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Rusijoj pasireiškęs 
badas

i ,000 žmonių prigėrė 
Indijoj

Tinko rezervuaras už.irdamas 
vsą apielinkę.

Pietines valstijas laukiąs 
didelis vargas

1,000 žmonių žuvo Indijoje

LONDONAS, 1. 27. — Nepa
tvirtinta žinia iš Ahmedabad, 
Bombay valst., Indijoj, prane
ša, kad 1,000 žmonių žuvo Ba- 
roda valstijoj, trukus 15 ket
virtainių mj»ių rezervuarui ir 
užliejus visus apielinkės kai
mus. Susisiekimas tarp Bom
bay ir Barodat yra nutrauktais.

Rusijoje vėl pasireiškia 
badas

Lenkija prisibijo alkanų minių 
puolimo per sieną, j Lenki- 
J4-

Pietinėms valstijoms gre
sia sunkus laikai

Mississippi palvinis nuseko, bet 
nieko nedaroma nukentėju
sių vargo snumažinimui.

VABSAVA, 1. 27. — Badas 
pasireiškė Minske, Kije
ve ir Charkove, Rusi
joj. Visos maisto san
krovos liko apgultos minių su- 
rinipinusių žmonių. Sankrovi- 
ninkai gi stengiasi paslėpti vi
są savo rezervą.

Minske gyventojams liko iš
dalintos duonos ir miltų kor-

NEW ORLEANAS, La., 1. 
27.—Pietines valstijas, Missis
sippi upėk klony, laukia dide
lis vargas. Nors tai yra vie
nas turtingiausių Amerikos 
kraštų, bet dabar jam gręsia 
didelis vargas, net ir badas ir 
ligos, o net ir nauji potviniai. 
Ir nieko nedaroma, kad visą 
tai pašalinti.

20 komunisty užmušta
LONDONAS, 1. 26. — Be

vieli ne žinia iš Maskvos saxo, 
kad Petrogrado laikraščiai pa
skelbė. apie mirtj dvidešimties 
žymesnių sovietų valdininkų. 
Visi paskelbimai sako: “Jie 
mirė tarnaudami proletaria
tui.”

Berlinas spėja, kad visi jie 
liko užmušti sukilime, kurį 
bolševikai bando paslėpti.

tos, bet pats miestas neturi už
tektinai miltų, kad patenkinti 
žmonių reikalavimą.

Žmonės už maisto trukumą 
kaltina valdžios prisiųstus ka-, 
reivius. Per kelias savaites 
raudonoji armija darė manev
rus palei Lenkijos sieną, prie 
Dniepro ir Dniestro upių. Jie 
ir išpirkę visą maisto pertek
lių. **----

Lenkijos valdžia prisibijo, 
kad badas atvarys į desperaci
ją įpuolusias mases į Lenkiją. 
Tas susirupinmas liko dar la
biau padidintas žinių iš Plos- 
kirovo, kur kareiviai ir gyven
tojai priėmė rezoliuciją, pra
šančią Maskvą įsakyti jiems 
“eiti į Lenkiją ir likviduoti 
baltąjį terorą”.

Varšava prisibijo, kad jei 
veikiai nebus atgabenta maisto, 
tai alkanos masės patrauks į 
Lenkiją, kad ten gauti sau mai
sto, nė nealukdamos Maskvos 
įsakymo.

New Yorkas išvengė 
streiko

NEW YORK, 1. 27 — New 
Yorko požeminių kelių ir ele
vatorių darbininkų streikas ta
po inšvengtas. Mayoro Walker 
dėtos didelės pastangos sutai
kinti nenuėjo niekais ir kom
panijoms sutikus tartis su dar
bininkais, tapo pasiektas kom
promisas, kuriuo abi darbinin
kų unijos,—tikroji darbininkų 
unija, o ir kompanijos unija, 
bus pripažintos.

Išpradžių kompanijos buvo 
atsisakiusios ir tartis su tikro
sios unijos darbininkais ir ren
gėsi laužyti jų streiką. Jos jau 
buvo atisgabenusios daug strei- 
kierių, mušeikų ir provokato
rių. Kad buvo atgabenta Ir 
provokattorių rodo ir tai, kad 
tuoj po streiko sutaikimo liko 
rasta didelė bomba požeminio 
kelio tunely po East upe. Bom
ba buvusi tiek stipri, kad ga
lėjusi sunaikinti visą tunelį.

Areštavo 700 komunistų
BEKLINAS, I. 27. — 760 ko- 

munistų, kurie gryžo metri
niais trekais į Berliną iš de
monstracijos' arti Hamburgo, 
liko vakar areštuoti Nauene^ 
Jie yra kaltinami už naikinimą

Pirmiau buvęs potvlnis jau 
pradeda nuslugti. Bet visgi 
dar tebėra tūkstančiai akrų 
žemės užlieti vandens. Bet vi
sur, kur tik vanduo buvo užlie
jęs ir palikęs storą dumblo 
sluogsnį, javai yra sunaikinti. 
Mažai kur spėjo aparti ir pa
sėti javus, nes vandeniui nus
linkus jau buvo per vėlu sėti. 
Taigi žmonių vargas su pabai
ga potvinio dar neusibalgla, nes 
jie neturės maisto j>er visus 
metus—iki kitų metų derliaus. 
Ir nieko nedaroma, kad juos 
sušelpti. Laike potvinio juos 
šelpė Raudonasis Kryžius. Šel
pia jis juos ir dabar. Bet tai 
yra menkutė pageli), —tik tai 
dienai pavalgyti, nes potviny 
žmonės prarado visą savo turtą 
ir jo niekas jiems negrąžins. 
Bet ir Raudonasis Kryžius di
delių lėšų neturi ir galės teik
ti pašalpą tik iki rudenio.

Potvinis sunaikino žmonių 
turtą ir ukius. Dabar jiems 
reikia išnaujo viską kurti. Jie 
atsidūrė naujakurių padėty. 
Bet išnaujo pradėti kurti ūkį 
jie neturi lėšų. Jiems labai 
reikalingas yra daugmetls kre
ditas. Bet nėra kam ta kredi
tą jiems suteikti.

Daugely j vietų yra pertruku- 
sios dambos ir je.i jos nebus 
užtaisytos, tai ateinanti pava
sarį Mississippi klonio gyven
tojai vėl susilauks potvinio. 
Bet ir tų dambų pataisymas 
yra tik laikinė priemonė, nes 
jos nuo didesnio potvinio, ko
kis buvo šį pavasarį, apsaugo
ti negali. Reikia stvertis kito
kių priemonių, kad ant visados 
potvinių pavojų pašalinti. Bet 
kad tai atsiekti, reikia išleis
ti šimtus milionų dol. O kas 
tuos pinigus duos? Visi jau
čia, kad tą turėtų padaryti 
Jungt. Valstijų valdžia, nes 
Mississippi upė priklauso visai 
šaliai, o ne vien pietinėms vals
tijoms. O valdžia kaip tik su 
pagelba visai nesiskubina. Tie
sa, dabar kalbama apie sutei
kimą pagelbos potvinius paša
linti, bet taip buvo kalbama po 
kiekvieno potvinio, 1x4 kaip tik 
potvinis praeidavo ir žmonės 
kiek atsigaudavo, tai Ir tos 
kalbos nutildavo. Turbut ne 
kitaip bus ir dabar.

O tuo tarpu milionai žmonių

Masiniai areštai Italijoj
LONDONAS, 1. 27 — Dar- 

biečių dienraštis Daily Herald 
gavo žinią nuo savo korespon
dento Luganoj ,kad šiaurinėj 
Italijoj prasidėjo masiniai areš
tai fašistų priešininkų, ku
riuos kaltinama už suokalbį 
nuversti fašistų valdžią Vien 
Milane į kelias dienas tapo su
imta 70 žmonių.

Geltonplaukes mergi
nos yra puikiausios 

vestuvėse
Sako kunigas, apvesdinęs 

4,500 porų.

turto ir sumušimą valdininkų, turės kentėti vargą ir didžiau- 
kurie bandė juos sustabdyti, šią baimę už lytojų: kada vėl 
Vadovai tapo atiduoti teismui, ateis potvinis ir vėl sunaikins 
o kiti areštuotieji liko paliuo- visą jų daugelio metų sunkiu 
suoti. darbu užpelnytą turtą?

[Pacific and Atlantic Pbntol

LIBERTY, Mo., I. 27.— Kun. 
F. V. Loos, kuris yra apvesdi- 
n4s 4,500 porų ir todėl gerai 
įsižiūrėjęs į jaunavedžių elgi
mąsi, sako, kad vestuvių daly
kuose geltoplaukės merginos 
esančios paikinusios. Jis šitaip 
charakterizuoja merginas:

Rudpalukių merginų nusista
tymas visuomet išrodo: ‘štai 
mano vyras, imk ir pririšk jį 
prie manęs”. Brunetės (Juo
daplaukės) visuomet esančios 
rimtos ir vestuvių ceremonijas 
visuomet priima rimtai. Pai
kinusios yra geltonplaukės, ku
rios visuomet išrodo nenusima
nančiomis kas dedasi aplink. \

Gubernatorius vėl ap
lankė Sacco ir Vanzetti

BOSTON, Mass., 1. 27.—Gu- 
bernatorius Fuller antru sykiu 
aplankė Saacco ir Vanzetti ka
lėjime pereitą naktį. Kalėjimo 
viršininkai atsisako pasakyti 
kiek ilgai gubernatorius buvo 
kalėjime ir su kuo jis kalbė
josi, o reporteriai jo apsilan
kymo visai nepastebėjo.

Sacco ir Vanzetti vis dar te
betęsia bado streiką, nors Van- 
zetti išgėrė biskutį kavos pus
ryčiams.

Rumunijos karalienė vėl apsi
lankysianti Amerikoje.
BUCĮIARESTAS, 1. 27. -Ru

munijos karalienė-našlė Marė 
nutarė vėl apsilankyti Ameri
koje kaip tik užsibaigs jos ge
dėjimas dėl jos vyro, karaliaus 
Ferdinando mirties, šį kartą 
ji apsilankysianti neoficialiai, 
ne kaipo karalienė, bet kaipo 
paprasta našlė, norinti arčiau 
susipažinti su Amerika ir jos 
gyventojais.

Lietuvos žinios. Iš TRAUKINIO IŠKRITO

III KULTŪROS KONGRESAS

Kultūros tarybos prezidiu
mas praneša, kad ru^piučio 21 
—22 d. šaukiamas III Lietuvos 
kultūros sąjungos kongresas. 
Jame bus svarstoma musų 
knygos ir spaudos padėtis.

BAIGĖ AUGŠTUOSIUS 
MOKSLUS

Liepos mėnesy baigė aukš
tuosius mokslus Vienos (Aus
trijoj) Universitete du lietu
viai: česius Pąkuckas baigė 
daktaro laipsniu geoldgijos—pa
leontologijos mokslus ir An
tanas Puodžiukynas fiziką ma
tematiką taip pat daktaro lai
psniu. Abudu daktarai grįžta 
Lietuvon.

Šiaulių-Biržų siaurojo gele
žinkelio ruože liepos m. 9 d. 22 
v. einant traukiniui tarp Gai- 
lionių ir Petrašiūnų stočių iš 
vagono iškrito pil. Paspalckas 
Antanas, Klaipėdos miestietis. 
Iškritęs nusirito nuo geležin
kelio bėgių ir pylimo ir įkrito 
į upę sunkiai susižeisdamas. 
Pastebėjus ‘ keleiviams įvykį, 
traukinys buvo sutabdytas ir 
nukentėjusis nugabentas į Pa- 
kruojaus ligoninę, kur, sutei
kus pirmąją pagalbą po valan
dos mirė.'

DIDELI KARŠČIAI

Vasaros karščiai Kaune pa
siekė nepaprasto aukštumo. 
Liepos 12 d. Kaune buvo 24° 
R. Karštis taip veikia, kad ne
maža besimaudančiu Nemune 
veik visą dieną praleidžia van
deny.

Įvykiai ~ t
VEIVERIAI —Ukmergės apskrityje gale 

pereitojo mėnesio atrastas ir
Be seniau politinės policijos suįmįas su broga slaptas deg- 

suimtų 4 mokinių, šiomis die- f
nomis suimta dar 6 mokytojų Karkių ~ valsč." BeVsuimtV'su
suimtų 4 mokinių, šiomis die tinės bravoras Užšilių kaime

“Bud” Stillman ir jo pati Leną Wilson, kurią jis vakar 
vedė. Jis —New Yorko milionierius; ji —paprasta Kana 
dos kaimietė, bemokslė girių mergaitė, nieką apart girių dar 
nemačiusi. Jis jai užrašė virš $1,060,000 turto, kaipo vestu 
vių dovaną.

Milionieriaus vestuvės
GRAND MERE, Que., 1. 26. 

—Šiandie savo kempėj jaunas 
New Yorko milionierius Bud 
Stillman apsives su paprasta 
Kanados girių mergaaitte Lena 
Wilson. J vestuves pakviesti 
visi apielinkės ūkininkai ir gi
rių darbininkai.

Lena Wilson, pa prasta kai
mietė, nieko nemačiusi apart 
girių, bemokslė, lieka milionie- 
re, nes jaunasis Stillman užra
šė jai pusę savo turto. Dabar 
jo turtas siekia tik kelis milio- 
nus, bet po tėvo mirtie? jis 
gaus dar $50,000,000. Į vestu
ves gal atvyks ir būrys New 
Yorko aristokratijos.

Penki žmonės prigėrė

Oreyfus bandys užtarti 
Sacco ir Vanzetti

PARYŽIUS, 1. 27. — Maj. 
Alfred Dreyfus sutiko įeiti j 
komitetą, kuris vyks į Ameriką 
užtartį persekiojamus ir nu
teistus mirčiai radikalus Sacco 
i rVanzetti ir išgauti jų paliuo- 
savimą. Prieš keletą metų 
pats maj. Dreyfus buvo perse
kiojamas ir jo byla sukėlė viso 
pasaulio pasipiktinimą. Jis bu
vo apkaltintas už šalies išda
vystę, keturius metus išbuvo 
baisiausioj Velnio salos kator
goj, bet visam pasauliui suju
dus ir jo bylą atnaujinus pasi
rodė, kad jo nuteisimas yra 
klastingas ir jis pagalios tapo 
išteisintas.

kursų mokiniai: 3 bem. ir 8 
merg., kaltinami “j
biniu” “bedievišku” veikimu.

Kelias dienas palaikyti kalė
jime mokiniai paleisti.

Nuo š. m. mokslo pabaigos

Įvisais įrankius šie degtindariai
priešyalsty- Dumblionių kaimo, Širvintų

valsč.: Romeika Kazys, Pažų- 
sis Adomas ir Jacevičius Dzi
dorius.

—Birželio 30 d. tryliktame
dėl kademų intrigų Veiverius kilomelre nuo ukmcrg6s jvyko
priverstas apleisti mokyklos' automobilo Fordo katastrofa. 
direkt. p. Pašakarnis, taip daug Katastrofos metu žuvo Mandei- 
pasidarbavęs savd auklėtiniųlkjs jonos 33 metų iš Anykščių 
tarpe. Veiveriečiai liūdi ne-;val> ržupiy kaimo važ'iuvęs 
tekdami energingo, pilnai savo automobiliu, ir automobilio 
darbui atsidavusią pedagogo. lsavininkus Tamašauskas Kazys 

—Suimtųjų Draugas.

LEDAI SUNAIKINO JAVUS

Vilkaviškio apskr. šioj apy
linkėje, liepos 6 dieną per Gul- 
biniškių ir Balčiūnų kaimus, j 
perėjo audra su ledais. Padary-1 
ta daug nuostolių ypač pa-, 
kenkė visiems javams. Nuken
tėjo net vaismedžiai, žmonės 
skundžiasi sunkiais 
metais, o moterėlės 
“radio”.

iš Ukmergės sunkiai sužeistas.
—Liepos 2 d. anksti rytą 

Kruvamolių k-me Čekiškės vai. 
gyventojo Teklerio kūdroje 
rastas skenduolio lavonas. Juo 
pasirodė pil. Klimavičius Vik
toras. Kaip pateko 

j virius į kūdrą, tuo 
noma.

—Liepos 10 d. 
skendo darbininkas

lietingais)
kaltina

Visam kaltas radio

pil. Klima
tu rpu neži-

Grin-

d. iš- 
asm.,

MENOMINĘ, Mich., i. 26 — 
Penki žmonės prigėrė Meno- 
minee upėj ties White Rapids, 
kuomet jie šoko upėn many
dami, kad traptai, kuriais jie 
plaukė, rengiasi apvirsti. Du 
kiti žmonės liko išgelbėti.

Du užsimušė aeroplanu: 
nukritus

ARMONK, N. Y., 1. 27.—-Du 
aviataoriai, Payton ir Tread- 
well, užsimušė nukritę su ae
roplanu į pelkes iš 1,000 augš- 
tumos.

Du vaikai nusinuodijo
BICKNELL, Ind., 1. ,27. —Du 

Charles Blakely vaikai pasimi
rė ir kūdikis sunkiai susirgo 
pavalgę burokų, kurie, mano
ma, buvo sugedę ir pasidarę 
nuodingi. Keturi kiti jų vai
kai išsigelbėjo tuo, kad jų ne
buvo namie.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus ir 
vėsiau po piet ar vakare, y 

šiandie saulė teko 5:37, lei
džiasi 8:14.

Anglija galutinai nusi
tarusi laivyno maži

nimo klausimais
LONDONAS, 1. 27. —I dar- 

biečio Clynes paklausimą 
stovų bute, VVinston Churchill, 
kuris eina premiero pareigas, 
premjerui Baldwin išvažiavus j 
Kanadą, pareiškė, kad Anglijos 
kabinetas jau yra nutaręs ga
lutinus Anglijos reikalavimus, 
nuo kurių priklausys laivyno 
mažinimo konferencijos Gene- 
voje likimas. Ar Anglija pa
keitė savo nusistatymą dėl 
kruizerių, Churchill atsisakė 
tuo tarpu pasakyti. Jis Angli
jos nusistatymą paskelbsiąs 
parlamente gal ketvirtadieny. 
Jei Anglija nenusileis kruize
rių klausime, tai Anglijos, 
Jungt. Valstijų ir Japonijos lai
vynų mažinimo konferencija 
turės pairti.

Panevėžys 9, VII. Nausodia 
kaime lijo smarkus lietus ciklo- 
ninio pobūdžio. Daugelio ūki
ninkų rugius suklojo ir sumai
šė su purvu. Tas pats lietus 
Panevėžyje pridarė nuostolių: 
perkūnas trenkė į elektros vie
las. žmonės apie Panevėžį 
kalba, jog tai, girdi, radio pri
imtuvai kalti, pirmiau, girdi,
jokių “ciklopų” nebuvo. Kaiku-'kaime susektas varant degtinę 
riose vietose žadama radio pri- pil. Vaičius Juozas. Degtinė ir 
imtuvus naikinti. įtaisai jai gaminti suimti.

Afrikon 5 
Kanadon 
40 asm. 
Užlieknės
Mažeikių

Neryje pa- 
Sa veli jus 

Kalionovas iš Šėtos valsč. 
markos kaimo.

i Emigracija. Liepos 11 
duota vizų:
Argentinon 6 asm., 

: 8, Brazilijon 21. viso
—Degtindariai.

kaime, Viekšnių vai., 
anskr. pas pil. Emiliją Krizai-
lę Liuciją Feinbergaitę, Euge
niją Osčinaitę ir Marioną Jo- 
nauskienę, rasta degtinei ga
minti įrankiai ir pagamintos 
degtinės. Visas radinys kon
fiskuotas, o byla perduota Mo
kesčių d4ui nubausti kaltinin
kes. Tame pat valsčiui Gudų

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

TRYS VAIKAI PRIGĖRĖ

BELOIT, Wis., 1. 27.— Trys 
vaikai, Pierce, 12 m., Stevens, 
8 m. ir- R. Stevens, 12 m., pri
gėrė bežuvaudami Turtle upėj.

Gubernatorių konferencija
MACKINAC ISLAND, Mich., 

1. 27.—Čia apie 30 gubernato
rių laiko savo metinę konferen
ciją. Svarstoma yra įvairus 
dalykai.

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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ŽINIOS
Oficialinls Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Liepos 28 tl Eilinis No. 219
—~ ———

L.S.S. Pildomasis Komitetas

i J Čeponis, 4138 Archer Avė.
J Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilią. 2241 N. Westem Avė.
J. Vili*, 2136 N. Spaulding Avė.

M. Juigcbonient, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, 111.

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

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

Kasierius — A. Lekavįčia, 2404 W.
Division St., Chicago, 111.

Knygius — A. Vilią, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, Iii.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

Sausio mėnesyje atlaikyta 
konvencija išgarsins mus tuo 
laiku, kai garsinimas atneš 
mums mažai naudos, kadangi 
kitos partijos atkreips į save 
publikos domesį vasaros pra
džioje.

Tarp trijų ir keturių tūkstan
čių dolerių pinigų reikės sukelti 
konvencijos reikalams, tuo gi 
tuo gi tarpu aukų gauti tuoj aus 
po Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių yra sunku. Metų pabaigoje 
daugeliui “American Anpeal” 
skaityto jų reikės atnaujinti sa- 
vo» prenumeratas, kas sumažins 
aukų plaukimą partijos reika
lams.

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

PILDOMOJO KOMITETO 
POSĖDIS.

organizacijos Amerikoje 
name šiuo metu yra pusėtinai apsnu- 

| dusios. Stengkimės, draugai,

Parėmimai referendumo su
manymui turi būt priduoti Na- 
cionaliam Ofisui ne vėliaus, 
kaip iki 1927 m. spalių mėn. 25 
d. Skyriai ir kuopos, nutarda- 
mos paremti įnešimą, turi pra
nešti skaičių savo narių, užsi
mokėjusių duokles.

šiek-tiek daugiaus krutėti.
Mums neprivalo būti pasiteisini-

----------- ' mu tai, kad ir kitos lietuvių par- 
LSS. Pildomojo Komiteto po- tinęs

sėdis įvyko “Naujienų
liepos m. 20 d. 8 vai. vakaro.

Susirinkiman atvyko visi na- atlikti savo pareigas — tik tuo 
riai, išskiriant drg. GrebelĮ, ku- budu pasieksime to, kad Lietu
tis dėl svarbios priežasties ne-' vių SociAlistų Sąjunga ims spar- 
galėjo dalyvauti. | čiai augti.

Pirmininkaujant drg. J. Čėpo-Į 
niui^ ir sekretoriaujant drg. M.' 
Jurgelionienei, tapo apsvarstyta 
eilė klausimų ir padaryta ata
tinkami nutarimai, iš kurių čia 
paminėsime sekančius.

Skaityta drg. J. šmotelio re
zignacija iš Pildomojo Komite
to. paduota neužilgo po prieš
paskutinio Piki. Kom. posėdžio. 
Šituo klausimu nutarta: kadan
gi senojo P. K. tarnyba yra pa
sibaigusi, o į naująjį P. K. drg. 
Šmotelis nestatė kandidatūros 
tai jisai vistiek išeina iš Komi
teto ir jo rezignacijos klausimas

DĖBSO KNYGA — “WALLS 
AND BARS”.

AUKŲ PAKVITAVIMAI.

Skaityta LSS. Pildomojo Ko
miteto rinkimų rezultatai ir pa
tikrinta. Atrasta, kad visi bal
sai užrašyta teisingai, tik vienas 
balsas buvo paduotas netaisyk-] 
liškai; bet jį atmetus rezultatai 
nepasikeičia. Naujai
LSS. Pildomasis Komitetas pa
tvirtintas šitokiam sąstate: K. 
Baronas, M. Jurgelionienė, P.

“Socialdemokrato” adminis
tracija Kaune prisiuntė kvitą, 
su data 1927 m. liepos m. 4 d., 
už 1,270 litų aukų, gautų per 
'“Naujienas”. Tai L. S.-D. R.
Fondo pasiųsti pinigai.

Partijos centras, be to, pra
neša gavęs dar sekančias aukas 

i per drg. Raškinį (iš Brookly- 
no): P. Tiškevičiaus $5.00; X — 
$5.00; V. Paškevičiaus $5.0();

, P. Raškinio $5.00; B. Mendrio 
į $2.00; J. Glavecko $3.00; A. ži- 
linskio $1.00; V. Kalvelio $3.00; 
A. Bubnio $1.00. Viso labo

I $30.00.

Nepaprastai įdomią nabašni- 
Debso knygą “Walss and Bars”, 
kdrioje jisai aprašo savo patyri
mus, įgytus kalėjimuose, galima 
užsisakyt Partijos ofise (2653 
Washington Blvd., Chicago, 
111.). *Kaina knygos audeklo ap
daruose $1.50.

K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

išrinktas

Socialisty Partijoj
SUMANYMAS REFEREN

DUMUI.

Socialistų Partijos lokalas
. ... . f ,M. j . į Livingston, Montana, savo susi-Grigaitis, J. Vilis, J. Mickevi- . « ’ !

z;..„ n.. A t a™.' miklinę, laikytam birželio 8 d..čius, Dr. A. Montvidas, J. Čepo
nis.

Kad pačios kuopos galėtų pa-’ 
tikrinti, ar sekretorius teisingai ( 
užrašė gautus iš jų prąnešimus 
nutarta pasiųsti joms laiškus.

Nutarta užmokėti drg. J. Bu-^ 
chinskio sąskaitą sumoje 
$19.90. Paskirta komisija per
žiūrėti L. S.-D. R. Fondo atskai-* m^e^as* 
tas ir finansines P. K. knygas.Į 
x Kadangi į susirinkimą buvo' * i
atvykę ir beveik visi naujojo P.' 
K. nariai (išskiriant drg. J. Mic
kevičius), tai naujasis P. K. ten 
pat išsirinko valdybą: J. Čepo
nis pirmininku, K. Baronas pro
tokolų raštininku, J. Vilis iždi
ninku, ir M. Jurgelioniene sek
retorių m-vertėj U.

Sekantis P. K. posėdis nutar
ta laikyti pirmoje pusėje rug- 
piučio mėn. /

Mes, 
nojome, 
d 1 Jalų miškų koncesijos, ku- 

I rią norėjo pasigrobti rusai biz
nieriai: Bezobrazovai, Makaro- 

| vai ir kt. Žinojo apie tai ir 
platesnė publika, hdrs laikraš
čiai nieko apie tai nerašė ir, 
žinoma, rašyti negalėjo. Karui 
prasidėjus, buvo skubiai orga
nizuotas gan platus vietos so
cialdemokratinės jaunuomenės 
susirinkimas, mat, visi norėjo 
susiorientuoti ir gauti aiškų ir 
tvirtą atsakymą į visus dėliai 
karo kilusius Rusijos vidaus 
gyvenimo klausimus. Susirinki
mas buvo labai skaitlingas.

organizuotieji, gerai ži- 
kad karas • prasidėjo

DAUGIAUS VEIKLUMO. 
DRAUGAI!

Jau buvo minėta LSS. žinio
se, kad musų kuopose dažnai pa
sireiškia daug nerangumo, ypač 
kuomet joms tenka atlikti pa
prastus organizacijos reikalus. 
Taip, Pildomojo Komiteto rinki
muose iš 14 kuopų dalyvavo tik 
apie pusė ir iš kokių pustrečio 
šimto narių tiktai apie trečda- 
lys.

Ateityje musų kuopos turėtų

padavė šitokį sumanymą visuo-j 
tinam partijos narių balsavi
mui:

“Kad nacionalė konvencija 'j t
j butų atidėta nuo 1928 m. sausio 
mėn. 14 d. iki 1928 m. gegužės

ie: mėnesio ir kad dieną jai paskiru Klausimą referavo jaunas, ne- 
tų Nacionalis Ekzekutyvis Ko- pažįstamas ir musų sferose ne

matytas studentas, matomai iš 
toliau atvykęs. Referatas su
teikė mums be galo daug me- 

! Aukščiaus paduotas įnešimas’džiagos ir žinių. Referentas 
referendumui yra pamatuojamas ’ kalbėjo labai gyvai, įtikinamai, 
sekančiai: j rinitai ir, pasakysiu, pranašin-

Konvencijos paskyrimas sau- 2fui. Ta jo pranašystė apie ka- 
sio 14 d. prieštaruaja partijos rą buvo paremta ne tuščiais 
konstitucijos skyriui 6, paragra-Į spėliojimais, .bet Įrodyta išei- 
fui 4, reikalaujama, 
legatų skaičius butų nustatomas 
sulig skaičiaus štampų, pirktų 
per praeitus metus, ir kad rin
kimai butų atlikti laiku, idant 
delegatai suspėtų nuvykti j kon
venciją.

Oras sausio mėnesyje esti 
toks, kad dažnai sniego audros 
pertraukia traukinių judėjimą 
ir kelionėse tenka po dvi, tris 
dienas pasivėlinti.

Skirti sausio mėnesyje kon
venciją, kurioje bus nominuoja
ma kandidatas į prezidentus, 
butų nekokia politika, kadangi 
musų nominacijos Įvykstų prieš 
tai, kaip valstijos butų atliku- 
sios “Presidential Preferential 
Primaries”.

Motyvai.

geri technikai specialistai, tai 
tokia kapitalistinė įmonė iš
stums iš rinkos kitą panašią, 
bet silpnesnę, mažiau aprūpin
tą ir blogiau vedamą įmonę. 
Bušai šitame kare neturi, kal
bėjo pranešėjas, gerai organi
zuotos įmonės pobūdžio: nors 
jos armija skaitlingu, bet jos 
apginklavimas, apštarvavimas, 
aprūpinimas visu kuo yra silp
nas, jos vadai neprityrę tech
nikai, bet supuvusios kartos 
žmones, ir todėl rusai pralai
mės ir prlValo pralaimėti šį su 
japonais karą, nes pastarieji 
visais žvilgsniais aukščiau sto
vi už rusus. Karas bus pralai
mėtas, nes rusų liaudis tamsi 
ir juoda, ji ne šavahuikiška ir 
visur ujama savos administra
cijos. Karas savo pasėkomis 
sunkia našta guls aht Busijos 
žmonių, ypač miestų darbinin
kų pečių: turės padidėti mo
kesčiai, pabrangti gyvehifnas; 
pralaimėjus jį, dėl to prahešė- 
jas peabejojo, turėsime vidu
jinių krašte komplikacijų, tu
rime Puoštis pi’ie jų, kad nu
vertus caro valdžią ir palaido
jus tą biaurų režimą.

šitos iiiintys mums visiems 
buvo naujos, negirdėtos ir įdo
mios. širdyje visi norčjorh, kad 
caro valdžia nusisuktų sprandą, 
nors to sunku buvo tikėtis, nes 
mes iš musų geografijos žino
jome, kad Japonija atsilikęs 
kraštas, aziatų, netikėlių gy
venamas, musų akyse jis buvo 
laukinis. Karo veiksmai greit 
vystėsi. Netrukus įvyko pirma- 
sai garsusis japonų rusų mu
šis ant Jalu. Du rusų generolo 
Zasuličo vedami pulkai, su ka
ro muzikos orkestrais prieša
kyje su rusų pravoslavų šven
tiku, rodos, Ščerbakovu, kry
žių nešančiu, pirmuoju žen
giančiu mušiu, puolė durtuvų 
atakoj daug mažesnes japonų 
kariuomenės dalies. Japonų da
lys, kaip paskui rašė laikraš
čiai, ataką kaip ir priėmę, bet 
urnai npetėsi į šalis, atidengda
mos lauką. apšaudytom savo 
paslėptoms 'kulkosvaidžių da
lims. Iškilmingai žengiančias 
rusų kariuomenės dalis, rusų 
“štyk molodec” (vikrųjį dur
tuvą) sutiko japonų kulkosvy
džių (mašinų) “puli dury” 
(kvailos kulkos). Mašinos į 
skivitus išnešiojo pirmąją ru
sų kariuomehėš ataką... Su
pratome reikšmingus socialis
to studento žodžius, kad kiek
vienas karas yra gyvenamo
sios epochos pramonės išsiplė
timo rungtynės, kad karas tai 
moderninė žudymo (ne gamy
bos) Įmonė. Aišku, kad 
kosvydis, šimozai ir 12 
anuotos (tobuliausi anų 
karo pabūklai) nugalėjo 
laikų rusų
džurijos laukuose.

Nakties susirinkimas pelkėse
Atydžiai sekdami karo eigą, 

ejome kasdien darban. 1904 m. 
jau buvo sudarytos kelios 11c- 
tuvių darbininkų kuopelės. Lat
vių tarpe buvo tas pats. Vie
tos organizacijos bandė daryti 
platesnius mitingus miškuose. 
Vieną tokį mitingą latvių or
ganizacijos ruošiamą, atlankiau 
llgeceemo pelkėse. Buvo šven
tadienio vakaras. Buvo praneš-' 
ta, kuriomis gatvėmis eiti ir kur 
kokioj vietoj išėję iš miesto pa
matysime tam tikslui pastaty
tus žmones (patrulius). Buvo 
pasakyta kokiais žodžiais (pa- 
rolius) /'turime kreiptis ir ką 
mums atsakys. Nuėjome, su
radome, kas reikia, ir saulei 
besileidžiant per patrulių ran
kų rankas atsidūrėme šlapiose 
pelkėse, apžėlusiose mažytėmis,

suvargusiomis pušelėrhls. Ro
dėsi, kad į šias vietas nieks ne
lando ir akių nerodo. Susirinko 
didelis darbininkų būrys. Su
temo pavasario naktis ir mi
tingas prasidėjo. Kalbėjo J. 
Ozols, bajgę.s politechnikumą 
studentas mechanikas, buvęs 
rusų Durnos soc. dem. frakci
jos lyderis, emigravęs Ameri
kon, kur ir dabar tebegyvena. 
Kalbėjo vidaus Rusijos padė
ties klausimais, rišo busimosios 
rusų revoliucijos perspektyvas; 
žmonės atydžiai klausėsi visų 
naktį ir, pradėjus brėkšti, viens 
po kito išsisklaidė, kad anksty- 
vaus ryto metu grįžus namo 
poilsiui.

Tais metais daug tokių susi
rinkimų miškuose turėdavome. 
Kartą buvome Raudondaugu- 
vio pušyno tankumynuose su
ruošę ir lietuvių dąrbininkų 
masinius mitingus. Tai buvo ne 
sunkus darbas. Tekdavo pa
rinkti vietą, nustatyti parolius, 
parinkti patrulius ir susiburti 
kur nors eglaičių tankmėje.
Nepavykus Gegužės Pirmoji

1903 m. Rj'gos organizaci
jos sumanė organizuoti didelę

kul- 
colių 
laikų 

anų
kariuomenę Man-

gegužės 1 d. manifestaciją ir kovon negalima dar ei Ii ir to- 
iškirsti negirdėtą policijai ir dėl viens per kitą gavome jsa- 
administracijai šposą. Vietą pa-(kymą palikti tą vietą ir skirsty- 
rinkome ties liutetų bažnyčia tis namon. Rodos, tą dieną be 
prie) Grižinkalnio. Vieta buvo šitos kliūties buvo dar ir ant-
ir patogi ir erdvi. Sekmadienį 
sutartu laiku pradėjo rinktis 
darbininkai ir po du, po tris 
žmones vaikščioti šaligatviais, 
sukinėtis apie bažnyčią ir didelį 
erdvų pločių. Nuėjau, ir vaikš
čioju, laukiu ir žirniu, kaip ir 
kur prasidės musų manifesta
cija. .

Bevaikščiodamas pastebėjau 
vieną pažįstamą lietuvį, kurs 
tarnavo slaptojoj policijoj ir 
dažnai būdavo šaukiamas į apy
gardos teismą (vasarok metu 
dirbau teisme) liudininku įvai
riose kriminalinėse bylose. Žiū
riu, kad ir šis žmogus uoliai 
sukinėjasi tarpe vaikščiojančių 
žmonių, vaikštinėja tai vienon, 
tai kiton pusėn ir supratau, 
kad šis žmogus nepripuolamas 
vaikštynes sau prasimanė. Ne
trukus ir kitiems manifestaci
jos organizatoriams paaiškėjo, 
kadį amnifestacijos vieta žino
ma policijai ir kad netikėto 
šposo jai neiškirsi, kad atviron

ra, bažnyčioj buvo atmainytos 
pamaldos, pasidarė aišku, kad 
musų planai policijai buvo ži
nomi iš anksto, ir ji padarė 
viską, kad manifestacija ne
įvyktų. Pasėkų, kiek pamenu, 
nebuvo jokių, nors šnipai galė
jo daug numatyti žmonių ir 
paskui juos paimti.

5 minučių manifestacija

- Už tai 1904 m. Gegužės Pir
moji pavyko kuo geriausia. Ma
nifestacija buvo paskirta Alek
sandro gt. prie naujosios Ger
trūdos bažnyčios. Iš šalimų gat
vių urnai susimetė du dideli 
manifestuojančių darbininkų 
būriai, iškėlė raudonas vėlia
vas, paskubomis išsirikiavo ir, 
bent penkias minutes pamani- 
foštavę, išsiskirstė. Kuomet vis
kas buvo atlikta, prigarmėjo 
policijos, 1x4 buvo po piet 
šaukštai. Ji rado tik žioplius ir 
nustebintas ramiai vaikščiojan
čios publikos minias.

(Bus daugiaus)

Naujienų Atletiniame

Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927
partijos rU buvo 
--------- i spėliojimais, 
kad dc-’na,|t iš bendro kolonijų politi- 

1 kos įvertinimo, nagrinėjant ją 
I marksistiniu galvojimų meto
du.

Kaip šiandien atmenu prane
šėjo kai kurias pranešimo vie- 

j tas. Pirmon galvon nupasako
jo kilusiojo karo priežastis, nu- 
I rodė j visišką jo nereikalingu
mą ir kenksmingumą plačiosios 
Rusijos žmonių interesams ir, 
priėjęs prie karo finalo klau
simo, išdėstė mums, kad 
baltinis karas esąs savos 
šies kapitalistinė įmonė, 
įmonė 
liąja 
darbo 
mis) ir įrankiais, 
joje geriau paskirstytas ir jei 
jos organizaciją veda prityrę

da- 
rų- 
Jei 
ža-geriau Aprūpinta 

mx džiaga, tobulesnėmis 
priemonėmis (mašino

je! darbas

Calumet Grove
Blue Island, III

Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 
visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. Tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir ap'elinkių miestelių turės progą dar

Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tuks 
tantinės minios lietuvių tik gėrėsis ir džiaugsis. Muzika — šau 
niausi. Šokiai — linksmiausi.

Pradėkit iš anksto rengtis į šį atletini Naujienų piknikų

Visus širdingai kviečia NAUJIENOS

T Chicagos Lietuvių Draugija Savi- 
| tarpinės Pašelpos rengia didelį

PIKNIKĄ!
Nedėlioj, Liepos-July 31 d 

1927
Chernausko Darže

Visi lietuviai Kviečiami , 
dalyvauti, bus daug žin-

*
geidumų. Pradžia 10 v. ryto

Kviečia Komitetas,

i
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ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
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1 .>.S. Pildomasis Komitetas

i J Čeponis, 4138 Archer Avė.
J šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilta, 2241 N. Westem Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jui geltonienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grabelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

Sausio mėnesyje atlaikyta 
konvencija išgarsins mus tuo 
laiku, kai garsinimas atneš 
mums mažai naudos, kadangi 
kitos partijos atkreips į save 
publikos dėmesį vasaros pra
džioje.

Tarp trijų ir keturių tūkstan
čių dolerių pinigų reikės sukelti 
konvencijos reikalams, tuo gi 
tuo gi tarpu aukų gauti tuojaus 
po Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių yra sunku. Metų pabaigoje 
daugeliui “American Anpeal” 
skAitytojų reikės atnaujinti sa
vo* prenumeratas, kas sumažins 
aukų plaukimą partijos reika
lams.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius -r- K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

PILDOMOJO KOMITETO šiek-tiek
POSĖDIS. . Mums neprivalo būti pasiteisini-
-----------  ' Inm tai, kad ir kitos lietuvių par-

LSS. Pildomojo Komiteto po- tinės < 
sėdis įvyko 
liepos m. 20 d. 8 vai. vakaro.

Susirink iman 
riai, išskiriant drg. 
ris dėl svarbios priežasties ne
galėjo dalyvauti.

Pirmininkaujant drg. J. Čepo-, 
niui ir sekretoriaujant drg. M. 
Jurgelionienei, tapo apsvarstyta 
eilė klausimų ir padaryta ata
tinkami nutarimai, iš kurių čia 
paminėsime sekančius.

Skaityta drg. J. šmotelio re
zignacija iš Pildomojo Komite
to, paduota neužilgo po prieš
paskutinio Pilu. Kom. posėdžio. 
Šituo klausimu nutarta: kadan
gi senojo P. K. tarnyba yra pa
sibaigusi, o į naująjį P. K. drg. 
šmotelis nestatė kandidatūros, ’] 
tai jisai vistiek išeina iš Komi
teto ir jo rezignacijos klausimas

dauginus krutėti.

organizacijos Amerikoje 
Naujienų" name šiuo metu yra pusėtinai apsnū

dusios. Stengkimės, draugai, 
atvyko visi na- atlikti savo pareigas — tik tuo 

Grebel į, ku- budu pasieksime to, kad Lietu- 
' vių SociAlistų Sąjunga ims spar- 
i čia i augti.

Parėmimai referendumo su
manymui turi būt priduoti Na- 
cionaliam Ofisui ne vėliaus, 
kaip iki 1927 m. spalių mčn. 25 
d. Skyriai ir kuopos, nutarda- 
mos paremti įnešimą, turi pra
nešti skaičių savo narių, 
mokėjusių duokles.

užsi

DĖBSO KNYGA — “WALLS 
AND BARS”.

AUKŲ PAKVITAVIMAI.

“Socialdemokrato” adminis
tracija Kaune prisiuntė kvitą, 
su data 1927 m. liepos m. 4 d., 
už 1,270 litų aukų, gautų per 
'“Naujienas”. Tai L. S.-D. R.
Fondo pasiųsti pinigai.

Partijos centras, be to, pra
neša gavęs dar sekančias aukas 

i per drg. Raškinį (iš Brookly- 
no): P. Tiškevičiaus $5.00; X — 
$5.00; V. Paškevičiaus $5.00;

i P. Raškinio $5.00; B. Mendrio 
| $2.00; J. Glavecko $3.00; A. ži- 
linskio $1.00; V. Kalvelio $3.00; 
A. Bubnio $1.00. Viso

i $30.00.

Nepaprastai įdomią nabašni- 
Debso knygą “Walss and Bars”, 
kdrioje jisai aprašo savo patyri
mus, įgytus kalėjimuose, galima 
užsisakyt Partijos ofise (2658 
Washington Blvd., Chicago, 
UI.). *Kaina knygos audeklo ap
daruose $1.50.

K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)
labo

organizuotieji, gerai ži- 
kad karas* prasidėjo

geri technikai specialistai, tai 
tokia kapitalistinė įmonė iš
stums iš rinkos kitą panašią, 
bet silpnesnę, mažiau aprūpin
tą ir blogiau vedamą įmonę. 
Husai šitame kare neturi, kal
bėjo pranešėjas, gerai organi
zuotos įmonės pobūdžio: nors 
jos armija skaitlinga, bet jos 
apginklavimas, ap&irvavimas, 
aprūpinimas visu kuo yra silp
nas, jos vadai neprityrę tech
nikai, bet supuvusios kartos 
žmonės, ir todėl rusai pralai
mės ir pravalo pralaimėti šj su 
japonAls karą, nes pastarieji 
visais žvilgsniais aukščiau sto
vi už rusus. Karas bus pralai
mėtas, nes rusų liaudis tamsi 
ir juoda, ji ne savafaiikiška ir 
visur ujama savos adhiinistra- 
cijos. Karas savo pasekpmis 
sunkia našta guls ant Rusijos 
žmonių, ypač miestų darbinin
kų pečių: turės padidėti mo
kesčiai, pabrangti gy veniinas; 
pralaimėjus jį, dėl to prahešė- 
jas pcobejojo, turėsime vidu
jinių krašte komplikacijų, tu
rime ruoštis ptie jų, kad nu
vertus caro valdžią ir palaido
jus ta biaurų rcŽiiną.

šitos mintys mums visiems 
buvo naujos, negirdėtos ir įdo
mios. Širdyje visi norėjoHi, kad 
caro valdžia nusisuktų sprandą, 
nors to sunku buvo tikėtis, nes 
mes iš musų geografijos žino
jome, kad Japonija atsilikęs 
kraštas, aziatų, netikėlių gy
venamas, musų akyse jis buvo 
laukinis. Karo veiksmai greit 
vystėsi. Netrukus įvyko pirma- 
sai garsusis japonų rusų mu
šis ant Jalu. Du rusų generolo 
Zasuličo vedami pulkai, su ka
ro muzikos orkestrais prieša
kyje su rusų pravoslavų šven
tiku, rodos, Ščerbakovu, kry
žių nešančiu, pirmuoju žen
giančiu mušin, puolė durtuvų 
atakoj daug mažesnes japonų 
kariuomenės dalies. Japonų da
lys, kaip paskui rašė laikraš
čiai, ataką kaip ir priėmę, bet 
urnai rųctčsi į šalis, atidengda
mos lauką, apšaudynpii savo 
paslėptoms * kulkosvaidžių da
lims. Iškilmingai žengiančias 
rusų kariuomenės dalis, rusų 
“štyk molodec” (vikrųjį dur
tuvą) sutiko japonų kulkosvy
džių (mašinų) “puli dury” 
(kvailos kulkos). Mašinos į 
skivitus išnešiojo pirmąją ru
sų kariuomehes' ataką... Su
pratome reikšmingus socialis
to studento žodžius, kad kiek
vienas karas yra gyvenamo
sios epochos pramonės išsiplė
timo rungtynės, kad karas tai 
moderninė žudymo (ne gamy
bos) įmone. Aišku, kad kul
kosvydis, šimozai ir 12 colių 
anuotos (tobuliausi anų laikų 
karo pabūklai) nugalėjo anų 
laikų rusų kariuomenę Man- 
džurijos laukuose.

suvargusiomis pušrtėHils. Ro-' 
dėsi, kad į šias vietas nieks ne- 
lahdo ir akių nerodo. Susirinko 
didelis darbininkų būrys. Su
temo pavasario naktis ir mi
tingas prasidėjo. Kalbėjo J. 
Ozols, bajgęs politechnikumą 
studentas mechanikas, buvęs 
rusų Durnos soc. dem. frakci
jos lyderis, emigravęs Ameri
kon, kur ir dabar tebegyvena. 
Kalbėjo vidaus Rusijos padė
ties klausimais, rišo busimosios 
rusų revoliucijos perspektyvas; 
žmonės atydžiai klausėsi visą 
naktį ir, pradėjus brėkšti, viens 
po kito išsisklaidė, kad anksty- 
vaus ryto metu grįžus namo 
poilsiui.

Tais metais daug tokių susi
rinkimų miškuose turėdavome. 
Kartą buvome Raiidondaugu- 
vio pušyno tankumynuose su
ruošę ir lietuvių dąrbininkų 
masinius mitingus. Tai buvo ne 
sunkus darbas. Tekdavo pa
rinkti vietą, nustatyti parolius, 
parinkti patrulius ir susiburti 
kur nors eglaičių tankmėje.

gegužės 1 d. manifestaciją ir 
iškirsti negirdėtą jiolicijai ir 
administracijai šposą. Vietą pa
rinkome ties liutebų bažnyčia 
prie) Grižinkahiio. Vieta buvo 
ir patogi ir erdvi. Sekmadienį 
sutartu laiku pradėjo rinktis 
darbininkai ir po du, po tris 
žmones vaikščioti šaligatviais, 
sukinėtis apie bažnyčią ir didelį 
erdvų piečių. Nuėjau, ir vaikš
čioju, laukiu ir žiūriu, kaip ir 
kur prasidės musų manifesta
cija. *

kovon negalima dar eiti ir to
dėl viens per kitą gavome įsa
kymą pulikti tą vietą ir skirsty
tis namon. Rodos, tą dieną be 
šitos kliūties buvo dar ir ant
ra, bažnyčioj buvo atmainytos 
pamaldos, pasidarė aišku, kad 
musų planai policijai buvo ži
nomi iš anksto, ii* ji padarė 
viską, kad manifestacija ne
įvyktų. Pasėkų, kiek pamenu, 
nebuvo jokių, nors šnipai galė
jo daug numatyti žmonių ir 
paskui juos paimti.

Nepavykus Gegužės Pirmoji
1903 m. Rygos organizaci

jos sumanė organizuoti didelę

Bevaikščiodamas pastebėjau 
vieną pažįstamą lietuvį, kurs 
tarnavo slaptojoj policijoj ir 
dažnai būdavo šaukiamas į apy
gardos teismą (vasarok metu 
dirbau teisme) liudininku įvai
riose kriminalinėse bylose. Žiū
riu, kad ir šis žmogus uoliai 
sukinėjasi tarpe vaikščiojančių 
žmonių, vaikštinėja tai vienon, 
tai kiton pusėn ir supratau, 
kad šis žmogus nepripuolamas 
vaikštynes sau prasimanė. Ne
trukus ir kitiems manifestaci
jos organizatoriams paaiškėjo, 
kad/ amnifestacijos vieta žino
ma policijai ir kad netikėto 
šposo jai neiškirsi, kad atviron

5 minučių manifestacija
' Už tai 1901 m. Gegužės Pir
moji pavyko kuo geriausia. Ma
nifestacija buvo paskirta Alek
sandro gt. prie naujosios Ger
trūdos bažnyčios. Iš šalimų gat
vių urnai susimetė du dideli 
manifestuojančių darbininkų 
būriai, iškėlė raudonas vėlia
vas, paskubomis išsirikiavo ir, 
bent penkias minutes pamani- 
festavę, išsiskirstė. Kuomet vis
kas buvo atlikta, prigarmėjo 
policijos, l>et buvo po piet 
šaukštai. Ji rado tik žioplius ir 
nustebintas ramiai vaikščiojan
čios publikos minias.

(Bus daugiaus)

Mes, 
no j ome, 
d J .Jalų miškų koncesijos, ku-

I rią norėjo pasigrobti rusai biz- 
Į niekiai: Bezobrazovai, Makaro- 
| vai ir kt. Žinojo apie tai ir 
platesnė publika, nors laikraš* 
č'ai nieko apie tai nerašė ir, 
žinoma, rašyti negalėjo. Karui 
prasidėjus, buvo skubiai orga
nizuotas gan platus vietos so
cialdemokratinės jaunuomenės 

l susirinkimas, mat, visi norėjo 
susiorientuoti ir gauti aiškų ir 
tvirtą atsakymą į visus dėliai 
karo kilusius Rusijos vidaus 
gyvenimo klausimus. Susirinki
mas buvo labai

I Klausimą referavo jaunas, no
tų Nacionalis Ekzekutyvis Ko- pažįstamas ir musų sferose ne

matytas studentas, matomai iš 
toliau atvykęs. Referatas su
teikė mums be galo daug me- 

Aukščiaus paduotas įnešimas' džiagos ir žinių. Referentas 
referendumui yra pamatuojamas ’ kalbėjo labai gyvai, įtikinamai, 
sekančiai: j rimtai ir, pasakysiu, pranaši n-

Konvencijos paskyrimas sau- £ai« Ta jo pranašyste apie ka- 
sio 14 d. prieštaruaja partijos rU buvo paremta ne tuščiais 
konstitucijos skyriui 6, paragra-, spėliojimais, bet įrodyta išei- 
fui 4, lyir reikalaujama, kad de-(’na,,t ** bendro kolonijų politi- 
legatų skaičius butų nustatomas 
sulig skaičiaus štampų, pirktų 
per praeitus metus, ir kad rin
kimai butų atlikti laiku, idant 
delegatai susi 
venciją.

Oras sausio mėnesyje 
toks, kad dažnai sniego audros 
pertraukia traukinių judėjimą 
ir kelionėse tenka po dvi, tris 
dienas pasivėlinti.

Skirti sausio mėnesyje kon
venciją, kurioje bus nominuoja
ma kandidatas į prezidentus, 
butų nekokia politika, kadangi 
musų nominacijos įvykstų prieš 
tai, kaip valstijos butų attiku
sios “Presidential Preferential 
Primanęs”.

Socialisty Partijoj |
SUMANYMAS REFEREN

DUMUI. K. Požėla
lokalasSocialistų Partijos

Livingston, Montana, savo susi
rinkime. laikytam birželio 8 d., 
padavė šitokį sumanymą visuo
tinam partijos narių balsavi
mui:

Skaityta LSS. Pildomojo Ko
miteto rinkimų rezultatai ir pa
tikrinta. Atrasta, kad visi bal
sai užrašyta teisingai, tik vienas 
balsas buvo paduotas netaisyk-; 
liškai; bet jį atmetus rezultatai 
nepasikeičia. Naujai išrinktas 
LSS. Pildomasis Komitetas pa
tvirtintas šitokiam sąstate: K. 
Baronas, M. Jurgelionienė. P.' 
Grigaitis, J. Vilis, J. Mickevi
čius, Dr. A. Montvidas, J. Čepo
nis.

Kad pačios kuopos galėtų pa
tikrinti, ar sekretorius teisingai
užrašė gautus iš jų pranešimus,1 ‘Kad nac,o"al8 konvencija 
nutarta pasiųsti joms laiškus. ibutM atid5ta "«<> 1928 m- sausio

Nutarta užmokėti drg. J. Bu- m6n- 14 d- iki 1928 m- geguž?s 
chinskio sąskaitą sumoje ‘ m8nesio ir kad dieni> jai l>askir’ 
$19.90. Paskirta komisija per
žiūrėti L. S.-D. R. Fondo atskai-' ni^e^as- 
tas ir finansines P. K. knygas. Į

Kadangi į susirinkimą buvo 
atvykę ir beveik visi naujojo P.’ 
K. nariai (išskiriant drg. J. Mic
kevičius), tai naujasis P. K. ten 
pat išsirinko valdybą: J. Čepo
nis pirmininku, K. Baronas pro
tokolų raštininku, .1. Vilis iždi
ninku, ir M. Jurgelionienė sek
retorių m-vertėj u.

Sekantis P. K. posėdis nutar
ta laikyti pirmoje pusėje rug
pjūčio mėn. z

skaitlingas.

Motyvai.

Nakties susirinkimas pelkėse

DAUGIAUS VEIKLUMO. 
DRAUGAI!

Jau buvo minėta LSS. žinio
se, kad musų kuopose dažnai pa
sireiškia daug nerangumo, ypač 
kuomet joms tenka atlikti pa
prastus organizacijos reikalus. 
Taip, Pildomojo Komiteto rinki
muose iš 14 kuopų dalyvavo tik 
apie pusė ir iš kokių pustrečio 
šimto narių tiktai apie trečda- 
lys.

Ateityje musų kuopos turėtų

Naujienų Atletiniame

Nedelioj, rugpjūčio 21,1927

1 kos įvertinimo, nagrinėjant ją 
j marksistiniu galvojimu meto
du.

Kaip šiandien atmenu prane-
pėtų nuvykti i kon- kai ku,ias Panešimo vie- 

j tas. Pirmini galvon nupasako- 
csįį;j° kilusiojo karo priežastis, nu- 

i rodė j visišką jo nereikalingu
mą ir kenksmingumą plačiosios 
Rusijos žmonių interesams ir, 
priėjęs prie karo finalo klau- 

da- 
rų- 
Jei 
ža-

simo, išdėstė mums, kad 
baltinis karas esąs savos 
sies kapitalistinė 
įmonė

įmonė.
geriau aprūpinta

ne džiaga, tobulesnėmis 
priemonėmis (mašino

je! darbas
darbo
mis) ir įrankiais,
joje geriau paskirstytas ir jei
jos organizaciją veda prityrę

Atydžiai sekdami karo eigą, 
ėjome kasdien darban. 1904 m. 
jau buvo sudarytos kelios lie
tuvių darbininkų kuopelės. Lat
vių tarpe buvo tas pats. Vie
tos organizacijos bandė daryti 
platesnius mitingus miškuose. 
Vieną tokį mitingą latvių or
ganizacijos ruošiamą, atlankiau 
llgeceemo pelkėse. Buvo šven
tadienio vakaras. Buvo praneš-' 
ta, kuriomis gatvėmis eiti ir kur 
kokioj vietoj išėję iš miesto pa
matysime tam tikslui pastaty
tus žmones (patrulius). Buvo 
pasakyta kokiais žodžiais (pa- 
rolius) i turime kreiptis ir ką 
mums atsakys. Nuėjome, su
radome, kas reikia, ir saulei 
besileidžiant per patrulių ran
kų rankas atsidūrėme šlapiose 
pelkėse, apžėlusiose mažytėmis,

Calumet Grove
Blue Island, III

Šiame Naujienų Atletiniame Piknike Karolis Požėla parodys 
visus savo gabumus. Jis pats dalyvaus ir suorganizuos ristikus, 
kumštininkus, basebolininkus ir kitokius lietuvių atletus. ‘Tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir ap elinkių miestelių turės progų dar 
pirmu sykiu pamatyti visus gabiausius lietuvių atletus. 0 Karolis 
Požėla su jais surengs tokių mandrybių ir navatnybių, kad tūks
tantinės minios lietuvių tik gėrėsis ir džiaugsis. Muzika — šau
niausi. Šokiai — linksmiausi.

Pradėkit iš anksto rengtis į šj atletini Naujienų piknik

Visus širdingai kviečia NAUJIENOS

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos rengia didelį

PIKNIKĄ!
Nedėliiį Liepos-July 31 d.

1927 
Chernausko Darže

Visi lietuviai Kviečiami 
dalyvauti# bus daug' žin
geidumu. Pradžia 10 v. ryto 

Kviečia Komitetas
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Peoples Furniture Co
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

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

Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje.

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentus.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS.

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

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

M
K 4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St. Į
t Į Lafayette 3171 Canal 6982 -
E M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROftIS, Vedėjas m

rxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5

ROSELANO B9TTLING G0»STANLEY SUDENT, Savininkas
Tel. Pullman 5625

Olselis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl pikniktj ir truck parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dieną ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

h

• •
•r I

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

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len- 
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas.1 Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

NAUJIENOS,
l

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........—......—.......... $2.50
1,054 patarimai kaip virti {vairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvertero ........... $1410
Mokykloms ir seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................-.........-.... ------ ------------------------ 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......... ......... ............. -...................... 50e

Rašybos vadovėlis su rašybos iodyniliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Garsinkite. “NAUJIENOSE”

[korespondencijos!
So. Omaha, Nebr.

Progresyvia generolas nuėjo 
1m‘ armijos pas metežninką, 
kuris suardė lietuvių vieny
bę.

Lietuvių Veikianučiojo Drau
gijų Komiteto valdyba liepos 1 
d. turėjo pasikalbėjimą apie 
surengimą parodoš ar bankie- 
to pagerbimui golfo čempiono 
Jono Goodmano. A. Poškus, 
kaipo pirrninikas, pasakė, kad 

'gatvėmis autombiliais yra per- 
vūhi važinėti, nes kitataučiai 
jau demonstravo, tik lietutviai 
prie tos demonstracijos nepri
sidėjo; todėl lietuviams nieko 
kito nelieka daryti, kaip reng
ti vien bankietą pagerbimui to 
jauno, bet gabaus lietuvio Jo
no Goodmano. Plačiau viską 
apsvarsčius nutarta rengti ban- 
kietas. Vienas narių pastebė
jo, kad šis nutarimas butų lai
domas slaptybėj iki įvyks ofi- 

cialis susirinkimas.
Bet kur tau iškentės. A. F. 

tuoj nubėgo pas Romos agentą 
(kurį čia vadina metežninku) 
ir papasakojo ką “bedieviai’’ 
veikia. Ant vietos generolai 
ir metežninkas išdirbo savo 
planus kaip progresyvioms už
bėgti už akių. Ir štai liepos 3 
d. iš sakyklos paskelbiama, 
kad 7:30 v. 'v., bus susirinki
mas dėl Jono GoOdmano lai
mėjimo Rolfo čempionu to. Heiš- 

I kia, yla iš maišo išlindo.

Susirinkimas įvyko vyskupo 
svetainėj. Susirinko apie 30 
žmonių. Sykiu mitinguoja ir 
musų generolas. Tarp kitko 
lieka nutartu: demonstruoti su 
automobiliais gatvėmis liepos 
10 d.; rinkti pinigus ten, kur 
bus galima gauti; perkrikštyti 
Joną Goodmaną ir duoti jam 
vardą “švento Antano parapi
jos sūnūs“; tą naująjį vardą 
didelėmis raidėmis pažymėti 
garsinimuose; išrinkti komisiją 
iš 6 žmonių. kurie tą darbą 
varys. Komisijon įėjo metež
ninkas, generolas i da keturi 
asmenys.

nes, kurie važinėjime ne
dalyvavo ir nešoko sulig jų 
dūdelės. Juos išvadino niek
šais, išgamom ir kitais bjau
riais žodžiais.

Ik t mes, progresyviai lietu
viai, sakome, kad jus patys to
kiais esate, nes jus patys su
ardėt vietinių lietuviu vieny
bę. Mes smetonos nelaižome 
ir Romos agento nekalusysim 
Jus gi dar sykį parodėt, kad 
su jumis jokis bendras darbas 
Indra galimas, nes jus nepil- 
dot savo prižadų: prižndėjot 
lygiomis teisėmis veikti, bet 
tuoj prižadą sulaužėt ir kaip 
žiurkės sulindot į surpaipes. 
Tad už visą tai kas įvyko, kal
tinkit ne mus, bet patys save.

Mes gerai žinom delko jūsų 
tos nepaprastos burnos rėkia. 
Tai dėlto, kad mes neinam į 
Romos trusto gurbą ir Romos 
agentas negali musų draugijų 
iždų tuštinti. To jus niekad 
nesulauksite.—Komitetas.

Lietuvių Ligos Pašelpos dr- 
jos pirmininkas liepos 7 d. su
šaukia nepaprastą susirinkimą, 
kurio tikslas esąs prisidėti prie 
rengiamos demonstracijos. Vie
nas po kito nariai nurodinėja, 
kad susirinkimas yra sušauk
tas ne dr-jos reikalais, bet 
tam tikrais išrokavimais, kad 
gauti iš draugijos iždo pinigų. 
Pirmininkas prie to atvirai 
prisipažysta ir nariai ima juok
tis.

Pirmininkas teisinasi, kad 
susirinkimą liepęs sušaukti A. 
P., kurį tuojaus paimama na- 
gan dėl nešaukimo L.V.D.K. 
susirinkimo. A. P. pareiškia, 
kad LV.D.K. susirinkimas bu
siąs ryloj, 7:30 v. v. Tuo drau
gijos susirinkimas ir užsibai
gė—be atidarymo.

Tą patį vakarą buvo sušauk
tas ir SLA. kp. susirinkimas. 
Čia nariai su valdyba nesigin
čijo, tik sutarė, kad kitą sykį 
reikia pasisaugoti vietos fa
šistų ir smetonlaižių, kad jie 
mus neklaidintų.

Vietiniai lietuviai kalba, kad 
bendras L.V.D.K. ir Liet. Ka
talikų Dr-jų Komiteto susirin
kimas įvyks liepos 8 d., kad 
pasitarti kaip bendrai ir drau
giškai pagerbti tą atsižymėju
sį jauną lietuvį, J. Goodmaną. 
Pažangių (L.V.D.K.) draugijų 
delegatai atėjo, bet iš L.K.D. 
K nė vieno delegato nepasirodė. 
Nepasirodė ir musų pirm tan
kas A. P. Taigi dėl pačių kle
rikalų ir fašistų kaltės susirin
kimas negalėjo įvykti ir todėl 
neįvyko susitarimas net visai 
mažu ,nieko su politika netu
rinčiu bandro, reikalu.

Liepos 10 d., kaip 3 v. po 
piet, vyskupo svetainėj susi
rinko fašistai ir musų genero
las bo armijos važinėti auto
mobiliais gatvėmis. O paskiau 
metežninkas ir kiti jo vergai 
keikė tuos progresyvius žmo-

—,---------------? I
ACID VIDURIUOSE

“Phillips Milk oi Magnesia” 
Geriau negu Soda

______________J
Vietoje sodos nuo dabar pra- 

dėkit 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 sąturated 
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 leiigvai. 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 187£.

Yards 49.51
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal ni-artj.

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

Pranešimas Lietuviams
Moterys
Giria 
ši 
Toniką

-Mrs. Augustina Musei— Howmon, 
Nortb Dakota, rašot. “Aš vien tik 
giriu Severa’s Regulator ii ruKo- 
menduoju jį visoms moterims kai
po Rers) coniką. M'’sų lamuose 3e- 
vera*8 tur* rasti*.”.

W F. Severą Co., Cedar Ižitpldn. Iowa

Dabar jau galima pirkti WILLYS 
KNIGHT ii- WI1IPPKT automobiliui 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mus pirk
dami jus gausite gerą patarnavimą 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082StVERfe
oEGULATOu

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Dr.A.R. BLUMENTIIAL
npTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487 
4649 Sb. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

/ s
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, UI.
V - ------------- — J

Lietuvis Konf faktorius
Suvertam Šviesas b 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus i) 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodami 
ant lengvo ilmokiji- 
mo.

tarimas dykai.

SERGANTI ŽMONĖS
Del geriausio ir greičiausio išsigydymo 

pasitarkit ■>»

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

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

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

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

Crilly Building
Imkite elevatorių iki itenkto auktto. Vy

rų priėmimo kambarys 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

Pamatyk Naujus 1928 
Modelius Radio pas 

Budrik

Atwater Kent, Freshman 
Masterpieces Hadio Korporaci
jos Amerikoje Radiolas Bruns- 
wick. Didžiausia Krautuve Ra- 
dios Chicagoje. Kainos: Atwa- 
ter Kent 6 tūbų 1 kontrolio už 
$65.00. Freshman 5 tūbų už 
$25.00. Freshman 6 tūbų 1 
kontrolio už $49.00. Radiola

20 už $78.00 Radiola ir Pho- 
nografas kruvojei už $79.00 ir 
aukščiau. Radio Eelectric Ša
kotas tinka prie kožno radio 
už $40.00. Radio Setas renda- 
vojame ir parduodame ant iš
mokėjimų.

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kai£ JlauiieiMMi. - . -..

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- 

į rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 

: vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 

! ningal patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 

į gimdymo ir po 
j gimdymo.

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

Valandos
8 ryto iki 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

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
- I’hone Canal 2631 

......... ....................... .... i ✓

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Garsinkites Naujienose j | Telephone Y aidi 0994

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

Ofiso antrašas:
2221 West 22nd Street

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

nuo 9 ryto iki 6 vak., Nedalioms 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.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

John Kuchinskas 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.

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki C 
vakare. Nedaliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plasa 82M

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas 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: ) 3111. Naktį

į South Shore 2288 
’ Boulevard 4136

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

I

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. BORDEN 
(John Baedzlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

* 112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Ran<Jolph 5357

Vakarais 2161 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

16756 Sb. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Namų Tel. Pullman 6377

A. A. OLISI

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vulc ikrais

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

Pėtnyčios
b u.r .......... .......  ’

*
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 
Chicago, UI.

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 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. FREDA H1RSCHBERG 
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Phones: Office Pulman .9278
Res. Plaza 2222

HARRY LAWRENCE
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas
77 W. Washington Street 

Telephone Central 3540 
b,—.......    —n-... ....... ..
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VOKIETIJOS RESPUBLIKONAI IR 
KANCLERIS MARKSAS

Vokietijos kancleris (ministeris pirmininkas), Vil- 
helm Marx, pasitraukė iš republikonų sąjungos “Reichs- 
banner” (Valstybės Vėliava), protestuodamas prieš tos 
organizacijos vadų nusistatymą Vienos riaušių klausi
mu.

Mums rodosi, kad riaušės Austrijoje buvo greičiaus 
priekabė, negu tikroji priežastis, dėl kurios kancleris 
Marksas išstojo iš respublikonų organizacijos. Sunku 
butų buvę ir tikėtis, kad Vokietijos “Reichsbanner” sim
patizuotų tai politikai, kurios laikėsi riaušių metu Aus
trijos valdžia. Kaip musų skaitytojai žino, tos riaušės 
prasidėjo iš to, kad Austrijos teismas, vadovaudamasis 
politiniais sumetimais, išteisino tris monarchistus, už
puolusius ramią darbininkų demonstraciją ir nušovusius 
sužeistą karo veteraną ir vieną vaiką.

Tą demonstraciją buvo surengusi panaši į vokiečių 
“Reichsbanner” organizacija: Austrijos Respublikos Sar
gų sąjunga. Ir ją buvo užpuolę artimi Vokietijos mo- 
narchistams broliai; / Austrijos juodašimčių sąjungos 
“Hakenkreuzler” nariai. Natūralu tad, kad Vokietijos 
respublikonai pasmerkė tuos Austrijos žmogžudžius ir 
kartu su jais Seipelio valdžią, kuri atvirai parodė savo 
palankumą piktadariams. •

Jeigu Wilhelmas Marksas butų tvirtas respublikos 
šalininkas savo dvasioje, tai jisai nebūtų turėjęs mažiau
sio pagrindo protestuoti prieš tokį “Valstybės Vėliavos” 
vadų pasielgimą. Bet dalykas tame, kad Markso respub- 
likonizmas per keletą paskutinių mėnesių pasidarė labai 
abejotinos rųšies. Jisai šią žiemą sutiko sudaryti minis- 
terių kabinetą kartu su nacionalistais, kurie yra atviri 
monarchijos pritarėjai, ir šitoje kompanijoje jisai dar 
iki šiol tebesėdi, nors daugelis net jo partijos žmonių tuo 
piktinasi (pav. bu v. kancleris, Joseph Wirth, ir katalikiš
kų profesinių sąjungų vadai).

Dalintis valdžia su kaizerio šalininkais ir tuo pačiu 
laiku būti nariu organizacijos, kurios svarbiausias tiks
las yra kovoti prieš monarchizmą, — tai yra perdaug net 
ir “gumalastikinių” principų Centro partijos lyderiui. 
Toks tarnavimas Dievui ir Mammonai ilgai tęstis nega-

trijos valdžia.

Markso pasitraukimas iš “Reichsbanner” rodo, kaip 
žymiai pakrypo dešinėn per paskutinius dvejus metus po
litikos santykiai Vokietijoje. 1925 metais tas pats Mark
sas buvo bendras visų Vokietijos respublikinių partijų 
kandidatas į prezidentus prieš monarchistų kandidatą 
Hindenburgą. Šiandie gi Marksas eina su Hindenburgu, 
o ne su toms partijoms, kurios rėmė jo kandidatūrą. Tai 
pareina nuo to, kad j monarchistų pusę dabar yra pakry
pusi Vokietijos katalikų Centro dauguma.

Tai nereiškia betgi, kad jau atsidūrė pavojuje Vo
kietijos respublika. Ne, respublika Vokietijoje šiandie 
gal būt laikosi tvirčiau, negu kada nors pirmiaus. Mo- 
narchistai prisiviliojo katalikių Centrą ne tuo, kad jie 
įkvėpė jam anti-respublikoniškas idėjas, bet tuo, kad jie 
prižadėjo taikytis su respublikine valdžios forma. Jie 
net sutiko reichstage (viso krašto parlamente) balsuoti 
už įstatymą, draudžiantį buvusiam kaizeriui įvažiuoti j 
Vokietiją!

Monarchistai dabar yra pasiryžę ne griauti respub
liką, bet paversti ją savo įrankiu, užimant jęje atsako- 
mingas vietas ir pravedant įstatymų leidimo įstaigose 
tokius įstatymus, kurie butų naudingi dvarininkams. Jų 
dabartinė taktika yra, taip sakant, “gręžimas iš vidaus”, 
ir reikia pasakyt, kad šitokia jų taktika yra daug, pavo
jingesnė Vokietijos demokratijai, negu buvo pirmesnis 
griežtas Vokietijos kaizerininkų nusistatymas prieš res
publiką. Prieš respublikos priešus, pasiryžusius ginklais 
nuversti konstitucinę valstybės tvarką, respublika galėjo 
pastatyti ginkluotą pajėgą. Šitam tikslui pakako geros 
policijos ir pusiatbkarinės respublikos gynėjų sąjungos, 
kuri kiekvieną valandą yra pasiruošusi ateiti pagalbon 
teisėtai krašto vyriausybei. Tokia organizacija ir yra 
aukščiaus minėtoji “Reichsbanner”, turinti apie du mi- 
lionu narių (daugiausia socialistų).

Bet kuomet monarchistai veikia krašto konstituęijos 
ribose ir stengiasi pavartot savo tikslams demokratines 
respublikos įstaigas, tai kova su jais darosi daug paines-
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nė ir sunkesnė. Vokietijos junkeriai (dvarininkai) da-1 ir • nesitiki, kad jisai kada nors partinio gyvenimo lyginate, tai| 
bar stato prieš demokratijos jėgas ekonominiai atsiliku
sius visuomenės sluoksnius — ūkininkus — ir ieško tal
kos stambiųjų kapitalistų klasėje. Ir šitos jų pastangos 
nėra bergždžios.

Tečiaus, kuomet kova už ir prieš respubliką pavirto 
kova respublikos viduje, tai demokratijai darosi lengviau 
mobilizuoti savo jėgas.

Pirma visų klausimų priešakyje stovėjo klausimas, 
kuri valstybės forma geriau tinka kraštui, ir čia net dar
bo žmonių nuomonės galėjo labai skirtis: vieniems rodė
si geriausia esanti respublika, kiti norėjo rusiškų sovie
tų, treti buvo linkę grąžinti senąją karalių valdžią (prie 
kurios Vokietija buvo galinga ir turtinga). Gi šiandie 
jau kova eina dėl to, kas turi valdyt kraštą: ponai ar dar
bo žmones? Šitoje padėtyje visi ekonominiai išnaudoja
mieji elementai neišvengiamai turės dėtis j daiktą ir ko
vot prieš išnaudotojus. Nei religija, nei kitokie senti
mentai dabar negalės Vokietijos darbo žmones ilgai lai
kyt suskilusius į priešingas politines grupes. Toks, sa- 
sakysime, katalikų Centras už savo bičiuliavimąsi su dva
rininkais užmokės tuo, kad katalikų darbininkų masės 
ims dėtis su socialistais.

Prieš suvienytą darbininkų klasę Vokietijos junke
riai nieko neišdarys, — net jeigu pastaruosius visoms ke
turioms rems Marksas ir jo sėbrai.

savo norų pasitaisys. Bet jei
gu butų pasiekta to, kad pa
kiltų bendroji musų spaudos ir

tuomet, žinoma, 
švarinti ir širvydinė^ “publicis
tika”.

igį Jack’as London’as

Vertl’ljLeonas Vitkauskas{CM

Saliamono Salų g 
ybės it

Harrivelis nenustojo 
kranksėti ir spiąudytis.

—Antru kart' suvapėk

Apžvalga
KOVA SU FANATIŠKU 

PARTYVIŠKUMU

apię 
aklu,

“Naujienų” nuomonei 
tai, kaip reikia kovoti su 
fanatišku partyviškumu, “Dar
bininkas” sakosi pilnai prita
riąs. Musų buvo pasakyta, tarp 
ko kita, ve kas:

“Pirmas žinksnis į šitą 
pusę (žmonių kultūrinimo) 
galėtų būt tas, kad bent 
dauginus apsišvietusieji žmo
nės kiekvienoje musų parti
joje imtų kovoti už partinės 
doros sutaikymą su bendrąja 
žmonių dora. Jeigu partijų 
nariai pripažintų, kad nedo
rai elgtis negalima ne tiktai 
su ‘draugu’, bet ir su ‘priešu’, 
tai jau butų padalytas di
delis progresas.’’ 
So. Bostono laikraštis į tai 

atsako: >'
“Pilnai sutinkame. Dabar 

tik reikia išrasti būdą sukul
tūrinti laisviečius. Bene ge
riausias būdas butų jiems vi
sai neatsakinėti, arba bent

Bepig butų, kad taip butų, 
liet, deja, taip nėra. Lalsvie- 
čiai, tiesa, yra sumušę1 beveik 
visus nekultūringumo rekordus, 
bet toli-gražu ne jie vieni grie- 
šija.

MATYT, ANTRAS PRIGI
MIMAS

proga dar kartą drėb- 
“perfumų” gniūžtę so- 
ir “Naujienų” adresu.

“Vienybė” irgi atsiliepi? tuo 
klausimu, kaip kovoti su aklu 
partyviškumu, bet savo pri
prastu budu ji stengiasi pasi
naudoti 
ti savo 
cialistų 
Ji rašo:

“Bet, gerbiamieji, tokį as
meniškumų kritikos būdą 
įvedę ne kas kitas, kaip mu
su socialistai, kurie pjovė (?) 
kunigus, pjovė (?) tautinin
kų vadus. Nuo socialistų tą 
bjaurų būdą pasigavo komu
nistai, kurie ištobulino jį 
iki galutino krašto ir pradė
jo šmeižti net kapuose gulin
čius veikėjus.

“Tad, jei ‘Naujienos’ šau
kia mea culpa, tai pervėlai 
apsižiūrėjo..
čia turime kaip tik gerą pa

vyzdį to aklo partyviškumo, 
apįę kurį buvo kalbėta “Naujie
nų” straipsnyje. Ir tai parodo, 
kad ne vien laisviečiai yra ne
kultūringi, kaip mano So. Bos
tono “Darbininkas’’.

Tik pažiūrėkite, kiek kartų 
čia yra apsilenktai su tuo pa
prastu žmoniškos doros reika
lavimu, kad diskusijose (kaip ir 
kituose dalykuose) reikia lai
kytis tiesos.

“Vienybė” tvirtina, kad so
cialistai įvedę madą “pjauti 
kunigus”, tuo gi tarpu ji pui
kiai žinoj kad ta mada buvo 
įvesta daug pirmiaus, negu

Berti prakeikė sieloj savo pa-' 
mėgimą viską sužinoti.

* —Na, mums nėra ko bijotis 
pasikartojimo Chochono baise- ti. — Kas., antru kart? 
nybių. Musų—tai juodžiai ne
sugaus iš netyčių. Prašome pas 
mus, ponas ««
parodyti tamstai, koks stebuk-' 
« a • • « a

as-
ku-

pas mus ėmė organizuotis so
cialistai. Socialistai greičiaus 
sušvelnino kovą tarpe laisva
manių ir kunigijos, kadangi jie 
stengėsi pirmon vieton statyti 
socialistinius (ekonominius ir 
l>olitinius) klausimus, o ne re
ligiją.

Jeigu kalbėti, beje, apie 
trumą užsipuldinėjimų ant
nigų, tai bešališkumas liepia 
neužmiršti, kad kunigai gal būt 
dar aštriau užpuldinėdavo savo 
priešus. Laisvamanybės judėji
mo pradžioje, pav. neretai gra
sindavo pavojus net to judėji
mo vadų gyvybei; taip pat visi 
žino, kaip musų kunigėlių pa
sekėjai gražiai “apsidirbo” su 
Jonu Perkūnu, kuris ir šiandie 
guli suparaližiuotas ligoninėje. 
Laisvamaniai tokių kerštų nė
ra varinėję prieš kunigus ir jų 
rėmėjus.

Kai dėl “pjovimo tautininkų 
vadų”, , tai ir čia Brooklyno 
laikraštis negražiai elgiasi su 
tiesa. Tokių šlykščių niekini
mų, kokių, sakysime tekdavo 
socialistams girdėti iš šliupo, 
kaj jisai buveį tautininkų va
das, socialistai niekuomet ne
vartodavo /prieš tautininkus. 
“Benkartai”, “išgamos” tai bu
vo paprasti epitetai jo prakal
bose ir straipsniuose; ir ne vie
nas jo pavartotų prieš socialis
tus keiksmų buvo tokios rųšies, 
kad ir spaudoje jų negalima 
pakartoti be rizikos susilaukti 
nemalonumų iš pašto departa
mento. Patį Sirvydą, kuomet 
pastarasis buvo socialistų va
das, jisai vadindavo “gyvate”.

Galima butų priminti dar ir 
garsiąją Balučio “konkolauski- 
jadą’’ ir kitus begėdiškus hum- 
bugus, kurie buvo vartojami 
socialistų apšmeižimui. Bei 
taip toli eiti į praeitį nė ne
reikia. Pakanka tik nurodyti į 
tą pačios ‘Vienybės” sufalsifi
kuotą obalsį “Lietuvai nė cen
to”, kurį ji ir kiti sufanatizuo
ti socialistų priešai kartoja 
jau bene treti metai, — kad 
pasirodytų visas tautininkų 
“etikos” skaistumas.

Bet tų pavyzdžių užteks. Mes 
juos padavėme tiktai tam, kad 
atrėmus “Vienybės” prasima
nymus, bet visai ne tam, kad 
leidusis su ja į ginčus apie tai, 
kuri musų srovė esanti dores
nė arba nedoresnė. Ton pusėn 
be reikalo mėgino pakreipti 
klausimą ir} “Darbininkas”.

Klausimas eina apie tai, ar 
galima pasiekti to, kad parti
jos žmones pripažintų taisyk
lę, jogei kas yra neleistina san
tykiuose su savo draugais, tas 
privalo būt neleistina ir santy
kiuose su savo priešais.

šrvydas mano, kad apie tai 
kalbėti esą pervėlu, ir mes ti
kime, kad jo atžvilgiu žiūrint 
tai yra tiesa. Nęs męs jį pa
žįstame nuo senai ir žinome, 
kad visose partijose, per ku
rias jisai yra “pervandravojęs”, 
jisai visuomet buvo toks, kaip 
dabar: siauras partizanas ir de 
magogas. Toks, matyt, yra jo 
prigimimas. Niekas

—Dalykas aiškus! sloginamai 
turėtą apsi- pareiškė Braunas. — Jis nenori 

ir bijo valgyti.

Braunai labai prašau, duok 
tamsta patvarkymą užkalti jį į 
grandiniais!

Harrivelis atsikreipė į Berti: 
—Buk tamsta tikras, pone, kad 
nusižengėlis bus nubaustas su
lig užsitarnavimo. Jeigu tamsta 
mirtum, jis bus pakartas.

—Nemanau, kad valdžia leis
tų... išreiškė nuomonę 
Tavicas.

—Ponai, bet kodėl 
nepamanote apie mane? 
gėla sušuko Berti.

Harrivelis su pasigailėjimu 
patraukė pečius.

—Ką tamsta paliepsi daryti! 
Juk, tai vietos gyventojų nuo
dai, prieš kuriuos mes beiegiai... 
Nusiramink tamsta...

Du šūviai pertraukė jo žo
džius. Į kambarį įėjo Braunas.

—Virėjas pasimirė! šaltai ta- 
(Bus daugiau)

Makas-
attd-

Be»

,—Kas... antru kart?
—Nuodai! sekė atsakymas.— 

Okraitai, aš noriu Virėjas bus pakartas.
—Štai taip išgyvendino iš 

atsidengia nuo pasaulio komisionierių Maršo 
kyšuly, tarė Braunas. — Man 

, perdavinėjo, jog nelaimingojo 
i klyksmai buvo girdimi atstume 

J trijų mylių.
—Garbė Dievui, kad mes lai- 

lagi. Jis manė apie tai, kuomet ku susigriebėme! tarė Harri- 
virš pat jo ausies bilstelėjo šu-1 ve^s- v^čju aš atsiskaity- 
vis. Tą patį akimirksnį ponas. saya’P*
Harrivelis įnirtusiai sugriebė jį' Berti sėdėjo, lyg paralyžiuo- 
už peties ' į tas. Visas kraujas nubėgo nuo

-Tamsta išgelbėjai tiesiog' io vejdo- ,J,is bandė prakalbėti, 
stebuklu! tarė vedėjas.- Tiki-pet gerklės ėjo tik nesk.na- 
nu tamstą, jog man nemalonus ml dal*rais .«ar3ai- Vlsl ls^‘ 

...... . v . 'tingai žiurėjo i jp
—Juk, aš suvalgiau visą kiau-. 

šinienę! sušuko pagaliau Berti.
Jis buvo panašus į ką-tik išsi- 

( nėrusį vandens .žmogų.
Įtempta tyla tęsėsi dar apie 

jie užpuolė jį minutę, laike kurios jaunuolis

lingas reginys 
verandos. Prašau tamstą!

Dabartinę valandėlę Berti ne-! 
rūpėjo puikus reginiai: jo min-1 
tys buvo užimtos tuo, kad grei
čiau papulti pas komisarą į Tu-

tas atsitikimas... Aš ir nema
niau, kad tie niekšai išdrįs už
pulti vidury šviesos dienos.

Berti išblyško.
—Lygiai taip jie apsidirbo

u pirmykščiu vedėju, pastebėjo
Makas-Tavicas:
iš netyčių ir sutriuškino galvą į perskaitė savo likimą aplinkinių 
tas pačias plokštes. Tamsta pa- akyse.
stebėjai viršuje tamsią dėmę?
Ten ir įvyko užmušimas.

Tuo laiku i kambarį įėjo žmo- j
gus jojimo rūbų eile apsivilkęs.' Braunas.

—Na kasi ten dar? nepaten-i Į kambarį įėjo virėjas, besi-į 
kintai paklausė Harrivelis. — šaipąs vaikištis perdurta nosim 
ką pasakysi tamsta? Upė, ar . ir ausimis.
ką, išsilieja? | —Vi-vi-, kai tai reiškia? gru-

—Kokia ten, velnias, upė! Ne mojamai tarė Harrivelis. i 
apie upę kalba,, o apie juodžius. I Vaikas išsigando, bet tuojau
Aš ką tik ėjau nendrėmis, ir pat pavidale atsiprašymo ištarė:

—Jį labai gerai butų suval-

—Gali būti, tai nebuvo nuo- 
: dai, prislėgtu tonu tarė vedėjas.

—Reikia pašaukti virėją, tarė
' * <

Aš ką tik ėjau 
virš pat mano ausies pralėkė
kulka... Ach, dovanok tamsta,' jryti!
labai prašau, .aš nepastebėjau , 
tamstos. Tamsta—ponas Okrai-;
tas, apie kurį mums rašė? La- mas, tai—priversti patį virėją 
bai malonu susipažinti. 1 suvalgyti kiaušinienę!

—Ponas Braunas, mano pa- Makas-Tavicas.
gelbininkas! paaiškino Harrive- Į Kaip tiktai Harrivelis su sau- 
lis.—Dakšekite, ponai, išgersi- kštu rankoje nuėjo prie kiauši-; 
me. j nienės, virėju kas išgąstingai

—Aš tiktai niekaip negaliu klykdamas išbėgo iš kambario. | 
suprasti, kokiu budu jam pa-j 
puolė šautuvas. Aš visuomet 
sakiau, kad reikalinga kaip gali
ma toliau laikyti šautuvus.

—O argi šautuvai ne senoje 
vietoje? susijaudino vedėjas. 
Braunas nusišypsojo.

—Aš pasiruošęs įsitikinti ta
me, tarė vedėjas. —Einame, po
nai, pažiūrėsime.

Berti kartu su kitais nuvyko^ 
i raštinę, kame Harrivelis džiu- ’ 
gaujančia išvaizda parodė į di
delę dėžę, prisiglaudusią dulkė-( 
toj kertėj. i

Bet vis-gi, kaip papuolė jam 
šautuvas? klastingai klausinėjo. 
Braunas.

Makas Tavicas ištraukė dėžę 
ir vedėjas atidengė dangtį. . ;

Dėžė buvo tuščia. Visi sudre
bėjo ir tiesiog sustingo iš iš
gąsčio. Harrivelis nuleido gal
vą. Makas-Tavickas nusikeikė.

—Aš visuomet sakiau, jog
jais negalima pasitikėti.

—Tiesa, dalykas ima rimtai 
apsiversti, bet nusiminti vis-gi j 
nėra ko! tarė vedėjas. — Mes' 
apsidirbome su jais. Mums tas 
ne pirmu kartu. Tiesiog juoda
odžiai velniai reikalingi gero su- 
purtymo. Nieko, popai, mes 
kaip reikia pasikalbėsime su 
jais. Paprašysiu tamstų apsi
rūpinti šautuvais, ir prašau pie
tautų.

Berti neapkent,ė ryžių ir so 
jos, o todėl jam pagamino kiau
šinienę. Jis bųveik baigė valgyt, 
kaip staiga Harrivelis sumanė 
paragauti kiaušinienę. Jis įsidę 
jo į burną šmotelį, bęt tuojau 
pat išspiovė jį.

Tas jau antru kart! blogą 
pranašaujančiai tarė Makas-Ta-1 

tur bu( vicas.

Jis nurodė į Berti.
—Pats geriausias išbandy-

pasiūlė

tamstos 
su šird-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Muuicipale Tuberkulozio 
sanatorija

Įžymus daktarai įeina sana
torijos štahan

Pasikalbėjime (intorview) 
ką tik išleistame p. Le Boy 
Millner, Municipalės Tuberku
liozio Sanatorijos direktorių 
tarybos prezidentas, atkreipia 
domės į tą faktą, kad naujai 
paskirtas patarėjų štabas loš 
svarbią rolę pakėlimui Sanato
rijoj ant aukštesnio 
laipsnio. Pasak p. 
Dr. Bcnjamin Goki, 
tarybos sekretorius, 
jog sekami žmonės,
visoj šalyj aukštas vietas savo 
specialume, koo|X’ruos su sana
torija.

Carl A. liedblom, M. D. Pro
fessor of Surgery and Chief of 
the Surgical Department, Uni
versity of Illinois.

Julius II. Hess, M. D. Proie- 
ssor and Head of the 
ment of Childrens* 
University of Illinois.

Arthur *W. ‘Stillians,
Professor of Dermatology and 
Syphilology, Northwestern Uni-

našumo 
Mil įnorio, 
direktorių 
pa reiškia, 
užimantys

Disease,

M. 1).

Chief Eye Surgeon, Illinois 
Charitable Eye and Ear Inf tr
inary.

Ludvig Hektoen, M D. Pro
fessor of Pathology, Universi
ty of Chicago, and Director of 
John McCormick Institute for 
lufectious Diseases.

VVilliam F. Peterson, M. D. 
Professor of \ Pathology and 
Bacteriology, University of 
Illinois.

Charles Summer Bacon, M. 
D. Professor Emeritus, Univer
sity of Illinois.

E. J. Berkheiser, M. D. In- 
structor, Kušli Medical College.

Fredrick A. Tice, M. D. Pro
fessor of Medicine, University 
of Chicago.

Clarence Neymann, M. D. 
Assistant Professor of Psychiat- 
ry, Nortlnvestern University.

Walter VV. Hamburger, M. 
1). Assistant Clinical Professor 
of Medicine, Bush Medical 
College.

Etlian Allen Gray, M. D. Rep- 
resentative Director, National 
Tuberculosis Association.

Eugene T. McEnery, M. D. 
Besident Physician, Childrens’ 
Memorial Hospital.

Frauk Smithies, M. D. Asso- 
siate Professor of Medicine, 
University of Illinois. President, 
American College of Physicians.

Henry Basoom Thomas, Pro
fessor of Orthopedic Surgery, 
University of Illinois.

CaiToll Eugene CoOk, M. D.

(prižadėjo teikti mums pilnos 
savo paramos vykinime pro
gramų, kuris suteiks musų pa
cientams geriausio gydymo, 
kokio tik mpderninis mokslas

labiau 
medicinos

Su lokiu garsiu sąrašu spe
cialistų musų patarėjų • tarpe, 
p. Millner sako, Municipalės 
Tuberkuliozio Sanatorijos pa
cientai yra užtikrinti geriausios 
medikalėsv pagelbos, kokios tik 
kokia nors tuberkuliozio sana
torija gali duoti. Tik todėl, kad 
Chicaga vis labiau ir 
darosi šios šalies
centru, yra galima sujungti 
viename štabe vyrus, turinčius 
tokius vardus savo specialume. 
Sanatorija yra tikrai laiminga, 
kad jos pacientai galės naudo
tis patarnavimu šių vyrų, ku
rie visi yra mokytojai didelėse 
medikalčse mokyklose.

Noras tų gerai žinomų spe
cialistų prisidėti 
tarnavimais, kad 
musų pacientams,
be piniginio atlyginimo, 
aukščiausia pagarba jų idealiz
mui ir visuomeniniam jų jaus
mui.

Ed\\in McGinnis, M. I). In- 
structor, Bush Medical College,

liedblom yra vie- 
žinomų krutinės 
šioj šalyj, kaip 
turėjo daugelio

Charles Morgan McKenna, 
M. D. Professor of Genito-uri- 
nary Surgery, University of 
Illinois.

Michael Goldenburg, M. D.

B
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nas geriausia 
chirurgų taip 
užsieny j. Jis 
metų patyrimų Mayo sanato
rijoj (Mayo Foundation) ir 
šiuo laiku yra Illinois universi
teto chirurgijos skyriaus gal
va. Mes esameį laimingi gavę 
patarnavimas Dir. JIedblomo 
tiems musų pacientams, kurie 
reikalauja chirurgines pagalbos 
krutinės ligose. D-ro H Albiono 
sugabunias kaipo chirurgo ir 
jf( sprendimo pajėgos reiškia 
išgelbėjimą daugelio gyvasčių 
kas metai.

FSfcD.TOp
į *MALT extract
| the V£HYBest.'

vesnių biznierių. Pirmutinis tu- f a

ri erdvią krautuvę, tinkamai JI
apšviestą. Krautuvės viduj ' 
tvarka geru ir tavorą galima 
gauti tokia kaina, kad jauti, 
jog nepermoki. Cibulskio vėl 
krautuve maža, bet švari, įren-

Naktinis piknikas

Jaunų Vyrų Lietuvių Drau
giškas ir Pašalpinis Kliubas

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
girnas up-to-date; geras patar- turės naktinį pikniką liepos 30 

Lcafy 
darže. Risis Karolis 
su lenku Charles Ko-

navimas. Man užklausus jo dien!l> Justiee parke> 
“kaip biznis”, atsakė, kad ge-l~Grove rai ir vėl sau dirba, kas jam' > 
reikia. Norėjau dar daugiau ’Božėla 
klausimų duoti, bet kad krau- ^Isky ir Juozas Bancevičius 
tuvė buvo pilna žmonių, o p. 
Cibulskis, matyti, nežinojo, jog 
turi reikaląį su reporteriu, tai 
tiek to.

Toliau parašysiu daugiau 
savo įspūdžių iš lietuvių biznie
rių vertimosi. Koks reporteris, 
toks ir raportas.

Reporteris Raulas.

su John Lapinskiu. Bus links
ma ir įdomu.

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietaj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

į 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Mitingas Sacco-Vanzetti 
apgynimui >

šis mitingas rengiamas šeš- 
tadienyj, liepos 30 dįeną (3 
vai. po pietų) Union parke,1 
Ogden Avė ir Washington' 
boulevard.

Mitingą rengia Sacco-Vanze- 
tti Konferencija Chicagoj, kuri 
atstovauja šimtus tūkstančių 
chicagiečių ir kurion įeina daug! 
įžymių Chicagos darbo unijų 
vadų, kunigų, advokatų ir ki-*< 
tokių amatų ir profesijų žmo
nių.

Štai ši konferencija ir rengia! 
milžininšką mitingą po atviru1 
dangum. Mitingas rengti buvo; 
nutarta ^konferencijoj, kurioj

Pagal Baulą ir kepurė, arba, dalyvavo delegatai, atstovau- 
;iksliau pasakius, pagal ropor- jantys didžiumą Chicagos dar- 
terj ir jo raportas. Kad ir mrtn bininkų organizacijų.

Tarpe daugelio kitų, 
menys yra pakviesti 
mitinge: Clarence
John Fitzpatrick

su savo pa
pu geibėjas 
praktiškai

v ra

Simpatiškas — 
M andagus —

M ■Geresnis ir Pi- 
U^gesnis Už Ki

tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 Sb. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

JUSU AKYS

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:’
2226 Marshall Blvd. .

TELEFONAS CRAWFOREĮ 1480 
.TELEFONAS CANAL 9464

Seniausia įsteigta linija

Jūsų akys tai jūsų didelis

S South I Jj Havenj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

>ačiam: raportas reikia būti
nai parašyti, o visgi sėdėda
mas pagal pečių 
Reikia išeiti lauk, 
naujo.

Na, ir maršuoju 
ketvirtąją Olstryčio 
____ ; — Bridgoporto biznio 

kąj nors su-

neparašysi, 
surasti ką

trisdešimt
link. Ilal-

šie as- 
kalbėti

Darrow, 
((Ihicagos

Darbo Federacijos prezidentas),'
kun. Norman B. Barr, Dr. 
John A. Lapp, Michael Roma
no, John Walker, James P. Can-, 
non ir Wm. H. Henry.

i Apart Chicagos darbininkų
8 vai. vaka- organizacijų, kurios yra pa-; 

šalygatviai. siuntusios telegramų, rezoliu-Į
Massachusetts

Fulle-

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

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

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laivo, kuris 

yra aliejum kūrenamas 
“IROQUOIS”

Nėra dulkių Nėra suodžių
Tiktai

Antanas Stirhis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 2G d., 6 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 82 m. amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Panevėžio apskr.. 
Naujamiesčio parap., Žiūrų kai
me, paliko dideliame nuliūdima 
dėdę Čiūrą ir du pusbroliu Jo
nų ir Juozų čiurus, dvi pussese
res Eleną ir Agotą Amerikoj, o 
Lietuvoj, dvi seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3256 S. Wall- 
ace St.

Laidotuvės jvyks liepos 29 d., 
8 vai. ryto iš namų j sv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos panlaldos už velio
nio sielą, o iš ten bu» nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Džiugo gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinj patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame gimines ir 
du švogeriai. Laidotuvėse pa
tarnauja graborius S. Mažeika.

_ BENTON
COC harbor

w & ST. JOE
Laavs Chicago 8 a. m. Daily
Bacapt Saturday and Sunday

ROUND TRIP DAILY
Leave Chicago dally 9:45 a. m. Home 
9:80 p. tn- * Salurday. 2:80 p. na.
Night Boetat Friday 10:80 p. m. 
T.»«rd<» 7 o. na. * į* .

Nedėk ir suba^oj Round trip $1.50 
Pigiomis Rainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAIPersiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 26 dieną, 7:15 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimė Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Nemakščių pa
rap., Pabalčių kaime, Amerikoj 
išgyveno 22 m., paliko didelia
me nuliudime moterį Agotą po 
tėvais Stankaitė, dukterį An
taniną, sūnų -Antaną, seserį 
Agotą, 3 švogerius, Juozapą 
Blažį, Joną ir Juozapą Stankus, 
pusbrolį Kazimierą Karpis ir 
gimines, o Lietuvoj 5 brolius ir 
2 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2527 W. 45th St.

Laidotuves įvyks Subatoj, Lie
pos 30 dieną, 8;30 vai. ryte iš 
namų bus nulydėta į Taktiškas 
kapines.

Visi A. A. Antano Stibris gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sal nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, moteris, vai
kai seseris, švogeriai, pusbro
lis ir giminės. Laidotuvėse pa
tarnauja graborius Eudeikis. 
Tel. Yards 1741.

PADEKAVONE
A. A. JONAS KURAITIS, ku

ris mirė džiovos nukankintas 
liepos 21 d., 1927 m., ir palaido
tas tapo liepos 25 d., o dabar
ilsis Tautiškose kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidokavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinj patarnavimą ir 
palydėjo jį j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami jo prasišali- 
nimą iš musų tarpo, reiškiame 
giliausią padėkų dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams, j<ra- 
boriui Butkui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį j amžinanti, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja- 
me visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems ir paga
linus dekavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas vy
ras ir tėveli sakome: ilsėkis 
šaltoj žemelėj.

Moteris, sunai, sesuo ir gimi
nės.

Throuch Tlekets to all Khore Lina Motor 
Coach Co. pointa via Soutli Ha.rn 

. _ Tiiru Varpa
BAVGĄTVCK .....................................$1.75
ROLUNI) ............................... 2.88
GBANI) KAPlIkS............................... 3.30
GKANn HAVEN............................... 3.00
MUSKEGON ...................................... 8.50
EAW FA» LAKE.. ......... l.«3 
Scotsonia ;Lith-Monor) 11.25 
Miaini Purk Beach ............ $125
Dlrsct conncctlona for oian. Aiiacan. 
Pullman, Bangor, Bilver-Saddle Lakea. 
Rooaevelt Hįlls and Shore Oreat. 

Ali schedules d&ylight aaving tlme.
South Havan Lina Docka-N. W. End of 
Municlpal Pier (Grand Av. & Chicago 
Av. cara to piar).

Phone Supęrior 7800

I

I stritis ■ 
centras, 
rasi.

Buvo taip apie 
re. Žmonių pilni 
Stumdos, kumščiuojąs, kad l>e- cijų ir laiškų 
veik ir praeiti nebegalima. O valstijos gubernatoriui 
čia vėl krautuvių langai išre- riui, šimtai kitų įžymių pavie- 
dyti taip, 
beveik visi 
koše.

Manau sau: kam aš< čia tu-! 
riu gėrėtis svetimtaučių daild, 
ir nieko nelaukdamas numar- 
šavau ant Auburnainės pasige
rėti savųjų krautuvėmis, čia 
jaučiuosiu kaip namie; čia su
sitinki vieną-kitą šalygatviu 
“kreizavojantį” po mėnulio 
spinduliais, čia vėl girdėtis so- įėjimo, 
listai užkimusiais balsais “ant! Bukite visi, 
marių kranto” šaukia. me protesto mitinge!

O toliau choras iš trijų ypa-1 
tų dainuoja keturiais balsais. 
Čia jau ir krautuvių išvaizda 
kitokia: langai aprūkę, neplau
ti, o prie to krautuvės 
menkai apšviestos. / 
krautuves viena lempa,

I)r. Julius H. Hess, kurio pa
tarimai turi neįkainuojamos 
vertes kaip pagelba mums ru- 
pntis kūdikiais, linkusiais tu
berkuliozini arba sergančiais 
tuberkuliozių, yra vienas įžy
miausių specialistų Amerikoj.

Dr. Ludvig Hektoen, pasižy
mėjęs patologistas, duos pata
rimų musų laboratorijos depar
tamentui. Jo pagalba ir pata
rimai bus didele pagalba musų 
tyrinėjimo darbui ir taipgi pa- 
stumėjimui tikro mokslo, ku
ris jau yra musų laboratorijos 
d: partamente.

Dr. Charles S. Bacon, profe
sorius Illinois universiteto, iš- 
guldąs pamokas gimdymo klau
simais, teiks mums didelės nau
dos su savo patyrimais,, kai 
reiks patarnauti sergančioms 

j tubcrkulioziu motinoms. Mes 
turime tam tikrą skyrių Sana
torijoj šitokioms motinoms.

Dr. Frederik A. Trice, mc- 
i dicinos profesorius Illinois uni
versitete, rašytojas ir specialis
tas savo srityje, gerai žinomas 
taip šioj šalyj, kaip užsieny j, 
geibūs mums nustatyti diagno- 
zą ir gydyti įvairias kitas li
gas, kurios dažnai jungiasi su 
tuberkulioziu.

Kili asmenys^ kurių vardai 
paduoti aukščiau, yra specialis
tai tokio pat kalibro,

kad akį traukia, ir nių asmenų yra pareiškę, kad; 
svetimtaučių ran- jie reikalauja teisybės ir tei

singo teismo Sacco ir Vanzetti.
Chicagos Konferencija pa

siuntė Sacco ir Vanzetti iš
raišką savo užuojautos ir pa
reiškė savo solidarumą su jais, 
kai jie paskelbė bado streiką, 
o taipgi perspėjo gubernatorių 
Fullerį, kad ji 
naujo teismo,

Tei. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS _____

Musų patarnavimas 1
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet * 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
chicAgo, ill.Jonas Džiugaskas galite, v • sia-

reikalauja 
arba viešo

arba 
tyri-

SLA 36-tos kuopos narių 
domei

Jeigu rūšis ir užsi- 
gančdinimas Jums 
yra svarbus, jus tik
rai norėsite Red 
Top. Y ra geriausia 
rųšis Barley Malt. 
Paprasta arba Hop 
rųšis visose krautu
vėse.

WropnOp 1

f.'^S

HM 
frM
1001 PUR(

BILLY’S UNCLE
TU E Pk«A* ARtH'T 

e>raN<G
COOC> TOO^V
ART

THtY

©vnuc,

šiuo pranešu SLA 36-tos kuo- 
dar' pos nariams, kad pas mane, J.

Ant visos i Balčiūną, randasi iš Centro 
taip atsiųsti čekiai ligos pašalpos, 

kad krautuvėj vos tik gali įma- b<*| su buvusia kalbamos kuo- 
tyti apie save, o toliau, prie p()s valdyba Centras jokių rei- 
durų, nebegalima pažinti žmo- kalų neturi. Aš gi visų 36-tos 
gaus. Sienos apkibusios vortink- j kuopos narių adresų neturiu, 

..... 1--------- -- 1------ - ir todėl pranešu pert “Naujie
nas”, kad sekamų asmenų var
du yra aplaikyti čekiai:

Jonas Altaravičius $160, Pra
naši Steponavičius $27, Monika 
Kačiukienė $15. Sugrąžinta mo
kestis Antano Joniko $4.31.’

SLA 36-tos kuopos raštinin
kas J. Balčiūnas, 3200 South 
Lowe avė.

liais, langų kampuose krūvos 
pridvėsusių musių dar nuo 
pernykščio Fouth of July.

G? krautuvninkai skundžiasi, 
kad biznis einąs silpnai. Skai
tytojai patys galite spręsti, ko
dėl biznis eina silpnai.

Ant visos Auburnavės A. Ci- 
bulskj ir P. Dambrauską gali
ma priskaityti prie progresy-

P A I) Ė K A V O N Ė
A. A. Silvestras Pocius, kuris 

mirė birželio 14 d., 1927 ir pa
laidotas tapo birželio 17, o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie su 
teikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jj j tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavausiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dekavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Mar- 
tinkui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dekavoja
me graboriui Eudeikiui, kurs 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastj, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dekavojame grabnešiams, gėlių 
aukotojams, gėlių nešėjams, a- 
čiu visiems tiems, kurie prisidė
jo prie šių laidotuvių ir paguo
dė mus sunkioje valandoje, ir 
pagalios dekavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse; o 
tau musų mylimas vyras ir tė
veli sukome: Užgesai kaip mu
sų gyvenimo žvaigždė ir palikai 
mus našlaičius. Lai Visagalis 
Viešpats suteiks jam ramybę. Il
sėkis ramiai ir lauk musų at
einant. Nuliūdę Pocių šeimyna.

LOU1E SAXS HE 
CAOGVfV -SVKTE^N 

PiCKEVtEL 
R\GHT HYRE 

YESTERDAV
NO V

v t Jh)ji

R

Margareta 
Kazemeikienė

Po tėvais NAVIKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, 10:45 vai. vak., 
1927 m., sulaukus 36 metų am
žiaus, A. A. Margareta gimė 
Spring Valley, III., paliko dide
liame nuliudime vyrą Juozapą, 
sūnų Algirdą, du broliu Juoza
pą ir Algirdą, 2 seseris Petro
nėlę ir Birutę, motiną Oną, tė
vą Joną Baukus ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi Eudei- 
kių koplyčioj, 3201 So. Auburn 
Avė. ,

laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 28 d., 1:30 vai. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nuly
dėta j Tautiškus kapines.

Visi A. A. Margeretos Ku- 
žemeikienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, vyra:., su
ims, broliai, se. eris, tėvai ir gi 
minės. Laidotuvėse patarnauja 
graborius Eudei' is. Tel. Yards 
17 41.



NAUJIENOS, Chicago, m Ketvirtad., Liepos 28, 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviški komunistai 
Amerikoj

' kus. šmeižtai, kolionės, apga-Į munistąi nusitarė ją ne juo- 
vystė — viskas naudojama. O I kais “pamokinti”.
kadangi komunistai dedasi vi- Kokiu budu? Nagi jie pra- 
suomenės veikėjais, tai ir krai- dėjo drumsti jos šeimyninį gy- 
pymas žinių, ir melagystės, ir veiiimą; atkalbinėti vyrą, kad 
intrygos, ir daugybė kitokių atsiskirtų nuo jos. Ir jiems tai 
suktų žmonių “trikslj” — visa Į kuone pavyko. Kalbamai mo
tai yra “pirmos rųšies“ prie
monės darbuotėj “visuomenės 
labui”.

t 
vandens. Tada vanduo vėl už
šąlą ir bobrams būna puikiau
sia vieta čiužinėjimui ir žai
dimui.”

Tai tokią istoriją papasakojo 
apie bobrus ponas Nakrošis.

—Reporteris Pupa.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

Disciplina

»
Reikia tik pakinkyti darban 

pakankamai apstus būrys žmo
nių, o darbas vaisių duos. Rei
kia įar darbas gerai koordi
nuoti (tvarkyli). Kitaip toli 
nevažiuosi. Suktas darbas rei
kia varyti sulyg tani tikro pla
no. Kitaip jis iškils aikštėn, 

j o tai bus blogai. Taigi reikalin
ga aštri disciplina. '

Kaip aštri disciplina komli

teriškei susirgus, jie įkalbėjo 
jos vyrui, kad tai esąs geriau
sias laikas palikti ją. Vyras 
pasidavė komisarų globai. Mo
teriškei buvo pranešta, kad jis 
išvažiavęs į Detroitą, kuomet 
tikrenybėj komisarai laikė jį 
Chicagoj, savo tarpe. Moteriš
kė pasveikusi, nuvyko Detroi
tą n. čia savo vyro nerado. Su
grįžo, užtiko paą| komunistus.

Reporteris.
(Bus daugiau)

Adv. Jurgelionis sugrįžo 
iš atostogų

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Gera mokestis, kambarys ir 
valgis. 1780 So. Halsted St.

Paimkime dabar, pavyzdžiui, 
įimtą visuomenės darbuotoją: 
jis turi išsidirbęs tam tikrą 
pasaulėžiūrą Jis nužiūri musų 
gyvenimo ydas{ lis turi arba 
jis mano, kad turi suradęs 
priemenių tų ydų pataisymui, į 1 
pašalinimui. Jis savo pažiūras 
kvočia (ekzaminuoja) gyveni- nistų tarpej galima spręsti iš 
mo patyrimų šviesoj. Toks as-■ sekamų keleto pavyzdžių: 
miiG kalba j visuomenę, aiški- Vakar “Naujienose” buvo 
na jai savo pažiūras todėl, kad1 pranešta, kad sekmadienyj, be

buvo ne 
komunistų išvažiavime, i kuris 

I Įvyko Beverly Hills, 
6-to apskričio išvažiavime Je-1 ir kartu atliko lig ir mokslišką 

j fferson giriose. Kodėl Andriu- tyrinėjimą—susipažino su bob- 
lis važiavo ten, kame susirln-lrų (beaver) gimine. Vienos 
kc( priešingi jam žmonės, kur bobrų šeimos gudrumo ir dar- 
iš poros šimtų suvažiavusių bštumo pavyzdžių parsivežė na- 
buvo tik du-trys komunistai? mo ir žingeidaujantys gali ma- 
lodel, kad jam komunistų yra tyti minėtoj krautuvjee, 1922 
pavesta tėmytl visa, kas deda- S. Halsted St. Už pamatymą 
si Susivienijime Lietuvių Ame-(mokėti nereikia, 
rikoje. Kas buvo Beverly Hills 
išvažiavime, jam komunistai 
pasakys. Todėl jis važiavo pa
žiūrėti. ką veikia žmonės, ku
rie su komunistais kovoja, ku
rie nekenčia paties Andriulio. 
Kas nuvarė Andriuli į Jeffer- 
son girias? Atsakymas: discip
lina!

() jei jis nebūtų važiavęs Ij^ būdavę Lietuvoje, tik pas
kųs tada? Atsakymas: bausmė kjUtįnįu laiku pranyko. Ponas 
už disciplinos laužymą! štai;Nakrošis pasakojo šitokią įs
kilas pavyzdis. Andai Andriu- ’toriją: 
lis pavėlavo atvykti kalbėli ant | 
Tautiškų kapinių. Manote, kad 
tas jo pavėlavimas taip nurie
dėjo, kaip vandens lašai nuo 
žąsino plunksnų? Ne. Andriu
liui duota aštri pamokei. Jam 
nurodyta, kad jis laužąs discip
liną ir duodąs blogą pavyzdį 
kitiems komunistams. Keletas 
net tokių menkų nusižengimų, 
kaip pavėlavimas prakaH>oms, 
nusikaltusiam komunistui grū
moja partijos (dabar — lietu
vių sekcijos) teismu už laužy-1 
mą disciplinos.

Pamoka Andriuliui 
veikiausia, tik “fake” 
ka, iš kurios juokėsi ir jis pats 
ir tie, kurie skaitė jam lekci
ją. Bet į eilinius komunistus, 
vadinamas “pieškas”, pamoka 
Andriuliui padarė reikalingo 
įspūdžio: matai, rodėsi jiems, 

l ne mes vieni turime laikytis 
disciplinos, bet ir tokie žmo
nės kaip Andriulis!

Kokiu budu palaikoma dis- 
' ciplina? Visų pirma nusikaltęs 
disciplinai komunistas šaukia
ma draugų pamokai. Jei nusi
kaltimas “didesnis”, nusikaltė
lis šaukiama komunistų parti
jos lietuvių sekcijos biuro teis
man. Dar aukštesnė įstaiga yra 
Amerikos komunistų centras, 
kuris turi tiesioginių susisieki
mų ir gauna tiesioginių in
strukcijų iš Maskvos! i

Ir dar vienas pavyzdis. Pru- 
seika kartą “išbarė” komunis
tus kriaučių unijos i-------

' ‘'Darbe”, kurį jis redaguoja; .
i išbarė todėl, kad unija paliepė ‘"T.‘“A TJmhinL \ ryti is medžio ir dumblo. Grin- jam tai daryti. Ir ve, Prūsei- 
ka buvo patrauktas komunistų tais Žoi7ų”7r vilnm 
teisman. '____ _

Bet vien “teismais” nepasi
tenkinama. Niisikaltusj komu
nistą pradedama ignoruoti. Jam 
stengiamas? parodyti, kad jis 
esąs neištikimas. Jis pašiepia
mai. Oi sei pi i non palaikymui 
naudojama kaip ir kokia "drau
giška” inkvizicija.

Teismai teismais, bet būva

Vakacijos su hobiais

jos jam išrodo teisingos. Ap-.pos 24 d., Andriulis 
lamaij kalbant, toks žmogus 
nesi karščiuoja perdaug: jis 
pirmon vieton stato savo argu
mentus. Jis protauja taip: jei 
mano mintis yra teisingos, 
anksčiau ar vėliau | jos turės 
būti pripažintos.

Ponas Nakrošis, vedėjas 
Peoples Fu rn i bure Co. — di
džiausios lietuvių rakandų ir 
pianų krautuvės pasaulyje, ne

be! SLA. (senai turėjo trumpas vakacijas

Advokatas Kleofas Jurgelio
nis, 3335 S. Halsted st. (mies
te* ofisas: 190 N., State st., 
Boom 1012), jau sugrįžo iš 
vakacijų ir vėl ėmėsi prakti
kos.

P-as Jurgelionis atostogavo 
Tabor farmoje, kuri priklauso 
p-ui Juozui Račiūnui ir randa
si arti Benton Harbor, Mich.

Tiksliau pasakius, tai yra ne 
farma, 1x4 vasaros resortas, 
kur galima lošti golfas, žvejo
ti, maudytis, šokti, lošti tennis, 
etc. Tabor farma — labai pa
togi vieta atostogų laikui prė- 
leisti. —Report.

Help VVanted—Malė

REIKIA darbininkų pardavinėjimui 
Real Estate; gali būt patyręs arba 
ne,' tik tinkamas tam darbui, nepaty
rusius išmokinsim. Dirbant vakarais 
galima uždirbti $30 j savaitę ir dau
giau. Kreipkitės asmeniškai ar tele
fonu Tryangle 7155, W. H. Noveck 
Realty Co., 1558 W. 79th St., Roor220

LIETUVIAI! Naujienos turi 
nepaprastai gerą propoziciją 
dėl keletą vyrų, norinčių pada
ryti didelius pinigus per seka
mus keletą mėnesių.

Daugiau žmonių įdomaujan
čių musų propozicija, negu mes 
galime užganėdinti. Jus lengvai 
galėtumėte užsidirbti $100 sa
vaitei.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardarimul

PARDAVIMUI 6 kambariu 
bungalow, randasi Marquette 
Manor prie dviejų bulvarų, tik 
vienas blokas nuo gatvekarių 
ir du blokai nuo parkų. Na
mas gražaus modelio, karštu 
vandeniu šildomas, geras skie
pas ir viškai; viskas puikiai ii 
moderniškai įrengta. Lotas 30 
pėdų. Garažas dėl dviejų karų 
Tai yra puiki vietelė mylin
tiems ramų ir patogų gyveni
mą žmonėms. Savininkas sutin
ka parduoti ant kontrakto ai 
duoti 2-rą inorgičių. Matyki! 
savininką.

J. ŠMOTELIS, 
1739 S. Halsted st.

MT. GREENWOOD pardavimui ( 
kambarių namas ir vienas akras že
mės, labai modemiškas, nebrangiai. 
Savininkas 10546 So. Central Park 
Avė. Tel. Mt. Greenvvood 187

vyzdžiui, nachalą, šarlataną 
norintį savo tikslą atsiekti. Ji! 
viskij panaudos, kad j j atsie-

CLASSIFIED ADS.
I ................ *1 .................  /

Kas, ką, kur, i ■' . kada
rengia, veikia ar kviečia

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur 100 "• grynas 
malt eifraklas

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

Haymarket 8335

W. J. STANKŪNAS

Beverly 2.300
i — -..........  ■

FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciaii- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Išmoki? Oressmaking
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking 

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

kamp. I.ake St. 10 fl.

Skaityk šitą —
Dabar!

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 kiesoj.

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską ^iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
j musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St.
Chicago, 111.

Patyrimas

Atsišaukite 
Boom 406.

nereikalingas.
miesto ofisan

134 N. La Šalie st. 
Klauskite p. Lucas.

2 FLATŲ murinta biznio namas 
Soft Drink Parlor ir 6 kambariai, 2 
karų mūrinis garažas.

Parduodu nebrangiai.
1238 So. 59th St.

arti 59-tos gatvės ir Elizabeth St.

Real Estate For Sale
Namal-Ženii Pardavimui

PARDAVIMUI 2 nauji vėliausioi 
mados bungalow po 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildomos. Savininkas 
444 W. 98th St. Tel. Beverly 4336

Ėarms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 40, 
60, 80 ir 160 akrų, improved farmos 
su staku ir mašinomis Indiana valsti
joj — 75 mylios nuo Chicagos ant 
bungalow arba 2, 4 ar 6 flatų. Kau
pai & Polka, 3756 Ogden Avė. Tel. 
Lawndale 0527.

Didėlis Farmų Bargenas Scottville, 
Mich. iki Rugpjūčio-August 15 d. Ne
pirkite niekur kitur faimų pakol ne
matysite musų kolonijos. Reikalauki
te kataliogo.

Phillips & Matt
R 2 Box 83, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI arba mainymui 5, 40, 
60, 80, 160 ir 240 akrų improved far
mos su staku ir mašinomis Illinois 
valstijoj, 60 mylių nuo Chicagos, ar
ba mainysiu ant bungalovv; 2, 4, ar 6 
flatų.. Koupal & Polka, 3756 Ogden 
Avė. I>awndale 0527.

Reporteris Pupa jau apžiu
rėjo minėtus pavyzdžius, ir 
ištikrųjų yra žingedųs. Vieną 

,tų pavyzdžių parsinešė į “Nau
jienas“ atminčiai.

Kas yra bobrai?
Lietuviai apie bobrus yra 

šiek-tiek girdėję, sako seniau

Bobrai tai labai nuostabus 
žvėriukai. Jie gyvena prie upių 
ir ežerų, daugiausia vidurinėse 
valstijose. J. V. valdžia yra 
uždraudusi bobrus gubyti ir už 
nužudimą vieno bobro baudžia 
po $25 ir daugiau. Rhinelander, 
Wis. apielinkėje, kur aš pra 
leidau vakacijas, randasi kelio
lika bobrų šeimų ir tenai j it 
yra stropiai valdžios proteguo
jami.

“Bobrai gyvena 
kaip ir 
momis. 
mus ir 
turėti 
tinkamoj vietoje. Minta jie 
daugiausia medžių žievėmis ir 
žolių šaknimis, bet taipgi gar
džiai vaįgo fruktus, kornus ir 
kitokius vaisius.

“Bobras yra panašus vove
rei tik daug didesnis, jo ilgis 
apie 2 ir pusė pėdos. Bobro 
kailis yra labai puikus —tam
siai rusvas. Jo uodegos galas 
yra kaip ir mūrininko kelnė 
ir jis moka tinkami ją naudo
ti mūrijimui namų ir tvenki
nių. Dantis turi aštrius 
kaltus ir lengvai nukerta 
6—7 colių medį. Matai, 
medžiai bobrų nukirsti.

“Nukirstus 
sukapoja tam tikro ilgio, veik 
visus vienodo, 
džius sudeda saugiai vandenyj 
maisto sandėlin, o kai nuvalgo 
žievę, tai iš tų medžių daro 

01 ^a.nc • tvenkinius ir Inamkis. Bobrų » rflin i «> • t Į-
’ namai yra gana įdomus, pada-

buvo, 
paino-

nelyginant 
žmonės, didėlėmis šei- 

Jie budavojasi sau na- 
darosi tvenkinius, kad 
pakankamai vandens 

Minta

kai 
apie 

šie

medžius bobrai

Sukapotus ,me-

dys yra išklotos karpetals, aus- 
, Savo 

namus bobrai didina kiekvieną 
metą, pribudavodami naujų 
kambarių, kad butų kur gy
venti naujai pribuvusiems šei
mos nariams. Kada jau šeima 
pasidaro perdidelė ir namas di- 
dinti nebepatogu, senesniuo- 

sius šeimos narius priverčia 
emigruoti. Prie namų yra 
taipgi iškasti sandėlių „skiepai, 

ir grąsinimų. Taip vienai mo- kuriuose laiko maistą. Tie 
teriškei, gyvenančiai Chicago- skiepai yra taip aprūpinti, kad 
je, kuriai nusibodo šitokia dis- jr žįemos šalčiais maistas nesu- 
ciplina, teko išgirsti ve? kokis šaja# 
pareiškimas: “Jei tu neisi, kur 
mes liepiame, tai su tavim pa
darysime kaip su Butėnu! — 
mes jį iškėlėm, mes jį ir mi
na k inom; atsitiks ir su tavim, 

i kaip su Butėnu.” Ir kadangi 
! moteriškė 
' kankamai

“Žiemą bobrai pasidaro sau 
žaidimui vietas po ledu. Iš ru
dens užtvenkia upės pakraštį 
ir iškelia vandenį kiek tik yra 
galima. Užėjus šalčiams, kai

Announcements
Pranešimai

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
farmų darbininkas, mokąs karves

1 melžti. Naujienos, 1739 So. Halsted* 
’ St., Box 949.

pasirodė turinti 
savistovumo, tąi

pa- 
ko-

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
nas mane namuose (3200 Lowe 
įve.). Eidamas finansų raštininko 
oareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
iusų teisės Susivienijime pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane | namus ir užsime
tėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų »•’št.

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

JIEŠKAU dviejų duonkepių pirma- 
rankio ir antrarankio prie juodos ir 
baltos duonos, su patyrimu. 1721 S. 
Union Avė. Tel. Roosevelt 3067.

PARDAVĖJŲ REAL ESTATE 
SU PATYRIMU

Labai gera proga vyrui norinčiam 
palaikyti gerą vardą ir padaryti pi
nigų — dirbti geroj ir atsakomingoj 
įstaigoj. Mes mokame 75% komiso. 
Mes turime didelį pareikalavimą. Vei
kite greit.

R. R. PIETKIEWICZ & Co. 
2608 W. 47th St. Main Office 

3228 W. lllth St. Branch Office

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$100 nupirks mano mažai vartotą 
Player Pianą, 92 roles ir stiklinę Sė

jame bus įvairus raportai ir pą. Esu bedarbis, man reikia pini
gų. y

Stanley Ruzicki
2332 W. Madison St. 1 fl.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknikas bus nedė
liojo, Liepos-July 31 d., §. m. Cher- 
nausko darže, Arclfbr Avė. ir 79th 
St., Justice Park, III. Visi Chicagos 
ir apielinkių lietuviai kviečiami at
vykti j šitą Draugijos pikniką.

Kviečia Chicagos Lietuvių Dr-jos 
S. P. biznio komitetas.

Roseland—Liepos 28 d., 8 v. vak., 
Aušros knygyne 10900 So. Michigan 
Avė., įvyks Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės direktorių susirinki
mas, 
bus svarstoma prisirengimas prie 
išvažiavimo. Todėl visi direktoriai 
būtinai turit atsilankyt. J. Tamašau
skas, šekit.

Jaunų Vyru Lietuviu Draugiškas Ir 
Pašelpinis Kliubas . laikys Subatoj, 
Liepos 30 d., A. Lenartovič, Justice 
Park, Leay Grove Darže (Blinstrupo 
Darže) Naktinį Pikniką. Bus įdomių 
ristynių. Dalyvaus garsiausi risty- 
kai Karolis Požėla risis su lenku Ch. 
Kovalsky, Juozas Bancevičia su John 
Lapinskių. Bus muzika ir šokiai iki 
vėlyvos nakties.

Kviečia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisaį

Komitetas.

Personai
_____ , Aamehų leiko__________

• PAJIEŠKAU savo puseserių: Fili- 
cijos ir Elzbietos Barčaičių. Paeina 
iš Treigių kaimo, Laukuvos vai., Tau
ragės apskr. Pirmiau gyveno 4549 
Hermitage Av. Aš atvažiavau j Chi- 
cagą, norėčiau pasimatyti. Meldžiu 
greit atsiliepti, nes po nedėlios vėl iš
važiuosiu. Augustina Dirmantaitė- 
Vengelienė, 4505 So. Wood St., Chi
cago, III.

$60,000 vertės naujų bankruto ra
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario se 
tai, bufetai, 2-3-4 šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N. 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2 
blokai N. nuo Devon Avė.

Business Chances

PARDAVIMUI Malt ir Hops 
krautuvė, gera vieta! dėl tinkamų 
žmonių. 4953 So. Ashland avė.

PARSIDUODA Barbernė, sena ir 
išdirbta biznis per daug metų. Pigi 
renda. 1604 W. North Avė.

PARDAVIMUI cigaretų, kendžių, 
notions krautuvė sykiu su namu. Ap-

JIEŠKAU pusininko karčiamęs biz- leidžiu miestą, 1707 So. Halsted St. 
nyj. Norinčiam galiu parduoti. Biznis 
geras. 33 E. lOSrd St. PARSIDUODA grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Priežastj patir
site ant vietos. 1010 W. 69th St.Lošt ana Found

Rasta Pamesta
PABĖGO nedidelis, storas, juodas ---------------

šuva be uodtgos vardu Nigeris. Kas Suey House ir restaurantas, ant 3202 
surado, prašau pranešti. Tel. Yards 
2957.

PARDAVIMUI Auditorium Chop

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo duonkepykloj arba 
grosernėj, turiu gerą patyrimą. 3362 
Šo. Halsted St.

BUčERYS po vakeišeno nori gauti 
darbą. Senas patyręs, kalba keletą 
kalbų. Nori greit gauti darbą 
kur.

J.* JANKAUSKAS, 
1721 So. Halsted St.

Chicago, III.

jau vanduo užšąlą storoku le- 726 w- 18th
du, jie pragręžia skylę tven-

byle

So. Halsted St., 2 lubos. I^abai tvirta 
ir atsakominga įstaiga. Turiu parduo
ti, nes turiu kitą biznį. Galima ma
tyti visados.

Jos KAULAS, Sr.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių Storas. 922 W. 33rd St.

PARDUOSIU fę-rosernę ir budernę 
arba mainysiu ant loto ar automobi- 
lio. 4549 So. Wells St.

PARDAVIMUI gazo stotis West 
SitlAj ant Archer Avė. 4913 S. Avers 
Avė.

ANT RENDOS
1, 2 ir 3 kambariai su 
šiluma. 18-tos 
Renda pigi. 
Atsišaukit pas 
F. L. Savickas

apielinkėj.

& Co., 
Canal 1995

PARDAVIMUI pirmos klasės gro
sernė, dry goods store, saldainių ir 
ice cream parlor. Turiu parduoti greit 
ir pigiai, nes išvažiuoju j Lietuvą. Pa
gyvenimui 3 kambariai. 2643 West 
71 st St.

BUČERNS*' pardavimui arba mai
nymui. Geroj vietoj. 5026 S. Ashland 

i Avė.

PAJIEŠKAU rendai mažo storo, kas TURIU parduoti savo dalj garažoIziviiF’i im vtulnirl X V I ClKlUl IDUZO bVOIU, Allh lUlUU pU! GUOLI bUVO UUI| gdl
Kinyj n nuleidžia kckt^i colių turit praneškit. Phone Boulevard 4435 dėl ligos. 4tf42 So. Western Avė.

PIGIAI parduodu 8 kambarių rezi
denciją, labai dideli namai, geri dide
lei šeimynai. Asbestos stogas, geleži
niai stulpai ir beams, mūras visur ap
link, 2 karų garažas, brukavota alley. 
Puikioj anielinkėj, arti Katalikiškos 
Bažnyčios, mokyklos ir karų linijų

5654 So. Maplewood Avė.

Financial
Finansai-PaskoIoM________

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėi<, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų J 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Rcom 820

Phone Central 6260

CŽTENKA $400.00
Jei turi 400 ir nori gyventi 

puikioje Berwyn apielinkėj, tai 
ateik, tuoj pas mane.

Parduodu 5 kambarių me
dinį namą ant kampo.su 2 ka
rų mūriniu garažu. Dideli, pui
kus medžiai apdengia visą na
mą ir lotą. Del gyvenimo, ma
ža šeimyna neras geresnes vie
tos. Kaina tik $5850; įnešti ne 
mažiau $400, o likusius po $40 
į mėnesį. Atsišaukit tuojau.

F. L. SAVięKAS 
726 W. 18th St. 

Canal 1603.

DOVANOS! DOVANOS!
Gaus naujį ir gražų valgo

mojo kambariu setą už dyką, 
kas nupirks iki pirmos dienos 
Augusto mėnesio vieną naują 
murinę bungalow, 5 kambarių, 
karštu vandeniu 
gražiai išdekoruoti 
platųjį lotas, arti 
Nepraleiskit progos
ti dovanomis. Atsišaukit tuojau, 
nes tiktai trys yra.

5097 Archer avė.

2-RI MORGICIAI
Į 3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
CORPORATION

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

MES SKOLINAM pinigus labai len
gvomis sąlygomis, tik po biskį įmo
kėti kiekvieną savaitę į metus laiko 
išmokėjimui. Atsilankykit ir klauskit 
apie musų planą.

CHARLES JACOBS, 
8244 So. Halsted Street, 

Boulevard 6520

apšildomą, 
kambariai, 

gatvekarių. 
pasinaudo-

Miscellaneous

LOTAI HARVEY, ILLINOIS

Kampinis lotas 100x125, paaukausiu 
(aipo bargeną, mums reikia pinigų. 
Jie verti $2500, parduosiu tuos ketu- 
rius lotus už 1150.

MT GREENWOOD
Kampinis lotas priešais 111-tą gat

vę, 150 pėdų frontas, geras dėl gara- 
džiaus, gazolino stoties arba road 
house. Padalinsiu lotais, jeigu kas 
panorės. Parduosiu po $75 už pėdą. 
Jeigu pirkaite visus lotus kartu par
duosiu už $9800.00

MARQUETTė MANOR
Kampinis lotas ant 69-tos ir Camp

bell North East kampas, 58x125. 
Mums reikia pinigų. Parduosime ne
brangiai.

W. H. KELPS & Co. 
2419 W. 69th St.

Tel Hemlock 8099

STOGDENGYSTO
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 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. I?. RAMANČIONIS. Pro*.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
BRIGHTON PARK

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Pardavimui naujas 2 aukštų mūri-1 geniausias iš lietuvių, kur duoda 

nis 5 ir 5 kambarių namas, pirmas ujgan8dinimą. Įvedam elektros dra- 
aukštas karštu vandeniu šildomas, motorus, taisbm elektros reik- 
viskas aržuolu baigta, basementas iri menys, fikčerius ir t. t 
Vlškos. į W. P. Stephan Electric Co.. <no* Ine.)

2 aukStų mūrinis 6 ir 6 kambarių j 2522 So. Halsted St., Cll.cago 
namas, basementas ir viškos, pirmas PhOne ViCtOFy 7452 
aukštas karštu vandeniu šildomas.
Platus lotas.

2 aukštų medinis namas su base- 
mentu 5 ir 6 kambariai, 2 karų me
dinis garažas. Lotas 37x125.

$2500 cash, likusius kaip rendą, 
naujas 2 aukštų mūrinis namas 4 ir 
4 kambariai, basementas ir viškos.

2 aukštų mūrinis namas su pagy
venimais ir ofisais.

Krautuvės ant Archer Avė. —4000 
bloke, tinkamos byle kokiam bizniui. 
Kainos labai prieinamos ant visų 
Siaus suminėtų praperčių.

Henry Koplevvski, 
s 4003 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305

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.

vir-
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.

kampo.su

