus tikrai esti labai įkyrios ir neša visuomeniniam judė
jimui daug žalos. Partijos skaldi visuomenę j priešingas 
grupes, palaiko tarpe jų nuolatinį “karo stovį”, kelia ne
apykantą tarpe atskirų žmonių ir iššaukia visokių suiru
čių n et organizacijose, kurioms partijų ginčai nerupi.

Tečiaus butų klaida manyti, kad tie blogumai parei
na išimtinai nuo pačių partijų, o ne nuo žmonių, kurie 
priklauso partijoms.

PartijaJgalų-gale niekas kita, kaip susivienijimas 
žmonių, turinčių vienodas arba daug-maž vienodas pa- 
žvalgas tam tikrais 'svarbesniais visuomenės klausimais. 
Bet jeigu būrys'žmonių susivienija tikslu ginti ir skleisti 
publik(fle savo bendras pažvalgas, tai kas tame blogo?

*. t į * ■ •

Be susivienijimo, be organizacijos juk negalima be
veik nieko padaryti. Vienijasi biznieriai, jeigu nori įs
teigti didesnį biznį; vienijasi darbininkai, jeigu nori ap
ginti savo reikalus ir iškovoti geresnes darbo sąlygas; 

vienijasi profesionalai, jeigu nori daugiaus nuo kits kito 
pramokti ir apsaugoti savo profesijų, nuo kenksmingo 
jai elemento. ‘ fi3 ;

Jeigu lietuviai, gyvenantys vienoje kolionijoje, nori 
pasistatyt svetainę, jie organizuoja šitam tikslui bendro
vę arba jungia j daiktų kiek galint daugiaus jau esančių 
organizacijų; jeigu publikoje plačiai pasklysta noras su-i 
teikti kuriam nors reikale pagalbos Lietuvai, tai šaukia- i 
ma konferencijos ir suvažiavimai, steigiama komitetai ir 
organizuojama po šitų komitetų vadovybe didelės minios 
žmonių.

Kodėl gi tad turėtų būt blogas daiktas, kad organi
zuojasi ir veikia organizuotomis grupėmis žmonės, ku
rie nori paskleisti socializmo idėjų, arba paremti liaudi
ninkus Lietuvoje, arj)a suagituoti visuomenę krikščionių 
demokratų naudai?

Partijų steigimas ir partijų veikimas, patys savaime, 
visai nėra blogi dalykai. Jie tiesiog neišvengiami tarpe 
žmonių, pasiekusių tam tikro kultūros laipsnio. Visai 
žemos kultūros žmonės partijų neturi, kadangi jiems ru
pi tiktai jų artimiausieji asmeniniai reikalai; o partijų 
riša tam tikras žmonių nusistatymas plačiųjų visuomenes 
sluoksnių, viso krašto ir net viso pasaulio klausimais.

Bėda su musų partijomis tečiaus yra tame, kad žmo
nės, iš kurių jos susideda, nors ir yra jau šiek-tiek paki
lę kultūroje, bet dažnai dar pakilę nepakankamai, kad su
gebėtų atskirti tuos visuomeninius reikalus, kuriems pri
valo tarnauti partija, nuo asmeninių reikalų.

Jeigu žmogus priklauso kuriai nors musų partijai, 
tai jisai yra linkęs žiūrėti į visus kitus žmones, kaip į sa
vo asmeninius priešus, — ypatingai gi j tuos žmones, ku
rie prieš jo partijų kovoja. Jisai jų neapkenčia, jisai 
stengiasi kuo įmanydamas jiems pakenkti, jisai džiaugia
si jų nelaimėmis ir nepripažįsta jiems kredito nė už ge
riausius jų darbus. Kas dar blogiau, toks partijos žmo
gus nelaiko sau privalomoms net paprastų doros taisyk
lių, kuriomis žmonės vadovaujasi tarpusaviniuose santy
kiuose. Jisai žino, kad pameluot, apgaut, apšmeižt yra 
nedora; bet savo partijos kodekse jisai daro pataisų: 
Taip, nedora, kuomet turi reikalų su savo draugu — bet 
kuomet turi reikalų su partijos priešu — tai viskas “do
ra”, kas jam gali pakenkti!

Šitokį partyviškumą, vadina “aklu” arba “fanatiš
ku”. Ne svarbu tečiaus, kaip mes jį vadinsime, vistiek 
yra aišku, kad toks partyviškumas prie gęro neveda. Ir, 
deja, kaip tik šitokio partyviškumo pas mus ir yra pilna.

Šitoks aklas, fanatiškas, iš menko žmonių kultūrin
gumo gimęs partyviškumas tai ir yra ta griaunančioji 
pajėga, kuria dauguma skaundęiasi. Kaip nors nuo jo 
išsigydyti musų visuomenė turės, jeigu jai yra lemta dar 
krutėt ir eiti priekyn, o ne atgal.

Nevienas pasako, kad geriausia butų musų partijas 
visai mesti į šalį ir visiems pasidaryti “bepartyviškais”. 
Bet tai butų pasielgta taip, kaip sakoma anoje vokiečių

paarlėje: “Išlieti kūdikį kartu su vana”. 0 ir kažin ar 
tai butų įvykinamas dalykas? Tie partijų žmonės, ku
rie yra aršiausi fanatikai, kaip tik griežčiausia ir prie
šinsis visokiems patarimams apie partyviškumo likvida- 
vta* . .J ' .t; ’IW

Tenka tad galvoti ne apie partijų naikinimų, bet 
apie jų taisymų. Jas pataisyt galima tiktai, kultūrinant
žmones, kurie joms priklauso. Pirmas žinksnis į šitų pu
sę galėtų būt tas, kad bent daugiaus apsišvietusieji žmo
nės kiekvienoje musų partijoje imtų kovoti už partines 
doros sutaikymų su bendrąja žmonių dora. Jeigu parti-
jų nariai pripažintų, kadrnedorai elgtis negalima ne tik
tai su “draugu”, bet ir su “priešu”, tai jau butų padary
tas didelis progresas.

VĖL PROVOKUOJA.

Nesenai “Vienybėje” vienas 
f asistuojantis korespondentas 
rašė, kad socialistai esą “kalti” 
dėl tos suirutės, kurią bolševi
kai kelia kai kuriose SĮA kuo
pose. Kalti jie esą dėl to, kad 
pasipriešinę SLA. konstitucijos 
pakeitimui, kuris butų apvalęs 
Susivienijimą nuo bolševikų.

Dabar, pusdama j tą pačią dū
dą, meta kaltinimus socialis
tams ir “Vienybės” redakcija. 
Ji randa pas juos tris nusidėji
mus: viena, kad socialistai prie
šingi konstitucijos pataisymui, 
kuris “uždarytų kelią politikai”; 
antra, kad jie einą į Susivieniji
mą su “internacionalizmo” pro
paganda; trečia, kad jie savo 
spaudoje rašą apie SLA., taip 
kad nariai visai paliovę paisyti 
tavo organizacijos organo.

Reikia pasakyti, kad visi ši
tie trys kaltinimai yra melas ir 
humbugas. . Kai dėl konstituci
jos taisymo, tai tiktai mažas kū
dikis gali įsivaizduoti, kad, įdė
jus konstitucijon naujij para
grafų apie uždarymą kelio poli
tikai, ims ir išnyks Susivieniji
me ergeliai, kuriuos kelia bolše- 
kai. Juk pati “Vienybė” rašo, 
kad bolševikai atvirai laužo da
bartinę SLA. konstituciją ir ųie- 
l.ina teisėtos SLA. vyriausybės 
patvarkymus. Ką prieš tai gali 
pągelbėti nauji paragrafai?

Siūlydamas savo pataisymus 
prie konstitucijos, Brooklyno 
laikraštis tikrenybėje nori ne 
pašalinti politiką iš SLA., bet 
įvesti politiką į Susievienyjimą. 
“Vienybės” siūlomieji pataisy- 
symai juk susideda iš to, kad į 
Susivienijimą butų priimami 
tiktai tam tikrų pažvalgų žmo
nės. Priėmus tuos pataisymus, 
SLA. pavirstų tikra arena ko
voms tarpe įvairių partijų, o ge* 
ro nebūtų atsiekta nieko, kadan
gi iki šiol į Susivienijimą buvo 
priimami žmonės, neatsižvel
giant į jų politines, religines ar 
kitokias nuomones. Tų žmonių 
dabar neišsijosi, nesuardžius vi
sos organizacijos.

Kitos dvi Brooklyno fašistuo- 
jančių tautininkų organo pasa
kos yra beveik dar žioplesnės. 
Priekaištas dėl “internacionaliz
mo propagandos” iš tiesų yra 
niekas kita, kaip “Vie-bės” mė
ginimas pridengti savo “inter
nacionalizmo propagandą”. Nes 
širvydas bruka Susivienijimui 
fašizmą, o iš kur tas fašizmas 
yra atėjęs, jei ne iš juodojo 
Mussolinio internacionalo ?

Taip pat ir tas besarmatiškas 
prasimanymas, kad socialistų 
laikraščiai peršąsi už “organus’’, 
— yra tik Sirvydo veidmainybė. 
Jisai žino gerai, kad, pav. “Nau
jienos” daug mažiau yra kišu- 
siosi j SLA. reikalus, negu “Vie
nybė”. Ir yra ypač biauru, kad 
tokių melagingų priekabių prie 
socialistinės spaudos širvydas 
ieško d^ibar, kuomet visi komu- 
nistų šlamštai yra atkreipę sa
vo kanuoles prieš Susivienijimą 
ir kuomet “Naujienos” padeda 
Susivienijimui atremti jų ata
kas!

Faktinai tokiais savo užsipul
dinėjimais ant socialistų, kurie 
ištikimai darbuojasi Susivieni
jime, fašistinė “Vienybe” eina

talkon bolševikams. Ji stengia
si pasėti nepasitikėjimą tarpe tų 
narių, kurie remia SLA. vyriau
sybę ir konstituciją, — ko bolše
vikams tiktai ir reikia.

Ir aišku, kodėl ji šitaip provo
katoriškai elgiasi. Su savo nu
sususiu fašizmu “Vienybė” pra
žudė visą savo įtaką taip Susi
vienijime, kaip ir bendrai pa
žangiojoje Amerikos lietuvių vi
suomenėje. Dabar ji daro viso
kius “skymus”, kaip tą įtaką 
atgauti, — na, ir sugalvojo, kad 
lengviausias būdas tai varinėti 
Intrigas: piudyti vienus žmones 
prieš kitus, prikaišioti jiems 
“bolševizmą” ir kartu pataikau
ti tikriems bolševikams. Kai 
pažangioji visuomenė, susipešu
si tarp savęs ir atakuojama 
maskvinių elementų, susilpnės, 
tai tuomet Sirvydo “bunčius” 
ateis “gelbėti tautą”.

Bet iš šitų provokatoriškų 
“Vienybės” pastangų nieko ne
išeis. Brooklyno smetonlaižių 
organas, keldamas demoraliza
ciją Susivienijimo nariuose, ne 
sustiprins savo pozicijos, o tik 
parodys savo dvasinę giminystę 
su Bimbomis!

CAHANAS RUSIJOJE.

Žydų socialistų dienraščio 
“Forverts” redaktorius, Abra
kam Cahan, iškeliavo pasižiūrėti 
sovietų Rusijon. Apie tą jų ke
lionę komunistų laikraščiai rašo 
labai daug, vis pabrėždami tai, 
kad Cahanas yra bolševizmo 
priešas, o betgi sovietų valdžia 
jį įsileido. Iš šito fakto esą ma
tyt, kad socialistai skelbią ne
tiesą, jogei Rusijos diktotoriai 
draudžiu socialistams aplankyti 
Rusiją.

Bet tai yra tuščias bliofas. Iš 
to, kad bolševikai neuždarė du
rų “Forverts’o” redaktoriui, dar 
visai neišeina, kad durys į Ru
siją esančios atdaros ir kitiems 
socialistams. “Naujienose” bu
vo paduota keletas atsitikimų, 
kur socialistams bolševikai atsi
sakė duoti leidimą įvažiuot į Ru
siją.

Kad šiandie sovietų valdžia 
įsileidžia Cahaną, tai dėl to pa
prastos priežasties, kad, nutru
kus santykiams tarp Rusijos ir 
Anglijos, bolševikai stengiasi 
kaip įmanydami pakreipti savo 
pusėn Amerikos simpatijas. 
Amerikos biznierius jie priima 
išskėstu glėbiu, ir buvo praneš
ta iš Berlyno, kad su tais biznie
riais jie laikė tenai net kokią tai 
labai svarbią slaptą konferen
ciją.

Meilindamiesi šitaip prie 
Amerikos kapitalistų,, bolševi
kai pastatytų save labai nema- 
lonion padėtin, jeigu jie imtų ir 
be niekur nieko atsisakytų duoti 
leidimą įvažiuot Rusijon sociali
stų dienraščio redaktoriui. Kuo 
jie šitokį savo elgesį galėtų pa
teisinti akyse tų žmonių, ku
riuos jie nori įtikinti, kad sovie
tų valdžia tai “darbininkiška 
valdžia” ?

Antra vertus, yra netiesa, 
kad “Forverts” visuomet buvęs 
griežtas bolševizmo priešas. 
Atvirkščiai, per keltą metų po 
bolševikiško “pučo” Rusijoje tas 
laikraštis’ rėmė bolševikus ir tik 
paskui permainė savo “frontą”, 
kai idiotas Zinovjevas ėmė 
skelbti “mirtiną kovą” visoms 
darbininkų partijoms ir uni
joms, kurios nenorėju dėtis prie 
Maskvos internacionalo.

šiandie Zinovjevas yra išjotas 
iš kominterno, ir dabartiniai 
bolševizmo lyderiai neturi jokio 
pagrindo yptingai neapkęsti 
Cahano. Jisai, beje, duoda į 
kailį tiems humbugieriams, ku-

rie, prisidengdami 
mo” skraiste, ardo 
darbininkų unijas, 
gaivalai ir Maskvoje 
mažai vertės.

“komuniz- 
Amerikos 
Bet 
turi

šitie 
labai

Vatikanas, Lietuva
ir Tautininkai

Skiopos misija. Lietuvos galingesnius, kuriais yra Lie- 
“tautininkų” “leiborganas” “Lie
tuvis” (kauniškiai jį dabar va
diną “liežuvis”) paskelbė, kad 
dvasiškajai vyriausybei nusi
bodęs kunigų politikavimas ir 
ji paraginsianti dvasininkus 
grįžti prie savo tiesioginių pa
reigų bažnyčiose. Jei “tautinin
kų” organo pranašavimas įvyk
tų, tai dėlto Lietuvai nereikė- maras, o Skiopa. 
tų daug gailėtis. Lietuvos .kimi-j tarnauti 
gų politikavimas padarė daug • smurtininkai, 
skriaudos musų tautai ir laikas 'ant Lietuvos sosto

tuvos atžvilgiu lenkai. Tą ge
rai žino Smetona, Voldemaras

gybininko” smalsi akis ir ausi.1 
•pasiekia. Iš to amerikiečiai lie
tuviai gali gerai suprasti, kai] 
gera dabar Lietuvoj gyventi j 
Gal bus jiems aišku, dėl ko da 
bar iš Lietuvos į Braziliją bė 
ga tūkstančiai lietuvių, tar] 
kurių daug savo žemę parda
vusių ūkininkų. “Tautininkai’! 
ir jų spauda skelbia, kad dabai 
IJetuvoj labai gera gyventi 
Matyt, kad “tautininkai” “tei-Į 
sybę” sako, nes iš Lietuvos j 
Braziliją jau išvažiavo kelios 
dešimtys tūkstančių lietuvių I 
Kad tautininkams niekeno ne-l 
kontroliuojamiems gera ir pa
togu valstybės turtą eikvoti—I

ir kiti. Bet jie, negalėdami be tipie tai Lietuvoj niekas neabe-l 
Vatikano pagalbos išsilaikyti joja. — Kauniškis.
Lietuvos vyriausybėj, padarė 
labai didelį veidmainingą kry
žių ir paaukojo popiežiui visą 
Lietuvą, kurios šeimininkas 
dabar bus ne Smetona, Volde- 

Jam turės 
ii- gruodžio 17 d. 

kurie Smetoną 
iškeldami, 

surišo Lietuvą su Vatikanu ver
gijos retežiais, kurie ateity dar 
sustiprės, .jei lietuvių tauta ne
pasakys savo veto ir nepavarys 
iš Lietuvos neprašytų globėjų. 

Kairiųjų persekiojimai. Lie- 
" tuvos “tautininkų” Mussolini i 

, , . . 2 . 1 mažasis Voldemaras kiek galisųlygas, kunom.8 tas kumgų ■ h. kuĮ. „ yaržo ž, dosios 
pasikeitimas turėtų įvykti, ne-j vi3Uomenės veikitni}. Cenzura 

Ikesdien stiprėja. Kairiųjų, o 
net krikdemų*, laikračiai negali 
šiandie parašyti nei vieno tei
sybes žodžio apie “tautinin-

butų juos suvaldyti ir tuo ap
valyti musų padanges nuo jė
zuitiškos demagogijos bažny
čiose, mokyklose ir net valdiš
kose įstaigose, kur kunigų 
“krikščioniškoji” dora blogai 
veikia liaudį, jaunimą ir valdi
ninkus. Tačiau, pažvelgus

Kaunas, 27—VI—25.

Sutrinimai 
Greita pagelba nuo skaua* 
mo. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo.

Aptaekoae ir čeverykų 
krautuvėse

DrScholl's 
T/ino-pads

Uždžkit vieną ię 
•kauimaa 
pranyks

WĘNNERSTENS
Ibohemlan oupo 

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SAIYKU

priseina labai džiaugtis. Pasi
rodo, kad lazda turi du galus ir 
“geraširdžiai” tautininkai, vie
nu lazdos galu bestelėdami į 
krikdemų skaudžiausią _ vietą, varomą politiką. Karo cen- 
antrąjį pa aikyti atidavė pa- zorjus įaįp laikraščius iščaižo, 
čiam papai Romoj. Šiandien (,kad skaitytojui belieka skelbi. 
jau nebe naujiena, delko tau-'ma užgienio žinios ir tįk 
tininkų j.rezidentas taip nuo- t kurios palanl(ios dabarti. 

j širdžiai pn«me popiežiaus nun-;nei Valdžiai Nesenaj Siauliuos 
jCijų Kaune Skiopą, delko tų į 
pačių “tautininkų” minpiras << 
Voldemaras tik labai silpnu1 , , . ruuuKiurius i>aiy;balsu tegalėjo pasveikinti po- čiflUiiUOR

Ipiežiaus sekretorių kardinolų pažangiosios visuome-!
įGaspam n dabartinė Lietuvos ngs vejk§jų Vienas tautininkų1 
Ivyrmusybė taip skubiai pasiun- Sulas pareišks> ka<l pažongiuo- ■ 

e į, omų d r. sau j ir p. 'n<-'sjU3 jje (tautininkai) taip pa-1 
j vairų, kurie ten eis Lietuvos ^. kad jfe lėai nei 
atstovo ir sekretoriaus parei- piršto pajudinti. .1
gas prie Vatikano. Konstituc-j fai.o ochranka ui neslautė 
jai pakeisti, seimo teisėms su-, - ... - . .
siaurinti, o prezidento prapla-’ 
tinti nepakanka tautininkų la- 

jbai mizeu’nų jėgų ir, negalėda
mi be svetimųjų pagalbos pra
plėsti savo įtakos Lietuvoj, jie 
stačia galva nudardėjo į Romą 

I prie popiežiaus kojų prašytis 
jo tėviškos paramos ir užtari
mo prieš nusipolitikavusius 
Lietuvos kunigus ir krikdemus. 
Patiems “tautininkų” lyde
riams nepatogu buvo derėtis 
su popiežium dėl Lietuvos. Dėl
to jie pirmiausia susitarė su 
jo atstovu Kaune Skiopa, kurs 
dabar vieši Romoj ir infromuo- 
ja popiežių apie Lietuvos vi
daus ir užsienių politiką.

į suimtas pažangiųjų laikraščio 
(“Naujosios 'Šiaulių Naujienos”į 
redaktorius Balys Petrauskas. ’

SKIRTINGI
Nuimkit Virtdj-PAŽIUREKT 
UOSTYKIT-PARAGAUKIT
TIKRI APYNIAI

suimti ir

IJetuvoj, kaip “tautininkų” J 
(žvalgybininkai, tarp kurių ne
maža yra jau sudemoralizuo- 
tos jaunuomenės 
vijos, kuri dėl kelių centų ir 
karjeros varo bjaurų šnipinėji
mo darbą. Gatvėj, susirinki
muose net savo bute žmogus 
negali laisvai vieną kitą žodį 
tarti. Visur “tautininkų” žval-

GYVENIMAS
Mlnesinis ^arnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidi  j ai

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boalerard 3669

liepos mėnesį “Gyveni-

moksle!-

Už 
mas 
me randasi pamokinančių ir 
žingeidžių straipsnių. įsigy-

Prenamerata metama ----- $2
Pašei metą--- ---- ---------------$1
Kopija ...........................  20c

Lietuviai Daktara

Tuo tarpu Kaune Skiopai 
Į skubiai remontuojamas valsty
bės pinigais didelis butas, ku
riam visus reikalingus baldus 
parūpins Lietuvos iždas. Iš to 
matyti, kad “tautininkai” su 
popiežium greit susitars ir jo 

I atstovas Kaune Skiopa vaidins 
svarbų vaidmenį Lietuvos vi
daus ir užsienio politikoj. La
bai galimas dalykas, kad, Skio
pai tarpininkaujant, “tautinin
kai” susiuostys ir su Varšuva, 
kurios slapti agentai dažnai pa
sirodo ir musų laikinoj sosti
nėj Kaune.

“Tautininkų” ir Vatikano 
bendradarbiavimas bus naudin
gas Smetonai, Voldemarui ir 
jų satelitams. Jau dabar jau
čiamos to bendradarbiavimo 
pasėkos. Iš pradžių klebonai 
buvo labai pasišiaušę prieš 
“tautininkus”, o dabar laikosi 
neitraliai ir laukia, kada “tau- 
lininkai” pakvies krikdemus į 
koaliciją, apie kurią Kaune jau 
plačiai kalbama. Lietuvai po
piežiaus malonės bus labai ir 
labili žalingos. Pasiduoda,mi jo 
globai ‘tautininkai” bus priver
sti vykdyti visus popiežiaus 
nurodymus ir įsakymus, kurie, 
bo mažiausio abejojimo, palies 
lietuvių ir lenkų santykius.

Manyti, kad popi(>žiųs 
tars Lietuvą prieš lenkus, 
tų juokinga ir net kvaila,
tikanas visada rėmė ir rems]

Ofiso ir Rcs. Tel Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare
Res. 3201 So. Wallace Street

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

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, III.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR ęHJRUKGAS 

4601 So. Aąhląnd. Tel. Boulevard 
7820. F ‘ ~
Tel, Prospoct 1930.
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

■ IIIBU I I

Kes., 6641 So. Albany Avė.
Ofiso valan-

! Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

u. .i. ii jiiii.Ai. 11 I !'tjd??

už- 
bu-

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. LDavidoiiis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo 9 ?.kj J1 v,aL
t nuo 6 iki 8 vai. vakare

Phone Canai 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

<Cor. Leavitt St.)

Rezidcnce 6640 S. Mapiewood A v. 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

Dr. G. A. O'Britis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sb. VVestern Avė.

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

Valandos } nuo (; jfcį 9 vai. vak.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V ozelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

lies. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect (>659
Ofiso Tel. Canai 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
Gydytojas IR chirurgas 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Ketvirtai!. Liepos 14, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių Troika pirm susirinkimo kažin 

ką tarė, bet buvo labai nusi
minusi. Bacevičius per visą 
susirinkimą tylėjo kaip van
dens pilną burną prigėręs. Tik 
P. Petronis, kaip pirmininkas, 
bandė duoti raportą neva iŠ 
kuopos veikimo. Ir, vargšas 
tas žmogelis, kaip su medinė
mis akėčiomis po molinę Šoki
nėjo. Taip jo raportas 
jo” ir hieko nepasakė, 
pčjo: tai kuopoj buvę 
tą suirutę tai Centras 
o jie — troika su sėbrais — tai 
geri.

IŠ jo raporto aiškiai matėsi 
noras vėl sukelti kuopoj erml- 
delį. "• Priėjęs prie Centro rei
kalų, jis ir Vėl klausia: ar ne
turite kas ko pasakyti dėl Cen
tro reikhlų? Girdi, dabai* Cen
tras skaldąs kuopas. Tą sakinį 
Petronis kartojo bent kelis Kar
tus. Ale niekas neatsiliepė.

Buvo galima matyti, kad 
troika bijojo trukumą kelti, 
kad lauke, ar neatsiras koks 
nors pašalinis asmuo, nevažiuo
jąs troikos vežimu. Bet niekas 
neatailieiiė. Paskui vėl tauškė 
nesąmones, kad Švitra “nebekė- 
lęs triukšmo.” (

Aš norėčiau paklausti tuos 
melagius, kas daugiau kėlė 

i triukšmo — ar ne troika? Kol 
SLA. 139-tos kuopos susirin- jie nelindo kuopon su savo 

kimas įvyko 7 dieną liepos. Na- raudonuoju bizniu, tol joje bu-

Roseland
praėjo,Beveik visas mėnuo 

raudonųjų biznierių pikni- 
įvyko. VicnO.c kilbasainkas 
vis nesuspėja išsiblaivinti. 
mat, tiek buvo įsikaušęs, 
nieku budu negali atsipei-

kai 
kas 
dar 
Jis, 
kad
keti. Ir dėl to taip įėjo despe- 
racijon, kad nebežino nei ką 
vežioja, nei ką rašo raudonųjų 
fašistų šlamšte. • .

Štai kilbasninkas, • vežioda
mas rūkytus šolderius, rodosi, 
turėtų sustoti prie bučernių, o 
jis sustoja prie “sOft drinks” 
standų. Ir ten, iš tokių pat 
kaip jis pilis ponų, prisitrauku
sių “baltojo mulo”, ima žinias 
ir pleškina savo gazietoj. Gi 
šie tai jau linksmi, prisitraukę 
surūgusio diego,
ka<l jų žinios “redaktoriui” 
“good.”

Raudonieji fašistai labai 
retų, kad Roselandiečiai,
nes ir Martyno smičiui valsų 
griežianti ir kilbasninko įsitvė
rę, _ visi šoktą. Ale ve bėda: 
niekas jų komandos neklauso.

džiaugiasi, 
bus

ne

rių jame dalyvavo vidutiniškas vo ramu. Ir bus kuopoj ramu,1 
skaičius. Kaip vasaros metu, kolei jie nekiš savo kromelio.' 
negalima daugiau nei tikėtis. O jei dar mėginsite kelti trukš-

Sis susirinkįpias buvo ramus, mą, tai gausite taip, kaip jūsų 
tavorščiai gavo.

Kaip ten nebūtų, vis tik gai
lu tų vargšų, kad gavo ragus 
nulaužti.

“šokinė- 
Tik ple- 
suirutės, 
padaręs,

rią vasarų labai tankiai o- 
ras mainosi. Tai ir Roselande 
įvyksta visokių permainų. Vi
siems gerai žinoma, kad Rose
lande yra “nesplįtinamas” bal
sas. Taigi, kai šiemet nepapras
tai 
bus 
so

S
H I

0

$ 
r

Garsus analų rašytojas, dra
maturgas ir žurnalistas Jorome 
K. Jerome, kuriomis šiomis die
nomis pasimirė Northampton

2 viii, po pietų, įvyks lenktynės 
175 atletų bėgime. Susirinks jie 
čia iš 10 Westsidės parkų. 
Lenktynių dalyviais bus vaiki
nai amžiuje nuo 15 iki 18 me
tų.

Westsides lietuviams, ypač 
jaunuomenei, patartina atsilan
kyti ir pažiūrėti tų lenktynių.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelle

VIDURMIESTIS

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
I

Valandos:

Pafltaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMF.TRISTAS

J LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Kait

tankiai mainosi oras, tai 
ir tarp “nesplitinamo” bal- 
dideld atmaina.

Mat, kas vasarą Martynas Anglijoj. Gimęs jis 1859 m.
su Zone važiuodavo ant vakei- ------------------------------
šino į Michigano farmas. Bet dėti krepšius arba šernoles ant 
šiemet Martynas nebemano va-1 stalų prekėms.

o Zonė užsispirusi va-žiuoti,
žinoti, ir viskas. Tai čia ir bi- rjos trokšta susipažinti su ju- 

kad balsas nesusisplitytų: niis. 
įvykti ekspliozija.

•— Reporteris.

Dabokitės meilių moterų, ku-

jau,

Kensington
Visi į išvažiavimų!

Stengkitės išvengti susi
grūdimo, kur jus pradeda stum 

galite,

Nuvažiavote miestan.
* > i .Į

ros įvarginti nežinote kur dhlg 
Ii. O tuo tarpu, netoliese ran
dasi ^iiejdo Gamtos Istorijos 
muzėjus, kur oras yra ir vė
sus ir gerai ventiliuojamas. Ir 
be to, čia naudingiau negu bilc 
kuioj kitoj vietoj galite pra
leisti laiką. Muzėjus atdaras ir 
jin įleidžiama veltui suaugusie
ji ketvirtadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais. Jaunuomenė, 
o taipgi mokiniai ir mokinės 
įleidžiami kasdien.

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė-1 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietu

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

kiek

ytin
savim

Jus esate
auka, kai

atsar-
dides-

West Side
žaismės parkuose

*£
■ 'S 1

' Draugyste Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino turės iš 
važiavimą ateinantį sekmadie- 

'•nį, liepos 17-tą dieną. Išvažia- 
vimo vieta: 127-ta gatve, tarp 
Michigan ir State gatvių, ant 
upes kranto.

Bus muzika, bus šokių — lie
tuviškų ir kitokių. Bus valgių, 
ir gėrimų. Bus žaismių. I

O kas svarbiausia, 
daug žmonių, bus malonių žmo
nių. O priimni, maloni draugija 
suteikia to smagumo, kurio 
žmonės pageidauja.

žmonės ieško kitų žmonių 
draugijos. Tam jie ir išvažiavi
mus rengia ir pasilinksminimus 
visokius. Ir šiame išvažiavime 
atvykusieji tikrai jausis sma-i . . igiai. .

Taigi visi į šį išvažiavimą!
—Valdyba. j

bus

Atlankė “Naujienas”

Tai yra Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė 
Amerikoje, užpildyta su aukščiausios rųšies Pia
nais, Radioms, Phonografais, Rekordais, Rakandais 
ir Jevvlery. Budri kas yra pardavęs du sykiu dau
ginus Pianų ir Radio kaip kitos visos krautuvės sy
kiu sudėjus. Pas Budrikų Pianus, Phonagrafus ir 
Radios galima pirkt piginus negu kur kitur, todėl, 
kad Budrikas perka ant sykio daug, t. y. carlodais. 
Todėl ir gali pigiaus parduoti kaip kiti.

Budriko milžiniškas kapitalas daleidžia jums 
pirkti ant lengvų išmokėjimų be nuošimčio.

Autorizuoti pardavėjai: Aukščiausios. Rųšies 
Pianų ir Gulbransen Registering Pianų, Brunswick 
Prismatone-Phonografų, Radiolų, Atwater Kent, 
Freshman Radio.

Dabar jau gavome naujus modelius 1928 Atwa- 
ter Kent, Freshman Brunswick-Prismatone, Radio
las, Gulbransen naujų Pianų.

Kviečiame visus pamatyt ir išgirst.

dyti. laikykitės, 
nuošaliai minios. 

Į Vyrai turi būti 
!gųs, kai nešasi su 
nes pinigų sumas, 
lengva kišenvagio
laikdte savo pinigus užpakali
niame kišenių je.

Visuomet bukite atsargus 
važinėdami elevatoriuose, gat- 
veknriuose ir tp. Dabokitės ne- 
pažįstamo, kuris atkiša laikraš
tį prieš jus. Pora aštrių žirk- 
lučių, ir žiūrėk, jūsų brangi 
kaklaraiščio sagutė arba laik
rodėlis dingo!

žinokite numerį ir ženklus 
savo laikrodėlio arba kitokių 
brangmenų, kurias nešiojatės. 
Jei jos taptų pavogtos ir vagi
šius sugautas, jus galėsite įro
dyti, kad tie daiktai yra buvę 
jūsų.

Padėkite mums. Mes stengsi
mės apsaugoti jus. Jei ačiū 
jums kišenvagis būva areštuo
tas, padėkite įrodyti jo nusikal- 

i tima. r -*

P-nai Petraičiai ir jų dukre-
Genovaitė, clevelandiečiai,

ryte,

Brighton Park
Susirgo p. Baktys, Dr. Karalius 

padarė operaciją

Penktadieny  j, 10 •vai.
bus tumamentas Garfield par
ke lošime žaismės, vadinamos 
Hop Scotch. Garfield parkas 
randasi prie Madison ir Ham- 
lin avė.

Apie 500 mergaičių ir ber
niukų, kurie yra nuolatiniai 
lankytojai parkų, rengiasi šiam 
turnamentui ir parenka geres
niuosius iš savo tarpo.

Penktadienio turnamente bus 
trys grupės dalyvių. Vienon 
grupėm įeis mergaitės jaunes
nėj kaip 10 metų, kiton — 
mergaites, jaunesnės kaip 14 
metų, ir tnečion — berniukai 
jaunesni kaip 10 metų.

Sprendėjai arba teisėjai bus: 
p-Rį Erna Claas mergaitėms, 
jaunesnioms kaip 14 metų, p-le 
Florence Kiefer kitai mergai
čių grupei, p. Irving R. Akrams 
berniukų kontestui, o p. 11. F. 
Gilson bus abelnas referee.

Pats \vestsaidės parkų ko- 
misionierius, Dr. J. D. Robert- 
son, sakomą, esąs susidomėjęs 
pramogomis, ruošiamomis jau
nimui West Side parkuose.

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Juozas 
gyvenantys 6702 Superior avė., i Fairfield 
Cleveland, O., vakar atlankė Luko, 
“Naujienas”.

Pirm negu atvyko Chicagon, 
p-nai Petraičiai turėjo ilgą ke
lionę, pabuvojo Kanadoj, suva
žinėjo automobiliu virš 2500 
mylių. Ypatingai gilaus įspū
džio paliko keliauninkuose St. 
Lavvrence upė ir jos apidlinkės.

Svečiai clevelandiečiai mano 
pasilikti Chicagoj 
dienio. Apsistojo 
p-nus Kazlauskus,
Wood st. (ant Town of Lake), 
kurie turi kepyklą.

P-nai Petraičiai yra žinomi 
Gievelando biznieriai. —Rep.

iki penkta- 
jie čia pas 

4513 So.

Baktys, 5422 So. 
avė., pusbrolis Jurgio 
realestatininko, kuris 

turi ofisą adresu 3255 So. Ilal- 
sted st., susirgo apendicitu. 
Buvo nugabentas į West End 
ligonbutį. čia daktaras Kara
lius, 3303 So. Morgan st., pa
darė operaciją. Tuoj po opera
cijos ligonis pradėjo kalbėti. 
Yra vilties, kad p. Kaktys grei
tai pasveiks. — Reporteris. I

Town of Lake AGOTA VINCKIENE

Martha Bali— 
Belauckienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 12 d., 2 vai. po pietų, 
1927 m., sulaukus apie 45 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Su
valkų Red., Kalvarijos Apskr., 
Rodžiunių kaime, paliko didelia
me nubudime vyrą Karolį ir 4 
dukteres: Marijoną F„ Elzbie
tą, Margaretą, Marthą ir 3 sū
nūs Kazimierą, Jurgį ir T'heo- 
dorą. Kūnas pašarvotas, randa
si 4153 So. Arteaian Avė.

Laidotuves įvyks Liepos 15 <1., 
8 vai. iš ryto iš namų į Nekalto 
Prasidėjimo P. Š. parap. bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už veliones sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Morthos Belanc- 
kienes giminės, draugai ir pažj
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Vyrus, Su- 
nai ir Dukterys. Laidotuvėse 
patarnauja graborius A. Masal
skis. Tel. Boulevard 4139.

JONAS VAINAUSKAS
Mirė Liepos 12 d., 10:15 vai. 

ryto, 1927 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Ruibiškių kaimo, Girdiškės pa
rapijos, Tauragės apskričio, pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
Lietuvoje moterį Agniešką ir 
sūnų Petrą 22 metų ir .seserį 
Marijoną ir seną motinėlę ir Ą- ? 
merikoj seserį Stanislavą DadlG' 
šienę ir švogerį Joną, dvi 01Asė- 
seres Oną Karbauskienę ir Ma
rijoną Eičienę. Dabar randasi 
prirengtas j paętyųt'fftę kelionę, 
namuose 3828 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje, 
Liepos 15 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Vainausko 
giminės, draugai ir pažystami ir 
taipgi draugai likusių nuliudi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, Sesuo ii švo- 
geris Daukšai. Laidotuvėse pa
tarnauja J. F. Kadžius, Phone 
Canal 6174.Laiškai Pastoje

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso,, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės*, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
• ik keturioliką d enų nuo 
skelbimo.

Dasienei Onai 
Dovidaitis Ona 
Dimpui Jurgiui 

Dura Ona 
Gawvouski F 
Janaitis A 
Kazikaitite Marcele 
Kaiz Isidor

44Mikutini Jozepa
45 
46 
47 
48

pa-

Dabokitės kišenvagių

tos pa-

ir
r

West Side

Michael Hughes, 
Policijos viršininkas.

jai pa.sku- 
atsisveiki-

23-čią: 
paroda

šios ša- 
pradžia

68
72
73

Douglas Parke 
šeštadieny j, liepos 16-tų

P. S. Per vasaros karščius Krautuve Seredomis ir Pėtnyčiomis 
uždaroma nuo 6 vai. vakare, kitais vakarais atidaryta iki 9 v. vadare

16
21
26
29
30

Davis Sąuare parke
Pirmadienyj, liepos 18-tą: 

švietimo tarybos klesos asme
nims, kurie nori tapti 
lies piliečiais. Pamokų

šeštadienyj, liepos 
krutamųjų paveikslų 
lauke visiems dykai.

Maudimuisi dienos.
čios, ką ir pereitais metais bu
vo: antradieniais ir penktadie
niais moterims ir mergaitėms, 
o kitomis dienomis vyrams 
berniukams. i

Vaikai ir 
Vyras. Laidotuvėse patarnauja 
graborius Butkus & Co. Phone 
Canal 3161.

79
80

Jos. F. BudriR Ine,
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III

Tel. Boulevard 4705

Dabokitės kišenvagių!
Tas patarimas ypatingai 

kreipiamas į moteris. Nenešio
kite didelių pinigų sumų krep
šeliuose. Neatsargiai nešioja
mas krepšelis yra pakvietimas 
kišenvagiui.

Važiuodamos elevatoriais 
suspauskite krepšį arba šernolę 
abiem rankom, kad jis negali
ma butų atidaryti. Moterys, 
lankančios krautuves, neprivalo

Montvid Marles
Možerui Vincui
Nainys Frank
Niedergesas Mrs. Berta
Pocvuikienei Justinai
Povilauskas John
Suminskas A
Uzgalieni Morta
Vasiliauskene Ar
Vicui Kaziui
Zalatoris Mikas

Zibieni Pranciška

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 7 vai. ryto, 1927 
m., sulaukus 37 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, paliko didelia
me nubudime 2 sūnūs ir vyrų. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1508 
Hastings St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Liepos 15 d., 8:80 vai. tyto iš 
namų j Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agatos giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti 
tinj patarnavimą ir 
nimą.

Nubudę liekame,

. i - ' M

LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

' neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

ir 
kad 
už-

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis

• Graborius Chicagoje 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iŠdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. J8th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
82^8 8. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4053

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS ,



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad. Liepos 14, 1927 
■■■■■ '■ ■■■■■ ■■ ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Unijos mitingas

Lietuvių skyrius 269-tas. A. 
C.’ W. oŲ A., laikė pusmetinį 
susirinkimą liepos 8 d., Unios 
salėje.

Susirinkimą' atidarė vice-pir- 
mininkas -V. 5Cili* apie K-tsj vari, 
va k. ir prie pirmos progos pa
kvietė kalbėti p. S. Lovinę, 
Chicagos kriaučių unijos ma- 
nadžėrių, kuris nesenai grįžo 
iš Europos, aplankęs Lietuvą, 
Rusiją, Vokietiją, Austriją, Len
kiją, čechoslovakiją ir Prancu-

P-as S. Levin šiame susirin
kime turėjo tikslą papasakoti 
apie įspūdžius, įgytus Lietuvo
je. Sekant spaudą ir tėmyjant 
visą judėjimą, tai nieko nau
jo ir nepaprasto pasakyti ne
galėjo. Bet reikia pripažinti, 
kad p. Levinas labai arti gavo 
susipažinti su Lietuvos politinė 
ir ekonomine padėtim. Štai es
mėj jo kalba:

Ašt paprastai, nuvykęs bile 
kur naujon vieton — valstybėn, 
pradėdamas ką kalbėti ar klau
sinėti, tuoj užsirašau, kad pas
kui aiškiai galėčiau atpasako
ti, su kuo kalbėjau ir ką suži
nojau. Bet ne visur tas notas 
galima rašyti. Susitikau Lietu
voje žymius asmenis, kaip iš

jungų ir kitų. Kai jie patemija, 
kad aš užrašau, ir tuoj pama
tai jų veiduosd ką nepaprasto 

baimės. Mat jų bijoma, nes 
nežino tikrai, su kuo reikalą 
turi, o gal kitą sykį išduoti 
valdžiai gali. Todėl man teko 
visas nepradėtas notas kišti at
gal kišenėn. Aš bandžiau! vis
ką gerai įsitėmyti, kas man 
buvo sakyta, o pasikalbėjimai 
buvo daug širdingesni.

Apie gruodžio 17 d. pervers
mą: nebuvo jokių riaušių, nes 
militarė jėga, gerai organizuo
ta, staiga viską pagrobė ir jo
kių minių sukilimų vienų prieš 
kitus irgi nebuvo. Tą jėgą su
darė kunigija ir dvarponių sū
nus, kurie yra karininkais lir 
kitaip viršininkais. Dnbar 
rodo ramu, bet susirinkimus 
tai nelengva turėti, arba visai 
neleidžiama jie laikyti.

Darbininkų unijos labai silp
nos, o dabar labiau susilpnėjo. 
Nėra galima norėti didelės dar
bininkų organizacijos, nes ša
lis yra agrikultūriška, o apie 
industriją—fabrikus nėra daug 
ko kalbėti. Gal Lietuva yra lai
minga tuo, kuo ji šiandie yra, 
t. y. žemdirbių šalim, nes jos 
geografiškos sąlygos yra la
bai geros. Kitos valstybės turi 
daug fabrikų, bet neturi rin-

kų. Darbininkai be darbo, fab
rikai mažai arba visai nedirba. 
Lietuvoje išsivystys industrija 
tik tokia, kuriai yra ant vie
tos žalios medžiagos. Nėra abe
jones, jog Lietuva išpalengvo 
tvarkosi ir eina geryn.

Politikoj darbininkai visoje 
Europoje yra pakilę daug aukš
čiau už amerikiečius, bet eko
nomiškai, tai nepalyginsi. Jiems 
stebėtina, kad čia, Amerikoje, 

j darbininkas gyvena keturiuose 
kambariuose, prie to ir auto
mobilių rasi labai daug turin
čių. O mes visi žinom, kad ir 
čia susirinkę, jog tai tiesa, kac 
mes» turime ir taip gyvenam. 

Beje, reikia priminti, jog Kau
ne esama pusėtinai daug auto
mobilių, kurių ir kitur neteko 
tkk matyti, pagal didumo 
miesto ir gyventojų skaičiaus. 
Reiškia, yra pasiturinčių žmo
nių.

Noriu priminti apie ūkinin
kų gyvenimą ir jų susiprati
mą. Kaip Lietuvoje, taip Rusi
joje, Lenkijoje ir kitur ūkinin
kai tvarko likos dar primity
viu bildu. Tik dvarai ir stam
bieji ūkininkai pradeda moder- 
niškiau apdirbinėti žemę, kreip
ti domę į mokslinę ukininkys- 
tę. Namai-bnkužės vis dar sa
manotos, stogai šiaudiniai, rąs
tų sienos, ir medinių \ žagrių 
matosi. Mums reikėtų rimtai į 
tą pažiūrėti, kad ūkininkai kil
tų ir šviestus.

Užbaigus aiškinti apie Lie
tuvą, vienas tavorščius klau
sia: “Ar teisybe, kad Rusijo
je daug bedarbių, kaip “Tribū
no“ korespondentai praneša?“ 
Atsakymą gavo — taip. Čia 
p. Levinas plačiai aiškino, kaip 
Rusijoj darbininkai turi varg
ti ir kaip ekonomija yra vyk
doma industrijoj’. Fabrikuose 
įvedama, kopijuojama Ameri
kos sistema, t. y. nuo štukių 
darbas ir atleidžiama darbinin
kas iš dirbtuvės, jei tik mato
ma, kad

gauna 54 balsus, o bolševikai 
visai nebalsavo, nes jų tik ke
liolika buvo, tad sarmatinosi 
pasirodyti. Kai balsų skaityto
jai pasakė, jog pirmininkas 
vienbalsiai išrinktas, tai jie at
siliepė, kad1 ne. Ar ne gudrus 
tie broliai ?

Naujai išrinktas 
kas, užėmęs savo vietą, 
kelis žodžius, 
veikti kiek 
sirinkimas 
šimtą vai.

Pereitą penktadienį, liepos 8 
d. atsitiko nelaimė p-niai K. 
Katkienei, 12082 So. Halsted 
St. Nukrito nuo antro aukšto 
jos 4 metų duktė Stella, kuriai 

pirmini n- sprogo galvos kaulas keliose 
tarė vietose. Niekas nesitikėjo, kad 

pasižadėdamas mergaitė išliks gyva, nes ir 
aplinkybes leis. Su- daktarai neturėjo vilties. Dabar 
užsibaigė apie dc- daktaras sako, kad sprogęs kau 

vakaro.
Unijistas Zet.

Roseland

Aklas Sargas
Liepos 8d. “Vilnyje” tilpo il

ga kores|x>ndencija, kviečianti 
Vytauto draugijos narius buti 
sargiboj, kad dabartinė draugi
jos valdyba nei.scikvotų draugi
jos iždo pašaliniems reikalams, 
ir tam panašiai. Koresponden
ciją pasirašo: Sąrgas (slapivar- 
dis).

Asmuo, kuris vadinasi save 
sargu Vytauto draugijos, yra 
buvęs pirmininkas p. Petronis. 
Kol Petronis buvo pirmininku, 
jisai nebūtų buvęs priešingas 
jeigu ir yisą draugijos iždą kas 
nors butų norėjęs aukoti Mask
vos reikalams. Jis, veikiausia, 
butų sakęs, kad tai labai gerai, 
nes tai “musų” “darbininkų“ 
reikalai jam butų buvę.

Kada buvo apkalbama klau
simas ar aukoti Rusijos suvar- 
gėliams, tada Petronis agitavo' 
cuodaugiausia aukoti, ir buvo 
paaukota, rodosi, šimtas dale-!

r , <' * !

las sugis ir mergaitė už savai
tės laiko bus namuose.

| Po sužeidimo mergaitės, mo- 
,tina šaukė tėvą, kuris yra 
Daltone. TCvas nesisku<l>ino j>ri- 
buti prie beveik mirtinai sužei- 
stos mergaitės. Tik per vargą 
švogeriai nuvažiavę prikalbino 
kad važiuotų j ligonbutį pažiū
rėti suvo dukrelės, —Svogerls.

P-lė Editė Griniūtė
rių. Ir tasai aukavimas nebu-j ši daili, jauna (seventeen 
vo skaitoma “pašalihiu reika-.yeąrs old) , panaitė, gyvenanti

be jo galima apsieiti.
♦ ♦ ♦

eita prie dienotvarkės.
iš J. Tarybos ir biz-

Vėliau 
Raportai 
nio agento priimti. Kiek pavė
lavęs atvyko p. Jonas Grigai
tis, skyriaus pirm. Jis užėmė 
savo vietą — pirmininkauti.

Priėjus prie naujų sumany
mų, J j Grigaitis priduoda re
zignaciją susirinkimui, pareikš
damas, jog einąs į biznį ir ri
zikuojąs kitaip gyvenimą dary
ti. Bet aš, sako Grigaitis, bu
vau ir busiu su darbininkais, 
nes aš esu darbininkas. Rezig
nacija priimta. Nutarta tuoj 
rinkti pirmininką. < Kairieji ir 
pasiūlymus daro ir protestuo
ja, kad tik šį vakarą nerinkus. 
Mat “nelegališka”. Buvo paaiš
kinta, jog tai pusmetinis susi
rinkimas, daug narių, tai gali
ma drąsiai rinkti. Kažin kodėl 
jiems nebuvo aišku.

Einama prie nominacijų. Rim
tieji pastato Pačkauską, o anie 
nieko. Einama prie balsavimo. 
Brolis Pačkauskas į pirmininkus

lu”. O kada 
aukų Mariampolės gimnazijos 'pabaigė aukštesniąją mokyklą 
i p 4* m nr ■ iii ė o 1 Ta 4- • m v* a n • ‘ 'l— T T1 —-1* f i ^.1 _ _ — 1
dė esąs didžiausias priešas — Mooseheart, III. Diplomą 
nė cento nebuvo aukota.

Dabar, kada Vytauto Nr. 21 Mokykloj p-ne-Griniūtė 
draugija nupirko dvi serijas, pilną komercija kursą ir 
kurių visas pelnas eina Aušros tiumų modeliui braižymą 
viešajam knygynui, tai Petro- Į tume designing). 
nis gvoltu šaukiasi į draugijos 
narius, buk valdyba aukojanti niutė yra gavusi keletą garbės 
pašaliniams reikalams draugi- Į ženklų už gabumus rašyme ty- 
jos iždą. Petronis gerai žino, 'pewriteriu ‘—Tašomąja mašinė- 
kad Aušros knygynas yra Vy- įe. 
tauto draugijos nuosavybė. Ka
da privatiški žmonės nebegalė
jo išlaikyti Aušros knygyno, 
tai surašę visą knygyno- turtą, 
kuris siekia kelis šimtus dole
rių, pasiūlė draugijoms, idant 
jos paimtų knygyną savo glo- 
bon su visu

Atsirado septynias draugi
jos, kurios tą pasiūlymą priė
mė ir tuomi tas “Aušros“ tur
tas perėjo draugijų nuosavy
bėn. Iš jų viena buvo ir Vy
tauto Nr. 2 draugija. Iš syk 
draugijoms prisėjo sumokėti po 
septynius dolerius su viršum 
apmokėjimui rendos už kamba
rius. Ir nuo to laiko draugijos 
tvarko ir palaiko Aušros kny 
gyną. O aklas “Sargas“ Petro
nis tą skaito pašaliniu reikalu 
iš šaukia narius buti sargybo
je prieš draugijos valdybą!

— Reporteris.

buvo paprašyta 7000 So. Rockvvell str., šiemet 1" _•____ ’ 1 • —. « w • •

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Krasta

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.

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
For Rent

RENDAI 2 karų mūrinis kampinis 
garadžius Brighton Park apielinkėje, 
8984 Campbell Avė. Atsišaukit į dvi 
dienas. Savininkas 8225 Auburn Avė. 
Phone Yards 6466.

ANT RENDOS garažas talpinantis 
60 automobilių, su dideliu “sales 
room;” renda pijri. Kreipkitės pas,

C. P. Suromskis & Co., 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151

RENDON krautuvė, smarkioje a- 
jo, tinka <i«*l <1 rinte r>a r-

loro, lunch room ir 1.1. Nel>rantęi ren- 
da. Atsišaukite 4508 S. Ashland Avė.

RENDON 6 kambarių bungalovv, 2 
mašinų garažas, renda $40. 4 kamba
rių flatas, $15. C. Barauskas, 4015 
S. Artesian Avė. Tel. Lafayette 1762

Furnfehed Rooms
KAMBARYS rendai pavieniem. Mo

derniškas, 209 E. 107th St. Telephone 
Pullman 7994.

RENDON kambarys, vienam vai- 
kynui, su valgiu ar be valgio. 4504 
So. Washtenaw Avė. 2 lubos iš fronto

RUIMAS rendai vienam ar dviem 
vyram. Atsišaukit, 828 W. 31st St. 
1-mos lubos.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

REIKIA inteligentiško lietuvio ge
ro darbininko, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus dėl pagelbėjimo pardavinėti 
aukštos rųšies “restricted” rezidenci
jų ir biznio lotų Calumet Distrikte. 
Patyrimas nereikalingas. Turi mokė
ti parinkti žmones atlankyti musų 
žemę musų išlaidomis, dėl pirkimo 
lotų. Tinkami žmonės gali uždirbti 
j savaitę apie $150. Turi turėti ge
rą paliudymą. Atsišaukit dėl pasi
kalbėjimo nuo 9:30 iki 12 vai. bile 
dieną. Suite 1405, 30 N. Michigan 
Avenue.

. . . • * • b x • • i m. ,, i x TTi i « . ? REIKALINGAS patyręs barberis ar-
steigimui, lai Petronis pas iro- —»-The Mooseheart High Schoolį ba pusininkas — atsišaukite, tuojaus 

11056 Vincennes Avė.
liepos 2 dieną.

Ale tai ne viskas. P-lė

tuo turtu.

gavo

ėmė 
kos- 

(cos-

Gri-

Ir to neužtenka. Musų pa
naitė mokykloj buvo ketverius 
metus nariu Honorary Society 
tai yra nariu tos mokinių 
draugijos,, kurion priimama 
tik gabiausios mokinės.

Ir prie viso tę, p-lė Griniūtė, 
turėjo dar laiko priklausyti 
basketbolo, beisbolo ir kikbolo 
j auk tams.

Sakau, kad ta gamta netei
singa: vienus, kaip p-lę, kurios 
paveikslą matote, perdaug gau
siai apdovanoja 
o kitus, kaip jūsų 
visai nuskriaudžia.

Baigdamas turiu
kad musų šauniosios plės se
suo Julija dirba “Naujienose”, 
o kitos dvi seserys lankę: Ire- 
ne — Lindbloom aukštesniąją 
mokyklą, Marija — Harper Jr., 
aukštesniąją mokyklą. —Rep.

gabumais, 
Reporterį,

pasakyti,

CLASSIFIED flOS.ĮLietuvis pasižymėjo 
aviacijoj

Leonas F. Pilsuckis (lietuvis) 
ir E. D. Edmondson buvo tik 
du chicagiečiu, kurie tapo pa
skirti kaip Jungtinių Valstijų 
orlaivininkai i kadetai iš būrio 
56-šių kolegijų auklėtinių, lai
kiusių kvotimus orlaivininkys- 
tei.

Jiedu šiomis dienomis išvyks
ta | aviacijos mokyklą, kuri 
randasi Brooks Field, Texas. 
čia išbus šešis mėnesius, o po 
to kitus šešis ir paskutinius 
praleis Kelly aviacijos lageriuo
se.

Majoras Leonas Pilsuckis, 
sūnūs Prano Pilsuskio, gyve
nančio 1839 S. Califomia avė., 
pabuvęs lęurį laiką studentų 
instruktorių Hiarrison Techni- 
cal Higb School, įstojo Crane 
kolegijon.

Vėliau tapo komanduojan
čiu karininku senesniųjų kole
gijos studentų būrio. Kolegiją . . . ... t . ... ,.J , . . . , , . jai laiškus, bet negaunu jokios žinios,
p. Pilsuckis baigė kaip me-; Miela sesuo malonėk atsišaukti ar 
kanikas inžinierius majoro kas kitas malonės man pranešti, už 
. . . ką busiu labai dėkinga. Mis. Thomas,
laipsniu. *Box 54, Road 12, Atwater, Ohio.

i

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

Announcements
Pranešimai .

Darb. Vart. Korp. Bendrovė St. 
Charles, III. Bus laikomas pusmeti
nis susirinkimas šėrininkų virš minė
tos Bendrovės, Liepos 14 d., 1927 me
tų, 7 vai. vakare svetainėj po Airių 
bažnyčia. Gerbiamieji šėrininkai-kės 
malonėkite visi atsilankyti, nes bus 
daug svarbių klausimų kuriuos reiks 
išryšti. Kviečia visus Direkcija.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuoti
nas susirinkimas įvyks ketvirtadienyj, 
Liepos-July 14 d., 1927 m., Mildos 
svet., 3142 S. Halstęd St., 7:30 vai. 
vakare ant antrų lubų. Jūsų atsilan
kymas būtinai reikalingas, nes randa
si daug svarbių reikalų užsilikusių dėl 
apsvarstymo. Su pagarba Kapinių 
Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

AŠ, Marijona Tamašauskienė jieš- 
kau savo sesers Domicėlės, po pir
mu vyrų Stulgienė, o po antru Ma- 
linavičienė, gyvena Chicagoj. Rašiau

a

REIKALINGAS patyręs virėjas va
karais. 3241 So. Halsted Street.

REIKALINGAS ant farmos darbi
ninkas mokantis karves milžte ir su 
arkliais dirbti.(..Ų. Bamblauskis, 806- 
08 W. 81st Street. • -

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai________

PARDUOSIU pigiai. Biznis ge
rai išdirbta^, geroj vietoj, gražus 
4 kambariai ir maudynė prie Sto
ro, po vienai pusei soda fountain, 
ice cream, cigaretai ir tabakas, po 
antrai — groseris, fruktai ir mėsa 
dėl sandvičių. 1536 W. 14 St. Tel. 
Canal 5998.

PARDAVIMUI galiūnas su namų 
arba be namo. Taipgi kendžių show 
fikčeriai, 1931 Canalport Avenue.

CIGARŲ krautuve, $1200 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. 4342 So. 
Ashland Avenue.

- ■ . ................................... . ..... ■ ............................. .............

ATYDAI PIEKOBIŲ
Piekarnė su nauju namu, nau

joj apielinkėj, parduosiu pigiai. 
Tel. Virginia 0338.

PARDAVIMUI Bučernė ir Groser- 
nė, nėra kitos bučernės per 4 blokus. 
Turiu parduoti greitai. Atsišaukite 
3119 Lake St., Melrose Park, III.

CIGARŲ ir ice cream (staiga par
siduoda. Priežastis pardavimo išva
žiuoju j Lietuvą. 114 E. 107th St.

PARDAVIMUI kriaučių shapa. Biz
nis senas, gera vieta. 2005 Canalport 
Avenue.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė
— up to date, naujausios mados, ge
ra vieta ir biznis, nėra kitos berber- 
nės per mylią ir pusę aplinkui. Ran
dasi gražiame Chicagos priemiestyje
— priežastis pardavimo — turiu kitą 
biznj. Kreipkitės j

“Naujienas,” Box 864 
1789 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosern? su namu arba vie
ną biznj. Perkant su namu duosiu 
antrus morgičius. Namas mūrinis, 
Storas ir 2 flatai po 6 kambarius. Sa
vininkas bučernSje arti Marųuette 
Parko.

2553 West 69th Street
i

Real Estate For Sale
Namal-žemi Pardavimni

PARDAVfMUI per savininką 6 
kambarių mūrinis bungalovv, karš
tu vandeniu šildomus, 2 karų ga
ražas. Atsišaukit nedėlioj 6512 S. 
Califomia avė., o paprastomis die
nomis šaukit Mr. Kieffer Engle- 
wood 4014.

RNal ^m4ei>]rdarimUi|le Exchange—Mainai
Namal-žemi Pardavimui

PARDAVIiMIJI fi kambariu MAINYSIU 6 flatų su štoru Ir sve- rAHUA V1IM L1 o Kamoa U tajne ant mūrinio namo dviejų fla-
bungalow, randasi Marųuette ! tų.
Manor prie dviejų bulvarų, tik 4300 So- WoO(1 st* 
vienas blokai nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu i
vandeniu šildomas, geras skle-. $250,000
pas ir viškai; viskas puikiai ir Paskolinsiu dėl antrų morgičią, 

, . . . o/. mažas komisas. Teisingai atliksimmoderniškai įrengta. Lotas 30 ( reikalą į 24 valandas.
H. EPŠTEIN 

155 N. Clark St.. Room 820 
Phone Ontral 0200

Financial
Finansai-Paskolos

pėdų. Garažas dėl dviejų karų. 
Tai yra puiki vietele mylin- 
tioms ramų' ir i>a.t.oj4ų nyveni- 
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ar 
duoti 2-rą morgičių. 
savininką. ,

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted

Matykit

st.

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage, 
yra elektra, vana ir visi (renginiai ir 
apmokėti, kaina $3300, 4319 S. Tal- 
man Avenue.

TIKTAI $2000 CASH
Kitus mėnesiniais išmokėjimais, nu- 
pirksite gerą, 2 augštų su skiepu mu
rini namą, 4-4 kambarių su vanomis, 
3 karų garažas, lotas 30x125, gatvė 
apmokėta, netoli elevatorių ir gatve- 
karių, Ciceroj,, kaina $11,000. Jos L. 
Donat, savininkas, 2300 Central Park 
Avenue.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, ką tik užbaigtas, karštu vande
niu šildomas, kieto medžio trimas, 
viškai su franeuziškais langais, 2 ka
rų mūrinis garažas iš šono jvažiavi- 

Parduoda savininkas, 
8353 So. Hermitage Avė. 

Tel. Beveriy 8038

mas.

3FLATŲ mūrinis namas, yra skie
pas ir garažas, Wallace St. netoli 
St., kaina $11,500, cash $2000.

R0WAN & SANDNER, 
206 W Garfield Blvd., 

Telephone Boulevard 1392

34

B A R G E N A I
Pardavimui arba mainymui 2 aug

štų mūrinis namas, 5-5 kambarių, 
randasi Marųuette Parke, mainysiu j 
bungalow.

Mainysiu lotus ant 4 arba 6 flatų 
namo; lotai randasi geroj vietoj ant 
South Sidės, išmokėti.

Mainysiu bizniavą namą ir groser- 
nę ant 6 flatų namo, South Sidėj ar
ba North Sidėj, namas randasi ant 
63rd St.

2- RI M0RGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
£300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- 

; čių už morgičius ar kitiems privati- 
' niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.
Industrial Loan Servicr

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

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

Pardavimui rezidencijos lotas 30x! 
125; Vi bloko nuo Marųuette Parko, 
kaina $1600.

bizniavi lotai 75x125, ant Kedzie 
AVe. verti $25,000, parsiduoda tik 
$15,000.

VICTOR J. LĖKIS, 
6243 So. Westem Avė. 
Telephone Republic 3200

už

SKUBINKIT®S 
Su Depozitu

jei kas norite įsigyti gerą na
mą Brighton Parke, 2 Storai, 1 
flatas ir 3 mašinų faradžius. 
Kampas medžiais apsodintas, 
Rendos neša $1104 į metus. 
Nepaprastas barmenas už $7700 
Įnešti 'tik $1000. Balansas 
Hg sutarties.

F. L. SAVICKAS, 
726 W. 18th St

Phone Canal 1603

su-

AUKSINĖ PROGA
Parsiduoda arba pasirendavoja ga- 

s oi i no ir aliejaus stotis, didelis žemės 
plotas su žaliuojančiais medžiais. Ge
riausia vieta dėl Road House. Taip- 
J-i 6 kamb. Cottage. Vieta ant dvic- 
ų automobilių kelių Archer Avė. ir 

79th St.
Atsišaukite greit.

6 kamb. ir 4 kamb. Cottage, abi 
ant vieno loto. Furnice šildomos, kai
na labai pigi, įmokėti tiktai $1500.

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

Charles Jacobs
' 3244 So. Halsted St.

Boulevard 6520

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 abbh 9300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Str.

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

PETRZILEK BKOS.
r 1647 W. 47th Str.

Misceilaneous

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

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

Phone Lawndale 0114

Bridgeport Painting
O ___& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užialkom 
malevą, popierą, stiklus ir t. L 

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. S. RAMANCIONIS P**.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
- ,, .__ , « ....... Seniausias II lietu.lų, kur duoda

vietoj, Brighton P.ril, kaina labaYpi- <•*««»<«■>'"* Įvodam elektros dra- 
gi, įmokėt tik $2500.

Seniausias ii lietuvių, kur duoda

5-5 kambarių naujas muro namas, 
kaštu vandeniu šildomas su 3 bedrui- 
mais, kaina pigi, (mokėt $3500, kitus 
ant morgiČių.

Visi šie namai yra nebrangus ir 
kaipo pirmą išmokėjimą priimsiu 
tus.

JUOZAS VILIMAS
4405 Fairfield Avė.

Pitone Lafayette 5948

10-

.. .............
PARDUODU 2 flatų namą, 843 W. 

38rd PI. Karštu vandeniu šildomas ir 
2 karų garažas. Del informacijų Šau
kite Boulevard 8066.

“"■Tl*1*!!.1 —---- -------- i ........................................................................................ ....................... ............... -

IMPERFECT IN ORIGINAL
■VSI

tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir t. t.

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos 

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

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells St.

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

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


