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Stengiasi atnaujinti 
Sacco-Vanzetti bylą

Coolidge tikrai nebebu 
siąs kandidatu į prezi

dentus

kituose Argentinos 
įvyko didelių demon- 
Kai kur paskelbti vi- 
streikai. Pergamino

No. 185

Meksikos vyriausybe nugikluo 
ja visus civilius gyventojus

Sacco ir Vanzetti byla
Gubernatoriaus Fullero komisi

ja randa pasmerktuosius kal
tus; teismas buvęs bešališkas

Stengias dėl naujo Sac 
co-Vanzetti teisino

komisijos ra-
Komisija, kuri susidė- 

universiteto 
Massachu- 

Instituto

Pasmerktųjų advokatas prašo 
gubernatorių sulaikyti mir
ties bausmės nuosprendžio 
įvykdymą

BOSTON, Mass., rugp. 7. — 
Vakar buvo paskelbtas Mas
sachusetts gubernatoriaus Ful
lero paskirtos- Sacco ir Vanzet
ti bylai ištirti 
portas.
jo iš Harvardo 
prezidento Lowello, 
setts Technologijos 
prezidento Strattono ir buvusiojo tardyti Sacco ir 
Probate teismo teisėjo Roberto bylą, ir kartu padavė 
Granto, savo 
kad, peržiurėjus visą kaltinamų 
dėl žmogžudy bes Nicola ir Sac
co ir Bartolomeo Vanzetti by
lą, ji radus, jogei ta byla bu
vus vedama visai bešališkai ir 
nebuvę pamato leisti bylą iš 
naujo tardyti po to, kai abudu 
kaltinamieji buvę prisaikintųjų 
posėdininkų pripažinti kalti ir 
pasmerkti mirties bausmei.

Komisija sakosi, kad, peržiu
rėjus visus liudininkų parody
mus byloje, ji esanti tos nuo
monės, jogei Sacco ir Vanzetti 
esą kalti, 
kurs pirmininkavo bylos nagri
nėjime, komisijos įsitikinimu 
buvęs bešališkas. Visa, ką jam 
esą galima prikišti, tai tą, kad 
bylos metu jis kai ką prasita
ręs apie kaltinamuosius pasi
kalbėjimuose su pašaliniais as
menimis.

Bijosi radikaliųjų ele
mentų kerštavimų j

Po to, kai Massachusetts gu
bernatorius Fuller atsisakė su
similti Sacco ir Vanzetti, pa
smerktiems mirties bausmei 
anarchistams dėl tariamai jų 
papildytos 1920 metais žmog- 
žudybės, kai kur įvyko bombų 
sprogimai, apie kuriuos mano, 
kad tai esą radikalinių elemen
tų keršto pasireiškimai. Taip, 
New Yorke įvyko bombų spro
gimai požeminiuose geležinke
liuose (subvvays), kur apie 
dvidešimt ar daugiau žmonių 
buvo sužeista. Baltimorėje 
bombos sprogimo buvo apdras
kyti miesto mayoro (burmist
ro) namai. West Philadelphijo- 
je išsprogdinta viena bažnyčia.

Del tos priežasties vyriausy
bė imasi visur apsaugos prie
monių. New Yorke. Bostone, 
VVashingtone, Ph iladelphi joj, 
Baltimorėj, Buffaloj, Clevelan- 
de, San Franciscoj ir kituose 
stambesniuose miestuose pa
statyta sustiprinta policijos, 
kai kur dagi milicijos sargyba 
geležinkelių stotyse, a|>ie val
džios trobesius ir įstaigas, apie 
žymesnes bažnyčias etc. Stipri1 
sargyba pastatyta saugoti pre-' 
zidentą Coolidge, kuris vasaro
ja South Dakotos Black Hill 
kalnuose. »

Užsieniuose pastatytos su
stiprintos sargybos ties Jung-j 
tinių Valstybių pasiuntinybė
mis ir konsulatais.

rugp. 7. — 
Gynimo ko- 
Arthur D.

Norfolko 
teis-

BOSTON, Mass. 
Sacco ir Vanzetti 
miteto advokatas 
Hill vakar įnešė
kauntės Aukštesniajame 
me Dedhame pasiūlymą iš nau- 

Vanzetti 
Mass a- 

raporte sako, chusetts gubernatoriui Fullerui 
'------ peticiją, kad jis sulaikytų pa

smerktųjų mirties bausmės 
nuosprendžio įvykdymą.

Gubernatorius Fuller 
žodį dėl peticijos pasakys 
madienį [šiandie.]

Tuo tarpu pasmerktieji 
co ir Vanzetti, kuriems 
ties bausmės nuosprendis 
įvykdytas anksti rugpiučio 11 
dieną — jei gubernatorius at
sisakytų jo j 
—nepaliauja bado streiko. Už
daryti mirties kambary valsty
bės kalėjime Charlestovvne, jie 
jau dvidešimt trečia diena ba
dauja, neprisiimdami jokio 
maisto.

Thayer,

savo 
pir-

Suo
mi r- 
bus

Sacco Vanzetti byla išju 
dino visą pasauli

Tarptautinės darbo sąjungų fe
deracijos protestas prieš Sac- 
co-Vanzetti žudymą 

' - .
PARYŽIUS, rugp. 7. — Ka

dangi Francuzų vyriausybė už
gynė laikyti viešas demonstra
cijas Paryžiuje protestui prieš 
mirties bausmę Sacco ir Van
zetti, tokia milžiniška protesto 
demonstracija šiandie įvyko 
Bois de Vincennes, užumiesty.

Tarptautinė Profesinių Są
jungų Federacija, kuri dabar

Paryžiuje, 
Tilletą ir

pirminiu-

laiko konferenciją 
pasiuntė Eggertą, 
Jouhaux, Vokietijos, 
ir Francijos sąjungų 
kus, Jungtinių Valstybių am-
basadon įteikti protestą prieš 
Sacco ir Vanzetti žudymą.

Francijos darbininkai skelbia 
protesto streikus nuo dešimt 
minučių iki dvidešimt keturių 
valandų.

Amerikiečiai bėga iš 
Italijos j Šveicariją

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
7. — Bijodami nemalonumų 
Italijoje dėl pasmerkimo mir
ties bausmei Sacco ir Vanzetti, 
kurie yra italai, amerikiečiai 
turistai šiaurinėje Italijoje, 
ypač Turine ir Milane, urmu 
ėmė bėgti iš ten į Šveicariją.

Como mieste du amerikiečiai.
buvo italų užpulti ir sumušti, ir paskui pati nusišovė.

Darbininkų protesto 
demonstracijos 

Argentinoje
IR ENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 7. Protestui prieš Sac
co ir Vanzetti žudymą, Bneneš 
Airese ir 
miestuose 
stracijų.
suotini
mieste buvo numesta Fordo au
tomobilių agenturon bomba, 
kuri sprogdama padare žalos.

> okiečių 5,000,000 dar
bininkų protestuoja
BERLINAS, rugp. 7. —Jun

gtinių Valstybių ambasada 
verste užversta protestais prieš 
Sacco ir Vanzetti žudymą. 
Protestų telegramos ateina iš 
visų Vokietijos dalių.

Vokietijos darbo federacija, 
atstovaujanti daugiau kaip 5 
milionus darbininkų, savo pro
testo telegramoj paremia viso 
pasaulio opiniją, kad Sacco ir 
Vanzetti pasmerkti mirties 
jausmei nekaltai, o todėl jų 
nužudymas butų teisminė gal- 
važudybė.

Protesto streikai visoj 
centralinėj Europoj 

VIENNA, Austrija, rugp. 7.
Protestui prieš Sacco ir 

Vanzetti žudymą pareikšti, pla
nuojama paskelbti visuotiną 
streiką visoje centralinėje Eu
ropoje. Streikas turėtų tęstis 
nito penkiolikos minučių iki 
dviejų valandų.

Streikas Paraguajoj
ASUNCION, Puraguaja, run- 

.piučio 7. — Regiono darbo fe
deracija nutarė kaip pirmadie
ni 
ną 
co

[šiandie] paskelbti visuoti- 
streiką protestui prieš Sac- 
ir Vanzetti mirties bausmę.

GooKdge nebekandidatuo
ięs į prezidentus

KAPU) CITY, S. I)., rugp. 7. 
— Prezidentas Coolidge parei
škė, kad andai jo padarytas pa
reiškimas “I do not choose to 
run for president”, sukėlęs taip 
daug komentarų spaudoj, reiš
kiąs tą, kad jis ateinančiais 
prezidento rinkimais kandidatu 
nebusiąs. Jungtinės Valstybės 
esą ne vieno žmogaus Kraštas, 
ir dešimties metų prezidentavi
mo jam pakakę.

Graikijos karo invalidų 
demonstracija

ATĖNAI, Graikija, rugp. 7.
Atėnų gatvėse graikų di

džiojo karo kareiviai invalidai 
laikė didelę demonstraciją, rei
kalaudami, kad vyriausybė 
bent kiek geriau jais rūpintųsi.

Kai kurie demonstrantų savo 
kujokais puolė automobilį, ku
riuo važiavo kabineto pniniste- 
riai Tsaldaris ir Kafandaris. 
Automobilio langai buvo išdau
žyti, bet ministeriai nebuvo 
kliudyti.

Keturi užmušti eksplozijos
PARKER, S. D., r. 7. —-Ke

turi žmonės liko užmušti eks- 
pl'odavus kuliamosios mašinos 
motorui. Užmušti D. McKer- 
cher, 65 m., savininkas maši
nos, jo‘du sųnai ir vienas 
bininkas.

dar-

r. 5.-—HOLLYWOOD, Cal
Pajręs romansas šiandie užsi
baigė dviguba tragedija, kada 
filmų retušuotoja Betty Mon- 
tague, 28 m., nušovė automo
bily Hamilton W. Mannon, 32 
m., vice-prez. Tec-Art studijų

Lr«atic and Atlantic Photo]
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Pasmerktieji mirties bausmei anarchistai Bartolomeo Van
zetti (kairėj) ir Nicola Sacco, kurie bus rugpiučio 11 dieną 
nužudyti, jei Massachusetts gubernatorius nesulaikys jų egze
kucijos.

Meksika nuginkluoja civi- Kmy Haukovas ir Kankinas
liūs gyventojus susitarė

Visi leidimai ginklams nešioti 
atšaukiami; nėšio jantieji gin
klus be leidimo bus baudžia
mi.

Kucmintangas įspėja 
neliesti Kinų tarifo 
m i jos

Japonus 
autono-

rugp. 7.ŠANCHAJUS, Kinai,
MEKSIKOS MIESTAS, rugp.' -Nepatvirtinti pranešimai sa- 

7. — Meksikos valdžia nutarė ko, kad Hankovo ir Nankino 
nuginkluoti visus civilius kraš-' nacionalistinės valdžios priėju- 
to žmones. Prezidento Calleso s'os I)r'c tarpusavio susitarimo, 
įsakymu, vidaus ministerija pa-j^et kad Kiangsu provincijoje 
siuntė laiškus atitinkamoms j Lilę rinitų kautynių tarp lian- 
vyriausybėms visoje Meksikoje, 
įsakydama tuojau pradėti gy
ventojų nuginklavimą. Visi lei
dimai ginklams nešioti atšau
kiami. Karo ministerija išleido 
instrukcijas visiems militarinių 
zonų vadams, kad civiliams as
menims daugiau nebeduotų jo
kių leidimų ginklams nešioti.

Tie, kurie be leidimo nešios 
šaujamą ginklą, bus aštriai 
baudžiami.

Illinois kasyklų savinin
kai atsisako tar

tis dėl taikos
COLUMBUS, Ohio, higp. 7. 

—Illinois anglies kasyklų savi
ninkai atsisakė dalyvauti kon
ferencijoje su angliakasių at
stovais, kurią Ohio gubernato
rius Donahey proponuoja lai
kyti Toledoj rugpiučio 15 die
ną tikslu daryti taiką ir baig
ti kabyklų streiku.

koviškės fakcijos komunistų ir 
komunistų priešininkų.

Kuomintangas [politinė nacio
nalistų partija] pasiuntė Japo
nijos ministeriui Kinuose, Jo- 
šizavai, laišką, įspėdamas, kad 
Japonai nekliudytų nacionalis
tu'valdžios tarifo autonomijos, 
kuri rugsėjo menesio 1 dienų į- 
eina galion.

Minėdamas pranešimus, kad 
Japonija planuojanti užimti 
muitines Šanchajuje, Kuomin
tangas savo laiške pareiškia, 
kad “tokia veidmainiška politi
ka ir smurto 
padidins Kinų 
tolimųjų rytų 
pavojuje.”

Kuomintangas taipjau kalti
na Japonus dėl teikimo para
mos šiaurės militaristams.

veiksmas tikrai 
priešingumų, ir 
taiką pastatys

Airių ministerio sūnūs 
paliuosuotas

ORĄ
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
nedidelė temperatūros atmai
na; vidutiniškas, kartais stip
resnis vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 83° F.

DETRO1T, Mich., rugp. 1.----
Jungtinių Valstybių komisionie- 
rius paliuosavo Sarsfieldą Smid- 
dy, Laisvos Airių Valstybės 
ministerio Jungtinėms Valty- 
bėms sūnų, kuris buvo suimtas 
kaltinamas dėl šmugeliavimo 
svaigiųjų gėrimų iš Kanados j 
Jungt. Val^tylies.

Skris apie pasauli
NEW YORK, r. 7. Juhn 

Henry Mears, teatrininkas, no
ri atgauti rekordą greitumo 
kelionės apie pasaulį. Jis 1923 
m. apvažiavo apie visą pasaulį 
traukiniais ir laivais į 35 die
nas. Metai, atgal Linton Wells 
padarė tą pačią kelionę į 28 

šiandie saulė teka 5:49, lei- dienas. Mears dabar skris apie
Mėnuo leidžiasi pasaulį ir tikisi 21,000 mylių

Ipadaryti per 250 valandų.
džiasi 8:02.
1:12 ryto.

Imigracija į J. Valstybes ir 
emigracija

WASH1NGTONAS, rugp. 7. 
— Imigracijos vyrausybės pra
nešimu, per praeitus fisko me
tus, pasibaigusius birželio 31) 
dieną, į Jungtines Valstybes 
atvyko iš viso 538,001 svetim
šalių, o išvyko 253,508 svetim
šaliai, kurie ilgesnį ar trum
pesnį laiką gyveno šiame kraš
te.

Daugiau kai 88 nuošimtį imi
grantų per praeitus metus da
vė šie dešimt kraštų: Kanada 
81,506; Meksika 
kieti ja 48,513/ 
Anglija 24,160; 
Lenkija 9,211 ;

6,068, ir Frapėija

67,721; Vo- 
A i rija 28,054; 
Italija 17,297; 
Švedija 8,287:

Norvegija 
4,405.

Per tuos 
svetimšaliai

fisko metus 11,662 
buvo deportuoti.

Smarkus žemės drebėjimas 
Japonijoje

LONDONAS, rugp. 7. —Pra
nešimas iš Tokio sako, kad šiau
rinėje Japonijos daly vakar į- 
vykęs smarkus žemės drebėji
mas. Susisiekimas geležinke
liais ir telegrafu tapęs sutruk
dytas, o Fokušimoj ir Sendai 
sugriuvę keletą namų. Žmonių 
taipjau buvę sužeistų.

Žemės supurtymai buvo jaus
ti taipjau Tokioj ir Jokohamoj.

Turkai užgina kuni
giškus rubus gatvėj

KONSTANTINOPOLIS, Turk 
ja, rugp. 7. Praneša, kad 
Turkijos vyriausybė netrukus 
išleisianti dekretą, kuriuo mu
sulmonų kunigams bus užgin
ta rodytis gatvėse savo tradi
ciniuose kunigų rūbuose tur
banu ir ilgomis spalvuotomis 
skraistėmis. Kunigiškus 
jie galės dėvėti tik savo 
tėse-bažnvčiose. •>

Fordas pradeda dirbti 
automobilius

rubus
mecė-

naujus

DETROIT, Mich., r. 7. — 
Fordsono dirbtuvė jau paėmė 
3,000 darbininkų ir artimoj 
ateityj samdys po 3,000 naujų 
darbininkų kasdie.
dirbs prie naujų Fordo 
mobilių, kurie pasirodys 
kete rugsėjo 1 d.

Jie visi 
auto- 
mar-

Daug žmonių žuvę riaušėse 
Indijoj

LONDONAS, r. 7. — Prane
šama, kad daug žmonių žuvo 
riaušėse tarp indų ir mahome
tonų Phulwari, Indijoj.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Mirė gen. Wood, Filipinų 
gubernatorius

Buvo geležines rankos valdovas 
ir priešininkas Filipinų salų 
nepriklausomybės

guzo 
ligo-

1860

BOSTON, Mass., rugp. 7. —- 
Bent Brigham ligoninėje pra-- 
eitą naktį mirė maj. gen. Leo- 
nard Wood, Filipinų generalgu
bernatorius. Ligoninėj, į kurią 
jis buvo atvykęs prieš porą die
nų, jam buvo padaryta 
galvoj operacija, ir po to 
nis tuojau mirė.

Gen. Wood buvo gimęs
metais, taigi buvo 67 metų am
žiaus. Jis buvo artima* “Ted- 
dy” Boosevelto, jau mirusio, 
draugas.
Kaip Filipinų valdytojas, gen. 

Wood pasižymėjo geležine 
valdovo ranka. Jis buvo didelis 
Filipinų nepriklausomybės prie
šininkas. Į Jungtines Valsty
bes buvo parvykęs keliems mė
nesiams atostogų.

Prezidentas Coolidge 
susimilo monte 

negriečiui
ROCHESTER, N. Y., rūgs. 7. 

—Prezidentas Coolidge suteikė 
pilą susimilimą montenegriečiui 
Vuco Perovic’ui, kuris už pa
pildyta 1907 metais žmogžu- 
dybę Alaskoje buvo pasmerktas 
kalėti iki gyvos galvos. Pcrovic 
išsėdėjo Fort Leaventvortbo 
kalėjime dvidešimt metų.

Stiklo putėjai gauna 
daugiaus algos

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 7. — Jungtinių Valstybių 
ir Kanados Glass Blovvers aso
ciacija ir National Glass Ma- 
nufacturers asociacija, kurios 
laikė Čia savo konferenciją, su
tiko padidinti darbininkams 
stiklo putėjams algas nuo 10 
iki 25 nuoš.

KOLERA PERSIJOJE

FRANKFFRTAS, Vokietija, 
rugp. 7. — Rytinėse Persijos 
provincijose ėmė siausti kole- 
ros epidemija, ir Persijos val
džia kreipėsi į Frankfurto Hoe- 
ohst Laboratorijas, prašydama 
koleros čiepų. šimtas tūkstan
čių pakietų tų Čiepų pasiųsta į 
Teheraną aeroplanu.

ROB1NSON, III., rugp. 7. — 
Audros metu netoli nuo čia 
perkūnas užmušė darbininką 
Harry Davisą, kurs buvo po 
medžiu pasislėpęs nuo lietaus.

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2340 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111
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Juokai

(Tęsinys) Aš “atostogų
(Bus daugiau)

XII
ęmembęr pyr name and locationŠALNOS ŪKANOS

Pieno vartojimas

■

Floridos nupirkimas

žemę

Naujienų Atletiniame

Pinigai Lenkijon Nedėlioj, rugpjūčio 21,1927

Calumet GroveVilniaus Kraštą
Blue Island, III

XIII

DEBESYS

sau

Visus širdingai kviečia

Jie visada viršuje kitų 
- net ligi 5-6 kilometrų

vieni būna, didesni, kiti 
Žerti.

and
Halsted
Street/

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

1850 metais
buvo, tik viena stipri politiška 
partija. Tai Denwkrwtų*Bepub- 
likonų partija, kuri vėliaus ta
po geriau* žinoma kaipo De-

Pim įeteigi- 
buvo

ikonų partija, 
visai nusilpnėjo. John 

Adams pmi4imetau- 
Ta senoji partija nebuvo

Suv. Valstijos

Republikonų partijos 
pradžia

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 
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 
niausi. Šokiai — linksmiausi.

Su iškėlimu Amerikos velia 
vos pirmų sykį Floridoj, S t 
Augustine, liepos 10 d., 1921 m. 
ta teritorija tapo dalis Suv. Vai-

2. PLUOŠTINIAI. Pastebimi 
pavasary ir vasarą apie pietus. 
Tai skyrium gulinti apvalus, 
tiršti, balti debesys. Jie staiga 
atsiranda gryname danguje ir 
pavakare paprastai išnyksta. 
Šitie debesys atsiranda turbut 
dėl to, kad žemėje sušilęs oras 
kyla aukštyn, ir nešasi vandens 
garų. Aukščiau, kur šalta iš tų 
garų atsiranda baltų debesų. Jie 
būna atskirais pluoštais, nes šil
tas oras kyla atskirais lyg ir 
stulpais, o šalę kiekvienos ky-

1739 So. Halsted St., Chicago, III

Tada, kai garai 
dančio vandens, tas vanduo bū
na pavirtęs daugybe lengvų ir 
smulkių, kaip dulkės, lašelių. 
Tie arti vienas kito kylantieji la
šeliai ir yra ta balta arba pilka 
ūkana, kurią mes Karais vadi
name. Garus matome tol, kol jų 
dalelės yra arti viena kitos, bet 
kai jos išsisklaisto, tai skjla į 
dar mažesnės dalelytes ir tada 
jau mes jų nematom. O kai tos 
dalelės ataušta, jos vėl susitelkia 
ir vėl pasidaro ūkana. Pavyz
džiui, žiemą jokių garų kamba
ry nematyt, bet pravėręs j lauką 
duris, kai šalto oro banga ver
žiasi į kambarį garus tuoj pama
tysi. Tie garai pirmiau buvo 
toki smulkus, kad niekas jų ne
matė, bet nuo įėjusio oro atau
šusias juos tuoj gali pamatyti. 
Mes kvėpuodami taip pat išlei- 
džiam garų, bet vasarą, kai šilta, 
jų nematom, o žiemą šaltyje — 
natom. * : / . *

Ąpdlitikas 
diminai, spaceruoji ir nedirbi? 
Ar pas jus darlx> pritruko?

Gediminas

vo priežastimi Naminio Karo, 
kuris sekė dešimtį metų vė
liaus.

Po pirm unugalėjimo, repub
likonų partija žymiai augo ir 
sekančiuose rinkimuose išstatė! 
Abraham Lincolno kandidatūrą.; 
Jis taft> išrinktas prezidentu.) 
Nuo to laiko iki šiam laikui kiek-] 
vienas prezidentas buvo narys! 
šios partijos, r apart Grover- 
Cleveland ir Woodrow Wilson. 
Yra labai mažai republikonų pie
tinėse valstijose, kurios vadina
mos “solid south” demokratiš
kos. (PLIS).

Suv. Valstijų žemdirbystės 
Departamentas raportuoja žy
mų pieno ir Smetonos suvartoji
mo padidėjimą. Pereitais me
tais suvartota 56,417,000,00Q 
svarų, lyginius su 1925 m. 
54,325,776,000 svarų. Tai reiš
kia, kad kiekvienas žmogus su
vartojo 1926 m. 55.3 galonus, 
kuomet 1925 m. 54.75 galonus 
ir 1920 m. tik 43 galonus.

(FLIS).

i kuri prasidėjo liepos 2, T854 m. 
Jackson, Michigan. Tuo laiku

i maža grupė vyrų, vadinama 
“free so-ilers” ir Michigano vi
gai susidėjo krūvon ir sutvėrė

i naują politišką partiją, kuri dra- 
I šiai stovėjo prieš vergiją.
. Dvejais metais vėliaus partija 
laike savo pirmą nacionalį sei
mą ir nominavo į Suv. Valstijų 
prezidentus kandidatą John C. 
Fremont. Bet Demokratas, ku
ris stovėjo už vergiją, laimėjo. 
Su įsteigimu šios partijos pirmą 
sykį šiaurių ir vakarų gyvento
jai politiškai organizavosi ko- 

1. PLUNKSNUOTINIAI. Tai voti vergijos sistemą pietuose, 
balti, lengvi, pusiau skaidrus Ir toks nusistatymas ištikro bu- 
pailgi šmorai, kuriais skaisčią 
dieną ruošiasi dangus. Mano
ma, kad jie yra ne iš vandens 
burbulėlių, kaip kad ūkanos ir 
kiti debesys, o iš plonų ledo ada- 
taičių. 
debesų 
augštumo,

greičiau 
auga- 
rasa.

Jisai yru lygus byle vienam $75.00 
cabinet siuvamos mašinos mode- 
Visi reikalingi etaoi shr shr sh sh 
liui. Gražus aukštos rųšies aržuo- 
lo kęsas. Visi reikalingi priedai 
ir pamokinimai jūsų namuose dy-

Debesys yra ne kas kita, kai 
I tos pačios ūkanos. Skirtumas 
I tik tas, kad ūkanos būna paže- 
I mėje, o debesys — aukštai. O 
I debesų tolumas nuo žemės būna 
■ visoks: kartais 1 kilometras, 
I kartais 3-5, o retkarčiais ir 10 
I kilometrų. Vasarą debesys bu- 
I oa aukščiau, žiemą — žemiau. 
| Mat, vasarą pažemėje oras būna 
Idaug šiltesnis nei kad žiemą. De
besų didumas irgi būna įvairus: '

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 — 
nuoja $1.00,

|domu, kodėl pirmiausiai rasę 
pastebėsime prie žolės prikibu 
šią? Kuone kaskart po šiltesnė? 
dienos vasaros vakarais virš pie
vų gali matyti rūką. Kyla 
klausimas: kodėl tik virš pievų 
o ne virš visų dirvų būna rukai? 
O gi štai kodėl: žolės ir kiti au 
galai kur kas greičiau aušta ne 
kad dirvožemis, užtat prie vė 
sesnės vietos greičiau atsirands 
rukai ir rasa. Be to dar, juk ži
nom, kad augalai išgarina daufc 
vandens. Dieną tas vanduo pa 
virtęs Karais pakyla į orą, o nak 
ty, kada būna vėsiau, tas van
duo lieka prie augalų prikibę? 
rasos pavidale.

Būna ir tokių atsitikimų, kac 
vasarą nors ir po karštos dienos, 
o rasos visai nebūna. Taip bunt 
štai kodėl: kai oras būna laba; 
sausas ,tai vandens garai ir lie 
ka garais; kai būna debesiuotr 
ir kai žemės šiluma negali išsi
sklaidyti, būna šilta, tai ir rasos 
nebūna.

Tokiais atsitikimais oras bu 
na tvankus, žmonės— sudribę 
Taip dažniausiai būna prieš lie 
tų. Bee to, dar rasos nebūna ta
da, kai vėjas nuolat maišo orą 
ir neduoda garams susitelkti.

rio orui ‘‘pasotinti’ 
giau garų, nei kad 
temperatūroje.

Išpardavimo kaina 
$49.50

Jau žinom, kad ore yra van
dens garų. Bet perdaug tų ga
rų ore “netelpa”. Taip būna ta
da, kai tam tikroje temperatūro
je ore būna tiek garų, kad to
liau garinamas vanduo toje pa
čioje tempraturoje vėl atvirsta 
vandeniu. Vadinas, norint dau
giau garų tame pačiame ore j- 
talpinti reikia jo temperatūrą 
pakelti, kitaip— tie garai vėl 
vandeniu atvirs. Del to tai mu
sų moterėlės norėdamos, kati 
jų išplautos grindys greičiau 
džiutų, atidarinėja langus ir du
ris, nes uždaryto kambario oras 
“pasisotina” tam tikra Karų 
kiekybe ir daugiau jų jau nepri
ima, dėl to ir grindys tada nc- 
džiusta. Bet jei temperatūra 
aukštesnė, tai to paties karnba- 

reikia dau- 
žemesnėje

Daugelis mano, kad šalna, tai 
sušalusi rasa. Toje temperatū
roje, kurioje įvyksta šalna, ra
sos nebūna, šalna, tai smulku
čiai sutirštėjusių garų krisleliai. 
Kad tie vandens krisleliai sušal
tų reikia 0° temperatūra. Kal
nuose kartais atsitinka šalnų ir 
ne taip žemoje tempraturoj. šal
to oro bangos slenka nuo kalno 
žemyn, sušaldo pažemėje esan
čius Karus ir atsiranda šalna.

stijų. Dviem metais ankščiaus 
Suv. Valstijų valdžia pradėjo 
derybas su Ispanija dėl nupirki
mo Floridos, kuri buvo apgyven
ta karingais indijonais ir viso-] 
kiais krokodiliais. Suv. Valsti
jos pageidavo įgyti šitą žemę, 
neh norėjo kontroliuoti visą 
šiaurinės Amerikos pakrantę 
nuo Kanados iki Floridos. Mi- 
litarišku atžvilgiu buvo labai 
svarbu, kad Amerikos valdžia 
netik turėtų šitą žemę, bet 
ir tą dalį nuo Atlantiko iki 
Pacifiko, kurią prieš kelių metų 
valdžia buvo nupirkusi nuo 
franeuzų.

Florida yra ilga, siaura dalis 
žemės ant Meksikos užlajos. Ar
ti Vakarų Indijos salų, ir puiki 
vieta apsistojimui militariš- 
kiems ir laivyniškiems • pulkams 
apsaugojant pietinę dalį Suv. 
Valstijų.

šiandien Florida yra žieminių 
daržovių darželis šiaurinės val
stijoms, ir kas žiemą daugiaus 
ir daugiaus žmonių iš visur at
vyksta į šitą valstiją, ar tai pa
silinksminimui arba nuo ligų pa
sveikti. (FLIS).

Varinis kubilas 
$87.50

Proga įsigyti gerai žinomą 
elektrišką skalbimo mašiną 
sąlygomis niekad dar nebu 
vusiomis pirmiaus. Viena 
praktiškiausių skalbimo ma 
šinų ant marketo. Tvirtai 
subudavota ir su visais rei 
kalingais priedais.

ūkanas pastveria vėjas ir nešasi tamsus 
į aukštutinius oro sluoksnius.1 
Tada ūkanos tam imi debesimis.
Iš to aišku, kad debesys yra ne'ros metu, labai tamsius ir tirš- 
kas kita, kai aukštai klaidžioj tus, vadina audriniais debesiais, 
jančios ūkanos, o ūkanos yra 
žemėje esąs bedesys. Dažniau
siai debesys patys savaime atsi
randa virš musų galvų. Su šilta 
oro srove kildami nematomi ga
rai aukščiau užtinka šaltesnio 
oro ir sutirštėja. Pagalios, juk 
aukštai gali susitikti dvi oro 
srovės, o jų viena gali būti Šilta 
ir pilna garų, o kita —t šalta ir 
sausa. Tada, kai dvi tokios sro- mokratų partija, 
vės susitinka, šiltesnysis oras mo šios partijos, virti 
išskiria garus debesų pavidale, stipriausi. Ankščiau šalies isto 
Kad debesys tikrai yra ūkanos rijoj buvo R< 
įrodo ir tas, kad užlipę ant aukš- kuri 
tų kalnų, kurių viršūnės siekia Quincy 
debesis, keleiviai vaikščioja de- jant.
besyse, o jiems atrodo, kad jie panaši į Republikonų partiją, 
ukuose klaidžioja.

Debesų išvaizda būna įvairi. 
Kiekvienas, man rodos, gražią 
vasaros pavakarę gėrėjosi, kai 
jie mėlyni, žydri, auksiniai slen
ka jau beveik nusileidusios sau
lės spinduliuose; kiekvienas ma
tė, kaip jie pučiasi, auga ir gau
na kažkokių uolų, rinČiuotų bei 
dantuotų sienų pavidalą, ir kaip 
kas minutė jie keičia savo iš
vaizdą. Nežiūrint tokio didelio 
įvairumo, debesys moksliškai 
skirstomi trimis svarbiausiais 
skyriais:

ROSELAND BOTTLING CQ.
STANLEY SUDENT, Savininkas

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

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktj.

251-253 E. 115 S t, Chicago, III.

Toji ūkana, kuri uždengusi 
laukus neduoda per keletą žings
nių matyti, yra ne kas kita, kai 
Šiek tiek atvėsę garai. Kartais 
nuo seniau įšilusių vandenų kyla 
garai, kurie sutikę šalto oro 
pavirsta ūkana. Arba vėl šil
tas oras, pilnas garų užtinka šal
tos žemes ir taip "tsiran-la sra- 

1 rų. Pas mus, Lietuvoje, ūkanos 

retai būna iki pietų, o visą die
ną, tai jau labai retai; o yra ša
lių, kur jos būna po keletą die
nų pagret. Tokios ūkanos labai 
įsipyksta ypač pajūrių gyvento
jams.

Sausumoje ūkana — ne kažin 
kokia bėda, tik tiek kad nematyt 
įaulė.-, bet juroje tai tikra pra
gaištis. Nuo jų nieko nematy- 
lamas jau ne vienas laivas yra, 
susidūręs su kitu ir paskendęs, 
ne vienas yra užvažiayęs seklu
mą, arba atsimušęs į pakrančių 
uolas. Užtat į ūkaną įėjęs lai
vas dėl atsargumo eina pama
čiau ir tam tikrais švilpukais 
arba varpais laikas nuo laiko 
aplinkui skleidžia žinią apie sa
ve, kad netoliese esantieji kiti 
'aivai sužinotų, kad priešais ar 
lai y jų yra kitas laivas. Kartais' 
dėl ūkanų net visas judėjimas 
nustoja.

“LINKSMA 
DIENA” 

Elektriška skalbimo 
mašina

įlašamojo stalo 
modelis 

ELDREDGE
$1.00 įmokėti _ 
$1.00 Havaitei

šalnos dažniausiai pasitaiko 
pavasary ir rudenyj. Kartais 
rudeny jų taip anksti pas'taiko, 
kad nušaldo neišnokusius vai
sius, daržoves. Vėlybą pavasa
ry šalnos irgi nenaujiena. Ta
da jos pridirba daug nuostolių: 
augalai pagelsta ir nukrinta, o 
dėl to ir |>ats augalas turi nykti. 
Medžiai pavasary šalnos užklup
ti, kad ir nenunyksta, bet vaisių 
tais metais jie jau neveda.

Tokios šalnos esti tada, kai 
dangus visai aiškus, kada nėra 
vėjo ir oras su žeme sausi. Au
kštai, kur oras išretėjęs, jo tem
peratūra esti labai žema ir dėl 
to žemės paviršius nė jokio de
besėlio neskiriamas nuo aukštų
jų oro shiogsnių, jiems atiduoda 
savo šilumą ir nuolat aušta. Die
ną saulė grąžina žemei tą šilu
mą, o nakty, kai saulės danguje 
nebūna, žemė tą šilumą tik aik- 
voja. Kai dangus debesimis nu
klotas, tai paprastai šalnų nebū
na; mat, debesys neleidžia šilu
mos į erdves ir grąžina ją atgal. 
Užtat debesiuotos naktys esti 
šiltesnės, šalnoms gera sąlyga 
yra sausas oras ir sausa žemė, 
nes tada augalai greičiau garina 
savo drėgmę ir užtat 
aušta. Drėgname ore ant 
lų atsiranda ne šalna, bet

ATOSTOGOSE
Kodėl tu

Visi žinom, kad dieną 
šildo saulė, o naktj žemė neten 
ka to ją šildančio šilumos šalti
nio, ir žemė ima aušti, žemei 
auštant aušta ir žemutiniai on 
sluogsniai. O kadangi šiltame 
ore visados yra vandens garų, 
tai jie orui auštant ima tirštėti 
ii- tampa lygr ir ruku, o vėliau 
tas rūkas prikimba lašais prie 

žolės. Tuos prie žolės prikibu
sius vandens lašus vadiname ra 
sa. Kartais kai ore yra labai 
daug drėgmės, tai ir saulei ne 
nusileidus jau būna rasa. Taip 
daugiausiai būna po karštų die

ATMOSFERA 
ir jos reiškiniai

ma- lančios srovė* bima ir kita 
smunkanti Žemyn.

Kartais pažemėje esančias, 3. SLUOKSNftTI debesys — 
pilki, tiršti — dengia 

visą dangų ištiso klodo pavidale.
Debesis, kurie atsiranda aud-

se’\ Mun nepasitiki. Aš, mat, 
ne; lietuvis.

Apolitikas: — Tai kodėl Di- 
mitryj Jegorovič bei Prošepa- 
nas dirba ir užima aukštą vie
tą?

Gediminas: — Jie mat susku
bo j tautininkus užsirašyti, o 
man vakancijos pritruko.
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RYŽIŲ IR PEANUT
KEPALAS

z

puodukas nevirtų ryžių ar 
ba 3 puodukai virtų ryžių.; 
puodukas baltojo dažnio ir1 
pieno, sviesto 
kartu išvirtų.
puodukas “peanut butter 
šaukštuku druskos 
šaukštukas smulkiai 

kapotų pettruškų
1/2 šaukštuko “nutmeg”
1 kiaušinis
3 4 puoduko bultos duonos 

trupinių.
Sumaišyk viską kartu ir pa

daryk kepalą. Kepk gerai iš-l 
taukuotoj blėtėj kokias 35 mi-1 
nutets. 
sunka, 
matoes

1

2l/į puodukų 
piaustytų

2 šaukštus 
pipirų.

su-1smulkiai 
virtų bulvių 
sukapotųt žalių 1

sumaišyk ir su-Viską kartu 
dėk į karštą skauradą su tau-’ 

11 mi kais arl>a sviesiu. Gerai pa- 
, J kepink, paskui sudėk į pečių 

ant VL» valandos, tegul viršus i 
! gerai parus. Paduok su toma-

sl,"jtų arba baltuoju dažniu iš pie
no, sviesto ir milttų.

DAŽALAI PRIE MfiSOS

Tartar dkžalas

1

Paduok su tomatų 
Gali vartoti keną “to-j 

Soup”.

CORNED BEEF MIŠINYS

PRIKIMŠTI “EGG PLANT“ Išimk iš vyšnių šerdis, su- 
-----------  [dėk serbentas į puodą, sumai- 

2 vidutinio didumo egg plants i Syk ir duok sykį užvirti. Per-
1 puodukas smulkiai suka- sun per skudurą. Supilk prie 

potų virtų morkvų vyšnių, pridėk cukrų. Virk vis-
i/2puoduko virtų žolių žirnių ką kartu pridėjus prieskonius 
J/2 puoduko smulkiai suka- pakol sutirštės. 

potų salerų 
šaukštai smulkiai 

tų svogūnų 
šaukštai smulkiai 
tų žalių pipirų 
šaukštai petruškų 

1/2 šaukšto druskos 
1/4 šaukštuko pipirų
2 kiaušiniu 
% puoduko baltos

trupinių
2 šaukštai sviesto

2

2

Supilk į sterilizuotus stiklus 
ir kaip atšals, užpilk parafinu.

sukapo-

sukapo-

duonos

Perplauk “egg plant“ per 
pusę. Iškrapštyk vidurį, palik 

įtik kokį ’/> colio storio kevalą. 
Daržoves kartu sumaišyk, pri
dėk kiaušinius ir prieskonius 

Ištirpyk

Grant Works Pharmacy
4847 West 14th Street

Esu baigęs mok_____
slą Idiana uni-lj^^ga—i 
versite. Esu re-BR 
gistruota* ap ■ 
tickorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų paty 

Išpildau 
receptus 
nlngai ir 
giai už 
šią 
ną. 
vo 
sus 
rie 
komi -------
siose aptiekosė. Rekomenduoju gy
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOV/SKAS

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-KP.ushillaa

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

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

Viršuj Universal
State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

aptiekoj vi- 
dalykus, ku 
tik yra lai- 

didžiau- Dr.A.R. BLUMENTIIAL
OPTOMESTRIST

puoduką mayonnalse
mažas (sweet pickle) agur- Pripildyk egg plant.

sviestą, užpilk ant duonos tru- 
šaukštukas smulkiai suka- pinių, išmaišyk ir sviestuotais 
potos petruškos trupiniais apiberk
alyvos, sukapotos smulkiai 1 egg plant. E-----
svogūnas, sukapotas smul- ir kepk 45—50 minutų pe- 
kiai

kas, sukapotas

kiekvieną
Padėk ant skaura-

puodukas supiaustytų “cor-
ned beef”
mažas svogūnas, smulkiai prie keptos žuvies arba keptų

sukapotas
šaukštuku sukapotų
ruškų
šaukštukas druskos

14 šaukštuko pipirų

Viską gerai sumaišyk, pa-

čiuje. Paduok su baltu dažniu 
gali 
pa-

, iš pieno, sviesto ir miltų, 
pridėti tarkuoto sūrio, jei

duok pi ie mėsos, bet gei iausia tinka. Valgyk karštą.

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 

Geriausi valves visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL & CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILD1NG

Tel. Boulevard 6487 
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752 

Praktikuoja 20 metų

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 

1 vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

; se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 

Į gimdymo.
Už dyką pa

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

2
ioisterių. 

pet-'
AGURKŲ DAžALASi

Kaip yra malonu ir 
linksmu turėti gerą 

grojiklį pianą

KEPTI ŠPINAKAI 
11/2 puoduko virtų špinakų 
4 kiaušiniai 

šaukštuko druskos 
•/« šaukštuko paprikos 
1 šaukštas sukapotų svogūnų 
11/2 puoduko pieno 
Sukapok špinakus, pridėk 

išplaktus kiaušinius ir likusius

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St, Chicago, Jll.

Lietuvis Kontraktorius

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Nusipirkus Gulbransen pas Budri- 
ką nereikės niekados rugoti, nes 
Pianas yra geras, lengvai groja, 
gražus balsas, visiems patinka ir 
kainos neperdidelės, $450 iki $700. 
Daugybė lietuvių turi nusipirkę, 
galite paklausti apie jų gerumą.

Joseph F. Budrik (Ine.)
Krautuvė Pianų, Radio ir 

Phonografų

3117-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

1 agurkas
i/l, šaukštuko druskos
1 8 šaukštuko baltųjų pipirų
1/2 puoduko tirštos, saldžios

išplaktos Smetonos
2 šaukštukai citrinų sunkos. (jajyjjUgt fštepk sviestu moli-
Supiaustyk agurką 

smulkiai, nusunk. įsidėk 
Smetonos ir vėl sumaišyk.

labai nj įn(|.^ sudėk mišinį, įstatyk 
prie i ‘

3062 Mažai šiam sezonui 
tinkama suknelė. Lengvai pasiuvama 
ir nebrangi. Sukirptos mieros 6, 8, 10,

panelei

KEPTŲ SFULGENŲ
DAŽALAS

>2 kvortos sfalgenų
2 puoduku cukraus
Nuplauk sfalgenas ir
molinį indą. Apiberk

m i ir padėk į nekarštą pečių
ant 
prie 
nos)

sudėk
Į

20—25 minutų. Paduok 
mėsos (veršienos, vištie- 
kartšą arba šaltą.

Pinigus gražiname
už tuščią keną

Suvedam šviesas fr 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Ram
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Įvairus Gydytojai

biiudą į kita bliuda su vande- 12 ir 14 metų. 8 metų panelei reikia] 
, ‘ v. ‘, v. . 1 3/4 yardų, 40 colių materijos ir .

niu kepk nekarštame pečiuje yardo skirtingos materijos apsiuvinė-1 
35 minutes. Paduok su baltuo- jimui.
ju dažalu iš pieno, sviesto, mil
tų ir takuoto sūrio. Paduok 
karštą. Sveikas maistas .

1 3/4 yardų, 40 colių materijos ir %

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Phone Armitage 2822
DR. W. F. ĘALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

VYŠNIŲ KONSERVAI

2
3

kvortos, vyšnių
orandžiai
sv besėklių razinkų 
sv. cukraus

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- i 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir j 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 

' ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina f 
15 centų Galimą prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už- 
-kymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Pranešimas Lietuviams

J/2 puoduko sukapotų riešutų 
Išimk iš vyšnių šerdis, nu- 

, tarkuok .skurelę nuo orandžių, 
supiaustyk orandžius į smulkius 

Šaukštai prirengtų krienų šmotuklls> Sudsk prie orandžių 
vyšnias ir razinkas, užpilk cuk- 

1 pastovi 80 minutų. 
Virk viską kartu ant nedidelės 

plaktos Smetonos. ugnies 1 valandą ir 15 minutų.
Viską kartu sumaišyk. Gerai j Nupilk j stiklus ir kuomet at- 

prie virtos jautienos, karštos j užpilk parafinu.
arba šaltos. I 

KRIENŲ DAŽALAS

šaukštas citrinų sunkos 
Vį šaukštuko druskos
1
14 sauKsiuKo arusKos irų,-tegul
8 šaukštai tirštos saldžios iš-'virk- vi«k

VYŠNIŲ KONSERVAI
KITAIP

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chfcago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..........—r
Mieros ..........................  per krutinę

Jeigu jums nepaliks

PilzenbaurlOO grynas 
malteitraklas

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

• Haymarket 8335

Telephone Yards OMM

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Dabar jau galima pirkti W1LLYS 
KNIGHT ir WHIPPET automobiliai 
iš lietuviškos įstaigos. Pas mvs pirk
dami jus gausite gerų patarnavimų 
ir geras sąlygas.

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

Phone Lafayette 2082

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Į KLAIPĖDĄ! Į KLAIPĖDĄ!
Paskutine proga lietuviams

Važiuot šią vasarą tiesiai i Klaipėdą tuo pačiu laivu.

PENKTAS! PENKTAS!

4 kvortos vyšnių
1kvorta raudonų serbentų
1 sv. cukraus
3 gvazdikai
1 šmotukas cinamonų.

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

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS— •

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

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

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

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

( Dienomis: Canal
811t. Naktį

South Shore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Lietuviai Advokatai
šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
Stačiai į

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Bąltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “ESTONIA

25
Pritaikime

PATYRIMO
visokių akių

jimo.
Jei skaitant raidės susilieja į daik

tų. . . •
Jei spaudos raštas išrodo dvigu

bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Va!.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3396.

BLDG.
St.
Clark

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880
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JŪSŲ VIETOS AGENTAS: .
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO 

NURODYS KELIA I LIETUVĄ

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kiiasa ........ $107

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

Turistine III kl. .. $117 Turistine $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas
savo vietinį agentą:

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo O ryto iki 8-.30 vak.

3010 Pavasarinė suknelė. Tinkan
ti musų jaunoms panelėms. Bus gera 
ir graži iš bile materijos, šilko, lino 
arba batisto. Sukirptos mieros 6, 8, 
10, 12 ir 14 metų panelėms. 8 metų 
panelei reikia 1 7/8 yardų vienos rų- 
šies materijos ir % yardų skirtingos 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
»rba krasos ženkleliais kartu su už- 
uikymu. Laiškus reikia adresuoti:

KJURGEUONIS
ADVOKATAS 

. Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearborn 2784 
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 >141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telefhone Randolph 5357 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

Paul Baltutis & Co. 
Central M f g. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewici 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp 
Metropolitan State Bank 
Wargin & Wargin

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St, Chicago, II!

3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th SU Chicago, III.
841 Wwt 33rd St., Chicago, HL 
809 West 351 h SU Chicago, UI.
1723 West 47th SU Chicago, III.
1739 So. Halsted SU Chicago, ILL 
726 Weat 18th St, Chicago, IIL 
3255 
3252 
4559 
2201

Babies Love It
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 

Halsted St.. Chicugo, III.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6877

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6363

So. Halsted St., Chicago, III.
So. Halsted Stn Chicago, IIL
So. Paulina St., Chicago, IIL 

„ W. 22 SU Chicago, III. 
535 Mitchel SU Milwaukee, Wis.

Del skilvio ir vidurį* aesma- 
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip lis saugus Kūdikių 
Lazative.

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

siųsti man pavyzdį No . .................
Mieros .................. ..... per krutinę

Mas. Winslow’S 
Stbup .

(Vantas ir pavardė)

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
/ Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
.........  ■ I * .irt M-iii III II r. n l lt An*,

ADVOKATAS

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

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

Vulcarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pčtnyčiog

- .......... . Į

HARRY LAVVRENCE 
ADVOKATAS 

11256 Michigan Avenue 
Telephone Pullman 9278 

Miesto Ofisas 
77 W. Washington Street 

Telephone Centrai 3540

Ifll
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1739 South Halated Street 
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Užsimokėjimo kainai

Chicagoje — paitu:
Matams ................ ............. ......
Pusei metų ----------------------
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiams------------
Vienam mėnesiui ________

Chicagoje per nežiotojua:
Viena kopija —....................
Savaitei ..... ••••••••••♦•••••••••••••••'
Mėnesiui --------- -----------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicągoje, 
paltui 

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams ----------------------------  $8.90
Pusei metų____________  4J9
Trims mėnesiams__________ 2.59
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.09 
2.50 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Apžvalga
LIAUDIES BALSO” NR. 3.

Balso” 
atėjo iš

[ Su žmonėmis, kurie parodo 
•šitiek besąžiniškumo, ginčytis 
žinoma, neapsimoka. Bet mes 
norime atkreipti j tai domę 
platesniosios publikos ir pa
klausti jos: ar gali bent viena 
organizacija pakęsti gaivalus,

kurie j ją įlindę elgiasi taip, 
kaip komunistai? Ar nuostabu, 
kad Susivienijimui tenka pa
vartoti griežtesnes priemones 
prieš tokius besąžiniškus intri
gantus, melagius ir šmeižikus?

Subscription Ra tesi
38.90 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevalt 8500.

17.00
8.50
1.75
1.25
.75

PROPAGANDA PRIEŠ NUTEISTUOSIUS

Amerikos laikraščiai dabar pilni žinių apie įvairius 
teroristinius aktus, buk tai atliktus sąryšyje su Massa- 
chusetts valstijos gubernatoriaus nuosprendžiu Sacco ir 
Vanzetti byloje. Tarp šitų teroro aktų stambiausias tai 
— bombų sprogimai trijose požeminio geležinkelio (sub- 
way) stotyse New Yorke. Telegramos praneša, kad tos 
eksplozijos padariusios daug žalos ir sužeidusios keletą 
žmonių.

Mums tai išrodo keista. Ką bendra turi New Yorko

Trečiasis “Liaudies 
numeris, kuris tik-ką 
Bygos, yra užvis įdomiausias 
ir geriausia apdirbtas literati- 
ąiu atžvilgiu. Jame telpa šie 
straipsniai: Musų likimas mu
sų rankose; Tikroji Klaipėdos 
klausimo padėtis; Darbininkų 
padėtis Lietuvoje; * Lietuvos 
kronika.

“Liaudies Balsas”, kaip žino
ma, eina kartą kas dvi savaiti, 
Rygoje, ir yra pašvęstas Lietu
vos demokratijos reikalams. Jo 
kaina iki galo metų $1.00 Ame
rikoje. Adresas: “Liaudies 
Balsas”, Miera iela No. 8, dz. 
7. Riga, Latvia.

Amerikos lietuviai, kurie no
ri žinoti, kas šiandie dedasi 
Lietuvoje, turėtų jį užsirašyti. 
Butų gerai taip pat, kad ameri
kiečiai paremtų tą laikraštį 
komis.

‘ BOLŠEVIKO AKYS.

au-

P.Pruseika surado vienam 
Grigaičio straipsnyje, tilpusiam 

požeminis geležinkelis su Massachusetts’o anarchistų by-;t9i6 m. “Naujojoje Gadynėje’.’, 
sakinį, kuriame nėra paminėta 
visuotino balsavimo ir demo
kratijos, ir iš to jisai daro “iš
vadą,” kad Grigaičio nuomonės 
tuomet buvusios visai kitokios, 
negu šiandie.

Iš tiesų, tik bolševikas 
dagi lyderis!) gali operuoti 
tokiais “argumentais.”

Visuotino balsavimo ir demo
kratijos Grigaitis niekuomet 
neneigė. Bet Pruseika tai ne 
tik paniekino tuos socialistų 
reikalavimus, bet ir atsižadėjo 
socialisto vardo. Ir jam ne sar-

Propaganda prieš mirčiai nuteis- mata įrodinėti, kad ne jisai, 
' iAlJjMKdKi t* žmonės, esą renegatai!

la? Mėtymu bombų New Yorke keršyti už Sacco ir Van
zetti pasmerkimą mirčiai galėtų negut tiktai kokie nors 
iš beprotnamio pabėgusieji ligoniai. Bet didieji Ameri
kos laikraščiai kalba visai rimtai, kad tai esąs “radikalų 
protestas” prieš gub, Fuller!

Tik yienoje telegramoje mums teko pastebėti išreik
štą kitokią nuomonę, būtent, kad tas bombas New Yorke 
galėjo mesti kas nors iš tų, kurie yra nepatenkinti pože
minio geležinkelio streiko “susetlinimu”. Mes nesiima-! 
me spręsti, ar tai teisingas spėjimas, ar ne; bet tos pasa
kos, kad beprotiškais teroro aktais reiškią savo “protes
tą” Sacco ir Vanzetti simpatizatoriai, yra grynų gry
niausia propaganda, 
tuosius žmones!

ši-

bet

KAIP PASAMDYTI.
DOLERIS NUGALĖJO.

T Rugpiučio 4 d. “Laisvėje”
Pasklidus žiniai, kad Tex Eicard ketina rengti?0 vieno ’08 korespondento 

. * / , ... , i va aprašymas išvažiavimo,lunney ir Dempsey imtynes Soluiers field arenoje, Cni-rį ]iepos 24 d. buvo 
cagoje, kilo didelis triukšmas tarpe karštų “patriotų”. SLA. 6 Apskritys. ' 
Jie ėmė protestuoti, kad tai busiąs žuvusiųjų kare atmin- nyje, tarp ko kito, skaitome: 
ties išniekinimas, kadangi kumštininkas Dempsey karo 
metu nėjo j frontą, bet buvo susiradęs lengvą ir nepavo-j 
jingą darbelį prie laivų statymo Amerikoje. Kai kas iš 
karštesniųjų džingoistų jau buvo kreipęsis ir j teismą,, 
kad tą rengimą sulaikius.

1
Bet dabar jau visi protestai yra nutilę. Bokso pro

motorius, atvykęs Chicagon, pasiūlė už vietą kumšty
nėms $100,000 ir paskelbė, kad j tą spektaklį jisai tikį
sis sutraukti pusantro šimto tūkstančių žmonių, kurie 
sumokėsią vien tik už įžangos tikietus tarp dviejų ir tri
jų milionų dolerių, šitie “auksiniai” Rickard’o prižadai 
kaip bematant nutildė visą “patriotų” opoziciją, ir dabar 
jau nė nebegirdėt, kad kas nors priešintųsi Dempsey pa-, 
sirodymui žuvusiųjų kareivių atminčiai pašvęstam lauke 
(išimant tiktai kokius ten asmenis, turinčius su juo pri
vatinių sąskaitų).

Vietoje protestų prieš “slakerį” Dempsey, dabar! 
Chicagos ir apielinkių biznieriai viens per kitą skubina-! 
si užsikviesti jį apsigyventi arčiaus prie jų ir siūlo jam! 
rezidencijas, vietas treniruotis ir t.t.

Doleris nugalėjo patriotizmą. Ar tik nebus jisai per 
galėtojas ir pačiose kumštynėse?

IMPERIALISTŲ INTERVENCIJA.

Pranešama, kad Santarvės militarinės kntrolės ko
misija pareikalavusi iš Austrijos panaikinti miesto poli
ciją, kurią, po nesenai įvykusių kruvinų riaušių Austri
jos sostinėje, įsteigė parlamentas tam tikru įstatymu. 
Ji susideda viso iš 1,000 vyrų, bet komisija randa, kad ji 
esanti “pavojinga Europos taikai.”

Tuo budu Austrijos didmiesčiui, turinčiam apie tris 
milionus gyventojų, svetimos valstybės nori neleisti lai
kyt policiją, nežiūrint to, kad šitą reikalą yra pripažinęs 
ne tik miestas, bet ir visos šalies parlamentas. Ar tai ne 
absurdas?

Santarvės valdžia daro šitą žinksnį dėl to, kad Vie
nų kontroliuoja socialistai ir kad ginkluotoji jos sargyba 
irgi susidėtų iš socialistų, o ne kokių nors atžagareivių.

Sakoma, kad SeipeFio valdžia esanti tai sargybai 
priešinga. Mat, valdžia yra klerikališka. Labai galimas 
daiktas, kad SeipeFis, pralaimėjęs parlamente ir nedrįs
damas eiti prieš sostinės gyventojų valią pats, ir papra
šė svetimų valstybių imperialistus, kad jie padarytų 
“tvarką” Vienoje.

Laiškai iš Lietuvos
• ■ ( I f. v

mais, tai paskelbė griežčiausią 
kovą ir jų C. Komitetams. Tau
tininkai sako, kad seniau Lie
tuvą valdę ne Seimas ir vy
riausybė, bet Centrų Komite
tai. Gi prie jų (tautininkų) 
kraštą valdysianti visa • tauta 
(I). ... ,
Komitetams. Kai po trijų mė
nesių susipyko ir su krikde- 

Tokius absurdus skaityt, ma
nau, šlykštu kiekvienam dores
niam piliečiui. Juk tautininkų 
partija—yra partija, turi savo 
Centro Komitetą, kuris juk ir 
valdo.
ti, kad nelaimei ne tiek tauti
ninkų C. K. valdo, kiek gene- 
ralinis štabas, kurio Plechavi
čius, Skompskis, 
Merkys yra tikrieji 
politikos dirigentai.

Pirmas laiškas
Sučiauptos burnos. — Don-Ki- 

chotiška kova su 'Centrų 
Komitetais.— “Ūkininkų vie
nybė ir t.t.

Lietuvoje jau kelinti metai, 
kaip visi, kas tik moka juodu ant 
balto vedžioti, rėkė ir tebere- 
kia: knyga miršta, laikraščių 
niekas neskaito! gelbėkim spau
dos darbuotojus! Susirūpino 
ir profesoriai, ir direkto
riai, ir rašytojai, ir kiti diplo
muoti darbininkai. Tačiau “pi
nigingasis” sodietis ir kaimų 
bei miestų darbininkas (į ku
riuos juk tie šauksmai ir buvo 
tetkreipiami) apie tuos daly
kus mažai galvojo. Anie mo
kytieji vyrai šaukė, kad vai-!

Teisybė, reikia pasaky-

daryti, bet savo pareiškime ji 
vistiek, pasmerkdama mitingų 
ardymą, nors ir netiesioginiai, 
pasmerkė komunistus, kurie mi
tingą išardė — už tai, kad ne
buvo kviesti jų kalbėtojai.

Savo pareiškime Civil Liber- 
ties Union dar pažymi, kad ji 
turinti taipjau skundų, kad ko
munistai yra išardę dar 
rius darbininkų mitingus.

Tarp kitko pareiškime
mo:

ketu-

sako-

“Sąryšy su tuo mes turime 
pridurti, kad mes esame gavę 
skundų,*kad dar keturius mitin
gus ore išardė organizuotos 
“kairiasparnių” arba Darbinin
kų partijos grupės”.

Tai yra griežtas pasmerkimas 
komunistų, nors jų ir neįvardi
jant, padarytas tos organizaci
jos, kuri pakartotinai gynė ko
munistus teismuose. Am. Civil 
Liberties Union stoja už pilną 
laisvę visiems darbininkams ir 
todėl ji negalėjo nepasmerkti tų 
gaivalų, kurie nors ir reikalau
dami sau pilniausios laisvės, ne
nori kad laisve naudotųsi kiti ir 
net kaip kokie chuliganai, užpul
dinėja ir ardo kitų grupių mi
tingus. Komunistai čia elgiasi 
kaip Rusijoj: juk ir ten tik jie 
vieni turi Ipaisvę, o visiems ki
tiems jie teikia tik kalėjimą ar 
ištrėmimą.

“Atsakant į skundus dėl su
mišimų Sacco-Vanzetti demons
tracijoj Union Square liepos 7 
d., American Civil Liberties 
Union, nors neturi galimybės iš
tirti ir nustatyti legalę atsako
mybę, vienok skaito svarbiu da
lyku pareikšti, kad laisvės žo
džio ir susirinkimų pagrindas 
yra pripažinimas teisės bile 
grupei laikyti ir vesti mitingą 
taip, kaip jai tipka, be kokio 
nors maišimosi ar kliudymo bile 
kurios kitos grupės. Mums, 
kaipo komitetui, nerupi priim
tasis nusistatymas pasirinkti 
ar nekviesti niekur! ų kalbėtojų 
ar tūlų grupių atstovų j kokį 
nors susirinkimą. Tame dalyke 
nuomonės gali skirtis. Tačiaus 
mes visi, kaip vienas, pasmer
kiame pašaliečių maišymąsi bile 
kokiame mitinge ir griežtai sto
jame už tai, kad rengėjų teisė 
turi būti pripažinta. Yra gerai 
žinoma, kad tokiame dideliame 
susirinkime mažos grupės nede
ramas elgimasis lengvai gali su
kelti sumišimą, paniką ar riau
šes. šaltas protas ir paprastas 
žmoniškumas, o taipaju ir ger
bimas civilinės laisvės reika
lauja tokiuose susirinkimuose 
pilniausios tvarkos.

’ y «.* s \
“Civilinės laisvės principas 

apima visus susirinkimus, salė
se ar lauke. Darbininkų gi gru
pėms reikia dar daugiau pareik
šti. Vienos darbininkų grupės 
kliudymas kitos darbininkų gru
pės darbininkams, kokiuo pre
tekstu tai nebūtų daroma, pa
kenkia visam darbininkų reika
lui, sustiprina darbininkų reika
lų kritikus ir sudaro precedentą 
prieš suteikimą laisvės mitin
gams ir susirinkimas, kurios 
reikalauja sau visos darbininkų 
grupės, nežiūrint jų nuomonių. 
Butų tikra tragedija, jei varžy-

V-nas.

Daukantas, 
Lietuvos 
Bet juk 

džia raštų ir spaudos dalykais dar blogiau, negu oficialus 
rūpintųs; valdžir, kaip* neteptasKomitetai. Jeigu, anot 
ratas girgždėjo, tačiau pirmyn ^a-utininkų, prie soc. demokra- 
vistiek po truputį judėjo. 1^ lr v,als^ liaudininkų valdė 

Laikai persimainė. Įvykolne tauta, o C. Ko-tai, tai tau- 
magiškoji 17 gruodžio. jVykoitininkams ta fraz® tinka mili’ 

_ i .. . . ir joną kartų labiau. Smurtinin
kų partija, vos 2% visų gyven
tojų skaičiaus tesudaranti (iš 
85 atstovų tik 3 su kitų dargi 
pagalba teturėjo), dvarininkų 
prietelka ir jų reikalų gynėja 
tik jau valdyti gali ne tautos 
vardu. Kaip juokinga yra to
dėl skaityti “Amerikos Lietu
vio” svaičiojimus, kad dabarti
nė Lietuvos valdžia yra žmo
nių valdžia, kuriuos oficiozas 
“Lietuva” su didžiausiu apeti
tu persispausdina. j

Jei kokia nors valdžia pati 
žino, kad ji jokios 
krašte neturi (kaip 
j u tautininkai), tai 
rau žut bųt atramą

toki diena, kuriai fašistai ir 
tautininkai, jeigu tik pinigų tu
rėtų, įmanytų bronzos ar auk
so pominklą pastatyti. Retas 
kuris tautininkas dabar nesa
ko, kad su 17 gruodžio, anot 
Romėnų rašytojo Horarcijaus 

<“Exegi monumentum eare 
parennius

Regaliųue situ piramidum 
altius...”

(Pastatyčiau umžinesnį pa
minklą, negu varinis, ir aukš
tesnį už karalių piramidų tro
besius...)

Baby Powder
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
lio... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s po kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas jums savo linksmumu 
ir gyvumu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei — Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui odos 
netvarkos.

GYVENIMAS 
Mėnesinis tantalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. 111.

Tel. Boulevard 3669

Bet, pasistatę tokį brangų 
paminklą, tautininkai pasirūpi
no, kad kas jo nedergtų, kad 
nepeiktų, kad dargi artyn kas 
nemėgihtų prisiartinti. Tam 
tikslui visoje šalyje įvedė ka- 
jo stovį su “ypatingais apsau
gos įstatymais”, karo teismus, 
karo cenzūrą, karo cenzorius. 
J<aro, karo, karo... žodžiu sa
kant, visiems skelbiamas mir
tinas karas, kas tik pamanytų 
nugriauti arba net paliesti £r 
šiaipjau liesti gruodžio 17 mo
numentum—paminklą.

Todėl jeigu pirmesnės val
džios kiek rūpindavosi spaudos 
dalykais, tai dabartinė pasirū
pino tik tokius karo cenzorius, 
kurie baigia pasmaugti visus ne 
tautininkų laikraščius. Manau, 
kad gerb. amerikiečiams teko 
skaityti “Socialdemokratą^, 
“Liet, žinias” ir k., ir matyti 
juose ištisus išbrauktus strai
psnius. Laikraščiai tušti neį
domus... Stovi prie mirties 
angos. O jei , pridėsime dar, 
kad yra atsiradę bildu piroksi
linu su spaudžiamomis maši
nomis kovoti, tai- mums bus 
visiškai aišku, kad visi “opozi- 

” Lietuvos laikraščiai jau 
.vių raikščiais x sukabinėti 

savo spaudą. ir tik dar bejėgiai, kolvulsingai 
i. blaškosi.

Kuogrieščiausifri uždrausta

til- 
ne- 
ku-

surengęs 
Tame raši-

paimsiu argumentą 
Semaškos. 

Bendokaitis,

“čia 
sandariečio p. 
Northsidietis 
kalbėdamas su Semaška, pa
sakė: ‘Ką jus, vyrai, darote? 
Skaldote Susivienijimą, suor
ganizavote kitą apskritį ir 
ką jus turite, šešis žmones 
išvažiavime?’ Semaško: ‘Ne 
šešis, bet apie tryliką aš su
skaičiau.’ Trečias iš šalies 
burbtelėjo: ‘Dvylika apaštalų 
yra, trūksta trylikto judo- 
šiaus.’

“Reikia pasakyti, kad Se
maška, taip sakydamas, ne- 
perdėjo ir viso tik apie tiek 
buvo. Na, o juk per ‘Naujie
nas’ buvo
kampanija už tą 
kiį smu^elninkų 
vimą.”

Chicagiečiams, o 
aidės gyventojams,

varoma didelė 
menševikiš- 
(!) išvažia-

I 
ypač north- 
bus įdomu

patirti, kaip komunistų korės- iciniai 
jx>ndentai informuoja apie Chi-J’ 
cagos įvykius i 
Aukščiaus minėtam išvažiavi
me, kaip liudija visi dalyvavu
sieji jame žmonės, buvo publi- kritikuoti valdžios darbai. Jei- 
kos kelefcts šimtų — o komu-^gu tik kuriame laikraštyje, tur 
nistai padarė “dvyliką” ar būt per cenzoriaus neapsižiu- 
“tryliką!” Ir dar jie begėdis- rėjimą, papuola valdžios darbus 
kai prasimano, kad šitas skait- smerkiantis straipsnis, tai tau- 
lines padavęs vienas iŠ SLA. 6 
Apskričio viršininkų.

Susivienijimo apskritį, kuris 
senai gyvuoja, kaipo teisėta or
ganizacija, tas komunistų 
pliauškalas vadina “šmugelnin- 
kais”, ir tame pačiame “apra
šyme” jisai dar šitaip šmeižia 
naująjį SLA. 36 kuopos finan
sų sekretorių, p. Balčiūną, ir 
“Naujienų” redaktorių 
tį. Sako:

“Papė Grigaitis
bučerį p. Balčiūną
padarė sutartį (!), kad jis 
garsins ‘Naujienose’ jo viete
lę po priedanga (!) neva 
naujo finansų sekretoriaus...
Na, ką dabar galima apie 

šitokius begėdiškus plepalus pa- po perversmo dienos paskelbė 
sakyti? .£• kovą visų opozicinių partijų C.

tininkų oficiozas “Lietuvis” 
neranda kitokio vardo, kaip 
“susibankrutavusios partijos 
kelia iš numirusių nebeprike- 
liamas svajones” arba— “susi- 
likvidavusio Centro komiteto 
nariai, nebeturėdami darbo, vėl 
pradėjo kaišyti pagalius į ve
žimo ratus: reikėtų sudraus
ti...” Tokių ciniškų pasakymų,

Grigai- žemiausios rųšies politinio ci
nizmo pilnas kiekvienas tauti
ninkų laikraščio numeris. Se
kančiuose laiškuose aš manau 
ikiek plačiau iškelti . aikštėn 
tautininkų logikos suktumą, po
litinį ir moralinį susibankruta- 

v“ jvimą ir jų argumentų menku- 
” įHią.

Tautininkai jau nuo pirmos

net pas 
nuėjęs

atramos 
šiuo atve- 

stengiasi
susidaryti. 

Taip LietiiMOfe, tautininkai vis
šaukia apie ūkininkų, visokių 
ūkininkų vienybę, laisvą nuo 
J)et kokios politikos. Jų lyde
ris, milijonierius M. Yčas, net 
išleido vi?» » knygoj visų lie
tuviškų ūkiškų partijų progra
mas (ūkininkų sąjungos, ūki
ninkų partijos, vaisi, liaud. są-,‘mas civilinių laisvių New Yorke 
jungos....), kur agituoja už 
vienybės sudarymą.

Apie tos vienj bes galimumą 
ir tokių samprotavimų logiš
kus pamiltus—antrame laiške.

—Radix.
29 d. birželio, 1927 m.

prasidėtų delei kovos tarp pačių 
darbininkų.

Gyvenimui Turinys Rugp. mėn.
Siela ir Medžiaga
Musų amžius
Juliui Janoniui — eilės,
Ič Cikliaus Kalėjime — eilės, 
Ištraukų ištraukos.
Iš mano atsiminimų, 
žemiatė
Prenumerata metams 
Pašei meti_____ ___
Kopija .. 20c

Lietuviai Daktarai
Pasmerkia komunistu 

provokacijas
New Yorke yra svarbi nepar

tinė organizacija American Civil 
Liberties Union. į kurią įeina 
liberalai, socialistai ir komunis-' 
tai ir kurios uždavinys yra gin-1 
ti Amerikos laisves. Todėl ji 
kovoja prieš varžymus visokių 
laisvių ir gina teismuose tuos,1 
kuriuos valdžia puola dėl jų nuo
monių. Tai organizacijai teko 
daugiausia ginti komunistus, 
kurių Palmerio laikais buvo 
daug areštuota, o ir dabar dar 
areštuojama už peržengimą 
Įvairių valstijų “anti-sindikalis- 
tinių” įstatymų. Ypač gynama 
laisvė žodžio ir spaudos ir jei 
kur kokis kalbėtojas lieka areš-1 
tuotas, Civil Liberties Union 
tuoj atsiskubina pagelbon.

Am. Civil Liberties Union - 
yra gal vienatinė nepartinė or
ganizacija, kurios komunistai 
dar neprakeikė, gal dėl jos su
teiktos didelės pagelbos komu
nistams.

Kadangi ji yra Amerikos lais
vių sargyboje ir turi visų pasi
tikėjimų, tai komunistams išar
džius socialistų ir darbininkų 
unijų demonstraciją liepos 7 d., 
Union Square, New Yorke, abi 
pusės v- kaip socialistai, taip ir 
komunistai atsikreipė prie Ame
rican Civil Liberties Union, kad 
ji tą įvykį ištirtų ir duotų savo' 
nuosprendį. Ji atsisakė tai pa-J

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:80 iki 9:80 vakare / 
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

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

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

* ’ i— ..........■ ■ ii

Phone Canul 6222

DR. S. BIEZIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt §t.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 S'o. Westem Are.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan SL 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

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

Tel. Lafayette 4146
jnuo 9 m n v* ry*° Valandos į nuo g 9 Val. vak.

1 1 ■■ii. ■ —
' 1 1 .......... ..................  ..

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicafo, III.

f
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kvotimai visuomenės 
tarnybos vietoms

Kvotimams padavusieji ap- kaip 18 metų ir kurios nėra 
likacijas bus pakviesti tam tik-'dar 45 metų senumo tuo laiku, 
romis kortomis, daug-maž 10 
dienų vėliau po to, kai užsida
rys aplikacijų priėmimas.

Kvotimas bus tose pašto sto
tyse, kur kvočiamieji yra rei
kalingi tarnybai.

.Algos: pradinė mokestis — 
$•1,700 metuos. Algos, sulig tar
nybos Įniko ilginu, pakeliama

(Civils Service Examinalion) iki $2,100 metuose. Yra gali
mybių ir augštesnes vietas už- 

Tuomet ir algos bus ki
tokios.

kai jos bus ekzaminuojamos.
Vyrai, kurie paduos aplikaci- 

turi būti ne žemesni km- 
5 pėdų 4 colių ir turi jie sverti 
ne mažiau, kaip 125 tvarus.

Norintieji gauti aplikacijas 
šiems kvotimams, privalo kreip
tis sekamu adresu: Sccretary, 
Seventh Civil Service District, 
Federal Huildin^, Chicngo, III.

Form

Kvotimai pašto klerkų ir laiškų imti 
išnešiotojų vietai

Priėmimas aplikacijų norin
čiųjų stoti kvotimui 
klerkų ir laiškų išnešiotojų vie
tai pasibaigs rugsėjo 7 dieną, 
1927.

pilŠtO
’ !»l> rn.-t to Kvotimams bus 

leidžiami visi Jungtinių! Valsti
jų piliečiai, vyrai ir moterys. 
Bet pašto departamentas laiš
kų nešiojimo darbui paprastai 
skiria vyrus.

Paklodami aplikaciją as-’ Vienok aplikacijos nebus pri- 
muo turi pažymėti, ar jis nori imtos tų ypatų, kurios serga 
būti laiškų išnešiotoju, ar kler- tam tikromis ligomis, pažymė
ki! ofiso. .lis bus kvočiamas tik tomis aplikacijų blankose.
tai vietai, kuriai pareiškia no- Aplikacijos bus priimtos tų 
ro savo aplikacijoj. ypatų, kurios ne jaunesnės,

Naujienų Skaitytojai
yra skalbiamųjų mašinų istorijoj negirde- 
išpardavimas. Geriausiai žinoma rųšis

štai
tas ... 
skalbiamųjų mašinų labai nužeminta kaina. Pir
kite tą skalbiamą mašiną laike šio išpardavimo 
kuris tęsis t k 2 dienas. ... , ,
Visos musų krautuvės randasi greitu! pasiekia
moj Lietuvių apgyventoj apielinkėj.
Neatidėliok užeik i tą krautuvę artimiausią jūsų 
namų.

,a Week 
k on ■ Rebuilt Washtrs

Keikiu 
2374.

prašyt blankos:

Frankį Liepaką, divorsas, Su- 
perior Ct. bylos no. 462179.

Frankis Kelpšas prieš Besę 
Kelpšienę, divorsas, Superior 
teisme, bylos no. 462180, advo
katas Ilaase.

Marija Adams prieš Antaną 
Adams, divorsas, Superior teis
me, bylos no. 462183, advoka
tai Perlman ir Skolnik.

Veronika Railo prieš Juozą 
Ha.Uo, divorsas, Superior teis
me, bylos no. 462207, advoka
tai Earley ir Flakes.

tai daranti policija tuo tiks
lu, kad apsaugojus trobesius 
nuo iKimbų, kuriomis buk grū
moję Sacco ir Vanzetti šalinin
kai suardyti trobesius. Polici-1 
ja esanti aplaikiusi gumojan- 
Čių laiškų.'

Chicagos mokyklas pereitais 
metais lanke 521,78b mokinių, 
šis skaičius buvęs 18,485 moki
niais didesnis, negu 1926 metų 
mokinių skaičius.

Teismuose

EastKorbakis, 2454
Bankroto peticija ap-

Jurgis 
79th St. 
kričio teisme, Bylos No. 3801.

Marija Eavela prieš Joną 
Eavelą, divorsas, bylos No. 
462103, Superior Ct.

Alfredas Thortus prieš R. 
Thorbus, divorsas, bylos no. 
B. 149845, apskričio teisme.

Margarcta Liepakidnė prieš

w. 
ck- 
lai- 

ve. Savininko žmona, laivo 
kapitonas ir japonietis tarnas 
paskendo. Pats savininkas ir 
jo devynių metų duktė tapo 
išgelbėti.

Chicagos turčiaus C. 
Johnsono laivas paskendo, 
splodavus gazolino tankai

Savininko žmona,

Policija 
valdžios

sau IriausiaVidurmidstis 
vieta nuo automobilių nelaimių 
ChicRgoj. Policijos kapitono 
Matchett’o ■ pranešimu, pačiame 
viduirmiestyje, kur dižiausias 

judėjimas, tik viena ypata ta
po automobilio užmušta nuo 
metų pradžios, kuomet visame 
Cook paviete iki preitos sutar
tos jau 555 asmenys žuvo au-daboja kai kuriuos 

trobėsius. Sakoma, tomobilių nelaimėse.
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Paataba: Mano ofisas dabar rantfasi 
naujoj vietoj 
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Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Nauiienn#*

LIETUVIS
Palengvin* 

esti priežastimi 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino. skaudamą aklų karštį, atitaiso 
UreivaH akis, nuima kataraktą, ati- 
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia «na- 
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

SPECIALISTAS 
(tempimą, kuriekuri*

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

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

kamp. I^ake St. 10 fl.

Model

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Antradienyj ir Trečiadienyj
Besirandančių musų krautuvėse skalbiamųjų mašinų skaičius yra aprube- 
ž i ik) tas ir jų pakaks tik tam 2 dienų išpardavimui. Pirmiaus atėjęs bus 
pirmiaus patarnautas — todelgi ankstibinis pasirinkimas yra geresnis. Ge
riausias ateikite anksti iš ryto.

Patėmykite Šiuos Didelius Barbenus
GVARANTIJA

Jus gaunate naują pa 
rantiją su kiekviena 
mtfsų Febutlt’ skalbia
ma mašina.

Rebuilt Mašiną
Jos yra certifikuotos 
kadangi jos buvo j>er 
taisytos ir pagerintos 
dėl mus, vienos jžy 
mios kompanijos.

30 dienų išmėgi
nimui dykai

duodame tas 
skalbiamas 
laike šešių 
galite permainyte tat 
pagerintas maši n a s 
Gerą atlyginimą už jū
sų senų skalbiamą ma
šiną.

naujas 
mašinas 
mėnesit

Ftsbuilt 
Washers

Easy <H> ... 62.50 
Tho: <x° “’ . 55.00 
Cott eld .. 60.00 
Fedoral ... 45.00 
Mok ........ 67.50
A. B. C. .. 69.00 
Cateract . 62.50 
Ap«<  57.50 
Eden  47.50

Sm U £xtra Chargt for 
T ima Paymonta 

90 Days Considered Ca»b

Kazimieras Kairys
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio G dieną, 2:30 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukęs vienuo
likos metų amžiaus, gimęs 1916 
m., Chicago Heihgts, paliko di- 

, deliame nuliūdime motiną, bro
lius Viktorą'ir Albertų ir patė
vi Stanislovą Valčių. Kūnas pa- 
Šarvotasš randasi 1715 S. Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 10 dieną, 9 vai. ryte( 
iš namų j Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus .gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kairio 
giminės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame, ,
Motina ir patėvis St. Vaičius.

Laidutuvėse patarnauja gra
borius Butkus. Tel. Canal 3161,

Seniausia įsteigta linija

South Į
Haveni

Paimkit savo draugus ir šeimyną 
ant šito gražaus laiyo, kuriat 

yra aliejum kutenamas 

“IROQUOIS”
Nora dulkių Nėra suodžių

Tiktai

75«
ROUND TR1P DAILY

L«>v< Chicago daily 0:41 a. m. Hon>» 
0:30 p. m. Saturday 2:10 p. *i. 
Niaht Beatai Friday 10:10 *. M. 
c.ittfdajr V *. tu.

Nedėl. ir subatoj Round trip $1.50
Pigiomis kainomis Cafeteria 

Collegiate Orkestrą

ŠOKIAI DYKAI

21876-0.
9202—A. 

24416—0.
13004—K. 
24779 -0.
56112—K.
9259—B.

13012—A.
9286—P.
9300— 0.
9306 -J.
9308—J.
9301— K.

13028—V.
9328—B.
9386—V.
24782—A. 
23564—P.
23568—J.
23571—A.
23579—V. A. Rukai
23580—E.
56128—J.
9379—J.

13037—J.
9376—A.
9367—0.
9372—0.
9348—J.
9356—V.

23581 J.
23587—G.
23590—E.
23594—M.
56136—P.
56137-E.
56138—O. Pikelaitei
56140—K. 
56141—P. 
56142-M.
56146 S.
9405—M.

Geštautaitei 
Andriuškai 
Pronckevičienei 
Juciui 
Alasauskienei 
šiauliui 
Urbei i u tei 
Vaitulioniui 
Pociui 
šutkaitei

Grikštui 
Bučienei
Buiviui 
Jatkevičiui 
Žaliui 
Vitkui 
Žaliui 
(tėvui) Šarkiui

Zagurckui 
Eidintui

24780—M. Kristopaitienei 
9276—K. Jankauskui 

13015—O. Grinienei 
13019—A. Sedinevskienei 
9299—J. 
9284—0.

21994—V.
24781—D. 
18017—J.
23554—R. 
23560—0. 
26119—R. 
26122—P.

Laike 
visas

Muilo
Visiems metams. 
6io iSpardavimo, 
kęsas American Family
Muilo flakės duosime su 
kiekviena 
skalbiama

N«w No. 8

Model

TĄYLOP
JlttASHING MACHINE 10 M W
05IWMadiso|Sti

17 B adams St. 6

tOtiANSQUAPESri)|ą

2bO4MibvdukeeAve.
SA: ,OIITH«»I

6148 S. Halsted St

During 
Thi» 

Sale an 
Extra 
Big 

Allow- 
ance 

on 
Your 
Old 

Waeh- 
er

Poškienei 
Kaulakienei 
Poveikiui 
Tamošaičiui 
Rakauskienei 
Morkevičiukei 
Sutkienei 
Juozapaičiui 
Butkui 

Jokubkai 
Lukpctrienei 
Mačikunienei 
Vališauskienei 

Pikeliui 
Barkauskienei

Juškai 
Tarvidaite! 
Blaževičienei 
šliužienei 
Puodžiūnienei 
Kebaitei 
Sniečkaite! 
Taraškevičienei 
Jukniui 
kuodžiui 
Cerbavičiui 

Strazdas 
Armonienei 
Vitkienei 
Jurenienei 

Tamošaičiui 
Jakštui 
Čepeliui
Martini; ienei 
Sakalauskiul 
Genytei 
Mačiulytei 
Križienei

JUSTIH BROTHERS, 5205-7 W. 26th, Cic.ro

RIBLE WASHING MACHINE CO.
1728 Sherman Avo., EVANSTON 

C. E. SUNDBERG CO.
5041 S. Athland Av«.

Wioke Hard* 
wara Co.

503 Madioon, 
Mayuiood

Atdara vakarais
Iki 8:30 iA.kiriant 
I.<‘iter’a krautuvės **■

Nuaipirk sau 
skalbiamą maliną 
nuo Associated 
Washer Kratuvių.

Martin Elao* 
trio Shop 

3236 W. 22d 
_ Stroot

C. E. SUNDBERG C0.
7736 S. Halat.d St.

GUARANTEEELECTRIC SHOP
2826 W.it 22d Stroot

Strovinskui
Saldukienei 
Jurkšienei 
Dumbliauskienei
Zaikauskaitei

Tamošiūnui 
Markauskaitei

Grušui
9395—0.
9385—J.
9429 Socialdemokratui
Išmokėta per kitus bankus:
989—-D. Stasglauskaitei

9269—T.Rakiewicz
21895—0.

8263 P.
21991—J.
9268—M.

Kazlauskienei 
Burčikui 
Šatui
Surgevičaitei

75257—M.
75255—Z.

9340—M.
9335—T.
9324— M.
9322—J.
9332— K.
9334—J.
9331—0.
9333— J.
9325— K.
9338— T.
9326— J.
9337—A. Jasulaitei
9364—J. Rastis

23575—V. Muleriui 
23576—A. 
56124—0.
95955—J.
24784—A.

9154—K.
9193—A.

13008—K.
23541—F.
95953—B.
9260 J.
9277—E.
9264—P.

• 9291—P.
56120—J.

9307—L.
9802 M.
9303—B.
9309—S.

21998—0.
9339— A.

22633 M.
9329—J.

13027—J.

Uždrevaitei 
Margaitienei 
Pocevičiui
Baranauskui 
Staponavičienei 
Jončienei 
iBnkevičius 
Mačerniui 
Barzdienei

Graičiunui 
Nagienei 
Drungelienei 
Beržanskiui

Kaulakienei 
Skuturnai 
Rudaity tei 
Andrejonui 
Palei nskienei 
Gricienei 
Šimkui 
Motuzienei

Šileikiui 
Karveliui

Helena Daukšienė
KIŠKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 7 dieną, 11:30 valan
dų ryto, 1927 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Plauskiuų kaime, Telšių vals
čiaus ir apskričio, išgyveno 
su P. Daukša per 20 metų., pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Pranciškų Daukšą, sūnų Bra- 
nislovą 19 metų, dukterį Hele
ną 16 metų, du broliu Stanislo
vą ir Petrą Riškus taipgi švo- 
gerj Petrų Daukšą su žmona ir 
šeimyna Amerikoje ir Lietuvoje 
2 broliu ir seserj. Kūnas pa
šarvotas, randasi 644 W. 18th 
St. kampas Rubie St.

Laidotuvės jvyks Seredoje, 
RugpiuČio 10 diena, 9 vai. ryto 
iš nanr.j j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Helenos giminės, 
(lt augai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
tuvėse ir suteikti jai paskutinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, .
Vyras, vaikui ir giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas. Tel. Roosevelt 
7532.

J. F. RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse r.atar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidir- 
bystSs.

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

SKYRIUS:
32^8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
.....- ....... /

BILLY’S UNCLE

My \JOCX 
T00*< - VMtN 

tme. vwja 
JUST TAMS. O*E. 

VjOCK^T HV» Fl*£,

' \ C AM “Stfc. X
OObkES ©F vre>* i 

6UMP\VJ' OUT l
TVAE«5e. BŪT \ CiU’ėSS 

. TWEY5«L to© bvm 
> PUAYltĄ' YJLAJP-VKCG 
\ TO TAKt f\N\ bXOT\C% 
V OF MF-l r^-

HE* BOV 
G AM T FteH 

z

’CAK'T FlfcH
HEAR

— TVVKV5 A 
Q^.

GOSH- v— 
l DUNNO*

1 NtV W Ttt£D 
. TAkKlNG > 
\ TO ’EtAl /

<VS»VOR5>

_ BENTONCAe HARBOR
' &ST. JOE

Throuch Tlcket* to *11 Shore Elne Motor 
Coach Co. polntr vi* SoUth^ Horjjn

BALO AT L CK ...
HOLLAND ..........
GKA.M) BAPIOS. 
(IKAND HAVEN . 
MVSKEGON .... 
EABt l’AML LĄK« M ___________
Scotsonia 'Lith-Monor) $1.25 
Miami Park Beach ........... $125
Dtrecl conncctlonr for OUn, AnąMti. . 
Pullman. Bangor, Silver-Saddl* LtTeo. 
Roomvelt H!1U and Shore CrOat. 

Ali achcdulea daylitht savin? Ūme.
South Haven Line Docka—N. W. EimI ef . 
Municipa) Pier (Grand Av. A ChlcafA ) 
Av. care to pier).

Phone Superior 7800

Tei. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

3307 Auburn A’ e.
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balza m notoj as
2314 W. 23rd Plące 

Chicago, Ilk
Patarnauja laido

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

Tbl. Canal 1271 
ir 2199

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illnesshasclaimedyouforavictim, 

f f your health is poor, your vitality iow, 
build back robust health with Tanlac.

lt is nature’e own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over SB 
million bottles already sold.

Many thousands of happy hcalthy 
- folks owe their present sparklmg health 

to Tanlac. Some of these are yourovp 
neighbore. They’ll gladly tell h<>w 
Tanlac restored them to robust heaKh. 
Over a hundred thousand lettera frosp 
grateful friends are on file thank* ig 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggist has Tanlac., Getai) ial 
bottle today, and start on the road bade 
to vigorous, sturdy health.

■ rTR- A k/ Jt.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ii vietos tai 
“vvaste baske fe”, 
dėžėj.

Na, ir suprask 
jimo “geradarių”

rezoliucijai 
t. y. atmatų

tų Susivieni- 
norus! Gaila, 

kad yra žmonių, kurie nepažįs
ta vilkų avies kailyje. Jei visi 
suprastų jų veidmainystę, tai 
kai matai juos išmestų už SLA. 
durų. O dabar šarlatanai, 

A- anot Dantos, patys triukšmau
ja, o kaltę meta ant kitų.

Ar ilgai taip bus? Man ro- 
idosi, kad ilgai taip būti negali. 
Susivienijimas nėra politinė 

___  , organizacija, lodei politikie- 
tų. Viskas ėjo greitai ir sklan- rįanls triukšmadariams jame 
džiai. Mat. svarstyta visi l)al>“!vjetos būti neprivalo. Musų Ci- 
rasti reikalai: komisijų inpoi- cer() |<Uopa per ilgus laikus 
tai, ligonių lankytojų raportai, į)UVO ramj. Visiems duota juo 
kuopos reikaluose nekalba nje" pj|niausįos teisės, nes pirminin
kas, dar pora punktų ir susiiin-^.p nuajstH|ęS( 0 prje 
kimas užbaigtas. ^ja prįklauso įvairių nuomo-

O čia, lyg tyčia, gengė susi- nių žmonių iš senų laikų, t. y. 
rinkusi ir, galima matyti, lau- nuo 1912 metų.
kia ko tai. Taip ir buvo. Ateina
ĮHinktos Susivienijimo reikalais šiandi jej
kalbėti. Pirmininkas pasaukiaI bintojai. ......
paklausia, kas ką tunte paša-1 Jjen)
kyti Susivienijimo reikaluose ? i - 
Ar visi gaunate “Tėvynę”? ir 
taip toliau.

Tuojaus Danta prašo balso ir! ra jie bando visur. Bet Cicero  j 
sako, kad norįs kalbėti Susi-.jų pastangos nfepavyks, nes vi- 
vienijimo reikalais. Na, ir pra- siems aiškus yra jų raudonasis 
deda rėkauti, kas tik jo makau- įi biznis, 
lei vaizduojasi. Pila ką tik tu
rėdamas. Daugiausia tenka Vi- 
taičiui. Grigaičiui, Jurgelioniui 
ir kitiems SLA. darbuotojams., 
Kaip, girdi, jie drįsta skaldyt#

Cicero
Susivienijimo Lietuvių 

merikoje 194 kuopa laikė susi
rinkimą rugpiučio 2-rą dieną 
Lietuvių IJuosybės svetainėje. 
Kaip vasaros metu, žmonių at
silankė ąemažai — apie 40 ypa- !

Viskas buvo ramu butų ra- 
i ne Maskvos 

Tiems gaivalams 
is 

'/ visur negerai, kur tik jie nega
li uždėti ant kitų sprando sa
vo diktatūros. O uždėti diktatu-

—Senas SLA. Narys.

SLA. 36 kuopa auga
Maniau, kad kas nors para

šys apie SLA. 36 kuopos susi
rinkimą, įvykusį rugpiučio 3 d., 
bet, matyt, visi “busy”, todėl 
pamėginsiu aš jį aprašyti.

Kiek man teko pastebėti, šis 
kuopos mitingas buvo vienas 
pasekmingiausių visoje 36 kp. 
istorijoje. Tokią pat nuomonę

musų širdis, o jie tai darantys 
tokias šunybes. Turime. i»’rdi, 
protestuoti.

Ir tas nusidėvėjęs kemis* 
tauzija apio pusvalandį apie 
viską ir vis “dėl Susivienijimo 
gerovės”. Jo mandrios galvos 
supratimu. Gegužis ir Vitaitis. 
negali geležinkeliu važiuoti, Su-1 girdėjau ir iš daugelio kitų da

nes tai gyvavusių susirinkime 
Kai kurie ju tiesiog

sivienijimo reikalais, 
brangiai kaštuoja Susivieniji-
mui. Po to barškalo kalbos pir- skirstydamiesi namo,

narių, 
gėrėjosi,

mininkas pareiškia, kad jei kas kiam smagiam ir tvarkingam 
mato ir gali įrodyti, jog SLA. I mitinge, tai esą, malonu ir lai-
viršininkai daro negerai, tai 
reikia ir galima duoti patėmiji- 
mai. Bet Susivienijimo 36-tą 
kuopą tai palikime ‘ nuošaliai. 
Jie susitvarkė ir ateitis paro
dys, kas kaltas.

Bet pirmininko pastaba nie
ko negelbsti. Vienas paskui ki
tą organizuoti “tavoršeiai” kal
ba ir kalba, jog 36-ta kuopa 
suskaldyta, ir buk dėl to kaltas 
esąs Grigaitis. Pagalios ir rezo
liucija pasirodo — ir išrištas 
tas klausimas. Perskaito rezo-l 
liuciją ir palieka komisijai 
idant pasiųstų “Tėvynei” Ti
kiu “Tėvynės” redaktorius tu-

kas praleisti!
Nežiūrint to, kad susirinki

mas Inivo laikytas (dėl Audito- 
i’ijos užveizdos keistos “politi
kos”) no toje vietoje, kur jie 
pirmiau įvykdavo, o Mildos sve
tainėje, teėiaus narių atsilankė 
i jį daugiau kaip 120. Prieš 
kuopos peiorganizavimą šitiek 
žmonių retai kada sueidavo— 
negut tiktai į toki us mitingus, 
kuriuose būdavo laukiama stam
baus “mūšio” su bolševikais. 
L‘, nežiuirnt to, kad šis mitin
gas buvo pusėtinai didelis, ja
me nekilo jokių kivirčų apie 
triukšmo. Nariai jautėsi, kad

i jie iš tiesų yra susirinkę svars- 
i tyti broliškos (fraternal) orga

nizacijos reikalus, o ne peštis 
dėl kokių ten partijų ar politi
kų.

I

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad SLA. centras per nau
jąją kuopos valdybą jau siun
čia pašalpos 36 kuopos ligo
niams. kurie buvo užsimalda- 
vę dar Lietuvninkui esant fi
nansų sekretorium; dabar Lk*- 
Juvninkas ir jo sėbrai yra pa
šalinti iš kuopos valdybos, to
dėl centras su jais nebeturi 
nieko bendra. j

Adv. Kl. Jurgelionis prane
šė kuopai, kad SLA. Pildomoji 
Taryba davusi jam įgaliojimą 
ginti Susivienijimo reikalus nuo 
buvusios 36 kuopos valdybos ir 
buvusiųjų, kuopos narių, kurie 
dar iki šiol priešinasi centro 
patvarkymams ir negrąžina or-Į 
ganizacijos turto. Jisai paaiški
no, kad savo smarkavimais tie 
priešginos neatsieks nieko kito, 
kaip tik praras savo teises or
ganizacijoje.

Tolinus, kuopa vienbalsiai 
nutarė paskirti vieną atstovą į 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
bendrovę ir tris atstovus į 
Bridgieporto draugijų susivieni
jimą. Taip pat viebalsiai tapo 
nutarta prisidėti prie SLA. 6 
Apskričio, išrenkant 10 atstovų. 
Su bolševikų kontroliuojamu 2 
Apskričiu kuopa daugiau ne
benori turėti jokių ryšių.

Atėjus naujų narių priėmimo 
punktui, pasirodė, kad 36 kuo
pęs organizatoriai, p-ia Kemė- 

I šiene ir p. Bračiulis, pasidarba
vo puikiai: susirinkimui buvo 
priduota apie 40 aplikantų, 
tarpe jų—bene 35 jaunuoliai, 
šituos jaunuolius prirašė prie 
kuopos p-ia Kemėšienė (kuri 
turi specialį įgaliojimą iš SLA. 
centro organizuoti į Susivieni
jimą jaunuolius). Kuopa, ga
vusi šitokį stambų “prezentą*\ 
nutarė ne tik priimti aplikan- 
tus, bet ir paskirti tam tikrą 
komisiją, kad ji rūpintųsi jau
nuolių lavinimu ir auklėjimu.

Per visą susirinkimą finan
sų sekretorius, p. Balčiūnas, ir 
iždo globėjai priiminėjo narių 
duokles. Tarp kitų buvo pri
duota mokestis ir suspenduo
tosios vald.vbos iždininko, kurio 
vardu bolševikėliai dar vis mė
gina dumti publikai akis.

—Buvęs mitinge.

Lietuviu aptiekoriy reikalu
Pullman, 
lietuvių 

reikalu

turįs ap- 
725 Wesl 
aptiekoriy 
išsireiškė

Mirus nariui, 
kvietkų už $10.
nuo 1924 metų bu- 

veiklus. Rengė išva- 
ballus, piknikus, va-

taip vyrai nariai, kaip mote
rys. Narių mokestis tik 10 
centų mėnesy.
perkama

Kliubas 
vo labai 
ižavimus,
karus; taipgi lošė teatrus ir 
rengė kitokias pramogas. Tik 
viena bėda, kad neturime tin
kamos vietos mitingams laiky
ti ir parengimams. Bet dabar, 
matyti, veikimas kiek apsisto
jo. Nrkurie kliubiečia sako, 
kad priežastis veikimo suma
žėjimo tai partyv iškurna s, ku
ris užgauna neprigulmingų 
kliubiečių jausmus.

Pirm poros savaičių 
nelaimė Oną Norkaitę 
tų mergaitę. Ji tapo 
ta automobiliui įvirtus
bę. Kliubas laidotuvėms bu
vo nupirkęs gėlių, kadangi ne
laimingoji mergaitė buvo duk
tė kliubo nario.

—M. K. Paulaitis.

patiko
12 mc- 
užmušr-

Cicero

pus-Metims
Lempų Išpardavimas

I 2596 iki 4096 Numušimas

72 We»t Adams Street

ir Floor 
Nupigintos Lempos 
Kiekviena yra bawnaa. Už
dangalai vieni pirmiaua kai
navo iki $25. Jie turi trigu 
bus pamušalus, padengti 
su pliluotu georgette ir ui 
baigti su spurgai? »r apsiu
vinėti auksu stugom. t^empo, 
baigtos aukso lakieriu.

Kaina dabar

U2.W. W.15 
Sutaupyk ir ant šių 
lempų

P-as Tupikaitis, 
tieką Wcst 
123rd St., 
įasociacijos 

sekamai:
Smąnymas geras, jei v • i y- 

hč butų. B‘c <oc. v^yLės :»l - 
| tiekoriai neparodo. Aptiekoriai 
buvo kedetą kartų susirinkę, 
turėjo organizaciją, bet jos vy
riausybė pranyko todėl, kad 
nieko neveikta.

Kai dėl ekonominės kalba
mos asociacijos reikšmes, tai 
man rodosi, kad rasi galima 
butų daryti šiokio tokio spau
dimo į išdirbėjus, o kita- gal 
lengviau butų laikytis ir prieš 
sindikatų aptiekus.

Butų gerai, kad visi lietuviai 
aptiekoriai susirinktų, bet svar
bu yra, kad visi, kad juo dau
giau jų butų. Tokiame susi
rinkime pageidaujama butų tu
rėti ir tuos aptiekininkų, ku
rie šiandien dar neturi savo 
aptiekų, bet yra registruoti ir 
gali turėti jas ateityj.

—Reporteris.

Ši puiki stalo 
lempa po kai
rei yra pada
rytu i& meta 
lo, o uždanga 
Yas iš plisuo- 
to georgette 
Lengvai pri 
kergiama dės

kiek naudinga

Summit
Iš pietvakarių kampelio

Ne labai daug kam yra 
noma apie lietuvių judėjimą 
Chicagos pietvakarių kampe
ly!, kuris randasi Archer Avė. 
apielinkėj, ypač Summit’o pa- 
rubežyj.

Lietuvių čia gyvena apie 70 
šeimų ir keliolika pavienių. Gy
vuoja 15-tos wardos politinis 
lietuvių kliubas jau nuo 1924 
metų. Narių randasi kliube 
apie 65. Kliubui priklauso

v 2Ž1

kuri randasi 946 West 19th St. I 
Pašautas jis tapo kaklan, deši
nėn pusėn, kitas šūvis pataikė, 
pilvan iš kairės pusės, o tre-j 
čias—kairės kojos riešan. Pa
šautasis nugabenta į County 
Hospital. Pašovė jį policininkas 
14-to distrikto, kai Nyhanmėgi- 
no padaryti “hold up”. šį įvy
kį matė daug žmonių, jų tarpe 
ir vienas lietuvis, p. Petkus, 
kuris
Avė. Nyhan yra 25 metų am- j ant visados. 3344 So. Halsted St.’ 
žiaus

CLASSIFEE.D ADS
Help Wanted—Malė Real Estate For Sale

Darbininkų Reikia Namai-žemi Pardavimui

REIKALINGA patyrusių “hand top MARQUETTE Manor šiaur-Rytinis 
collar” siuvėją rankomis ir prie ma- kampas 66-os ir Rockvvell St., 58x125. 
šinos “canvas” beisterių ir preserių Labai prieinama kaina. Pašaukit Re- 
prie vyriškų kautų. Goldstein Cloth- public 6765.
ing Co., Cyclone Stntion, N. Chicago, 
III.

gyvena 4602 California

čiagimis vaikėzas.
—Report.

CLASSIFIED APS.]
Kas, ką, kur, kada

rengia, veikia ar kviečia

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę i tai, kad 
jūsų teisės Susivienijame pirmiau
sia priklauso nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniu! užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane j namus ir užęimo-

. —J. Balchunas, 
SLA. 30 kp. ifnansų »",Št.

Niekas nedrįs ginčyti, kad 
Cicero auga kaip ant mielių. | kėkite. 
Nauji namai digsta lyg grybai 
l>o lietaus.

Už mėnesio-kito bus užbaig
tas dvidešimties flatų aparta- 
mentinis trobėsis 
gatvės ir 5G-tos avė. 
džiulio namo savininkas 
lietuvis, p. Kemtis, ir, 
sakyti — tikras lietuvis, 
pasitikintis.

Pradėjęs 
svajoti, p. 
p. Švėgždą, 
ninką, 
rio ir paskolos. P-as Švėgžda 
su paskolomis yra gerai apsi
pažinęs, rekomendavo lietuvių 
banką — Metropolitan State 
Bank’o vedėjus.

Pastarieji, kaip 
mielu noru sutiko 

i ti finansiniuose 
Kontraktorį taipgi 
vo p. Švėgžda. Kontraktoris yra 
p. Aleksas Kridčius. Jau kele
tą metų kaip trol/čsių statymu 
užsiima ir turi geras pasekmes. 
Jis sąžiningai ‘kontraktus iš
pildo, o tai lengva atlikti, kai 
turi gerus, patyrusius darbi
ninkus.

P-as Stasiūnas — geras dai- Į mas dėl Soft brink pariorio. 2555 
lydė dar iš Lietuvos. Prie jo 
gi gerai ir kitiems dirbti, ir 
šioj kolonijoj jis yra jjastątęs 
daug gražių namų. Taipgi gra
žus trobėsis netrukus bus pa
baigtas statyti ant 50th avė. 
ir 22-ros gatvės. Tai yra Wes- 
tern Electric kompanijos sa
vastis. 'Pas trobėsis bus atmin- 

mirusio pereitais metais 
vice-prezidento, Al-

ant 18-tos 
šio di- 

yra 
galima
savais

namąapie naują
Kemtis kreipėsi į 

lietuvį realestati- 
klausdamas kontrakto-

lietuviai, su 
tarpininkau- 

reikaluose. 
rekomenda-

REIKALINGAS barberys, darbas

Musical Instruments
MuzikoR JnjBtrumentai

$750 Plnyer Pianas už $105 su ro-

PARDAVIMUI didelis namas, 
vienas flatas 5, kitas 6 kambarių, 
beiznientas; namas randasi 18th 

, ir Washtenaw avė. Pigiai — tik 
$9,700.

A. S. Gaworek 
1937 S. Kedzie avė/

musų Cicero iš die- 
auga, bujoja ir ple-

Aiai 
kompanijos 
brighto.

Vadinasi, 
nes dienon
čiasi. Jau pradėta naujos gat
vės taisyti. Kai jos taps patai
sytos, bus labai gerai automo
bilistams. —Naujienietis.

18-tos gatvės apipliukė
D. Nyhan, gyv. 1831 So. 

Union Avė., tapo pašautas va
kar, rugpiučio 5 d. karčiamoj,

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras 

įsus reikalingus pamokinimus 
r žinias apie šios šalies tvar
tą ir valdžios farmą, anglų ir 

‘‘ietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
’ormoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj vai 
jtijoje ir lengvai' gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
nas 25 centus.

Chicago, UI.
Naujienos

1739 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Auditorium B-ves 
mėnesinis susirinkimas įvyks Pirma
dieny, Rugpiučio 8 d., 1927 m. 8 vai. 
vakare, Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St.

Gerb. Direktoriai ir Draugijų atsto
vai, nepamirškite visi atsilankyte.

Nutarimų rašt.

Bridgeporto Lietuviu Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinki 
msa atsibus Antradienyj, Rugpiuči 
9 d., 8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Pra 
šau visus draugus pribūti laiku ir at 
sivesti draugus perstntyt j kliubą.

Valdyba

,Dr-stė Palaimintos Lietuvos laikys 
mėnesini susirinkimą Seredoj, Rugp. 
10 d., Lietuvių Auditorijoj, ant Hals- 
ted g-vės. Pradžia 7 vai. vakare. Na
riai meldžiami skaitlingai atsilanky
ti. Ig. Žilinskas, rašt., 1526 S. 48th Ct. 
Cicero, III.

For Rent
RENDON 6 kambarių moderniškas 

flatas, garu šildomas. $60 rendos mė
nesiui, 5647 S. Rockvvell St.

RENDA1 Storas tinkantis dėl viso
kių biznių. Fixturiai randasi Store. 
Tik reikia savo skelų. 4 kambariai dėl 
gyvenimo. Renda $25.00. 3628 South 
Union Avė. 2 užp.

PASIRENDAVOJA Storas tinka-

W. 69th st. Hemlock 7981

Personai 
Asmenų Ieško

Aš Frank Bakutis pajieškau 
Petro Vienis. Turiu svarbų rei
kalą. Malonėkite atsišaukti. 
Frank Bakutis, 1932 String St., 
Chicago, 111.

PA J IEŠKAU brolio Jokūbo Mic
kaus, pdeina iš Kauno rėd., Šiaulių 
apskričio, Šiaulėnų valsčiaus, Levikai- 
nių kaimo. Jau 4 metai kaip nuo jo 
nieko negirdžiu, pirmiau pas manę 
gyveno Moline, III. Pajieško sesuo 
Barbora Mickaitė, po vyru Tarasevi- 
čienė. Mrs. Bessi Tarasevich, 3426 S. 
Wallace St., Chicago, III. Prašau greit 
atsiliept.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MOTERų sortuoti “wasto” popierii, 
su ar be patyrimo. Atsišaukite 1451 
So. Peoria St.

REIKALINGA patyrusių moterų 
lopymui maišų. Consolidated Bag & 
Buriu p Co... 822 So. Paulina

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

LIETUVIS Salesmanas reikalingas. 
Pastebėtina proga salesymnui, kuris 
uri patyrimo, arba kuris galės atsa
kyti reikalavimams vaikštinėti po ci
garų krautuves, drug Storius, groser- 
nes ir kendžių krautuves Chicugoj ir 
apiclinkėse ir atstovauti senai įgy- 
vendentą tvholesale tabakos jobberių 
staigą. Turįs nuosavą karą ir galin
us kalbėti lietuviškai ir čekiškai pa
geidaujamas. TARK Co., 3600 Ogden 
Avė. tarpe 9 ir 11 v. r. Rockvvell 4433

$760 Playor Pianas už $105 su ro- SU maž" (mokSjimil galite 
lėmis ir benčium. Pamatykit 6136 So nupirkti naują 6 kambarių inu- 
Habted St. ro bungalow puikiai pabudavo-

ta ir moderniškai įrengta. Jei 
įkas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 

PARDAV1MUI Elektrikinė ledui (,uette Park apielinkėje, tik 
mašina, pumpa dėl vandens, luch ... ... ,
kaunteris. Daiktai mažai vartoti, trejetas blokų nuo parkų, arti 
Parduosiu pigiai. Aurora, III. Telefo- ’ gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 
nas 5077.________________________ jag ^aug ]cngViausias išmokėji-

$60,000 vertės naujų bankruto ra- mo s4ly£as- Kreipkitės.
kandų. Sutaupykit pirkdami šiuos 7114 S. Campbell Avė. 
naujus rakandus. Pigiai greitiems 
pirkėjams. Gražus Mohair parloro se
tas, riešutiniai valgomoj kambario sel 
tai, bufetai, 2-3-4. šmotų miegruimio 
setai, Wilton kaurai, lempos, veidro
džiai, stalai, Coxwell krėslai, 4 kam- ANTRIEJI morgičiai byle kokia su- 
barių outfitas tik $340. Dykai dasta- ma, padaryti ir nupirkti į vieną die- 
tymas, Fireproof Storage, 6542 N.Iną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
Clark St., atdara vakarais iki 10, 2, mane pirmiausia.
blokai N. nuo Devon Avė. H. EPŠTEIN,

155 No. Clark SI.
Room p20 Central 6260

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pirmos klesos bu-j 
černė, geroj vietoj. Turi būti parduo-; 
ta greitai.’ Labai pigiai. 5009 S. A«h-I 
iand Avė.

PARSIDUODA
Arba pasirendavoja gaso stotis ir 

Road House ant dideliu automobilių 
kelio 79th ir Archer Avė. Malykit 
savininką 6 vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
4405 So. Fairfield Avė.

Phone Lafayette 5948

PARSIDUODA soft drink parlor 
geroj vietoj. 2700 W. Arthington 
avė.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IŠ

PARDAVIMUI pigiai valymo ir 
prosinimo kriaučių šapa. 3310 South 
Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous 
įvairus

PARSIDUODA krautuvė, cigarų, 
cigaretų, kendžių, ice cream, groser- 
nė ir notion. Geras biznis. Priežas
tis pardavimo, savininkas mirė. 1609; 
So. Halsted St. .. , hų, trokų patarnavimas Chicagoj ir

PARDAVIMUI karčiama geroj vie- mo Didžiausia ir gerb 
toj, Keras biznis. 4 ruimai pagyve- dengimo jstaiga Chicagoj. 
mmui. 11942 So. Michigan Avė. unijos darbininkai sarr

PARDAVIMUI saliunas, turiu 2 biz
niu, noriu vieną parduoti. 549 West 
•18th St. ir 1818 Canalport Avė.

ANT PARDAVIMO grosemė arba 
pajieškau partnerio. Butų geistina, 
kad atsišauktų moterų, vienam per
sunkti. 3423 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 2 pagyveni
mų namas po 6 kambarius ir 
medinis namas iš užpakalio, 2 
pragyvenimų po 4 kambarius. 
Priešakiniam name randasi va
nos, elektra ir kiti patogumai. 
Užpakaliniame name vanų nė
ra. Raudos neša apie $90 į mė
nesį, o kainuoja tik $7,000.

PARSIDUODA 3 pragyveni
mų muro namas ant West Sidės, 
po 6 kambarius, beismentas ir 
pastogė, vanos, gasas, elektra 
ir dviejų karų garažas. Rendos 
neša į mėnesį $131. Kaina to 
namo $14,000. Atsišaukite pas: 
Ben. J. Kazanauskas, 2242 W. 
23 Place.

PARSIDUODA 4 flatų muro 
namas po 4 kambarius, cemen
tinis beismentas, vanos, elekt
ra, gasas ir vienam karui ga
ražas. Namas yra tik 7 metų 
senumo. Greitam pardavimui 
parsiduoda už $12,500, cash 
reikia tik $2,500.

PARSIDUODA 7 kambarių 
medžio cottage ant West Sidės; 
vana, elektra, gasas ir galima 
padaryti beismente pragyveni
mą. Prekė tik $3,500. Ben. J. 
Kazanauskas, 2242 W. 23 PI.

PARSIDUODA LOTAS 
N. E. Comer 68th So. Artesian Avė. 
41x125, tinkantis dėl apartmento ar 
ko kito, kaina pigi, atsikaukit greitai, 
6 vai. vakare.

JUOZAS VILIMAS 
4405 So. Fairfield Avė.

Phone Idifayette 5948

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas. Parduosiu pigiai už $3500.00.

919 West 18th PI.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi-

apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
Didžiausia ir geriausia stogų 

’ _ Tik paty-
unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

KRAUTUVIŲ FLKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Re stau rantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 So. State Street.

Bridgeport PainHng
& Hardvvare (.o.

Malevojam ir popieruojam. Ūžia ik o m 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Te! Lafayette 8705—8700

Chicago
ELECTRIC KONTRAKTORĮ Ub

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

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

Phone Victory 7452

Educational 
Mokyklos

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

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

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir go
rinus išmoku to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDKRAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street


