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I )u Kanados aeropla
nai skrenda į Angliją
VVashingtono valdžia ne

leidžia parduot ginklų 
. Rusams W

Kominternas kovojąs darbo 
unijų bankus J. Valstybėse

Kanados aviatoriai skren-1 Neleidžia parduoti šauja- 
da j Angliją mu ginkly Rusams

LONDON, Ontario, Kanada, 
rūgs. 1. — Kanados lakūnai, 
kapt. Terry Tully ir Įeit. James 
Medcalf, šį rytą kaip 6:34 vai. 
išskrido iš čia per Atlanto van
denyną į Ix>ndoną, Angliją. Jie 
skrenda Stinson-Detroiter mo
noplano Sir John Cariing. Pa
keliui jie sustos tik Harbor 
Grace, Nevvfoundlande, pasi
imti daugiau gazolino.

Kiti du kanadiečiai 
skrenda j Angliją

WINDŠOR, Ontario, Kana* 
da, rūgs. 1. — Monoplanas 
Royal Windsor su lakūnais 
Phil VVood’u ir C. H. (Duke) 
Schiller’iu šiandie* kaip 9:18 
ryto išskrido iš čia į VVinuaorą, 
Anglijoje. Prieš kelionę per 
Atlanto vandenyną jie gal būt 
taip pat sustos Ncvvfoundlunde 
daugiau kuro pasiimt.

Lakūnai gabena su savim 
vainiką su antrašte “Nunges- 
ser-Coli“, kurį, lėkdami, jie 
numes į vandenyną žuvusiųjų 
franeuzų lakūnų atminimui.

Britų lakūnai per At. 
lantą prapuolė

Apie Anglijos lakūnus, ka
pitoną Leslie Hamiltoną Ir 
pulk. F. Minchiną, kurie Fok- 
kero monoplanu St. Raphael 
vakar rytą išskrido iš Upa- 
von’o, Anglijoj, į Ottawą, Ka
nadoje, iki šiol nėra jokios ži
nios. Bijoma, kad nebūtų at
sitikus nelaimė, t •

Savo monoplane lakūnai ga
beno, kaip pasažierių, sklidi
mo finansuotoją princesę Low- 
cnstein VVertheim, 62 metų am
žiaus moteriškę.

Prez. Hindenburgas patin- 
. ka vokiečiams

Prašo, kad jis ir toliau neatsi
sakytų būti respublikos gal
va.

BERLINAS, rūgs. 1. — Bu
vęs kaizerio sosto šulas, o ca- 
bartinis respublikos preziden
tas Hindenburgas, matyti, pa
tinka vokiečiams. Jie jo prezi
dentavimu patenkinti. Del an- 
dais pasklidusių girdų, kad 
Hindenburgas žadąs spalių mė
nesį, švęsdamas savo 80 metų 
gimimo sukaktuves, rezignuoti 
iš prezidento vietos ir visai pa- 
sirtaukti iš politinio gyvenimo, 
dabar daroma į jį didžiausio 
spaudimo, kad jis tokio žings
nio nedarytų.

Tarp tų, kurie graudena 
Hindenburgą pasilikti Ir toliau 
respublikos galva, yra daug 
respublikininkų vadų ir dagi
socialdemokratų.

Valstybės departamentas sulai
kė išgabenimą į Sovietiją 
150,000 karo šautuvų

' WASHINGTONAS, rūgs. 1. 
— Rusijos sovietų valdžios a- 
gentai andai buvo padarę New 
Yorke kontraktą su tam tikra 
Amerikos firma dėl 150,000 
šautuvų sovietų kariuomenei, 
bet pasirodo, kad tų šautuvų 
sovietai negaus. Kai advokatai, 
atstovaują abiems kontraktą 
padariusių pusėms, atvyko į 
VVashingtoną, valstybės depar
tamentas, davė jiems žinoti, 
kad jis tai transakcijai nepri
tariąs.

Sovietų suderėti šautuvai Jau 
buvo pristatyti į New ¥orką, 
ir iš čia turėjo būt išsiųsti. 
Dabar spėjama, kad sovietų a- 
gentai bandys pirktus šautu
vus krauti- į laivą New Yorko 
uoste ir pažiūrėti teismo keliu, 
ar valstybės departamento žin
gsnis yra teisėtas.

Britai rengiasi pulti kiny 
piratus

LONDONAS, rūgs. L—Pra
nešimas iš Honkongo sako, kad 
Britų laivynas rengiasi vėl pul
ti Kinų piratų (jūrių plėšikų) 
lizdus Bias įlankoje, kadangi 
jie iš naujo ėmė užpuldinėti 
Britų ir kitų kraštų laivus. 
Pastaromis dienomis tie jūrių 
plėšikai jau du svetimu alivu 
apiplėšė. Praeitą antradienį jie 
puolę apiplėšė garlaivį Yats- 
hing, priklausantį Indo-China 
Steam Navigating kompanijai, 
ir pabėgo į Bias įlanką su 10,- 
000 dolerių vertės grobiu.

Daug užmuštą tikybinėse 
riaušėse Indijoje

ALLAHABADAS, Indija, 
rūgs. L — Bareilley, Jungtinių 
Provincijų sostinėj, ir Cavvpo- 
re kilo didelių tikybinių riau
šių tarp indusų ir musulmonų. 
Bareilley buvo trylika žmonių 
užmušta ir 96 sužeisti. Cawn- 
pore, kaip pranašu, penkios de
šimtys asmenų buvę užmušta 
ar sužeista. Kautynės ėjusios 
visą dieną ir naktį.

Vis dar bijo “Sacco-Van- 
zettį demonstrantų“
ĘUENOS AIBES, Argentina, 

rūgs. 1. — Į Buenos Aaires at
vyko naujas Jungtinių Valsty
bių ambasadorius, Robertas 
Woods Bliss. Del apsaugos nuo 
Sacco-Vanzetti demonstrantų, į 
ambasadą lydėjo jį stipri poli-
cijos sargyba.

Kominternas kovojąs dar
bininku bankus Jungi.

Valstybėse
NEW YORKAS, rūgs. L — 

Petej J. Brady, Fedęration 
Bank and Trust kompanijos 
pirmininkas, laišku, kurio ko
pijas jis pasiuntė tūkstančiui 
New Yorko bankų direktorių, 
kreipia jų dėmesį į tai, kad 
treciasis [komunistų] interna
cionalas instruktavęs savo se
kėjus Jungtinėse Valstybėse 
kovoti darbininkų unijų ban
kus. Prie savo laiško Brady 
prideda ir korespondenciją 
tarp Ivy L. Lee, sovietų pripa
žinimo šalininko, ir Ralpho M. 
Easley, National Civic Federa
cijos vykdomosios tarybos pir
mininko, kurs sovietų pripaži
nimui priešinasi.

Savo laiške Brady sako:
“Praeitą mėnesį trečiasis in

ternacionalas Maskvoj išleido 
įsakymą Workers (komunistų) 
partijai Jungtinėse Valstybėse, 
kad ji pradėtų kampaniją dar
bininkuose tikslu ardyti jų pa
sitikėjimą darbo unijų bankais, 
o jei galima, tai pasigrobti tų 
bankų kontrolę J savo rankas. 
Tos instrukcijos buvo atvirai 
paskelbtos oficialiniame komu
nistų partijos organe Daily 
Worker.”

Tose gi kominterno instruk
cijose, išleistose Maskvoj lie
pos 1 dieną,- kurių nuorašą 
Brady irgi prie savo laiško pri
dėjęs, sakoma: _

“Partija turi daryli visa, 
idant diskreditavus darbo unijų 
bankus, kurie dedasi koopera
cijos bankais, bet kurie Iš tik
rųjų yra susirišę su didžiuliais 
kapitalistų bankais. Kur gali
ma, ir kur atrodytų būrų ge
riau, gali būt įkurti kooperaci
jos bankai, pačių darbininkų 
kontoliuojami, tik pirma reikia 
pasistengti duoti jiems pilnai 
tvirtą ekonominį pagrindą. 
Tuos bankus darbininkai pavar
tos kaip priemonę materiali
niam darbininkų judėjimo pa
matui sustiprinti.“

Jachta perplaukė per At
lanto vandenyną

LISABONAI, Portugalija, 
rūgs. 1. — | Azorų salas at
plaukė jachta vienas amerikie
tis, Hugo Hobana, iš Providen- 
ce, R. I. Atplaukė vienas pats, 
neskaitant šuns ir katės, kurie 
yra vieninteliai jo draugai ke
lionėje.

Plaukiant per Atlanto van
denyną jo jachta nemaža nu
kentėjo nuo audrų ir vieną 
kartą, kaip drąsus keleivis pa
sakoja, bemaž nežuvęs. Susitai
sęs čia jachtą, llohana plaukia 
į Kanarų salas. '

Prasidės Tauty Sąjungos 
tarybos sesija

GENEVA, Šveicarija, rūgs, 
1. — šiandie buvo atidaryta 
keturiasdešimt šeštoji Tautų 
Sąjungos tarybos sesija, Čilės 
ambasadoriui Italijai, Enriąue 
Villegas. pirmininkaujant.

Tautų Sąjungos pilnaties 
seimas prasidės ateinantį pir
madienį.

AEROPLANO KATASTROFĄ!

ATLANTIC CiITY, N. J., rug
sėjo 1. — Ties Wildwood Gab- 
les nukrito iš 200 pėdų aukštu
mos aeroplanas ir vienas skri
dusių užsimušė, antras pavo-
j ingai susižeidė.

(Pacific and Atlantic PhotoJ
štai dar viena gražuolė — Ne\v Yorko karalaitė. Ji yra 

p-lė Frieda Mierse, 18 m., — “Miss Ne\v York“, išrinkta atsto
vauti tą miestą visos šalies gražuolių konteste Atlantic City.

Didelės liūtys ir potvyniai 
piety Lenkijoj

Per potvynius 2Q žmonių žuvo; 
daug namų nunešta upėms 
išsiliejus * \i ■

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 1. 
— Del smarkių liūčių ir debe
sų pratrukimo, pietų Lenkijos 
dalyse kilo potvyniai, daryda
mi milžiniškos*'žalos. Kiek ži
nia, žuvo taipjau apie 
dvidešimt žmonių. Smarkiai pa
tvinusių Dniestro ir jo prieupių 
vandenys, išėję iš krantų, už
liejo didelius žemesnių vietų 
plotus. Išnešta daug namų, til
tų ir sunaikinta javai laukuo
se.

Stryj miestas, kaip praneša, 
esąs visai vandens užlietas, o 
aliejaus laukai netoli nuo Dro- 
hobyczo ir Boryslavo esą izo
liuoti.

Naujas Japonijos am
basadorius Jungti
nėms Valstybėm

TOKIO, Japonija, rūgs. 1. — 
Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad Tsuneo Matsudaira, Japo
nijos ambasadorius Jungtinėms 
Valstybėms, spalių menesį bu
siąs perkeltas ambasadorium į 
Londoną, o jo vietoj Washing- 
tone busiąs paskirtas Katsųji 
Debuchi, dabartinis užsienio 
reikalų viceministeris.

Generalinis konsulas Nevv 
Yorke, Saito, busiąs paskirtas 
ministeriu Čechoslovakams.

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

■ I
IŠ viso gražu, bet vakarop 

galima laukti atmainos; nedi
delė temperatūros atmaiiM; 
stiprokas pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 68° ir 82° F.
, šiandie šaulė teka 6:15, lei
džiasi 7:24. Mėnuo leidžiasi 
10:37 vakaro.

Davatkiškos organizacijos 
subruzdo veikti

Pradėjo pinigavimo kampaniją 
kovai dėl “biue laws” ir kraš
to sudavatkinimo

WASH1NGTONAS, lugs. 1.
Lord’s Day Alliance, Anti- 

Saloon League, Metodistų
I Board of Temperance ir kitoj 
j davatkinės reformistų organi
zacijos subruzdo. Iš savo lizdų 
Washingtone jos pradėjo vajus 
pinigams rinkti, kad galėtų fi
nansuoti energingą kampaniją 
per visą rudenį ir žiemą. Ta 

j energinga kampanija bus veda
ma dėl visos eilės vadinamų 
“blue laws“ — verstino sek
madienio šventimo įstatymų.

Davatkinės reformistų orga
nizacijos žada kovoti kongrese 

j ir priversti jį priimti “mėlynu? 
įstatymus“ visų pirma Colum- 
bijos Distriktui, o paskui tie 
įstatymai turės būt, kaip mo
delis, priimti visose kitose 
valstybėse. Davatkininkų pro- 
ponuojamais verstino sekma
dienio šventimo įstatymais Co- 

llumbijos Distriktui, butų už
ginta visoks pasilinksminimas, 
visoks sportas, šokių vakarai, 
teatrai, žaislai, visoks prekia
vimas; visoks darbas, — sek
madienį butų užginta dagi bar
zda skustis.

“ŠVENTAS“ SUN JAT-SEN

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
1. - Šanchajaus prekininkai 
pasiūlė Kinų nacionalistų vy.- 
riausybei, kad D-ras Sun Jat- 
Sen, Kinų nacionalizmo įkūrė
jas ir pirmas Kinų respublikos 
prezidentas, butų vadinamas 
“šventu Sun.“ Taip pat kad vi
si jo raštai butų surinkti ir 
laikomi kaip Kinų biblija, o jo 
gimimo diėna kad butų padary
ta Kinų Kalėdų diena.

Perkūnas spyrė bažny- 
. čią ir tris asmenis 

užmušė
LISABONAS, Portugalija, 

rūgs. 1. — Galafuroj, šiaurinėj 
Portugalijoj, audros metu per
kūnas trenkė į katalikų bažny
čią. Tryą asmenys buvo už
mušti, keli kiti sužeisti.

Brity mokslininkas remia 
Darvino, teoriją

Mokslo surinkti duomens rodą, 
kad žmogus vis tik išsirutu- 
lojęs iš antropoidų

LEEDS, Anglija, rūgs. i. — 
Laikomame Čia devyniasde
šimt šeštame British Associa- 
tion for the Advancement of 
Science kongrese mokslininkas 
Sir Arthur Keith laikė refera
tą apie žmogaus kilmę, pilnai 
pritardamas Danvino teorijai, 
kad žmogus išsivystęs iš bež
džionės pavidalo esybių.

Keith pasakė, Kad taip tvir
tindamas jis pareiškiąs ne vien 
savo paž valgi*. bet visų tų mok
slininkų, kuri" visą savo gyve
nimą buvo •••r.tę dalykui ti- 
rinėti.

Papasakojęs * isą procesą, 
kaip mokslininkai, tirlnėdami 
kasmenų liekanas ir kita, sekė 
žmogaus keitirųosi pėdsakais, 
Keith pareiškė, kad visi iki šiol 
surinkti liudymai paremią iš
vadą, jogei žmogus — kaip 
Lamarck’as ir Danvin’as kad 
samprotavo— yra kilęs iš ant- 
ropoidžių (į žmogų panagių) 
beždžionių, zoologiniuose laip
tuose stovinčių ne aukščiau už 
šimpanzę. Laikai, kada žmo
gaus ir antropoidų rutulojimos 
linija pradėjus skirtis, turėję 
būt apie mioceno periodo pra
džią, vadinas, mažiausiai prieš 
milioną metų.

$10,000,000,000
Jungtinių Valstybių prekyba su 

užsieniu per šiuos 1927 me
tus

WASHJNGTONAS, rūgs. 1. 
— Prekybos departamento 
pranešimu, Jungtinių Valsty
bių prekyba su kitais pasaulio 
kraštais šiais 1927 metais 
sieks arti $10,000,000,000, -• 
10 bilionų dolerių.

Per pirmus šių metų septinis 
mėnesius Jungtinių Valstybių 
prekyba su užsieniu siekė $5 - 
1515,054,000, tame $2,712,490.- 
000 eksporto ir $2,442,564,103 
importo. Balansas Jungtinių 
Valstybių naudai per septynis 
mėnesius — 270 milionų dole
rių.

Nikaraguos maištinin
kai atiduodą ginklus
MANAGUA, Nikaraguu, 

rūgs. 1. — Pranėša, kad libera
lų maištininkai, .Carlo Saldago 
vadovaujami, savo ginklus ati
duodą Jungtinių Valstybių lai
vyno vyriausybei.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — l*nigų gavėjams. Grei
tumas {eina i patarnavimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kuinuos juniR tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteilot 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Lietuvosžinios.
Kunigo Krupavičiaus 

gatstrolė i Biržus •
BIRŽAI. [Lž]. — Prezidento 

Smetonos pramintu taku va
žinėjo III Seimo narys kun. 
Krupavičius.' Jo tikslas, kaip 
matyt, buvo ataušinti tą įspū
dį, kurį padarė prezidentas. Į 
Biržus kunigas Krupavičius at
vyko po dviejų dienų Smetonai 
išvykus. Krikščionių demokra
tų sferose, kaip žinoma, prė’zi- 
dentą Smetoną priėmė ganą 
šaltai, todėl visai suprantama, 
jog Krupavičiui karo valdžia 
uždraudė Biržuose laikyti mi
tingą. Negavęs viešai kalbėti, 
jis, pasimatęs , su vietiniais 
klerikalais, nuvyko į Naradavo 
dvarą pas poną Valiūną, ap
skrities agronomą, kurs jį par
sivežė.

Minėti, pas ką kun. Krupa
vičius apsilankė svečiuose ar 
šiaip partijos reikalais, visai 
nevertėtų, bet čia yra viena 
charakteringa smulkmena.

Per rautą, kuris buvo su
ruoštas Smetonai Biržuose, Va
liūnas išdrožė prakalbą, kurioj 
primygtinai pabrėžė, jog reikia 
karaliaus, o darbininkams tie
siog įvesti vergijos laikus, kad 
darbininkai negalėtų iš dvaro 
atstoti iš darbo ir tt. Maža to, 
Valiūnas išprakaitavęs visą 
simpatiją rodė p. Smetonai, ir 
rautui pasibaigus su kitais val
dininkais Smetoną nešte išnešė 
iš miesto valdybos į automobi- 
ą;

Taigi p. Valiūnas be galo bu
vo didelis tautininkas, bet po 
dviejų dienų jis važinėjo kuni
gą Krupavičių ir, reikia spėti, 
giedojo himnus kademams.

Biržai, anot “Lietuvio“, sep
tynių tikybų miestas, bet jie 
garsus ne tik tuo. Biržai turi 
žmonių, kurių galvose sutelpa 
ne viena, bet kelios partijos; 
sulig reikalu ir pagal vėją:

TRYS KRIMINALISTAI IŠ
TRUKO IŠ KALĖJIMO

CHLSTEIL !E., nigs. L — 
Menarde iš baudžiamojo kalė
jimo pabėgo trys nusikaltėliai, 
kurių du buvo nuteisti už plė
šimą, trečias už žmogžudybę.

Nušovė vaiką banditą

NEW YORKAS, rūgs 1. — 
Policininkas nušovė vieną ne
pažįstamą vaiką, 13-14 metų 
amžiaus, kurs, revolveriu apsi
ginklavęs, apiplėšė vieną šoferį 
ir paskui bandė pulti policinin
ką.
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I )u Kanados aeropla
nai skrenda į Angliją

Kominternas kovojąs dar 
bininky bankus Jungi.

Valstybėse

VVashingtono valdžia ne 
leidžia parduot ginklų 

. Rusams

rūgs. 1. — 
Federation 

kompanijos 
kurio ko- 

tukstančiui 
direktorių, 
į tai, kad

Kominternas kovojąs darbo 
unijų bankus J. Valstybėse

Kanados aviatoriai skren- Neleidžia parduoti sauja 
my ginkly Rusamsda į Angliją

Valstybės departamentas sulai
kė išgabenimą į Sovietiją 
150,000 karo šautuvų

LONDON, Ontario, Kanada, 
rūgs. 1. — Kanados lakūnai, 
kapt. Terry Tully ir Įeit. James 
Medcalf, šį rytą kaip 6:34 vai. 
išskrido iš čia per Atlanto van
denyną į Ivondoną, Angliją. Jie 
skrenda Stinson-Detroiter mo
noplanu Sir John Cariing. Pa
keliui jie sustos tik Harbor 
Grace, Neufoundlandc, pasi
imti daugiau gazolino. i

Kiti du kanadiečiai I A . • I • . J 1 1

WASHINGTONAS, rūgs.
— Busijos sovietų valdžios 
gentai andai buvo padarę New 
Yorke kontraktą su tam tikra 
Amerikos firma dėl 150,000 
šautuvų sovietų kariuomenei, 
bet pasirodo, kad tų šautuvų

a-

skrenda j Angliją
\VINIXSOR, Ontario, 

da, rūgs. 1. — Monoplanas 
Boyal Windsor su lakūnais 
Phil VVood’u ir C. H. (Duke) 
Schiller’iu šiandie- kaip 9:18 
ryto išskrido iš čia į Winusorą, 
Anglijoje. Prieš kelionę per 
Atlanto vandenyną jie gal būt 
taip pat sustos Newfoundlande 
daugiau kuro pasiimt.

Lakūnai gabena 
vainiką su antrašte 
ser-Coli”, kurį, 
numes į vandenyną žuvusiųjų! 
franeuzų lakūnų atminimui.

Britų lakūnai per At. 
lantą prapuolė

Apie Anglijos lakūnus, ka
pitoną Leslie Hamiltoną Ir 
pulk. F. Minchiną, kurie Fok- 
kero monoplanu St. Baphael 
vakar rytą išskrido iš Upa- 
von’o, Anglijoj, į Ottawą, Ka
nadoje, iki šiol nėra jokios 
nios. Bijoma, kad nebūtų 
si tikus nelaimė.

'atstovaują abiems kontraktą 
padariusių pusėms, atvyko į

NE!W YOBKAS, 
Petej J. Brady, 
Bank and Trust 
pirmininkas, laišku, 
pijąs jis pasiuntė 
New Yorko bankų 
kreipia jų dėmesį
trečiasis [komunistų] Interna
cionalas instruktavęs savo se
kėjus Jungtinėse Valstybėse 
kovoti darbininkų unijų ban
kus. Prie savo laiško Brady 
prideda ir korespondenciją 
tarp Ivy L. Lee, sovietų pripa
žinimo šalininko, ir Ralpho M. 
Easley, National Civic Federa
cijos vykdomosios tarybos pir
mininko, kurs sovietų pripaži
nimui priešinasi.

Savo laiške Brady sako:
“Praeitą mėnesį trečiasis in

ternacionalas Maskvoj išleido 
įsakymą Workers (komunistų) 
partijai Jungtinėse Valstybėse, 
kad ji pradėtų kampaniją dar
bininkuose tikslu ardyti jų pa
sitikėjimą darbo unijų bankais, 
o jei galima, tai pasigrobti tų j 
bankų kontrolę j savo rankas. 
Tos instrukcijos buvo atvirai 
paskelbtos oficialiniame komu
nistų partijos organe Daily 
Worker.”

(Pacific and Atlantic Photo]
štai dar viena gražuolė 

p-lė Frieda Mierse, 18 m., - 
vauti tą miestą visos šalies gražuolių konteste Atlantic City.

New Yorko karalaitė. .Ji yra 
“Miss New York”, išrinkta atsto-

Kana* Washingtoną, valstybės depar
tamentas^ davė jiems žinoti, 
kad jis tai transakcijai nepri
tariąs.

Sovietų suderėti šautuvai jau 
buvo pristatyti

1 ir iš čia turėjo 
Dabar spėjama, 
gentai bandys

jvus krauti- į laivą New Yorko 
su savim uoste ir pažiūrėti teismo keliu, 
“Nunges-.ar valstybės departamenzo žin- 

lėkdami, jie gsnis yra teisėtas.

j New Vorką, 
būt išsiųsti, 

kad sovietų a- 
pirktus šautu-

i Britai rengiasi pulti kiny 
piratus

Tose gi kominterno instruk
cijose, išleistose Maskvoj lie
pos 1 dieną,* kurių nuorašą 
Brady irgi prie savo laiško pri
dėjęs, sakoma: .

“Partija turi daryti visa, 
idant diskreditavus darbo unijų 
bankus, kurie dedasi koopera
cijos bankais, bet kurie iš tik
rųjų yra susirišę su didžiuliais 
kapitalistų bankais. Kur gali
ma, ir kur atrodytų butų ge
riau, gali būt įkurti kooperaci
jos Įlankai, pačių 
kontoliuojami, tik 
pasistengti duoti 
tvirtą ekonominį
Tuos bankus darbininkai pavar
tos kaip priemonę materiali
niam darbininkų judėjimo pa
matui sustiprinti.”

Didelės liūtys ir potvyniai 
piety Lenkijoj

Per potvynius 20 žmonių žuvo; 
daug namų nunešta upėms 
išsiliejus * \i

rūgs. 1. 
ir debe- 
Lenkijos

ži- 
at-

Savo monoplane lakūnai 
beno, kaip pasažierių, 
mo finnnsuotoją princesę ’ 
enstein Wertheim, 62 metų am

žiaus moteriškę.

ga- 
skridi-

Prez. Hindenburgas patin 
. ka vokiečiams

LONDONAS, rūgs. 1.—Pra
nešimas iš Honkongo sako, kad 
Britų laivynas rengiasi vėl pul
ti Kinų piratų (jūrių plėšikų) 
lizdus Bias įlankoje, kadangi 
jie iš naujo ėmė užpuldinėti 
Britų ir kitų kraštų laivus. 
Pastaromis dienomis tie jūrių 
plėšikai jau du svetimu alivu 
apiplėšė. Praeitą antradienį jie 
puolę apiplėšė garlaivi Yats- 
hing\ priklausantį Indo-China 

Steam Navigating kompanijai, 
ir pabėgo į Bias įlanką su 10,- 
000 dolerių vertės grobiu.

Prašo, kad jis ir toliau neatsi
sakytų būti respublikos gal
va.

Daug užmuštu tikybinėse 
riaušėse Indijoje

ALLAHABADAS, Indija,

Davatkiškos organizacijos 
subruzdo veikti

Srity mokslininkas remia 
Darvino, teoriją

Mokslo surinkti duomens rodą, 
kad žmogus vis tik išslrutu- 
lojęs iš antropoidų

• LEEDS, Anglija, rūgs. i. — 
Laikomame čia devyniasde
šimt šeštame Brilish Associa- 
tion for the Advancement of 
Science kongrese mokslininkas 
Sir Arthur Keith laikė refera
tą apie žmogaus kilmę, pilnai 
pritardamas Danvino teorijai, 
kad žmogus išsivystęs -iš bež
džionės pavidalo esybių.

Keith pasakė, Kad taip tvir
tindamas jis pareiškiąs ne vien 
savo pažvalgą. bet visų tų mok
slininkų, kuri" visą savo gyve
nimą buvo p<JrV'-»ntę dalykui ti- 
rinėti.

Papasakojęs ’ isą procesą, 
kaip mokslininkai, firinėdami 
kasmenų liekanas ir kita, sekė 
žmogaus keiti ruoši pėdsakais, 
Keith pareiškė, kad visi iki šiol 
surinkti liudymai paremią iš
vadą, jogei žmogus — kaip 
Lamarck’as ir Danvin’as kad 
samprotavo— yra kilęs iš ant- 
ropoidžių (į žmogų panašių) 
beždžionių, zoologiniuose laip
tuose stovinčių ne aukščiau už 
šimpanzę. Laikai, -kada žmo
gaus ir antropoidų rutulojimo? 
linija pradėjus skirtis, turėję 
būt apie mioceno periodo pnt 
džią, vadinas, mažiausiai prieš 
milioną metų.

Pradėjo pinigavimo kampaniją 
kovai dėl “biue laws” ir kraš
to sudavatkinimo

WASHINGTONAS, lugs. 1.
Lord’s Day Alliapce, Anti-

Saloon League, Metodistų

$10,000,000,000

darbininkų 
pirma reikia 
jiems pilnai 

pagrindą.

Jachta perplaukė per At 
lanto vandenyną

LIS A BONA Si, Portugalija,
rūgs. 1. — Į Azorų salas at
plaukė jachta vienas amerikie
tis, Hugo Hobana, iš Provioen- 
ce. R. I. Atplaukė vienas pats, 
neskaitant šuns ii- k<it«Ss>, kurie 
yra vieninteliai jo draugai ke
lionėje.

Plaukiant per Atlanto van
denyną jo jachta nemaža nu
kentėjo nuo audrų ir vieną 
kartą, kaip drąsus keleivis pa
sakoja, bemaž nežuvęs. Susitai
sęs čia jachtą, llohana plaukia 
į Kanarų salas. '

VARŠUVA, Lenkija, 
— Del smarkių liūčių 
sų pratrukimo, pietų 
dalyse kilo potvyniai, daryda-1 Board of Temperance ir klloc 
mi milžiniškos-'žalos. Kiek ži- • davatkinės reformistų organi
niu, žuvo taipjau apie Racijos subruzdo. Iš savo lizdų

dvidešimt žmonių. Smarkiai pa- Washingtone jos pradėjo vajus 
tvinusių Dniestro ir jo prieupių pinigams rinkti, kad galėtų fi- 
vandenys, išėję iš krantų, už- nansuoti energingą kampaniją 
liejo didelius žemesnių vietų j per visą rudenį ir žiemą. Ta 
plotus. Išnešta daug namų, til-• energinga kampanija bus veda 
tų ir sunaikinta javai laukuo- ma dėl visos 

blue laws”

Jungtinių Valstybių prekyba su 
užsieniu per šiuos 1927 me
tus

eilės vadinamų
verstino sek-se.

Stryj miestas, kaip praneša, madienio šventimo įstatymų, 
esąs visai vandens užlietas, o 
aliejaus laukai netoli nuo Dro- 
hobyczo ir Boryslavo esą ižo-' 
liuoti. 'A

Davatkinės reformistų orga
nizacijos žada kovoti kongrese 

“iir priversti jį priimti “mėlynus 
’ • 1 1 M _ •_ ___ __

Naujas Japonijos am
basadorius Jungti
nėms Valstybėm

pirma Colum- 
o paskui tfe 
būt, kaip mo
vi sos e kitose

BEBL1NAS, rūgs. 1. — Bu
vęs kaizerio sosto šulas, u da
bartinis respublikos preziden
tas Hinderburgas, matyti, pa
tinka vokiečiams. Jie jo prezi
dentavimu patenkinti. Del an- 
dais pasklidusių girdų, kad 
Ilindenburgas žadąs spalių mė
nesį, švęsdamas savo 80 metų 
gimimo sukaktuves, rezignuoti 
iš prezidento vietos ir visai pa- 
sirtaukti iš politinio gyvenimo, 
dabar daroma į jį didžiausio 
spaudimo, kad jis tokio žings
nio nedarytų.

Tarp tų. kurie
Hindenburgą pasilikti Ir toliau Woods Bliss. Del apsaugos nuo 
respublikos 
respublikininkų vadų ir dagi ambasadą lydėjo jį stipri poli- 
socialdemokratų. cijos sargyba.

rūgs. 1. — Bareilley, Jungtinių 
(Provincijų sostinėj, ir Cawpo- 
re kilo didelių tikybinių riau
šių tarp indusų ir musulmonų. 
Bareilley buvo trylika žmonių 
užmušta ir 96 sužeisti. Cawn- 
pore, kaip praneša, penkios de
šimtys asmenų buvę užmušta 
ar sužeista. Kautynės ėjusios 
visą dieną ir naktį.

Prasidės Jauty Sąjungos 
tarybos sesija

rūgs, 
atidaryta 

Tautų

Vis dar bijo “Sacco-Van
zetti demonstrantų“

GENEVA, Šveicarija, 
1. — šiandie buvo 
keturiasdešimt šeštoji 
Sąjungos tarybos sesija, Čilės 
ambasadoriui Italijai, Enriųue 
Villegas, pirmininkaujant.

Tautų Sąjungos pilnaties 
seimas prasidės ateinanti pir
madienį.

BUENOS AIBES, Argentina, 
rūgs. 1. — I Buenos Aaires at- 

jvyko naujas Jungtinių Valsty- 
graudena bių ambasadorius, Robertas

AEROPLANO KATASTROFAI

galva, yra daug Sacco-Vanzetti demonstrantų, į

ATLANTIC GITY, N. J., rug
sėjo 1. — Ties Wildwood Gab- 
les nukrito iš 200 pėdų aukštu
mos aeroplanas ir vienas skri
dusių užsimušė, antras pavo
jingai susižeidė.

Lietuvosžinios.
Kunigo Krupavičiaus 

gatstrolė j Biržus •
BIBŽAI. [Lž]. — Prezidento 

Smetonos pramintu taku va
žinėjo III Seimo narys kun. 
Krupavičius. Jo tikslas, kaip 
matyt, buvo ataušinti tą įspū
dį, kurį padarė prezidentas. Į 
Biržus kunigas Krupavičius at
vyko po dviejų dienų Smetonai 
išvykus. Krikščionių demokra
tų sferose, kaip žinoma, prtzi- 
dentą Smetoną priėmė gana 
šaltai, todėl visai suprantama, 
jog Krupavičiui karo valdžia 
uždraudė Biržuose laikyti mi
tingą. Negavęs viešai kalbėti, 
jis, pasimatęs • su vietiniais 
klerikalais, nuvyko į Naradavo 
dvarą pas poną Valiūną, ap
skrities agronomą, kurs jį par
sivežė.

Minėti, pas ką kun. Krupa
vičius apsilankė svečiuose ar 
šiaip partijos reikalais, visai 
nevertėtų, bet čia yra viena 
charakteringa smulkmena.

Per rautą, kuris buvo su
ruoštas Smetonai Biržuose, Va
liūnas išdrožė prakalbą, kurioj 
primygtinai pabrėžė, jog reikia 
karaliaus, o darbininkams tie
siog įvesti vergijos laikus, kad 
darbininkai negalėtų iš dvaro 
atstoti iš darbo ir tl. Maža to, 
Valiūnas išprakaitavęs - visą 
simpatiją rodė p. Smetonai, ir 
rautui pasibaigus su kitais val
dininkais Smetoną nešte išnešė 
iš miesto valdybos į automobi-

Taigi p. Valiūnas be galo bu
vo didelis tautininkas, bet po 
dviejų dienų jis važinėjo kuni
gą Krupavičių ir, reikia spėti, 
giedojo himnus kademams.

Biržai, anot “Lietuvio”, sep
tynių tikybų miestas, bet jie 
garsus ne tik tuo. Biržai turi 
žmonių, kurių galvose sutelpa 
ne viena, bet kelios partijos: 
sulig reikalu ir pagal vėją:

WASHJNGT()NAS, rūgs. 1. 
— Prekybos departamento 
pranešimu, Jungtinių Valsty
bių prekyba su kitais pasaulio 
kraštais šiais 1927 metais 
sieks arti $10,000,000,OGU, -• 
10 bilionų dolerių.

Per pirmus šių metų septinis 
mėnesius Jungtinių Valstybių 
prekyba su užsieniu siekė $5 - 
155,054,000, tame $2,712,490.- 
000 eksporto ir $2,442,564,100 
importo. Balansas Jungtinių 
Valstybių naudai per septynis 
mėnesius — 270 milionų dole
rių.

Nikaraguos maištinin
kai atiduodą ginklus
MANAGUA, Nikaragua, 

i-ujęs. 1. ---- Pranešu, kad lika-rn-
lų maištininkai, Carlo Saldago 

vadovaujami, savo ginklus ati
duodą Jungtinių Valstybių lai
vyno vyriausybei.

TRYS KRIMINALISTAI IŠ
TRUKO Iš KALĖJIMO

CHLSTEJL H!., rūgs. 1. — 
Menarde iš baudžiamojo kalė
jimo pabėgo trys nusikaltėliai, 
kurių du buvo nuteisti už plė
simą, trečias už žmogžudybę.

Nušovė vaiką banditą
NEW YORKAS, rūgs 1. — 

Policininkas nušovė vieną ne- 
vaiki}.. 13-14 metą 

amžiaus, kurs, revolveriu apsi- 

ginklavęs, apiplėšė vienę šofer| 
ir paskui bandė pulti policinin
ką.

įstatymus” visų 
bijos Distriktui, 
įstatymai turės 
delis, priimti 
valstybėse. Davatkininkų pro 
ponuojamais verstino sekma- 

šventimo įstatymais Co- 
( butų už

ginta visoks pasilinksminimas, 
visoks sportas, šokių vakarai, 
teatrai, žaislai, visoks prekia
vimas; visoks darbas, — sek
madienį butų užginta dagi bar
zda skustis.

TOKIO, Japonija, rūgs. 1. —Įdienio šventimo įsts 
Iš patikimų šaltinių sužinota, 08 Disinktui,
kad Tsuneo ’Matsudaira, Japo
nijos ambasadorius Jungtinėms 
Valstybėms, spalių menesį bu
siąs perkeltas ambasadorium į 
Londoną, o jo vietoj Washing- 
tone busiąs paskirtas Katsųji 
Debuchi, dabartinis užsienio 
reikalų viceministeris.

Generalinis konsulas
Yorke, Saito, busiąs paskirtas 
ministeriu Čechoslovakams.

Nevv

WRFIS;
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet vakarop 
galima laukti atmainos; nedi
delė temperatūros atmaiiM; 
stiprokas pietų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 68° ir 82° F.
, šiandie šaulė teka 6:15, lei
džiasi 7:24. Mėnuo leidžiasi 
10:37 vakaro.

buvo

“š INTAS” SUN JAT-SEN

CHAJUS, Kinai, rūgs.ŠA
1. -J Šanchajaus prekininkai 
pasiūlė Kinų nacionalistų vy.- 
riausybei, kad D-ras Sun Jat- 
Sen, Kinų nacionalizmo įkūrė
jas ir pirmas Kinų respublikos 
prezidentas, butų vadinamas 
“šventu Sun.” Taip pat kad vi
si jo raštai butų surinkti ir 
laikomi kaip Kinų biblija, o jo 
gimimo difena kad butų padary
ta Kinų Kalėdų diena.

Perkūnas spyrė bažny
čią ir tris asmenis 

užmušė
LISABONAS, Portugalija, 

rūgs. 1. — Galafuroj, šiaurinėj 
Portugalijoj, audros ipetu per
kūnas trenkė į katalikų bažny
čią. Trys asmenys buvo už
mušti, keli kiti sužeisti.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogauaia siųsti dėlto, kad
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
Ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą i* kitų 
miestų •

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
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Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo

KONVENCIJA
Rugs.-Sept. 3,4,5,1927
Gunsaulus School Hali 
svetainėj, ant 44-tos ir 
Whipple St. (Brighton 

Park) Chicago, III.

. Programa

3, ŠEŠTADIENIS
2:15 Atidarimas Konvencijos.
3.00 Kalba per Bro. J. Gramonta.
4:30 Kalba per Bro. J. Petraitį.

4, SEI’TINTATIENIS
10:00 kalba per Bro. A. Steponaitį.
11:00 Kalba per Bro. J. Meškauskų.
2:00 Jauni,jų Biblijos Studentų 

Programa.
3:15 Kalba per Bro. K. Čarą.
4:30 Giedos Moras, kalbės P. Ki

lia viči ne.

5, PIRMADIENIS

10:00 Laibu per Bro. F. Diglį.
11:00 Kalba per Bro. A. Yakutį.
1:30 ? ? ? ?
3:15 Apliudijimo Valanda B r. J. 

Kardelis.
4:30 Kalba per Bro. Kuliavičių.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

r

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos

Čia telpa:
Virš 300 paveikslu, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau
gu.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

I 
Į 

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te- 
jgul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
variusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
Btančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų Žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų pety; 
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ SVEIKATOS

Paieškoma
1) BENIULIS (Benson) An

tanas, kilęs iš Trimėsėdžiu kai
mo, Navarėnų (buv. Gaduna
vo) vaisė., Telšių apskr., buk 
gyvenus Tacoma, Wash., bet 

•giminės jo adreso neturi — la
bai pageidauja.

2) POLKAUSKAI, Stasys, 
Kazimieras ir Leonardas, kilę 
iš Žemaitijos, Amerikon atvy
kę prieš didįjį karą. Stasys gy
venęs Hochestery, o Kazys ir 
Leonardas Rrooklyne, N. Y. 
leškoja giminės.

8) PUODžlUNAS, Juozas, 
kilęs iŠ Ignotiškių kaimo, Ko- 
varsko vaisė., Ukmergės apsk., 
Amerikon atvykęs 1925 metais.

4) MARTAS CHONELIS, gi
męs 1895 m. Kovarsko mieste 
ir vaisė., ITcmergės apskr., yra 
Lietuvos pilietis — prašomas 
atsiliepti.

5) GILIS Juozas (Galios 
Joc), kilęs iš Lietuvos, gyvenęs 
keletą metų Pennsylvanijos 

Ivalst., bedirbdamas “New En- 
gland Fuel and Transportation 
Co.” š. m. balandžio mėn. 30 
d. likosi užmuštas anglių ka
syklose Everettsville, W. Va.

Jei kas velionį bei jo šeimy
ną žinojo, tai prašoma žemiau 
paduotu adresu atsiliepti, nes 
jo žmona ir (arba) mažame
čiai vaikai gali gauti įstaty
mais nustatytą atlyginimą.

6) LAURINAITIS, Kazimie
ras (!x>ronites, Chas.,) kilęs 
iš Lietuvos, š. m. gegužės men.

Į2<8 d. likosi užmuštas anglių 
kasyklose West Virginia. Jei 
kam iš skaitytojų velionis bei 
jo šeimyna laivo žinoma, tai 
prašoma pranešti žmonos, vai
kų arba kitų nuo jo užlaikinio 
priklausančių giminių adresus.

7) ŠOŠKAI, Stasys ir Juozas, 
kilę iš Augustavo apskr., Ame
rikon atvykę pirmas 1905, o 
antras 1912, abu gyvenę Xew 
Yorke arba jo priemiesčiuose. 
Ieško jo sesuo, gyv. Simne, 
Lietuvoje.

8) DOVIATAS, Ferdinadas, 
vokietis, iš Lietuvos išvykęs 
1913 m., apsigyvenęs New 
Yorke ir dirbęs ten kepykloje. 
1920 m. iš senosios vietos pasi
šalinęs ir adreso nepalikęs. Ieš
ko brolis Adolfas.

9) MAČERNIS, Antanas, iš 
Alsėdžių valse., Telšių apskr., 
Amerikon išvykęs 1905 m., 
prieš karą gyvenęs Rrooklyne.

10) KRUPSKIAI, Bronis, Ju
lius ir Emilija, iš Lietuvos iš
vykę prieš karą ir gyvenę Bos
tone arba jo apielinkėje.

11) ISOKOLOVAS, Vasylius, 
iš Lietuvos išvyko 1908 m., 
prieš kar- f,y'. k Ferest City, 
Pa., kur jis dabrr yr? gimi
nėms nežinoma.

12) MORK \l SKIE: č.A-
VINSKAITĖ, Zofija, /.'?■ Ikon 
išvykus 1909 m., i.; '.cuŽos
gub., Rusijos, prieš katą gyve
nusi Pennsyl vantoje. Dnlrr gi
minės jos adreso nežino.

13) MAKNICKAS, Vincas, 
kilęs iš Liudvinavo miestelio, 
Mariampolcs apskr,, Amerikon 
išvykęs pirm dvidešimties metų 
ir visą laiką gyvenęs Scranton, 
Pa, ir apie Scrantoną 1923 m. 
sūnus gavęs iš jo laišką, kad 
esąs sužeistas ir sunkiai ser
gąs. Po to laiko iš jo giminės 
nieko negirdėję.

11) ČERKA, Kazys, iš IJetu- 
vos išvykęs 1913 m., gyvenąs 
Amerikoje, bet jo adresas žmo-

Prisirengkit dėl žiemos dabar
Prisiartinant žiemai, kiekvienas 

šeimininkas turi pasirūpinti iš anks
to, kad jo pečiai, boileriai arba fur- 
nas butu gerame stovyje. Dabar y- 
ra laikas juos apžiūrėti. Ir vietoj 
pirkti naujus, galima duoti pataisy
ti ir tuo budu galima sutaupyti daug 
pinigų.

Viena kompanija, galima sakyti, 
iidžiausia kompanija— Northvvestern 
Stove Repair Co. — turi net savo 
penkis skyrius ir ji sutelks jums «e- 
rą, greitą ir atsakantį patarnavimų, 
—< sutaisys jums bile kokj pečių, boi
lerį arba furnas.

Reikia tiktai užsirašyti suge- 
iusios dalis jtčiaus, boilerio arba 
furnas vardą ir išdirbėjo vardą, o mi
nėta kompanija pristatys jums tą su
gedusią dali ir pataisys kas reikia.

Apžiurėkit savo pečių šiandie ir 
duokit tai kompanijai pataisyti, jei 
yra reikalas. ,

Northwestern Stove Repair Kom
panijos skelbimas telpa kitoje vieto
je šioje Naujienų laidoje.

nai ir kitiems giminėms nesąs 
žinomas.

15) DUB1CKAS, Bernardas, 
iš Girininkų kaimo, Pakuonio 
valsč., Kauno apskr., turįs ten 
nekilnojamą nuosavybę, Ame
rikon išvykęs prieš didįjį karą 
ir gyvenęs New Yorke ar jo 
priemiesčiuose

16) BLOMM, Roza, kilus iš 
Panevėžio, ilgą laiką gyvenusi 
Bostone, bet jau : o pora me
tų giminės iš jc j kių žinių 
negauną

17) KULVIČ1US, Balys, ki
lęs iš Kauno, Amerikon atvy
kęs 1910 m., kur dabar gyve
nąs giminėms nesą žinoma.

18) VAKŠMANAS, Adomas, 
i’ęs iš Mikalauskio valsčš. Ma-

riampolės apskr., prieš 1914 
m. gyvenęs New Yorke, ar jo 
apielinkėje, po pasaulinio karo 
jokių žinių giminės negavę.

Ieškomieji arlaa apie juos ką 
žinantieji prašoma atsiliepti šiuo 
adresu: •
Lithuanian Consulatc General, 
15 Park Row, Nevv York, N. Y.

E, Feleskaitė,
Konsulato Sekretorius.

Sis tas iš Lietuvos
ŠIAULIAI, 1927, VIII. 15. 

iki šiol Šiaulių apylinkėse už
mušta trys moterys, kas retai 
pasitaikydavo. Viena 13-14 me
tų mergaitė. Išžagino ir užmu
šė senas kaimietis su sunum. 
Tardymas dar nebaigtas. Ant
rąją, Kražių mokytoją užmu
šė vežikas veždamas iš Kelmės 
į Šiaulius, sako, nuomojantis 
jos ir seserų žemę. Trečiąją ra
do dar gyvą pririštą prie me
džio, su užsegtomis špilka lupo
mis. Matomai kraujuoto sporto 
mėgėjų netrūksta.

—Šiauliuose yra Aspkrities 
viršininko įsakymas, kokios 
privalo būti iškabinamos tautiš
kos vėliavos: ant žalio koto, il
gumas nemažiau 2 metrų, pla
tumas, 1,1 metr. ir tt. Bet 13 
rugpiučio, atvykus latvių eks
kursantams, ant apskr. virši- 

Įninko būstinės iškabino vėliavą 
ant šieno karties — nedažytos. 

. Pamanius apie nemažą baudą 
net plaukai šiaušias, kad nu
kentės... apskr. viršininkas. Bet 
kaip visur, taip ir čia valia 
karaliukams savo puspadžiais 
minti savo įstatymus

—Dar naujiena. . (Nemanyki
me, kad pas mus maža naujie- 
inų). Labai įdomus dalykas iš 
tautiškos darbuotės: buvo su
manyta Šiauliuose Valstybės 
gynėjui perduoti visus profesi
nių Sąjungų narius, užvesti 
"jiems bylas, kalinti etc. • Sako, 
dar tie troškimai nelikviduoti... 
tik ponai savytarpy susipešė. 
Taip kalba visas Šiaulių teis
mas. Aiškina taip: Svarbes
nėms byloms tardytojas Remei- 
kis esąs Sleževičiaus paskirtas 
eiti pareigas, vadinas, jis netu
ri nė už centą “patriotizmo”!? 
Na, reikia jį sukompromituoti. 
Geriausia taip. Ir įsakyta jam 
visus žmones tardyti, “areštuo
ti.” Sako, iš viso apie 2,000 
žmonių butų pajutę tautos bi
zūną. Gal čia bus panašiai į 
Sacco ir Vanzetti, vadinas, a- 
merikoniškai.

Tautininkai sako, kad pro
fesinių sąjungų darbininkai 
gali eiti po tautininkų vėliava 
tuomet ir “tauta” jiems dau
giau užjaustų. O šie užsispyrę 
neiti. Mat, amžinai penėti tau
rininkai tautiška duona, neži
lo, kad žmonės ne visada gali 
garbinti “gimusius valdyti” 
valdovus, bet be jokių garbingų 
autoritetų nori išstumti val
džios spekuliantus. Tuomet 
mažesnis nuošimtis badautų ir 
besėdėtų v.$ krotelių.

— Tindi-Rindi.

Įvairenybės
Europoje radio klauso 

30 milionų žmonių
Nesenai Lozannos mieste, 

Šveicarijoje, įvyko visuotinas 
metinis tarptautines radiotele
fono sąjungos ir jos įvairių 
komisijų susirinkimas, kuriame! 
buvo įsiimta visa eilė nutari
mų, liečiančių tarptautinį ben
dradarbiavimą radio srity, apie 
radio stočių bangų pakeitimą, 
kontrolinės radio stoties įtaisy
mą, ir t. t.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
šiuo metu Europoje veikia 110 
radio siuntimo stočių su maž
daug septyniais milijonais ra
dio priimtuvų. Jeigu kiekvie
nam radio priimtuvui skaityti 
vidutiniškai po keturis klausy
tojus, tai gauname, kad vien 
tik E u ropoja radio iš karto ga
li klausyti apie 30 mil. žmonių.

Gamtos keistenybės
* ■ ■■ I—

Laikraščiai praneša iš Ispa
nijos, kad ten, vienoje provin
cijoje šiomis dienomis įvykęs 
keistas dalykas.

Saulėtų dieną staiga pasiro
dęs tamsus debesėlis. Gyvento
jai manę, kad busianti kruša 
arba liūtus. Bet labai visi nu
stebo, kai debesiui prisiartinus 
pradėjo lyti balandžio kiauši
nio dydžio akmenėliais. Ypač 
skaudžiai palietė tas akmeninis 
lietus vieną kaimą, padaręs 
daug nuostolių. Nelaimingajam 
ir keistajam debesiui praslin
kus, pasirodė, kad laike akme
ni lietaus nenukrito nei vie
nas lašas vandens. Tokių keis
tenybių Europa dar nėra ma
čiusi. Afrikoje, sako, dažniau 
lyja akmenimis ir net raudonų 
smilčių sniegu. Gali būti, kad 
Ii akmenukų debesėlį smarkios

Siame įkyrioj* mt* talku 

noo taiko gvUdtnalat* reU 
kalus įdomius bosiančioms 
motinoms Ir molinom* jau*1, 

•y kOdlkių.

Kūdiki* aprūpinimu ir 
okjimu yra dalyku gyvo* 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
ir n<* jattUama, kad tai 
yra dalykas, korį mu to-j 

rimo reguliarUkal* laikoj 
tarpiais atvirai. ir iatavai 
perųvUdulLl

kŪDIKIv 
'GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 30
Metai po kūdikystės yra begalo 

svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo pamatai. Galima ta
da pagelbsti vaikui įsigyti pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba ir 
silpnumo bei menkumo.

Menkumas ypatingai akstiną blo
gas penėjimas. Netinkamas maistas 
ne visados paeina iš jo stokos, nes ir 
turtingi nuo to kenčia. Gali kūdi
kiai gimti su aukso šaukštu, bet jei 
negaus duonos ir pieno, orančių sun
kos, žalių vaisių, šviežio oro, saulės, 
miego ir mankštinimų, tai bloga svei
kata ir menkas išsivystymas bus jo 
gyvenimo draugai. Inžinui reikia tam 
tikrų anglių, kad jis gerai dirbtų, taip 
pat ir žmogaus mechanizmas reika
lauja tinkamo kuro, kad geriausiai 
tarnautų.

Nekurie maistai yra būtinai augi
mui, o svarbiausias iš jų yra pienas; 
jo stoka dažniausia padaro nedapenė- 
jimas, nes jame randasi visi elemen
tai akstinanti augimą. Vienok ir po 
kudykistėi pieną negali kiti atstoti, 
tik jam prigelbsti. Normai} kudikj 
reikia įpratinti visus paprastus val
gius, ne keptus; nereikia pataikauti jo 
norams. “Sinaguriavimmas” yra sky
lutė pro kurią atlenda nedapenėjimas. 
Vaikas reikalauja kitko, negu suau
gęs, kuris tik palaiko savo jau išvys
tytas savybes.

’ Nedapenėjimas paliečia dantis, na
gus, kaulus, o mineralai, kaip spinačo 
geležis, pieno kalkis ir fosforas, duo
da gyvybės ir kietumo. Vaikas reika
lauja penkis sykius daugiau kalkių, 
negu suaugęs. Minkštą dantų, pavo
jus gi daug pavyzdžių, likučiai renka
mi pudami dantų tarpais. Tie nuo
dingi pūliai įeina vėliaus j kraują ir 
padaro vieškelj įvairioms bakterijoms

Borden’s Eagle Pienas pasirodė e- 
sąs brangus veikėjas nukovojantis ne- 
htpenCjimą, nes užlaiko savy vitami

nus ir mineralus pradinėje čielybSjo.
Idant ir Lietuve motina žinotų kaip 

vartoti Borden’s Eagle Pieną, Borde- 
no Kompanija išleido Lietuviij kalbo
je pamokinimų kaip paruošti Borden’s 
Eagle Pienas visokių amžių kūdi
kiams. Jei nori kopijos tų instrukcijų, 
iškirpk kuponą ir laikas nuo laiko tel
pančių pagarsinimų ir prisiųsk jiems, 
o jie su mielu noru visai dykai Jums 
prisius jas.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai,

audros pakėlė karštoje Afriko-r 
,je ir atnešė į Ispanijos padan
gą

Kiek pinigų sudėta į 
Edisono išradimus

Vienas žymiausiųjų šių laikų 
išradėjų yra amerikietis To
mas Aiva Edisonas. Jis išrado 
elektrą, gyvuosius paveikslus 
(kinematografą), telefoną ir 
daug kitų dalykų.

Vien tik Amerikoje j jo iš
radimus įdėta virš 15 milijar
dų dolerių, tai yra penkta da
lis viso per 400 metų iškasto 
pasaulyje aukso.

Žemiau talpinamoji -lentelė 
parodo, kiek įdėta kapitalo į 
Edisono išradimus Amerikoje: 
Filmos (gyv. pav.) 1,250 mil. d.
Telegrafas 350 ” ”
Telefonas 1,000 ” ”
Elektros geležink. 6,500 ” ” 
Elektros šv. ir jėga 5,000 ” 
Kiti elektros jtais. 894 ” ” 
Fonografas 105 ” ”
Elektros vag. fabr. 109 ” ” 
Dinamo maš. ir mot. 100 ” ”
Edis, elektr. baterijos 5 ” ” 
Cementas 271
Bevielis telegrafas* 15

Viso 15,599 milijonai dolerių. 
Čia nėra dar kitų, smulkesnių 
išradimų, kurie Edisono sme
genų vertę dar padidintų.

Kaip Senesni žmones
Įgauna Naują Stiprumą

Tūkstančiai silpnų ir nusilpuaių vyrų ir 
tųoterų vartoja NuRa-Tone ir paytr«, kad 
|gavo stiprumą ir sveikatą ir joa yra pui
kios kūno pavaduotojos dėl jų. Jus irgi 
galite būti sveikesni* ir laimingesni*—galit 
turėti stipresnius nervus, sustiprinti raumenis 
ir energiją ir įgyti veiklesnius ir stipresnius 
kitus svarbius kūno organus, jei tik vartosit 
Nuga-Tone nuolat per trumpą laiką.

Nuga-Tone yra "Nacionalės Sveikatos ir 
Stiprumo Budavotojas”, kurios yra suteiku
sios daug gero miiionams žmonių visokio 
amžiau* per paskutinius 35 metus. Jos grei
tai pataiso apetitų, pagelbsti virškinimui, 
praAalina inkstų arba kepenų nemalonumus, 
suteikia pašysianti ir atšviežinantį miegą, 
padaugina svarumą silpniems vyrams ir mo
terims, Nuga-Tone parduodamos su tikra 
garantija, kad suteiks pilną užganėdinimą 
arba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkot 
buteli nuo savo vaistininko šiandien—tik bū
tinai reikalaukit Nuga-Tone.

Laimingi Namai,
Kuriuose Randasi Muzika - - -

“Tai Geras Įpratimas”
SKAITYKIT NAUJIENŲ SKELBIMUS KASDIENA

Beždžionių riešutų 
kliubas

Brazilijoje (Amerikoje) gy
vena tokia beždžionių rųšis, ku
ri skaldo riešutus tokiu pat bu
du, kaip /žmogus. Tos beždžio
nės dažnai lankosi balų lygu
moje, kur auga palmės, turin
čios riešutus, panašius į mažus 
kokoso riešutus. Prinokę rie
šutai Į>adnngti saldžiu taukuo
tu skystimu, kurj beždžionė 
liežuviu nulaižo. Bet kokiu 
budu pasiekti riešuto vidurį, 
kurio kevalas kietas, kaip ak
muo? Č.:E beždžionė elgiasi 
taip pat, kaip Žmogus: ji su
deda riešutus krūvon ir skal
do juos akmeniu. Tam tikslui 
beždžionės su riešutais keliauja 
prie kalvų, kur daug akmenų. 
Mesdamos akmenis iš viršaus 
ant riešutų, pačios atšoksta, 
kad akmuo nesužeistų kojos. 
Pakėlus perskeltą riešutą, jos 
jo branduolį išgriaužia dantimis 
visai taip, kaip čiabuviai išgriau
žia vidurį perskaldytų kokosi
nių riešutų.

Muzika pasaldina gyvenimą; ji daleidžia 
mums užmiršti musų rūpesčius.

Jei jus neturit piano ar “player” jūsų na 
muose, jsigykit vieną tuojaus!

Del geresnio instrumento ir dagi dėl pi
gesnių kainų, skaitykit “Naujienose” 
Pianų skelbimus.

“Girti” kirminai
Vic-4 as japonų mokslininkų 

bandymų keliu patyrė, kad 
naua.Lgv; esą nugirdyti šilkus 
gaminačius kirminus. Alkoho
lis nė kiek nekenkia jų orga- 
pizmui, bet pakelia jų šilko pro
dukciją/ Japonų mokslininkas 
įrodė, kad “įgėrę” kirminai nu
stoja savo didelio apetito, kas, 
žinoma, malonu yra jų šeimi
ninkams. Iš kitos gi pusės jie 
duoda geresnės rųšies šilką, 
kas dar svarbiau.
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įkorespondencijosĮ
ko sugryžti atgal į

We$tville, Eli.
lietuvius. jų

Skaitydamas “Naujienas” ran
du daug žinių iš kitų lietuvių 
kolonijų, bet iš musų kolonijos) 
visai mažai 
“Naujienose”, tarsi čia 
butų lietuvių ir tarsi nieko 
butų veikiama. Tečiaus taip

žinių t< pasirodo , 
mažai

ne
ne

|k ip kad yra Westville, kur vi
sa valdžia yra lietuvių rankose 
ir visi miestelio reikalai labai 
si gabiai lietuvių yra vedami.

Draugijos irgi yra valdomos 
tikrųjų lietuvių. Seniausia drau- 
g ja yra šv. Petro Povilu, gy- 
v lojanti jau 30 metų. Ji suda- 

irc SLA 29 kuopų ir turi virš 
' 200 narių ir ižde virš $3,000 
.pnigais. Sv. Kazimiero draugi- 
p, sudaranti SLA 223 kp., na
rių turi apie 150, o g»d ir dau- 

Igiau; iždo stovio nežinau. Mo-

kiant atlikti savo pamaldas. To- neturi iš
1 į trustinę daugiau žmonių Chicagų.

la ikosi. Neprigulmingoji laikosi j Pas mane buvo jau keli tokie 
si'pnai. Tai yra dėl priežasties nuskriausti žmonės guostis sa- 
tų pačių, kurie jų palaiko. Ko- vo padėtimi: pinigų neturi, ne- 
mitetas susideda iš bemokslių gnli sugryžti ( 

dagi Pas amerikiečius 
pasirašyti ne- darbo negali gauti,

visai nesigirti. Panelė Estcllė 
pasiskubino ištekėti, o aš pasi- Mrs. 
skubinau pasigirti. Well, klaida^ 
geriausias mokytojas.

—Žalgiris.

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

\Vcstvi)lės lietuviai yra la-.hrų Apšvietos Draugija turi 
bai ramus ir gyvena sutikime. | apie 200 narių. SLA 1 <S kp. tu- 

150 narių. Prie šios 
priklauso daugiausia 

i oterys, tad prie jos prisipla-

Ne taip kaip keli metai atgal, | ri apie 
kada iš vknos pusės dūšių ga-j kuopos 
nytojai sukurstydavo vienus 
prieš kitus, o iš kilos pusės ir'kc Trockio sekėjai ir tų kuopi) 
Trockio agentai prisidėdavo valdo kaip jiems tinka. Bet ki- 
prie nesutikimų didinimo, lai p ! tose daugijose, kur daugiau vy- 
tęsės tol, kol žmonės arčiau ne- į 
pažino tų “geradėjų”; o kada 
geriau juos suprato ir jx?rma-1 
te jų darbus, taj pasitraukė nuo 
jų. Ir nuo tada vėl užviešpatavo jie 
tarp \vestvillicčių sutikimas ir 
taika.

NVtstvillitciai tautiškai yra 
labiau susipratę, mgu kitų ko
lonijų lietuviai, o ypač |xiliti- 
koj. lodei tur būt visoj Ameri
koj nėra kito miestelio, kur lie
tuviai turėtų

ų priklauso, Trockio sėbrai ne- 
rli nė pasirodyti, štai šv. Pet- 
i ir Povilo dr-jo.j jai ir pri- 

tai 
po šluota.

dvi lietuvių 
Rvmo trusto,

Povilo dr-joj jai 
ūso keli Trockio sekėjai 
tyli, kaip pelė

žmonių, kurių niekurie 
savo pavardės
moka ir nežino kaip tvarkyti 
parapijos reikalus. Kita prie
žastis: tai parapija dar netu
rėjo blaivaus ir doro kunigo. 
Nors, abolftai imant, pas visus 
kunigus mažai doros, bet pas 
užkurius nepriguhn i ilguosius 
;os visai nėra. Be to daugelis 
jų yra visiški b moksliai. Bet 
>amatę, kad ir parapijonys irgi 
nieko nenusimano ir Dievų gar
bina patys nežinodami kų veb- 
’ena, tai ir išdrysta mulkinti 
hnones. Atvažiuoja kunigas, 
sako, kų tik įšventintas, 
mišeles gražiai laiko ir 
blaivas. Bet pabūna porą 
lesių — ir kunigėlis nueina 
kais. Vėl bėda, vėl reikia kuni
go ieškoti, gal kur Chicagos 
stok jarduose: apsisuka kalnie
čių ir atvažiuoja į Westville

į Chicagų, o ir 
ūkininkus 
nes nepa

žystamų nepriima. Turbūt rei
kės kreiptis į teismų ir teismo 
pagelba išreikalauti iš tų ukh 
ninku darbininkams neužmo
kėtų ja algų.

Daug lietuvių taipjau lieka 
apgauti ir nuskriausti perkant 
ūkius. Jiems įkalbama prastą 
ūkę, už kuria nevertai užmoka 
ir paskui turi daug metų var
gti arba ir visai ūkę pamesti. 
Ir perkant reikia labai gerai 
apsižiūrėti. — P. D. Andrekus.

Esą c 
esu s
mė
li io-

Kanadoje.
Kanados lietuvis įkliuvo

\Vestvillej yra 
bažnyčios: viena 
o kita taip vadinamoji nepri- 
rulmingoji. Trusjt'o bažnyčia lai
dosi geriau. Pamaldos atsibū
ta kasdie ir yra tam tikras ku- 
•ligas, kuris moka nors kaip 

miesto valdžią, Į lažnyčioje apseiti ir kaip rei-

/o atvykęs kun. S. B. Krikščiu- 
ias iš Baltimore. Matyt, kad 
ai buvęs kunigas. Bet jis čia 
šbuvo tik vienų savaitę, nes 
liekuriems komitetams nepati
ko. Tada prezidentas parsikvie- 
ė iš Chicago tūlų Geniotį, kn
is buk esu s net ir “seminari-. 
cs” “profesorius”. Gal tas ir 

mulkins neprigųlminguosius pa
rapijoms belotų savaičių.

Tik 
■pie

KINGSVILLE, Ont. — Viena 
>ėda imi bėda, bet jeigu 
įau blogai.

dvi, tai

Malo- 
glriausi

fiA|-T^HRACT

Išpardavimas virš miliono kėny i 
vieną mėnesi, patvirtina įsitikini
mą tu, kurie apie jį žino. Gaukit 
pilną vertę savo pinigų — gryną 
čieTy miežių salyklo išsunkas — 
pilno skanumo didelį trijų svarų 
keną. Sykį pabandęs — vartosi 
visuomet. Paprasto arba apynių 
skonio.

STRICTLY 
UNION 
MADE J

I Plai
PHbp
c/tft you\Dca/er

WEIGHT

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, III. Telephone Canal 1310

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

ši tinkant du laivu pernai, o jau net 
penkia Ajinet

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI:
"ESTONIA” ............ 20 Rugs.-Sept.
“LITUANIA” ........  11 Spalio-Oct.
“POLONIA’-........... 1 Lapkr.-Nov.
"LITUANIA” ....... Upkr. Nov. 22

tai pim utinė ir vienintelė laivinė bendrovė 
kurio* l ivai pralaužė kelią iš Amerikos 

New Yorko

1IESIAI J LIETUVOS * 
KLAIPĖDĄ

kainos laivakorčių 
| KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa ......... ..........
Ten ir atgal tiktai ....

Turistinė III klesa .......
Ten ir atgal tiktai ....

Valdžios taksai atskirai

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniorp kreipkitės į visti.s agentą ar į bendrovę: 

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III.

O. E. Jacobsan, 1103 — 4th Street, Sioux City, Iowa.
-____ 1___:___ ĮgggJ*?-- - -y.— -i—, i— . . ■ ■ ■

paviršutiniai aprašiau 
VVestville lietuvių nuoti- 

<ius. Buvau ir pamiršęs pami- 
Lietuvių Ukėsų Kliubą.lėti

šis Lietuvių Ukėsų Kliubas gy
vuoja nuo sausio mėn. 1910 m. 
Darbuojasi politikos srity, o 
taipjau ir tautiškoj dirvoj lo-

;ę šį kartų nerašysiu, nes per
daug vietos laikrašty užimtų. 
Paminėsiu tik tiek, kad kliu- 
biečiai buvo surengę pikniką 
rugpiučio 21 d., H. C. Cravens 
larnioj, .lenkins Fort, ant kran
to Vermilion upės. .^1 ai buvo 
vienas iš gražiasių lietuvių su
ėjimų. Rodėsi, kad suvažiavo 
visi vieno tėvo vaikai, taip dai
lus ūpas buvo. Buvo net ir pats 
yVlestvillės “Trockis”, tur bul 
kad galėtų savo gazietoj vie
tos lietuvius pašmeižti. Bet jam 
tekis gražus lietuvių suėjimas

snosparniui dienos šviesa: vi
sų laikų stovėjo prie platfor
mos ir arčiau žmonių nėjo. 
Mat jis nors ir priklauso prie 
kliubo, bet pereitais rinkimais 
su savo štabu ėjo su italais ir, 
žinoma, prakišo. Tad dabar ne
smagu lietuviams ir rod 
Praeitis visus išmokina, su 
ku gal ir musų “Trockis’ 
nors išmoks. —Vietinis.

Brooklyn, N. Y

lai- 
kų

žinomų amalgameitų rubsiu- 
vių unijos darbuotoja Juozą 
Gloveskų ištiko šeimyninė ne
laimė: jo žmona Marė nusi
laužė kojų— du kaulu truko. 
Yra betgi vilties, kad pasveiks 
artimoj ateity. — R.

Pentwater, Mieli
Ūkininkai darbininkų skriaudė

jai.

Ši kolionija nuolatos auga ir 
vis daugiau lietuvių ūkininkų 
apsigyvena. Niekurie jų turi 
geras ukes ir gražiai gyvena. 
Bet kaip kitur, taip ir tarp 
ūkininkų pasitaiko negerų žmo
nių, kurie bando gyventi sveti
momis skriaudomis. Priseina 
poros tokių ūkininkų skriaudi
kų savo darbininkų paminėti.

Kada mieste pasireiškia be
darbė, tie ūkininkai nuvažiuoja 
į Ohicagą ir parsiveža darbi
ninkų dirbti ant jų ūkių, pasi
žadėdami mokėti po $35 į mė
nesį ir duoti pilnų užlaikymų. 
Atvežtieji žmonės dirba akis iŠ- 
vertę po 3 ar 6 mėnesius, iki 
užbaigia vasaros darbus. O pas
kui juos išvaro kaip šunis, be 
algos ir be drabužių, taip kad

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
K vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Virfiuj Univeraal
State Bank

't\l 1101

Tel. Boulevard 6487 
4619 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

WENNERSTENS
Boheininn

TIKRI APYNIAI
I TORTINGAME SALYKLE

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMESTRLST

TIKRI APYNIAI
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE ?
NE/ NEI VIENO

KORNAI

A. VIDIKAS-LOLEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvSs 

Tel. Yards 1119
Baigusi akule- 
rijos 
ilgai praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po

1 gimdymo.
Už dyką pa

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

Valandos nuo 
i 8 ryto iki 2 po 
i pietų, nuo 6 iki

9 vai. vakare.

kolegiją,

Pennsyl-
Hgon*

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių ytempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Žukauskui nugalėjus 
ley, su pasididžiavimu 
ingiams, kad mano tautos žmo
nis bus pasaulio bokso čem- 
lionos. Kadangi nuo Žukaus- 
ko-Maloney iki Žukausko-Dem- 
iey rugtynių buvo ilgas laiko- 
arpis, lai aš suspėjau visos 
rpylinkės anglams pasigirti. Žu- 
kausko-Dempsey rungtynių va
karo sėdžiu prie radio ir ati- 
Ižiai-seku rungtynių eigų; ang
ai taip pat su giliu įdomumu 

klausosi. Skelbia rungtynių iš- 
lavas, kad Dempsey nugalėjo 
Bukauskų. Nėra kuo girtis 
ingiams. Tyliu ir laukiu kų 
ingiai pasakys, bot anglai ats
iėję mano blogų ūpų irgi ty- 
ejo. Net ir aš jaučiau skaus

mų toje kūno dalyje, kur tas 
‘dramblys” mano tautiečiui su- 
lavė savo “lopą”. Nors čia vi
rt turi gerus radio, bet sekan
čių dienų mane pamatę klausė 
r mano tautietis laimėjo, čia 
r Įkliuvau, reikėjo “pasigirti”, 

kad pralaimėjo. Juozui pilvų, 
> mums širdį skauda.

Visų laiką neturėjau kuo pa-; 
tįgirti anglams apie savo tau-: 
^ų, tai tylėjau ir laukiau, kol 
užmirš anglai mano pasigyri- 
na, apie “pasaulio čempionų”.

štai gaunu “Naujienas”, o 
ižiaugsnias, o laimė, pinnain ;
usalpy stovi “Miss Chicago” I 
ietuvaitė panelė Kazlauskaitė. 
Visai nekreipdamas dėmesio, 
kad parašyta, jogei smulkiau 
'įpie gražuolę aprašoma kitame 
puslapyje, nes maniatf, kad ti'k 
1,’iografija, aš pasiskubinau vi- 
iems pakliuvusiems po ranka 
mglams pasigirti, kad Jieituvai-; 
5 pripažinta gražiausia Chica-i 
oje, dar pridūriau, kad ji bus 1 

“Miss America”. Parodžiau 
os paveikslų. Anglai gėrėjosi 
r sakė, jogei ir jie manų, kad 
i gali būti “Miss America”. 
'/Įsiems pasigyręs, skaitau ki
tame puslapy smulkesnes žinias 
įpie gražuolę. Net sirupas ma
lė peirpylė, skaitant tas cilu- 
es, kur parašyta, kad panelė 

Kazlauskaitė ne tik kų nebus 
‘Miss America”, bet ir “Miss 

Chicago” vardas atimtas. Dabar 
turi dvi bėdas, tai nė bėgt, nė 
rėkt, geriau stovėti vietoje ir 

VAIKAI RĖHŪŪUDA
“CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletchers Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašų.

Prašalina skausmus į 1 
minutę

Jus užtniriit, kad jus turėjot komą j vieną 
minutę po uždėjimo Dr. Scholl’a Zino-pad 
—štai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji čeverykai erzina tą 
vietą, Zino-pad pagelbės j vieną naktj.

Dr. Scholl’a Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški, apsaugojanti. gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemės 
garantuojamos. Nusipirkit baksėti aptiekoj 
arba čeverykų krautuvėj—35c.

DSScholts 
Zino’pads

Uždekit vieną ir skausmas pranyks

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

RIMBAM.
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertes visur

Columbia Rekordai
W. W. KIMBALL CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4601 So. Paulina St., Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingom

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 09M

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M

DAROME:

APRŪPINAME VISUS JUSU REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTŲ, FARMŲ, BIZNIŲ
DOKUMENTUS

J KONTRAKTUS
| PALIUDYMUS
’ IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atJaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. 18th St. Tel. Canal 4960

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3823 South Halsted St.
Tel. Boilevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 VV. VVashington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

BLDG. 
st.

Clark

KJURGEUOMIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:60 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Yards 6141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiam*.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We«t Adams St. Roota 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarai* 2151 W. 22 SL nao 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. JPullman 6877

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčioa

DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per H> 
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.
Tel.: Dienų: Canal 8110. Naktj 
South Shore 2288, Boulevard 4136

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, IIL.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas

1724 So. Loomls, kampas 18 ir Bl«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Xii i ......... ■■

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Šviesas h 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus b 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodam
ant. lengvo iimokiji- 
m o.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Garsinkitės Naujienose



iraoMSTOB, cntam, m Penklad., Ruga. 2,1927

NAUJIENOS-
The Lithaanian Daily New»

Publisbed Daily Kxcopt Sunday 
by tha Lithuanlan Daily N»w« Pub. 
Čo. Ine.

Eilitor P. GRIGAITIS_______
1739 South Halsted Street 

Ckicago, III. 
Telephone Roosevelt 85M

Subacription Rat®»i
>8.M per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

Mareh 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
Mareh 3rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, llskiriant 
sekmadienius. Leidtia Naujieną Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
III — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metams _____ ___________ „ $8.00
Pusei meti ---------   4.01
Trims minėdama _________ 2.50
Dviem mėnesiams .................. 1.60
Vienam minėsi ui__ _ .75

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija.................   8c
Savaitei ------------ ----- ---------- 18c
Minėsiu!.... ............. ................. - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagcja, 
paltui

Metams --- ----—-------------- - >7.00
Pusei metų  8.60
Trims mėnesiams_________ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams -------------------------„ $8.10
Pusei metų_____________ _ 4J0
Trims ralnesiams_________ 2.10
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

DARWINO TEORIJA PATVIRTINTA.

Musų kunigai ir jų išauklėtieji “mokslininkai” nuo
latos skelbia, kad garsioji Darwino teorija apie žmogaus 
kilimą iš žemesniųjų gyvūnų esanti “sumušta” ir kad 
šiandie jai pritariu tiktai tamsunai, nieko neišmanantys 
apie mokslą. Bet štai dabar susirinko mieste Leeds 
Anglijos mokslininkų kongresas, ir didis gamtininkas Sir 
Arthur Keith tenai savo kalboje pasakė ve ką:

“Ar Darwinas sakė tiesą, kad žmogus, po įtaka 
biologinių jėgų, kurias galima tirti ir saikuoti, tapo 
iškeltas iš antropoidinių beždžionių tarpo iki to laip
snio, kuriame jisai dabar randasi? Atsakymas yra: 
Taip.” / ' ’’

“Išnešdamas šitą nuosprendį”, tęsė toliaus Bri
tanijos mokslininkų sąjungos prezidentas, “aš kai-: 
bu^ kaip pirmininkas ‘džiurės’ — teisėjų, kurie buvo 
parinkti iš žmonių, pašventusių savo gyvenimą įro
dymų tyrinėjimui.”

Jeigu komunistai biaurėjosi neteisingu tų dviejų ra
dikalų pasmerkimu, tai kodėl jie niekuomet nė vienu žo
džiu neužprotestuoja prieš Rusijos bolševikus, kur val
džios priešai dažnai yra galabijami visai be teismo?

Jeigu komunistai manė, kad išgelbėjimui Sacco ir 
Vanzetti reikią sužadinti plačiausiose miniose simpatiją 
nekaltai nuteistiemsiems, tai kodėl jie taip šlykščiai, taip 
begėdiškai visą laiką šmeižė socialistus, kurie stengėsi 
kuo galėdami padėti nelaimingoms Massachusetts “justi
cijos“ aukoms?

Aišku, kad žmonės, kurių tikslai yra švarus, nebū
tų galėję elgtis taip dviveidiškai, kaip komunistai. Bet 
dabar išėjo aikštėn tiesiog skandalingas dalykas. Pasi
rodo, kad komunistai, skelbdami save “vieninteliais tik
rais” Sacco ir Vanzetti gelbėtojais, padarė didžiausią 
švindelį su aukomis, surinktomis pasmerktųjų gelbėji
mui. -

Trečiojo Internacionalo spaudoje ir savo pranešime 
tam Internacionalui Amerikos komunistai paskelbė su
rinkę į Sacco-Vanzetti fondą pusę miliono dolerių, o tuo 
tarpu komitetas, kuris rūpinosi Sacco ir Vanzetti gyni
mu, sako, kad iš komunistų fondo jisai gavęs per visus 
septynis bylos metus tiktai 4,300 dolerių.

Vadinasi, šimtus tūkstančių dolerių aukų, surinktų 
iš visuomenės, komunistai nukniaukė. Tai yra bjaures
nis darbas, negu vagies, nes čia kartu yra ir žmonių ap
gavimas !

Pasmerktų mirčiai nelaime komunistai pasinaudojo, 
kad pripildžius svetimais pinigais savo kišenius. Tai taų~ 
ir “vieninteliai gelbėtojai”!

; Apie įvairius Dalykus i 
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Vadinasi, tas mokslo vyras, kalbėdamas į stambiau
siųjų Anglijos mokslo atstovų suvažiavimą, sako aiškiai, 
kar I)arwino tiesa, kad žmogus tikrai išsivystė iš že
mesnės rųšies gyvūnų, būtent, iš tokių, kurie stovi vie
name laipsnyje su antropoidinėmis (panašiomis į žmogų) 
beždžionėmis.

Šitų savo žodžių parėmimui p. Keith nurodė į visą 
eilę faktų, žinomų mokslininkams. Viena, kad žmogaus 
ir beždžionės kūno sudėjime yra labai daug panašumo. 
Antra, kad žmogaus ir beždžionės smegens yra artimi 
savo struktūra (subudavojimu), tik žmogaus smegens 
labiau ištobulinti, negu, sakysime gorillos ar šimpanzės. 
Žmogaus giminingumą su beždžione taip pat patvirtina 
ir chemiškas šių dviejų gyvūnų kraujo tyrinėjimas. Pa
galiau, įdomų parėmimą Darwino teorijai teikia ir kai 
kurių žmogaus ir beždžionės papročių palyginimas. Anot 
Sir Arthur Keith, pastebėta yra šitoks faktas:

“Antropoidinė motina glamonėja, nešioja ir žin
do savo vaikus tokiu pat budu, kaip žmogiška mo
tina.”

Raudonoji armija
Karingas bolševikų ūpas.—Ka

ras ateityj turės įvykti. — 
Kokios rųšies bus tas karas? 
—Raudonosios armijos skai
čius. —Armijos reorganizavi
mas. —Teritorialine sistema. 
—Kaip buvo raudonoji ar
mija suorganizuota? — Troc
kio įsakymas. —Be caristinių 
karininkų raudonoji armija 
nebūtų buvusi suorganizuo
ta.—Komunistiški branduoliai 
armijoj.

Sir Arthur, tiesa, pripažįsta, kad dar iki šiol nėra 
išaiškinta daugelis dalykų iš žmogaus praeities; tarp ko 
kita dar nėra surasta “jungiantis sąnarys” — tas gyvū
no tipas, kuris evoliucijos grandinyje stovi tarp beždžio
nės ir žmogaus. Bet, pasiremiant suakmenėjusių žemė
je žmogaus griaučių likučiais, iškastais įvairiose vietose, 
mokslininkai jau šiandie žino, kurioje daug-maž gady
nėje prasidėjo žmogiško gyvūno kopimas aukštyn nuo 
to laipsnio, kuriame randasi, sakysime, šimpanze: tai 
esą buvę prieš kokį milioną metų.

Evoliucijos mokslo priešai, žaizdami žmogaus savy- 
meilės jausmu, stengiasi tą mokslą paniekinti tuo, kad 
jisai, girdi, “žeminąs” žmogų, nes padarąs jį “beždžio
nės vaiku”. Bet, pasak minėtojo Anglijos mokslininko, 
savo kilme iš keturrankių sutvėrimų žmogus galįs tiktai 
didžiuotis. Jeigu dabartinis žemės kamuolio valdovas 
prieš milioną metų buvo lygus su beždžionėmis, tai reiš
kia, kad jisai yra miliono metų progreso vaisius!

Daug nemalonesnis protaujančiam žmogui turėtų 
būt tas įsivaizdavimas, kad pirmieji žmogaus tėvai buvę 
visais atžvilgiais tobuli, o paskui žmogus smukęs vis že
minus ir žemiaus — ir pasieksiąs, pagaliau tokio žemo 
laipsnio, kad “Sutvertojui” nebepaliksiąs nieko dauginus, 
kaip tik padaryti galą visai jo veislei!....

Taigi ne kokie nors nemokšos, bet tikri mokslo vy
rai šiandie stoja už Darwino evoliucijos teoriją, skelbian
čią, kad žmogus kilo iš gyvūnų, panašių j beždžiones. 
Kunigai jos nepripažįsta tiktai dėl to, kad ji griauja jų 
biznį, paremtą Biblijos pasakomis.

PASIPINIGAVO Iš SVETIMOS NELAIMĖS.

Ir mums, ir kitiems laikraščiams ne kartą teko pa
žymėti komunistų veidmainingumą Sacco ir Vanzetti by
los klausime. Jeigu Maskvos garbintojams tikrai rūpė
jo išgelbėti pasmerktuosius nuo mirties, tai kodėl jie ei
davo į viešus susirinkimus, surengtus Sacco ir Vanzetti 
apgynimui, ir juos ardydavo (kaip, pav. jie padarė New 
Yorke)?

Bėgiu kelių savaičių sovietų 
Rusijoj buvo sakomos karingos 
kalbos, aitriai smerkiami viso 
pasaulio kapitalistai ir prana
šaujamos revoliucijos. Visa tai 
buvo daroma ne be priežasties. 
Anglija nutraukė diplomatiškus 
ryšius, Lenkijoj tapo nužudy
tas Volkovas, Kinijoj pradėjo 
nesisekti etc. Nėra ko stebė- 
tis, kad po tokių smūgių bol
ševikų vadai ėmė nerimauti. 
Jų laikraščiai buvo pilni šuka
vimų ir įspėjimų, kad Anglija 
norinti karų išprovokuoti. Bet, 
girdi, Rusija yra pakankamai 
galinga, kad apsiginti nuo ka
pitalistiškų šalių puolimo. Esą 
raudonoji armija sutriuškins 
visokį imperialistų pasikėsini
mą.

Aitrios bolšęvikų kalbos ir nuo
latinis minėjimas raudonosios 
armijos atkreipė pasaulio dė
mesį. Kas galų gale per pau
kštis yra ta raudonoji armija? 
Ar ji ištiesų yra galingiausi 
pasaulyj armija? Ar ji yra na- 
cionalė armija, kurios tikslas 
yra ginti savo šalį, ar komu
nistiška armija, pasirengusi 
bolševikinti pasaulį? Ant galo, 
kiek ta armija yra lojali (iš
tikimų) dabartiniams Rusijos 
valdovams?

Į visus tuos klausimus ge
riausiai atsako pačių bolševikų 
parašytos knygos ir leidžiami 
žurnalai. Pavyzdžiui, Maskvoj 
yra leidžiamas žurnalas “Karas 
ir Revoliucija“, kurį redaguoja 
karo komisaras Vorošilovas ir 
jo padėjėjai. Iš tų leidinių ga
lima patirti daug įdomių daly
kų apie raudonosios armijos 
praeitį ir jos dabartinį stovį.

Kokios nuomonės bolševikai 
laikosi apie karą arba karus? 
Karo klausiniu, sako A. I. Na
zarovas, liolševikų vadų nuo
mones beveik nesiskiria. K. 
Vorošilovas bei opozicijos var
dai L. Trockis ir (i. Zinovjevas 
pilnai sutinka su tuo, kad mes 
gyvename milžiniškų karų iš
vakarėse. Tą bendrą bolševikų 
luomonę. aiškiai nusako S. Ni-

kitin-Zubrovskis, militariškų 
dalykų ekspertas, žurnale “Ka
ras ir Revoliucija“. Jįs rašo:

“Ankščiau ar vėliau Sovietų 
Sąjunga turės kariauti. Busi
mas karas, prie kurio mes tu
rime prisirengę būti, bus dide
lės reikšmės. Tai nebus susi
kirtimas dėl kurios nors terito
rijos sklypo arba šiaip dėl vals
tybinių nesusipratimų. Tai bus 
karas tarp dviejų sistemų — 
kapitalizmo ir sovietizmo... Dė- 
liai tos priežasties, kaip kartą 
pasakė nabašninkas M. Frunze, 
’mes turėsime kovų vesti su 
suvienytomis jėgomis viso ka
pitalistinio pasaulio’. Tai bus 
iš tiesų milžiniška koliizja. Mes 
-privalome turėti armijų, kuri 
susidėtų iš kelių milionų, ir 
kuri techniškai butų kuotin- 
kamiausiai aprūpinta”.

Pasak to pat autoriaus, rau
donoji armija turėtų susidėti 
iš visų apginkluotų komunistų. 
Bet tai, sako Nazarovas, yra 
tik sapnas. Prieš penkerius me
tus raudonoji armija susidėjo 
iš 1,370,000 kareivių. Sunki 
šalies ekonomiška padėtis pri
vertė kareivių skaičių žymiai 
sumažinti, šiandien raudonoji 
armija susideda iš 562,000 žmo
nių. Nikitin-Zubrovskis savo 
straipsny] pasako, kodėl buvo 
reikalinga armijų reorganizuoti.

“Kad išlavinti visus vyrus, 
kurie tinka militariškai tarny
bai (tai yra apie 850,000 kas 
metai), mums butų reikalinga 
(palaikant dviejų metų milita
riškų tarnybų) mažiausiai 1,- 
700,000 reguliarė armija. Bet 
tai butų nepakeliama našta vi
sai šaliai, ir, pasak draugo 
Frunze, ‘duotų pasauliui pa
grindo manyti, kad iš tiesų eg
zistuoja toks dalykas, kaip 
raudonasis imperializmas’... To
dėl tinkamiausias to klausimo 
išsprendimas buvo reorganizuo
ti pusę musų armijos sulig te- 
ritorialinės sistemos^ nes ta 
sistema duoda galimybės išla
vinti militariškai didesnį žmo
nių skaičių, neatitraukiant jį 
ilgam laikui nuo normališko už
siėmimo“.

Taigi teritorialine sistema ta
po įvesta todėl, kad bolševiką’ 
nepajėgia užlaikyti didelę arini 
jų. Daugiau to, teritoriališkuo- 
se pulkuose tarnaujantys vyrai 
negauna kareiviškų drabužių. 
Del lėšų stokos techniškai rau
donoji armija yra labai menkai 
aprūpinta. Jos artilerija silpna 
Tačiau, sako Nazarovas, vieni; 
dalyką reikia pripažinti: rau
donoji armija turi gerų milita
riškų eks|x'rtų. Jeigu ekono- 
mišką padėtis leistų eksper
tams •įvykdyti jų sumanymus,

lai tąsyk sovietų Rusija iš lie
tų turėtų galingiausių pasau
lyj armijų.

B. Tai savo knygoj “Raudo
nosios armijos istorija’’ pasa
koja apie tai, kaip buvo ta ar
mija suorganizuota. Mažai kam 
tėra žinomas tas taktas, kad 
laika karo su baltgvardiečiais 
raudonąją armiją organizavo 
ne raudonieji, bet euristiniai 
karininkai. Gal labiausiai Troc
kis pasitarnavo sovietams tuo, 
kad 1918 m. išleido įsakymų, 
kuriuo einant euristiniai kari
ninkai turėjo stoti į raudonąją 
armijų. Tai buvo drųsus ir 
originališkas žingsnis. Tūkstan
čiai senojo režimo karininkų 
buvo priversti organizuoti rau
donųjų armijų. Jie turėjo tik. 
du pasirinkimu—klausyti įsa
kymo arba mirti. Kai kurie 
stojo į raudonąją armijų, kad 
išgelbėti save ir savo šeimas; 
kitiems net malonu buvo nau
jiems ponams tarnauti; bet bu
vo ir tokių, kurie pasiliko išti
kimi Denikinui ir Kolčakui. | 
raudonųjų armiją jie stojo tik 
tuo tikslu, kad paskui su būriais 
raudonarmiečių pasiduoti bal- 
tiomsiems. Daugelis tos rųšies 
išdavikų paskui pateko į rau
donųjų rankas ir buvo nugala
byti. Nežiūrint tų incidentų, 
Trockio eksperimentas buvo 
sėkmingas. Caristiniai karinin
kai buvo tiesiog dieną ir naktį1 
saugojami visokių komisarų ir 
šnipų. Ačiū tam, jie noroms 
nenoroms turėjo ištikimai rau
donąja! armijai tarnauti. “Jei
gu ne tie karininkai“, sako 
Tai, ‘“mes niekuomet nebūtu
me raudonųjų armiją suorgani
zavę”.

Bėgiu paskutiniųjų dviejų ar 
trijų metų pradėta raudonosios 
armijos valymas. Caristiniai 
karininkai paliuosuojami iš 
tarnylios, o jų vieton skiriami 
raudonųjų mokyklų auklėtiniai. 
Ne visi jie tėra komunistų par
tijos nariai. Bet jie visi, sa
ko Tai, “yra kaimiečių ir darbi
ninkų sūnus“. Buržuaziškam 
elementui armijoj nėra vietos.

Profesionaliniu, ir bendras 
naujų karininkų išsilavinimas 
nėra labai aukštas. Bet jie, 
sako Nazarovas, yra ištikimi 
sovietams. Ar jie pasiliks iš
tikimi ir kritiškame momente, 
to niekas negali pasakyti: Eu
ropos revoliucijų istorija rodo, 
kad karininkai tarnauja visiems 
režimams. Šiandien jie gali 
būti ištikimi vienam režimui, o 
rytoj,—kitam. Viskas priklau
so nuo aplinkybių.

Bolševikai nujaučia, kad ka
rininkais negalima perdaug pa
sitikėti. Todėl armijoj yra or- 
ganiuojami komunistiški bran
duoliai (jačeikos), kurie veda 
propagandą ir labai akylai se
ka karininkų darbus.

Savo knygą Tai baigia tokiais 
žodžiais:

“Musų armija palyginamai 
yra maža. Jos skaičius yra 
183,000 žmonių, mažesnis, 
negu franeuzų armija, ir 
17,000 mažesnis, negu ben
dras musų kamyninių 
valstybių (Lenkijos, Bumanijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos) 
kareivių skaičius. Faktinai bur- 
žuaziškos valstybės kiekviena 
dienų vis labiau ginkluojasi. 
Jų biudžetai militariškiems rei
kalams vis labiau auga... Bet 
dabar, kai imperialistiškas ka
rną žymiai praretino proleta
riato eiles ir apgavo darbinin
kus, nei viena buržuainė vals
tybe negali pasitikėti savo ka
reiviais, rekrutuotais tarp dar
bininkų ir kaimiečių“.

Jeigu Sovietų Rusija butų 
įtraukta į karą, tai ji, sako Tai, 
turėtų talkininkų ir priešų 
valstybėse. Tais f talkininkais 
butų proletariatas. Taip daly
kams esant svarbu turėti ne 
lik skaitlingų armijų, bet ir 
atatinkamai išvystyti propagan
dų priešų šalyse. Vadinasi, 
bolševikai tikisi net karų pro
pagandos keliu laimėti. Bot 
jeigu jų propaganda bus tik 
tiek sėkminga, kiek ji buvo iki 
šiol, tai karui ištikus jie atsi
durs keblioj padėtyj.—-K. A.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Iš šalies žiūrint
Beskaitydamas visų 

pų musų lietuviškus 
čius, esu gana prisiskaitęs vi
sokių visokiausių poterių ir li
tanijų apie socialistus ir socia
listų veikėjus, jųjų organiza
cijas ir tt. O jau apie Grigai
tį, tai jie jau visi taip myli ra
šyti, kad mažiausios progelės 
nepraleis, ne tik nepraleis, bet I 
dažniausiai tyčia ieško progos, 
kad tik kaip nors, kiek nors 
Grigaitį įkandus, arba ir gerai 
sukramčius, net ir visai suė- 
dus. Jiems Grigaitis, tai kaulas 
gerklėj, tai tas riešutas, kurį 
jie per metų eiles kremta ir nc- 
perkanda. Jis jiems tai taip 
kaip alkanam duona. Jie kalba 
ir rašo apie jį daug, bet jie 
mano, kad tai tik biskis; ji? 
kad galėtų tai prirašytų tokią 
didelę knygą, kaip biblija, arba 
kaip didžiausia enciklopedija 
Vienu žodžiu, kad jie galėtų 
pakartų ant sausos šakos; jie. 
jį suspirgintų ant laužo, taip 
kaip senovėje kunigai deginda
vo aršiausius bedievius-moksli- 
ninkus.

pakrai- 
laikra.š-

■\Tjie viską bando. Ir kaip nepul
ti Grigaičio. Pažiūrėkite, jo 
redaguojamas “Naujienas”, iš 
kurios pusės ne paimsit, ar iš 
techniškos, ar iš turinio, pir
mos klesos laikraštis ir dar 

J dienraštis; skaitytojų turi (iš
ėmus “Keleivį”) daugiausiai. 
Kada “Naujienos” surengia 
piknikus, arba koncertus, tai 
publikos susirenka tūkstančiai 
ir pelno taipgi tūkstančiai. Tu
ri savo išmokėtas mašinas, di
delį knygyną, gražų namą ir 
tt.

Na, o kągi turi jie? Sirvy
do senutė “Vienybė”, visų lie
tuvių laikraščių močiutė, vos, 

j vos su keliais tūkstančiais 
'skaitytojų savo senus 
įvelka. Na, “Draugas”, 
'dienraštis, tankiausiai 
redaguojamas, taip pat 
biskj daugiau turi 
už “Vienybę”. Ogi “Dirva”. Sa
ko, kad jos redaktorius pus- 
žmogiukas (Kurpavičiukas) su
sipila visus į maišą ir iš vieno 
karto nuneša į paštą. Nagi, 
ant galo, rusų sovietų organas 
“(Laisvė”, gauna kandvičių iš 
Maskvos, piknikus ir koncertus 

įrengia žiemą, vasarą, rudenį 
ir pavasarį, fondų turi apie pu
sę tuzino, ir vos vos tik savo 
girtas, nuvargusias, kojeles vel- 

Ika (turi apie 5,000 skaitytojų); 
l ir tai dar iš tų reiktų išimti 
j apie 500 komunistų narių, ku
ine skaito “L.” kaipo organą. 

Ir tai ne bereikalo. Ištikrųjų, Dar yra keletas taip vadinamų 
tik reikia pagalvoti, koks tas laikraščių, kuriems gaila ir

kaulus 
kunigų 
kunigų 
gal tik

skaitytojų

Grigaitis nedorėlis. Žiūrėkite, 
ar jis išvažiuos su maršrutu 
prakalbas sakyti, tai publikos 
pilna ir kalba kaip graikų mis- 
linčius; arba atvažiuos J kokią 
konferenciją, tai jo sumany
mai, jo išvedžiojimai visiems 
delegatams geriausiai patinka; 
arba kad paims rašyti “Naujie
nose”, bile kokį klausimą riš
ti, tai lyg kad nuo kamuolio 
siūlas vyniojasi; arba kad nu
sitveria už girto Pruseikos kal- 
nieriaus, arba už renegato Sir
vydo atlapo, už “Draugo”, 
“Darbininko“ su atbulu kalnie- 
rium, arba už pusžmogiuko 
Karpavičių ko, tai visi nuo jo 
čiaudi, visi nuo jo prunkščia, 
visi grikši dantimis, bet įkast 
neįkanda, atsikirsti negali. Na, 
ir kaip gi čia nepykti, kaipgi 
čia nerašyti ant Grigaičio viso- Į 
kių visokiausių nesąmonių. Ir i 
tai bile tik progelė pasitaikė 
arba ir be progos ar negalima 
panaudoti prasimanymus. Ir j

vardo laikraščio, todėl aš čia 
jų nė neminėsiu, — gaila laiko 
ir popieros.

Taip dalykams stovint, argi 
dyvas, kad tie žmonės, tie “re
daktoriai” taip puola drg. Gri
gaitį.

Ak, jie mato, kad Grigaitis 
tai jų didžiausias priešas, tai 
stipriausia uola, kuri jiems sto
vi ant kelio, kuris jiems nelei
džia demoralizuoti lietuvius 
darbininkus. Todėl jie šėlsta, 
todėl jie rašo nežinia ką, lodei 
jie patys sau duobę kasa, į ku
rią jie patys ir sukris.

—J. P. Raulinaitis.

—
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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
X. i . . . .......  ... -

........... 11 . .........

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

------ . .... —.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6G41 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Ofiso ir Bes. 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

’1 ,T\
A. K. Rutkauskas^M. D.

4112 S’o. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

1 nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos j nuo j^į g vu]> vafc.

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:! nuo 9 iki 11 val- ryte»
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekog 

CHICAGO, ]LL.

_ - -------------- - ................. ........ .... —
’ ......

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III. 

k.......     '

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
v ■
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero
Pasaulinė revoliucija kūrenasi.

Gyvena Ciceroj 19-th court, 
lietuve, ponia Jonienė.

Mažo ūgio ir storoka mote
ris, ji yra stipriausias stulpas 
lietuvių komunistų Ciceroj. Kas 
išplatins komunistų lapelius? 
Gi p. Jonienė! Kas apsiims par
davinėti tikėtus komunistų pa
raginimams? Ogi p. Jonienė! 
Kas atkakliau,.primigusiai! siū
lys jums pirkti komunistų “li
teratūrą”? Vėl p. Jonienė! Kas 
mitinguosna komunistus su
šauks, kas aukų komunistams 
parinks? Atsakymas: Jonienė 
ir Jonienė!

Bet viskas paeiliui reikia at
pasakoti.

Apie savaitė laiko atgal pra
puolė jos vyras, teisybė, nebe 
pirmas, bet visgi vyras. Suska
to p. Jonienė jo ieškoti. Puola 
šen, bėga ten, o vyro taipgi įžy
maus vietos komunisto, kaip 
nėra, taip nėra. Pagalios p. Jo
nienė, sakoma, lusamdžiusi vie 
ną vaikiną, kuris tuo laiku bu
vo be darbo, suieškoti jos vyrą. 
Vaikinas apsiėmė: doleris ki
tas, sanžiningu budu uždirbtas, 
juk niekam kišeniaus nedegina.

Taigi stojo musų vaikinas 
darban ir surado prapuolus) p. 
Joniuką nakties laiku apie 12 
valandą pas kitą ponią — tur- 
gavojančią visu kuo— drabu
žių klozete.

Ką p. Jonienės vyras tame 
klozete veikė — ar revoliucijai 
rengėsi, ar evoliucijos mokslą 
studijavo, ar pasninkavojo kaip 
kadaise šventieji tyruose — 
Reporteris nežino. Jis žino, kad 
detektyvai parvedė vyrą 
ponią Jonienę.

Ponia Jonienė,

Na, gerai. Susirado vyras. 
Praslinko diena—kita.

Pereitos subatos vakare, taip 
apie 10 valandą, išėjo pn-ia 
Jonienė pakvėpuoti tyru oru ir 
atsisėdo prie stubos ant laiptų. 
Netolies atsisėdo ir jos vyras, 
vaizdingiau tariant, širdies pa- 
tieka.

Eina pro šalį kaiminka. 
Klausia:

—Joniene, ar dirbi?
—Ne, nedirbu. Jonukas (su

prask, vyras) buvo prapuolęs 
visą savaitę. Suradau pas Ko/ 
pustienę suvargusį..

Na, ir pradėjo p. Jonienė 
pasakoti, kaip “suvargęs” bu
vo Jonukas. Ir tokiais riebiais, 
tokiais vaizdžiais žodžiais, ir 
taip garsiai vaizdavo Jonuko 
suvargimą, kad kitos moterys 
tiesiog užprotestavo. Girdi, čia 
musų mergaitės, čia musų vai
kai — ko tu paleidai liežuvį lig 
mazgotę!

Tai atsitiko šeštadieny. O pe- 
pirmadienį kaimynas vy- 

kurio vaikai vis klausinė- 
nugirsti iš

pas1 reitą 
ras, 

sakoma, susi- jo jį, ką reiškia

ypač L ’ : kūdikiai girdi.
Ale Jonienė ir Trockį subity- 

tų “iškalbingumu”. Kaimyno 
žmona pagavo savo vyrą ir jau 
vesis tolyn nuo Jonienės pamo
kslo. Tik staiga pasirodė ir pats 
Jonukas. Durna tu, sako savo 
žmonai, nežinai, kad teismo nė
ra, kai boba vyrui užvažiuoja 
per murzę. To tik Jonienei ir 
reikėjo.

Ji prie kaimyno. Pasekmes 
dar vakar Reporteris matė: iš
rodė, kad kaimyno veidą butų 
kas geležiniu šepečiu nušveitęs, 
ar kad ant katino uodegos jis 

| butų užlipęs, o tas nagais vei- 
idan įsikabinęs. Well kaimynas,' 
kuriam stebuklingu budu išliko* 
akys kaktoj, pasisuko atgal į- 
Jonienę! Ponia pasviro Į vaiki
nų būrį. Kaimynas iš smarku- 
mo išsitiesė šalygatvyj kaip 
blynas ant skavarados. Jonie- 

I nės vyras šoko su kokiu tai į- 
jnagiu — “blakdžekiu” ar kuo 
kitu — ant kaimyno. Kiti puo
lė gelbėti kaimyną.

Akimirksnyj 49-tas courtas,

šventė ir paroda
Tai bus lietuvių golfininkų 

paroda. Atvažiuokite pasižiūrė
ti kas tiktai galite. Rasite pui
kią gamtą, gražių vietų pasi
vaikščioti ir puikius rūmus pa
silsėti. —K.

Roseland
šią vasarą Draugijų Sąryšis, 

kuris palaiko Aušros knygyną, 
turėjo tris išvažiavimus į Wa- 
sington Ileigihts miškus. Visi 
trys išvažiavimai gerai nusise
kė; nuo jų liko pelno apiet šim
tas dolerių, nepriskaitant lai
mėjimus. Žmonės, kurie lankėsi 
į tuos išvažiavimus, buvo už
ganėdinti, kad komitetas pasi
rūpino gerą lietuvišką muziką, 
prie kurios galėjo gerai šokti. 
Taipgi ne vienas prisiminė, 
kad gerų kalbėtojų buk nega
li gauti ant išvažiavimų, o rėks
niai viešai patys siūlosi už kal
bėtojus. Sako, gerai darė, ko
mitetas, kad nekvietė, tokius

Kaip, matote, kilčiausios dva- laukusi vyrą pusėtinai išbarė. Jonienės kalbos žodžiai, ir Ru
sios moteris. Ne veltui aną die- Sakoma, kad reikalavusi dakta- ris tiesiog nežinojo, kaip Vai
ną lietuvių komisarų gazieta ro, idant apžiūrėtų vyrą, ba kams išaiškinti tuos žodžius, 
kuone iškėlė ją į padangas be- juk pasninkavimas kenkiąs sumanė patarti Jonienei nebe
gieda ma. Ir kaip negirsT sveikatai. kalbėti tokių žodžių gatvėj,

Ei - •

$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

hiter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
I'aragraph 1

If sustained in 
the manner de- 1 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9. 

inclusive

Life ........................................... .................
Both Hands .......................................... ....
Bot h Feet ................................................. .
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ................................. -.......... .
Either Foot ......................... .
Sight of Either Eye ..................................

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

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

■

SKaityKit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

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

i

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

Až čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastat.o man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu į savai
tę 18 centų.
Siuntinčkit man NAUJIENAS paštu 
por vienus metus už Chicagos $7.00, 
ChicagoJ $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas ......... -............................................................
Gatvė Adresas .
Miestus .............
Užsiėmimas ....,

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

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

ir liudiju kad —

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstijų
.... Apt.
Tel......

arti 14-tos gatvės virto sutina 
diena. Subėgo kaimynai, subė- 
go piliečiai iŠ kitų gatvių. Pri
buvo policijos vežimas, pradė
jo ieškoti kaltininkų. Trevoga 
visoj Cicero “šalyj.”

Ėmė rinktis komunistai ii 
komunistės manydamos, kad 
užliepsnojo pirmoji pasaulines 
revoliucijos liepsna, 

i
Epilogas: vakar, trečiadieny, 

Reporteris buvo Ciceroj. Vis
kas ramu. Jokių karės ženklų 
nei pėdsako neliko. Bet taikos 
nematyti. Audros dar tebesiau- 
čia mūšio dalyvių širdyse.

Žinoma, visa Reporterio sim
patija yra p. Jonienės pusėj. 
Kaip nenuilstanti darbuotoja 
pasaulio revoliucijos kūrimo 
srityj, ji privalėtų turėti teisės 
įkalbėti taip, kaip jai patinka 
Juk reikia griauti iš pamatų 
visus prietarus, visus suvarži- 
mus liežuvio arba rahkų. Tik 
tie atžagareiviai parapijonai, 
tautininkai ir socialistai bur
žujišku savo papročiu nori su
varžyti ypatos laisvę. Reporte
ris tečiau tiki, kad p. Jonienė 
nenustos energijos ir varys sa
vo prakilnų darbą, kaip varė 
iki šiol, iki įsteigsime sovietų 

i respubliką Ciceroj. Daugiau lo
kių komunistų kaip ponia Jo
nienė, o pasaulis nusilenks 
prieš komunistų rankų darbą!

—Reporteris.
I

Naujienų golfo tur- 
namentas

Naujienos vėl prieky

“Naujienos” remia visus ge
trus darbus. Jos remia ir musų 
sportą. Kad dar geriaus parė
mus sportą “Naujienos” ren
gia Golfo turnamentą, kuriame 
gali dalyvauti visi lietuviai gol- 
fininkai ir golfininkės.

Cog Hills.
Turnamentas įvyksta Cog 

Hills golfo aikštėje, rugsėjo 15, 
1927. Kliubo valdyba duoda 
mums visą lauką nuo 12 iki 2 
po pietų. Reiškia, visi lietuviai 
los forsomais vieni paskui ki
tus. Pašaliniai musų tarpe ne- 

■ simaišys.
Registruokitės dabar.

Visiems reikia iš anksto užsi
registruoti, žinotumėm
kiek žmonių loš. Galite užslre- 

Igistruoti “Naujienose” arba 
Liet. Golfo Kliube (Telefonas 
Boulevard 6648), arba “Auš
ros” knygyne. t

Prizai už 150 dolerių
“Naujienos“ paskyrė prizų 

už $150. Prizų bus visokių— 
apie tai už dienos kitos prane
šime. Dabar galime pasakyti, 
kad visiems yra gerų progų 
laimėti. Vyrams ir moterims. 
Bus prizai daktarams, dentls- 
tams, advokatams, realtoriams 
ir tt.

Apart to Julius Zaulevičius, 
laikrodininkas, jau paaukojo 
laikrodėlį $45 vertės, kuris bus 
vienas prizų. Bus ir daugiau 
prizų.

rėksnius už kalbėtojus. Girdi, 
jau esame prisiklausę jų nesą
mones kalbant išvažiavimuose. 
Paduok jiems ką kalbėti, tuoj 
nudarda prie kolionių nepatin
kamų asmenų.

Ne vienas atsilankęs žmo
gus pasakė, kad be tokių kal
bėtojų, kurie pykina savo kal
ba žmones, daug draugiškesni 
ir pasekmingesni yra išvažia
vimai. Tą, žinoma, patvirtins 
visi, kurie tik buvo išvažiavi
muose, kad tas tiesa, šią vasa
rą šitie pasekmingi išvažiavi
mai turėtų būti pavyzdžiu ki
tiems metams.

Gal būt, kad žmones šią va
sarą labiau išvažiavimus rėmė 
todėl, jog Sąryšis nėra po jo
kia diktatūra, šiemet Sąryšio 
valdyboje delegatai įeina iš ke
lių draugijų. Tas labai gerai, 
geriau gali sutvarkyti ir pri
žiūrėti Aušros knygyną. Kad 
šiemet Aušros knygynas gerai 
prižiūrimas ir tvarkomas, nie
kas iš delegatų ir draugijų jo
kio užmetimo nedarė.

Vienas asmuo, kuris skaito
mas ne pilno proto (jis nėra 
delegatu ir kažin dar ar pri
klauso prie kokios draugijos), 
išeina viešai prieš Aušros kny
gyną. Bet žmonės į tokio pus
kvailio zaunas mažai atydos 
atkreipia. Visi žino, kad jisai 
žalos nepadarys Aušros knygy
nui. Jis labai norėjo pakenkti 
Aušros knygyno išvažiavimams, 
bet tas jam nepasisekė.

Delegatas.

Bridgeportas
Apiplėšimai ant Bridgeporto 

viršija visus labdarybės dar
bus, sudėtus krūvon. Čia pa
duosiu tik trumpą sutrauką 
plėšimų, padarytų pereitą sa
vaitę, apie kuriuos nugirdau.

Užmuštas ir apiplėštas prie 
31-mos ir Pamell gatvių oat 
meal pardavinėtojas.

Apiplėšta A. P. krautuvė 
prie 31-mos ir Wallace gatvių.

Apiplėšta Neiwark čeverykų 
krautuvė, kuri randasi prie 35 
ir Halsted gatvių. Savininkas 
p. Rutkauskas, 3613 S. Halsted 
st.

Apiplėštas siuvėjas prie 30 
ir Lo>we gatvių.

O pilietis Bakutis pasakojo, 
kad jam einant namo 34-tu 
place, apie 8 vai. vakare pasto
jo vaikezai kelią, atėmė ketu
ris dolerius, o kadangi jis dau
giau pinigų neturėjęs, tai už- 
daužč akis.

Tai matote, tik vien, pereitos 
savaitės “kronika”. O kas de
dasi kiekvieną vakarą, tai rasi 
tik vienas dievulis težino.

Įdomu žinoti, ką veikiu mu
sų piliečių kliubas — ar rūpi
nasi padaryti Bridgeportą sau
gia gyvenimui vieta? O kur 
bučerių draugija? Gi visi mie
ga ramiai ir laukia savo ka- 
leinos, kada plėšikai turės lai
mės su jais apsidirbti.

Report. Rautas.

Štai yra specialės vertės

Berniukams Pnikiii Siūty
Kaip paprastai, motinos kurios didžiuojasi kad iu 
hermukai yra geriau apsirengę, gali tai padaryti be 
ekstra išlaidų, perkant berniukams naujus siutus 
pas Turner Bros.

Berniukų ruba yra ekstra gerai pasiūti, vilnonių 
matenolų ir tokių modelių ir pateinų kuriu vaiki
nai patys reikalauja. Bet kainos nėra bran^.tnės 
negu jus mokėtumet už paprastus rubus kUu"

Nauji tan, rudi, mėlini pilki. Visi 4 šmotų siutai, su 
Kelnėmis arba abejomis ilgo-ilgomis ir trumpomis 

mis. Mieros iki 19.

$14.50
18.50

$16.50

Atdara nedalioj ir Darbe, šventėj iki 1 vai. dieną.

TURNER BROS. GLOTHING 00.
Halsted ir Roosevelt

JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
gyvenime. Kur ™dl«K

lų arba negerų dantų arba kitu žymiu dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba'ir suaugusiuose žmo
nėse; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus. 1 ‘ 1 an<isius

SOTIMUI5I0N
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus vra didelė

SS'”1""“1"1"" "SiM
Scott & Eowne, Bloomfteld, N. J. 26*50

lUR/N^ švarios, Gry

bui^lES
MuriaeCo., Dpt. H. S., 9 B. Qhk» St., Chicago

rnos, Sveikos
Gražios Akys
Puiki Žmogui Dovana 

Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 
na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai
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tik šventieji danguj, bet 'ir 
žmonės ant žemės, taigi, nep
laukusi, ji sumanė surengti 
parę savo dukterei, merginai 
šešiolikinei. Sjurprašė svečiu^ 
kad apsilankytų subatos vaka
re, 27 rugpiučio.

ŠIMKAUS PRIIMTUVIŲ VA- 
KARIENfi

Vakar jau buvo paminėta, 
kad komp St. Šimkaus priim
tuvių vakarienė įvyks šešta
dienį, rugsėjo 4 d. 8 vai. vaka
ro Lietuvių Auditorijoj. Biru- 
tiečiai turi išsirimkę specialį 
komitetą, kuris žada surengti 
tikrai šaunią vakarienę.

Visi biru t iečiai, “Birutės” 
rėmėjai ir jų draugai bei pa
žįstami kviečiami yra daly
vauti komp. St. Šimkaus pri
imtuvių vakarienėj. — R.

Lietuviu bylos teismuose
Naujos bylos

Albertas Shimanskis prieš 
Frankį Kaminskį, bylos No. 
B. 150765, Circuit Crt.

Ona Latinus prieš Napoleo
ną Latinus, bylos No. B. 150,- 
768, Circuit Ct. divorsas,

Augustas Budvitis prieš Guy 
ir Grace Carman ir Samuel 
Hachtman, bylos No. B. 150,- 
796, Circuit Ct., uždaryti mor- 
gičių.

.Jokubas Martinkus prieš Sol 
Meyers, bylos No. B. 150797, 
Circuit Ct., byla dėl $10,000.

J. Lemas prieš Feliksą Le- 
masa, bylos No. B. 150806, Cir
cuit Ct., divorsas.

Stella Mazonas prieš Frankį 
Mazoną, bylos No. 463044, Su
perior Ct., divorsas.

L. Sarantalsis prieš Petrą 
Sarantalsis, bylos No. 463067, 
Superior Crt., divorsas.

Juozas Urbas prieš Bauer 
Motor Cab Co., bylos No. 
163085, Superior (’t%, dėl 5,000 
dolerių.

Ądvance Window Frame Co 
prieš Karolį švestį, W. M. Lin
kį ir kitus, bylos No. B. 
150810, Circuit Ct, dėl $623,96.

Petras Karambelas prieš Ma
riją Karambelą, bylos No. B. 
150815/ Circuit Ct., divorsas.

Jonas šlaikis prieš Angeliną 
šlaikis, bylos No. 463111, Su
perior Ct., divorsas.

Josephine Trembach prieš 
Joną ir Oną Balčiūnus, ir kitus 
dėl pinigų ant notos, bylos No. 
463118, Superior Ct.

Geo. M. Felbinger prieš Ste
poną Biežį, bylos No. B. 150,- 
894, Circuit Crt, dėl notos su
moj $582.10.

James W. VVhelan ir kiti 
prieš Joną Mežkį, bylos No. B. 
150895, Circuit Crt.

James VVhelan prieš Juozą 
Cusą, bylos No. B. 150986, 
Circuit Crt.

Vilimas Kinas prieš L. Ki
nas, bylos No. 463168, Superior 
Crt., divorsas.

M. Klaitis prieš Frankį Klai- 
tį, bylos No. 463185, Superior 
Crt., divorsas.

Genevieve Ureckis prieš Jo
ną Ureckį, bylos No. B. 150,- 
967, Circuit Crt., divorsas.

Katrina Būgną prieš Juozą 
Būgną, bylos No. B. 150975, 
Circuit Crt., divorsas.

Marija 1 lanka prieš Domini
ką Danką, bylos No. B. 150982, 
Circuit Crt., divorsas.

L. Monkevičius prieš Bennie 
ir Bessie Brazauskas, bylos 
No. B. 150990, Circuit Crt., 
dėl notos sumoj $2,70n.

Ona Aleksa prieš Viktorą 
Aleksą, bylos No. B. 151012, 
Circuit Crt., divorsas.

Marija Banas prieš Motiejų 
Banas, bylos No. B. 151016,

• Suprašė daug senų ir jaunų, 
kavalierių ir gyvanašlių, nepa
miršo nei senbernių, kad duk
relė galėtų greičiau vyrą susi
rasti. Parėdė dukterį visą rau
doną, nuo galvos iki kojų. Jei 
butų dukrelė baltai aprėdyta 
buvusi, tai butų buvus panaši 
aniuohii, ale kai tapo parėdy
ta raudonai, tai nežinai nė prie 
ko prilyginti.

• Visi kavalieriai susirinkom
I •

parėn. Valgyti, gerti buvo pa
kankamai. Bet ’parė rengta per 
augštai, reikėjo lipti ant tre
čio Boro. Bijojom, kad prival
gę stepsais nenusiristumėm.

Taigi sumanėme pasilikti a- 
pačioj saliune. Visi Šnekučia
vome bariais, laukiam kada 
dukrelė išeis kazoko šokti. Lau- 
kiam. Bet ve vienas trinktelėjo 
kumščiu, vienok sustojo. Aš 

i stoviu ir žiuriu ar man nepa
klius. Pamačiau, kad kas ten 
žiba vieno rankoj. Sudrebėjau 
ir pasislinkau arčiau prie du
rų.

Jau visi svečiai pradėjo bėg
ti namo. Tik staiga ėmė šau- 
dytis vaikėzai. Tai įvyko kruvi
nos muštynės. Tai motinoms 
geras pavyzdis, Jduriosį ieško 
žentelių savo dukrelėms sui- 
praitf purėse. — Kviestas.

Paslysta Lietuvon
Lietuvos SocIaA.lemc1.nitu 

!Rėmėjų Fondo Chicagos kuopr 
pasiuntė Lietuvon rugpiučio 
26-tą diena 28 dolerius.

ši suma susidarė sekamai:
P. Grigaitis aukavo .... $5.00
V. Poška duoklių sumo
kėjo „.............................. 5.00
F. Skamarakas duoklių 
sumokėjo ................... 3.00
Kuopos ižde buvo ....... 15.00

Viso ......   $28.00
Kvitos numeris 9487.

—V. Poška.

Bridgeportas
Antanas Dičkas vėl nusipir

ko krautuvę, kuri randasi 625 
VVest 31 str. Pirm kokios poros 
metų jis buvo išbėgęs iš Brid- 
geporto, bet nesuradęs geres
nės vietos, vėl sugrįžo. Aš ma
nau, kad nerasi niekur geriau, 
kaip namie. — Rautas.

♦ ♦ ♦

Ponia Cibulskienė ketina ren
gti parę savo brolienei. Ji betgi 
nenorinti, kad Kaulas turėtų 
reikalą su jos parės rengimu. 
Well, pamatysime... Bet dabar
tiniu laiku yra sunku surengti 
surprais parę be Raulo pagal
bos. — Kauras.

♦ * *

Antradienio ryte, man ei
nant Olstričiu, ties namais po 
numeriu 3312, pasigirdo balsai:

“Palauk!”
Atsisuku, žiuriu — p. Petkus 

stovi tarpdury.
— O ką, ar sunku krepšis 

nešti? — klausia j 13 praeinantį 
vyrą.

Pasirodo, kad krepšį nešė 
mano geras pažįstamas Bložis, 
o tam krepšyj buvo keiksai.

—Pusėtinai — atsakė Bložis.
—Na, tai koman į vidų, aš 

palengvinsiu, — sako Petkus.
P-as Petkus mano, kad obal- 

sis “savas pas savą” esąs ge
riausias “tinksas.” — Rautas.

West Pullman, III
Circuit Crt., divorsas.

Ona Javorski prieš Petrą Ja- 
vorskį, bylos No. B. 151028, 
divorsas.

Suptais para
Ponia Ona, gyvenanti ant 

Halsted stryčio, netoli 14-tos 
gatvės ir turinti saliuną, laukė 
kolei kas surengs surprais pa
rę.
, Bet, matyti, ją užmiršo ne-

West Pullman Lietuvių Pa- 
šalpos Kliubas rengia . šaunų 
švažiavimą Washington Heights 
miške, 107-ta ir May gatvė, 
Labor Day, rugsėjo 5 d. Iš 
kalno galima sakyti, kad bus 
vienas iš šauniausių išvažiavi
mų, kokius kas yra surengę šį 
metą. Todėl musų kaimynai iš 
Calumet Parko, Kensingtono, 
Roelando ir Blue Island ren
giasi tam išvažiavimui.

O aš iš savo pusės patarčiau,

ką turėtumėt daryti Labor Day. 
Atsikclkit anksti rytą, nes iš
važiavimo pradžia 10 vai. ryto. 
Pasiimkit savo draugus bei šei
myną ir traukit tiesiog j Wei- 
shington Heights mišką. Ten 
turėsit progą sueit savo senus 
draugus, pažįstamus, ba bus 
svečių iš Harvey, Phcenix ir 
Indiana Harbor. Antra, turėsi
te progos tą dieną praleisti 
linksmai laiką , ąnt tyro oro 
prie geros muzikos; pasišokti 
lietuviškų šokių, kaip tai, khim- 
pakoje, suktinio, noriu miego. 
O gal dar atsimenate kadri
li]? Jei ne, tai turėsite progos 
tą dieną iš naujo išmokti. Ir 
daug kitų bus dalykų, progra
mų dalyj, kuri užvardinta lie
ju viška dalis.

Kensington
Rugpiučio 22 d. mirė Pranas 

Gedvilas, sulaukęs 54 metų am
žiaus. Jis priklausė prie pen
kių draugijų, tautiškų ir ka
talikiškų. Daugiau rėmė kata
likus, negu laisvuosius žmones. 
Nebuvo priešas ir laisviesiems 
žmonėms, surokavo su visais. 
Per daugelį metų Gedvilas val
dė karčiamą ir iš jos darė sau 
pragyvenimą. Buvo įsigijęs nuo
savų namų dviejų pagyvenimų. 
Buvo skaitomas pasiturinčiu, 
paderiu biznierių. Užpakalyje 
karčiamos buvo maža svetai
nė. Jis duodavo svetainę drau
gijų susirinkimams be atlygi
nimo.

Paskutinė ekskursija 
j South Haven

Dykai kelfonė, maistas ir nak
vynė. Kviečia visus

Cicero
Ciceros Namo Bendrovės 

dalininkams

Nauja Mady Knyga

Bus ir amerikoniška dalis — 
base bąli. Ar žinote kas base 
bąli vra? Tie, kurie žino, be 
abejonės bus visi. O tie, kurie 
dar mažai apsipažinę, turėsite 
progos pamatyti, kaip musų 
jaunuoliai loš base bąli. Išva
žiavimo bus 2 pagarsėję tymai 
(jauktai) tai Eclipse ir 
Roseland Stars. Mat tarpe ve
lėju tų dviejų tymų iš seno ei
na ginčai, kurie yra geresni. 
Ee’ipse vedėjas, Julius Dap
kus, susiginčijo su vedėju Bo
rland Stars, A. Yonaičiu. Ir 

VVest Pullmano Lietuvių Pa
šalpos Kliubo išvažiavimas, 
mat, duoda jiems progą persi
tikrinti — ir ne juokais, bet 
už Čempionatą. Vienas ir ant
ras tikisi laimėsią. Žinoma, 
kožnas turi savo pasekėjus: 

pullmaniečiai, Calumet 
parkiečiai “stikina” už Juliaus 
Dapkaus tymą, o kensingtonie- 
jiai ir roselandieČiai už A. Vo- 
laičio tymą. Bet kas laimės?

Tą viską turėsite progą pa
matyti Washington Heights 
miške, 107' ir May gat., Labor 
Day, rugsėjo 5 d., West Pull
mano Lietuvių Pašalpos Kliu
vo išvažiavime.

Ar esate prisirengę? Jei ne, 
.ai rengk'itČs, nepraleiskit pro
gos, kad nesigailėtumėt.

Ir aš busiu.

Daug ateiviams yra pasidar
bavęs, kuomet pakliūdavo į be
langę. Jis juos išliuosuodavo. 
Aš čia kalbu apie tuos laikus, 
kuomet dar buvo viešos kar
čiamos. Su visokiais reikalais 
prie jo kreipdavos ateiviai, ku
rie negalėdavo susikalbėti ang
liškai. Jis visiems duodavo ro
dą pagal savo supratimo. Drau
gavo ir su kitataučiais, todėl 
turėjo daug pažįstamų. Tur 
būt nebuvo žmogaus Kensing- 
tone, kuris nebūtų pažinojęs 
noną P. Šedvilą.

Per porą metų prieš mirtį 
sirgo, niekur nepasirodydavo; 
buvo nekurie ir pamiršę, kad 
ponas šedvilas dar gyvena. Bu
vo pasidaręs raštišką tastamen- 
tą, koks graborius turi jį lai
doti ir kaip ir kur palaidoti. Jo 
laidotuvės įvyko rugpiučio 25 
dieną iš namų į Visų šventų 
bažnyčią, o iš ten į Kazimie- 
rines kapines. Lydėjo apie šim
tas automobilių, keli automo
biliai buvo vienų gėlių. Laido
tuvėse dalyvavo ir kitataučiai. 
Tik antros laidotuvės tokios iš
kilmingos Kensingtone, kaip 
pamenu, tai yra D. šatkaus ir 
dabar P. šedvilo. —žmogus.

Subatoje, antrą vai. po pie
tų išplauks paskutinė ekskur
sija į South Haven, Mich., ir 
grįš nedėlioję ar panedėlyje. 
Kelionė, vakarienė, pusryčiai, 
pietus ir nakvyne dykai.

Miami Park Realty Co., sa
vininkai Lilhuanian Manor, ku
rioje jau tapo suorganizuota 
didoka lietuvių vasarine kolo
nija, specialiai nekviečia lietu
vius, “Naujienų” skaitytojus 
aplankyti tas gražiąsias vietas, 
linksmai praleisti šventes, pa
simaudyti ir pasilsėti; o kas 
turi ištekliaus ir ukvatos nusi
pirkti sau pigiomis kainomis 
skypą žemės. Tečiaus šiuo rei
kalu nėra jokių abligacijų ir 
kiekvienas kviečiamas dėl “gotai 
time”.

Norintieji pasinaudoti šia 
proga" kviečiami kreiptis į Nau
jienas ne vėliau kaip 12 vai. 
subatoje, rūgs. 3 dieną ir gau
ti pilnus nurodymus. Naujienų 
įgaliotinis Geo. Lucas keliaus 
su ekskursantais, jiems patar
naus ir vadovaus.

šiomis dienomis tapo išsiun
tinėta laiškai visiems dalinin
kams su svarbiais nutarimais, 
kurie buvo padaryti visuotina
me susirinkime 20 d. liepos, 
1927. Bet kadangi yra dalinin
kų, kurie nepasistengė permai
nyti savo antrašus, žinoma, to- 
kius dalininkus laiškai nepa
sieks, o nutarimai yra svarbus 
ir visi dalininkai turėtų juos 
žinoti. Todėl aš čia juos pami
nėsiu. Iš svarbesnių tarimų 
buvo padarytas toks: Kad nuo 
liepcs 20 d., 1927, Šerų viena 
ypata gali pirkti tik už $100, o 
su 31 d. gruodžio, 1927 m. šė- 
rų pardavinėjimas visai bus 
sustabdytas. Todėl dabar da 
yra proga visiems seniems šė- 
rininkams nusipirkti šėrų, kas 
išgali.

Taipgi prašau permainyti sa
vo antrašus, kurių nėra teisin
gi. Permainant antrašus, para
šykit savo seną ir naują antra
šą ir pasiuskit sekretoriui že
miau paduotu antrašu.

C. L. L. N. Bendrovės sekr.
J. K. Stalioraitis,

1312 S. 48th Ct., Cicero, III.

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek- 
Siena moteris ir panelė, kuri nori 
jerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Itašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT„ 

1739 So. Halsted St.

Iš Birutės
Apsivedė senas birutietis

Pereitą šeštadienį, rugp. 27, 
apsivedė birutietis ir dailės my
lėtojau, p-as Alex Micevičius, 
su p-le Lulu Baben smuikinin
ke ir Beethoveno konservatori
jos mokytoja.

Vestuvės Įvyko jaunosios tė
vų namuose, būtent Dr. and 
Mrs. Raben, Nebraskoj.

Rugsėjo pradžioj Jaunaved
žiai grįžta atgal į Chicagą ir 
apsigyvens įlydė Park apielin- 
kėj.

Linkėtina jaunavedžiams ge
ros kloties moterystės stone.

—Zose.

18-tos gatvės apielinkė
Pirmadieny j, rugpiučio 29-tą, 

tapo sužeistas automobilio 
Geo. Daugerdas, penktus me
tus einantis vaikutis, kurio tė
vai gyvena 725 W. 19th st.

Nelaimė patiko vaikelį apie 
pusę dvyliktos valandos prieš 
piet, kai jis Lėgo per gatvę ir 
suklupo.

Įnešus į Dr. Zalatoriaus ofi
są, jam pirmą pagelbą sutei
kė daktaras Zalatorius, kurip 
ofisas yra 1821 S. Halsted st. 
Paskui daktaras nuvyko su vai
kučiu į Lakeside ligonbutį, kur 
nuėmęs X-spindulių pagallm 
fotografiją surado, jog perlauž
ta kojos riešas ir perskelta ko
ja tarp pirmojo ir antrojo pirš
to. Užmigdęs vaikutį, daktaras 
išplovė žaizdą, susiuvo ją ir 
dabar prižiūri ligonį. Vaikutis 
gyja. —Reporteris.

Pinigai Lenkijon
ir i

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

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len-
1 /

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

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

Garsinkites “NAUJIENOSE”

UhJ/*ago, III.

ŠTAI-
Yra Naujas Dykai Informacijų 

Suteikimas Del Visų Žmonių
•

THE Outing ir Recreation Bureau da bar yra atidarytas prie 72 W. Adams St., 
1-mos lubos. Tai yra vieta, kur jus galite gauti dykai informacijas apie vi

sokios rųšies nebrangias keliones, išvažiavimus ir piknikus. Jus esate kviečiamas 
atlankyti Biurą ir pasinaudoti jo patarimais, nurodymais.

The Outing and 
Recreation Bureau

72 West Adams Street 
Phone State 0080

Žuvavimas

Kur randant 
f<?riaunio8’mau- 
dynės? Kur 
jaunuoliai iš
eina pasivaikš
čioti vienai 
dienai? Kluuu- 

/ kit Biuro I

Maudymos

Piknikai
Ar jus žinote 
geriauaias pik
nikų vietas,kur < 
vaikai ir suau
gę gali pralei
di smagiai lai
ką? Klauskit' 
Biuro!

Del Didelių Piknikų
Jei junų kliubaa, bažnyčia, draugi
ja, biznio firma arba kita kokia or
ganizacija planuoja surengti išvažia
vimą, pikniką, tikrai susižinokite su 
Outing and Recreation Bureau. Biu
ras pagelbės išrinkti jums geriausią 
vietą kur važiuoti —• nurodys tikrą 
vietą —• pagelbės jums, jei reikės, 
grupių transportaciją (geležinkeliu 
arba automobiliais) ir kitas smulk
menas suteiks. Ir tas viskas sutei- 
k'ama dykai.

/

Šiame biure jųh galite sužinoti kur galima praleisti die
na arha savaitė?' užbaigimą arba per visas vakacijas. 
Smulkios informacijos bus suteiktos jums dykai — kaip 
nuvažiuoti — ką nuvažiavus pamatyti, kaip ten nuva
žiuosite. Dasižinosite kada geriausiai važiuoti, dasiži- 
nosite prim laiko kiek jums kainos nuvažavimas. Atsi
gaukit asmtniškai dėl informacijų, rašykit arba telefonuo- 
k:t State 0080. Jgs bus nuteiktos maloniai ir teisingai.

“Klausk Musų” 
yra Šauksmas

Šauksmas* Šio OUTING AND RECREATION BUREAU 
yra “Klausk musų’’! Patarnautojai suteiks jums patari
mus kaip nuvažiuoti — kur geriausiai važiuoti —- ką ten 
nuvažiavę pamatysite ir ką per tą laiką galėsite veikti— 
ir kiek tas viskas kainos. Jie žino šimtus puikių vie
tų kur nuvažiuoti ir už labai pigią kainą. Nežiūrint kiek 
daug j»’s norėtumėt išleisti vakacijoms, ius pamatysite, 
kad bus paranku pasitarti su Biuru. Atsilankykit, tele- 
fonuokit arba rašykit.

Dykai Patarnavimas
Žinant reikalingumą pilnų ir teisingų informacijų kur bu
tų suteikiami visi faktai apie Chicagą ir apielinkę, apie 
šimtą mylių aplinkui, sekamos vietinės public utility kom
panijos suorganizavo biurą kaipo dykai patarnavimą vi
sai publikai:

Chirago Aurora and Elgin Railroad Co.
Chicago North Shore and Milwaukee Railroad C’ompany 

[North Shore Line]
Chioago Rapid Transit Company

Chicago South Shore and South Bend Railroad 
(South S'hore Line]

Commonwealth Edison Company, 
Northern Indiana Public Service Company 
The Peoples Gas Light and Coke Company 

Public Service Company of Northern Illinois 
Shore Line Motor Coach Company

šios kompanijos teikia elektrą, gasą ir transportaciją 
tūkstančiams šioj apielinkčj. Dabar jos pasiūlo naują ir 
naudingų patarnavimą šalę savo paprastų patarnavimų.
Mes maloniai suteiksime šias informacijas dėl jūsų iš 
kurių jus galėsite pasinaudoti. Kuomet manysite kur iš
važiuoti, j pikniką, vakacijų,, pamatyti gražių vietų — 
klauskite Biuro!

UTILITY SECURITIES
COMPANY

230 So. La Srille St., CHICAGO
,St. Louis Milwaukee LouteviUe Indianapolri



Yenktad., Eu (s. 2, 1927

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pradėta susisiekimas aero
planais tarp Chicagos ir Dal
ias, Texas. Pirmasis aeroplanas 
išlėkė vakar, nešdamas pastos 
ir ekspreso siuntinius.

VVoodstock, III. prapuolė val
stijos prokuroras, kurio darbų 
investigacija buvo daroma. Jo 
vardas yra Alfred P. Pouse.

Didžiausio atsargumo ir aty- 
dos privalo laikytis automobi
lių arba trokų šoferiai visuo
met, ypatingai gi dienomis, kai 
lyja. Žiūrėkit, kad jūsų auto- 
m< bilių bei trokų tormozai 
(bi?kiai) veiktų visuomet ge
rai, pildykite šviesų reguliavi
mą ir važiuokite povai.

Pėstininkai ir automobilių 
šoferiai privalo visuomet būti 
atsargus. Padėkite mums su
laikyti tą kriminali žmonių žu
dymą. Ši yra viena policijos de
partamento svaigiausių prob
lemų.

Roseland

šią savaitę Chicagos kruta- Į 
’ mųjų paveikslų teatrų savinin
kų asociacija paskelbė lokautą’ 
paveiksiu operuotojams. Vakari 
išėjo streikan dar vadinamieji I 
scenerijai. Pradėta teismuose 
byla prieš samdytojų asociaci
ją, idant privertus ją išduoti j 
filmas tiems teatrams, kurie 
nepriklauso teatrų asociacijai. 
Mat yra tokių teatrų, kurie tu- 
ri padarę kontraktus gauti fil-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Apie draugijų susirinkimus

Pradžia mėnesio pas mus bu
mas, kai jas jau vartojo didieji Į va visuomet labai “busy”. Su

sirinkimų daug ir dabar prasi
dės jau įvykti. susirinkimai 
skaitlingesni, gyvesni vasaros 
karščiams praėjus. Prasidės ap 
tarimas 
sezonui,

Rugsėjo 5 dieną atsidaro vie
šosios mokyklos taip jaunuo
liams, kaip suaugusiems.

Moterims bei merginoms yra 
parankiausia lankyti mokyk
las. Mokslas duodama mokyk
lose veltui. Mokinama du sy
kiu savaitėj antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 1 vai. ix> 
pietų iki 2:30 po pietų. Reiš
kia, mokinama valanda ir pusė. 
Ir tai yra parankus laikas mo
kyklą lankyti.

Pašvęsti tris valandas sa
vaitėj mokiniui u isi yra būti
niausias reikalas kiekvienam 
gyvenančiam šioj šalyj. Moki
nama anglų kalbos, rašymo ir 
skaitymo ir, abelnai, suprasti 
šios šalies tvarką bei įstaty
mus. O tai kiekvienai ypatai 
būtinai reikalinga yra. Gi la
biausia reikalinga yra toms 
moterims, kurios nori tapti 
šios šalies pilietėmis.

Roselande gyvenantiems pa
rankiausia yra lankyti 
School, kuri
State ir Perry gatvių ir 
104-tos gatvės ir 104-to 
Mokyklą gali lankyti kiekvie
na ypata, nežiūrint kokiai tau
tai ji priklausytų, kokias pa- 
žvalgas turėtų arba kokios ti
kybos laikytųsi. Nedaroma nei 
kliūčių dėl amžiaus.

Tos moterys ir merginos, ku
rios yra lankiusios mokyklą,

dabar džiaugiasi. Jos sako, lai
kas vis tiek butų praėjęs ir 
būtumėm nieko neišmokusios, 
o dabar jau daug tokių dalykų 
žinom, apie kuriuos pirmiau nei 
mųstyti nemųstėm.

Lietuvėms ir lietuvaitėms pa
tartina nueiti ir užsiregistruo
ti. Užsirašyti galima kaip 1 v. 
po pietų Kohn ’School, antra
dieniais ir ketvirtadieniais.

Reporteris.

Laiškai Pastoje
Eu-

ne
prisirengimų 
tai musų 
bus užimta 
sekmadieniais

žiemos 
Li uosy bes 
šeštadie- 
ir šiaip

teatrai; išduoti tuo laiku, ku
riam buvo sutikta. Kadangi da
bar didieji teatrai uždaryti, tai 
asociacija neduoda filmų, 
priklausantiems asociacijai te
atrams, argumentuodami, kad 
girdi, didieji teatrai dar nvvar-:svetainė 
toję tų filmų. ’ Į niais ir

Samdytojai -kolei kas išlei- vakarais...
džia pareiškimus, kad jie kovo-' ^as nor^tų ruoštis prie pa- 
sią su darbirinkais iki pasku- j rengimų, turėtų iškalno apsiiu- 
tinios. Darbininkai taipgi tvir- P’nLi svetaine- Reikia padaryti 
tina, kad jie nesilehks samdy- j^a\ dabar, kol dar galima pasi- 
tojams. Išrodo, kad ši kova rinkti patogi diena, 

i ♦ ♦ ♦

randasi
Kohn 
tarpt' 
tarpe

Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausyj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško N ŪME; 
BĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

901 
904 
910 
914 
922 
926 
928 
933 
939 
966 
970 
973 
976

Alisauskis Aleksandra 
Bolciuno Ono 
Cisar Barbora 
Degutene Anna 
Gotautas John 
Jocius Juozas 
Karaleuskis Plter 

Rodis Anton 
Loskovec Ondry 
Staskunienei Kazimieras 
Valis Ignasas 
Wainoras B 
Wozgin Kazio

GYDO

VIRŠUI ASHLAND STATE 
BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randas!
naujoj* vietoj

DR. VAITUSHKraujo, odos, chroniškas i 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,1

Dr. J, W. Beaudette
STA« 
kuris

LIETUVIS AKIŲ SPECIA
Palengvins akių (tempim*, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudamų akių karsti, atitaiso 
kreivas ak»s, rtuimn kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te.1. Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dd visokių akių S. D.

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikimo akinių 

1801 South Ashland Avė. 
I’latt Bldg., kamp. 18 SU, 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mir»n iškabas

Valandos nuo 0 ryto iki 8:80 vak. 
Nedėlioj uždaryta.

Tel. Canal 0523.

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
I Tusų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Garsinkiies Naujienose

Apskaitoma, kad ateinantį 
mokyklų sezoną, kuris prasidės 
anradieny, 6 dieną rugsėjo, vi
sas Chicagos viešųjų mokyklų 
mokinių skaičius šiemet sieks 
178,000 mokinių. Nužiūrima, 
kad šiemet j tas mokyklas įs
tos 15,('(M) daugiau mokinių, 
negu pernai.

Jūsų saugumui
Michael Hughes, 

policijos viršininkas

Nuo sausio 1 dienos iki 
piučio 28-tos, 9831 ypata buvo 
sužeista ir 516 užmušta auto
mobilių nelaimėse, 
.laikotarpiu greitais 
buvo sužeista 8872 ypatus, o 
užmušta 461.

Perkratinėjimas paduotų auk
ščiau skaitlinių rodo pavojingą 
padidėjimą nelaimių, ištinkan
čių praeivius. Ve keletas pata
rimų, kurių reikia laikytis 
vo saugumui:

Visuomet apsižiūrėkite, 
išlipate iš gatvekarių arba 
lokių vežimų. Kai einate 
gatvę vidurmiestyj, 
eikite tuo laiku, 
leidžia eiti, 
suoniet eikite 
artimiausio gi

Tose vietose, kur automobi
liai arba kitokie vežimai pa
statyti prie 
met neikite 
tarpiu. Jus 
iš jų tarpo, 
žitioja iš vienos arba kitos gat
vės pusės, ir toks artimas 
(short cnt) kelias gali kainuoti 
jums gyvastį.

kaip 1 valanda, įvyks susirinki
mas Vakarinės žvaigždės Pa
šalpos Kliubo Liuosybės svetai
nėje.

Taipgi Draugystes Lietuvių 
i Tvirtybės nariai, kurie dar ne
sate užsimokėję duoklių Kliu- 
ban, tatai galėsite padaryti šia
me susirinkime. Visi bukite 
susirinkime ir atsiveskite nau
ju kandidatų vyrų ir moterų 

, ė Juii moi ginų įstojimui į Rliubą.
Antradienį, rugsėjo 6-tą, va

kare, susirinkimas jvyks SI. A. 
194-tos kuopos l.i uosy bes sve
tainėje. Susirinkite visi, atsi- 

ru<r. veskite naujų narių prisirašyti. 
Ale apie naujus nėra kas kal- 

■ bėti, tai organizatorių darbas. 
Kalbamu Lukoševičius irgi žada pasiro- 

metais tame susirinkime. Argi jis 
subytis Dantą? O tas jam kaip 
niekis. Tik reikia noro. Jeigu 

; jau Lukoševičius tokį gražų au- 
itomobilių laimėjo, tai narių 
Susivienijimui jis gautų daug 
lengviau. Pranai, parodyk ką

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu; 
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 numeri 
kvito ir gavėjo vardą. ‘,1b-/

uc Pinigus tavo: —
9516 J. Bukšnienei
9551—'M. Opųlskaitci 

23015—J. A. Sereikai
9553 D. Eitauskiui 
9538—J. Janelioniui 

22647—A. Daiiopui 
22618 O. Tučkaitei 

į 9560—S. Jonušui 
■ 23017—N. Visgintui

9568—M. Ncmainienei 
23022 J. Kulikauskaitęi 

■ 9569 M. Norvaišai 
j 13065—O. 
423021—A.

56172—(). Kezelienei 
95961 — P. Butkui 
23636—J. Merfcldui

9400 T. Staponkienei 
9125-K. Kiršai

23596—B.
9509 -E.
9509 E.

13052 -M

9522—A.
24475—A.

sa

per 
visuomet 

kada šviesos 
Kur nebusite, vi-

l>er gatvę nuo

vežimai 
šalygatvio, niekuo-

♦ ♦ ♦

k i i Trečiadienyj, 7-tą rugsėjo, 
(vakare, pas pilietį Lukštą su
sirinkimas “prapertierių” — 
namų savininkų. Susirinkite 
visi, išgirsite daug svarbių 
pranešimų apie visą apielinkę 
taip ir apie politiką. Tie pra
nešimai yra visiems svarbus, 
kaip vietos gyventojams ir šios 
šalies piliečiams. —K. P. D.

negalite .išeidami 
matyti, kas atva- G E H B. Naujienų skai

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

save

56179—A.
95957—V.

23024—P.

23585—B.
23001—V.
9418—D.

23600 M.
23610 J,
56159 K.
13056 -V.
23620—A.
56167—K.

9518—T.
9517—U.
9543 Z.

9554 -V.

Gutauskiui 
Kazakevičienei 
Pangienei 
F. Marcinkienei 

Umbrazui 
Survilaitei 
Janonienei 
Gricienei 
Vastartui 
Pelaitienci 
Tautkevičaitei 
Druktainiui 
Kuzmickui 

Kmeliauskui 
Poncmbskienei 
Aleksaitei 
Budnikaitei 
Norkaitei 
Pagojienei 

Baiciui 
Jakaičienei
JablonSkaibei 
Rentiniui 
Šimkui 
Tručinskienei 
Rimkienei 
Kvederavičiutci 
Laučienei 
Sutrikai

Skupicnei 
Katauskicnei 
Tamkienei 

Kazinauskui 
Valantiejui 
Pilvelienei 
Valiulytei 
Mažeikai

I 9562 P. 
9585—P.
9574— G. 

23026—0. 
9576—J.

23027 B. Malakauskaitei
9575— J. Dromantui 
9579—M. Kasiliauskienei

23025—B. Viršilienei 
23630 R. Kaunetienei 
56177 -O. Murauskieni 
56180—T. Niekienei

9600 - 0. Jankus 
75258 -M. Kasparienei

9599 S. šilkui 
24790—B. Tupikkinei
9610—F. Gumabafagiui 

23034—P. Kmeliauskui 
9603—S. Sauskaitei

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day

LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua 
ir Balzamuotojaa 
2314 W. 23rd Place 

Chieago, 111.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale me’džiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Alfonsas Liutkus

CLASSIFIED AD$: 
____
Kas, ką, kur, i ■ ■< kada 

rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
PrancAmai

SLA. 226 k n op a laikys mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj, rugsėjo 4 dieną, 
2 valandą po pietų, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė.

Visi nariai ir narės malonėkit lai
ku pribūti j susirinkimą ir kurie 
esate neužsimokėję, malonėkit užsi- 
mokėt. K. čepulevičiuB, rašt.

Dr-stė Lietuvos Dukterų rengia di
delį išvažiavimą su dovanomis, sek- 
madienyj, rūgs. 4 d., Willow Springs 
priešais Tautiškas kapines. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga visiems liuosa. 
Tėmikit draugijos iškabą, bus puiki 
muzika, grieš 4 muzikantai, taigi 
visus kviečiam atsilankyt. Komitetai.

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame; mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuFiame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelj, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina sū pri- 
duntimu 75 centai.

1739 S*. Halsted St 
Chiaųp, Ut

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illnesshaąclaimed you forą vietim, 

if your healthis poor, your vitality low. 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
tnillion bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored tnem to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Yourdruggisthas Tanlac. Getatrial 
bottle today, and s tart on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEAL.TH

____  Į ____________ _

Liko užmuštas automobilio 
rugpiuČio 31 dieną, 2:30 valan
dą po pietų, 1927 metų, sulau
kęs 8V2 metų amžiaus, gimęs 
Chieago, UI. paliko dideliame 
nubudime motiną Petrunelę ir 
tėvą Vincentą, 2 seseris, Viole
tą ir Delores.. Kurną Paliulienę 
ir kuminą J. Lipskį. Tėvas pa
eina iš Mažeikių apskričio, Ak
menės parapijos, Bak§tų kaimo. 
Motina iš Viekšnių miešto, Ma
žeikių apskričio.

• ** *♦
Kūnas pašarvotas, randasi 

2230 Blue Island Avė. Tek Ca
nal 4457.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugsėjo 3 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Alfonso Liutkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, Tėvai, Sese- 
lys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja pra- 
borius Kadžius, Tel. Canul 6174

LIUDVIKA SAMAšKIENĖ 
po tėvais Rymkaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 1 d., 7 vai. ryto, 1927, 
sulaukus 25 melų ainfciaus. 
Gimus sausio 5 d. 1902 m., 
Chieago, III. Paliko didilia- 
nie nuliūdime vyrą Petrą, sū
nų Robertą 7 m., motiną 
Aleksandrą, tėvą Valerijoną 
Ryirkų, seserį Heleną, brolį 
Kaizmierą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 10733 
Prairto avė., Roseland, III.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugsėjo 5 d., 8 vai. ryto iŠ 
namų į Visų šventų parapi
jos bažnyČiV, kurioje i 
bus gedulingos pamaldos 
velionės sielą, o iš ten 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
pines.

Visi a. a. Liudvikos

atsi- 
uŽ 

bus 
ka-

Sa- 
maŠkienės giminės, draugai ir 
pažįstami 
kviečiami 
vėso ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Vyras, sūnūs, tėvai, 

sesuo, broliai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boritis J. F. Eudeikis. Tel. 
Yards 1741.

esate nuoširdžiai 
dalyvauti laidotu-

SLA. 335 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, 7:80 v. vak., 
rugsėjo 2 d., Raymond Chapel svet., 
816 W. 31st St., Chieago, 111. Visi na
riai būtinai atsilankykit j susirinkimą, 
nes daug yra dalykų dėl apsvarsty
mo. Valdyba. ? j ' /

Jaunų IJet. Amer. Tautiškas Kliu- 
bas laikys Vnėnesinį susirinkimą penk- 
la<įieUyj» rugsėjo 2 (1., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkit lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių 
dalykų aptart. S. Kunevičia, rašt.

SLA. 176 kp. labai svarbus susi
rinkimas įvyks rugsėjo 2 d., 1927 m. 
Jokantų svet., 4138 Archtr Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės malonėkit dalyvauti susirin
kime, nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėt. A. Trejonis, sekrt.

SLA. 122 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rūgs. 4, 2 v. po pietų, 4523 
So. Wood St. Viršminėtos kuopos 
nariai malonėkite susirinkt kuoskait- 
lingiausiai, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti. Valdyba.

SLA. 260 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rūgs. 4 d., sekmadieny, 2 
vai. po pietų, K. J. Machiuko svet., 
2436 W. 59th St. prie Arcehr Avė. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti mėnesines mo
kėti. Nut. rašt.

Roseland — Auksinės žvaigždės L.
1 P. ir P. Kliubo susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 dieną, 7:30 vai. vak. K. 
Strumilo svet., 10648 Indiana Avė. 
Visi nariai bukit susirinkime, nes y- 
ra daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
J. Kirkus, rašt.

Simono Daukanto Dr-ja laikis mė
nesinį susirinkimą sekmadieny, rūgs. 

(4 d., š. m. 12 vai. dienos, Chicagos 
j Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
! Halsted St. Nariai būtinai malonė- 
j kito laiku pribūti, nes yra svarbus 
' susirinkimas, taipgi atsiveskit draugų 
. prisisašyt j draugiją. P. K. nut. rašt. I

Personai
Asmenų Ieško
LIETUVIAI

Kurie esate pirkę Sub-division že
mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

' A. B. ALLEN
; 134 N. La Šalie St. Central 3355

TONSILAI IR ADENOIDAI 
TIK Už <$25 

širdies ligos ir reumatitmas paeina 
nuo ligotų tonsltų. Išimkit juos dėl 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. 
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van 
Buren 7556.
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(Continued on page 8)

PAJIEŠKAU partnerio, aš turiu če- 
verykų taisymo dirbtuvę ir turiu for
mą prie gero kelio. Aš manau uždėt 
gasolino stotj, vienam per daug dai'- 
bo ir nesntenku pinigų. Kas turit pi
nigų, meldžiu prisidėt, visados laimė- 
šit aš užtikrinu. Adresas John Tellai- 
sha, 1913—52nd St, Kcnosha, Wis.t&MSMOCO. I IblO N00 /OOU- 

W'V£' 60T To TtftM '€M (?006H ilelp Wairted—Male
Darbininkų Reikia
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REIKIA antrarankio bekerio prie 
kepimo juodos duonos ir bisketų. J. 
Aleksa, 3339 So. Morgan St. Phone 
Yards 7258.

REIKALINGAS jaunas vaikas apie 
i 13 melu senumo iš Marųuette apielin- 
kes nešioti “Naujienas” anksti iš ry- 

’ to košt u moliams. Tėvai turintis virš 
( paminėto amžiaus senumo sūnų arba 
' dukterį galit tuoj atsikreipti j ‘.Nau- 
iitnas.” Amelinkė nešiojimui “Nau
jienų” — prie 71-mos ir Talnian Avė. 
Galite atsikreipti telefonu.

“Naujienos,”
1739 South Halsted Street, 

Te' Roosovelt 8500
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai
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(Continued from page 7)

Help VVanted—Mak
_________Darhinlnljų Rei

REIKALAUJU reprezentantų viso- _________
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50
i savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar- MANAGERIO
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit Gerą proga atsakančiam vyrui su ka 
toj

B. Jasudes X* Co., 
2015 So. Robey St. Chicago, III. j

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer- j 
gina dėl namų darbo. Valgis ir guo
lis. Geras mokestis. 3800 Emerald Av.

Help Wanted—Male-Female
l>;«fb»ninkų Reikia

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AK JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 
Iš priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidarėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus 
esate profesijoj arba turite amatą, 
mes turime vietą dėl jūsų, jei jus tik 
pašvęsi te viena valandą kiekvieną 
vakarą, mes mokėsime jums $40 j sa
vaitę. Turi biskį mokėti angliškai.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

Šis darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Darbas yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
tus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus, kuris nori pasiekti ką nors auk
štesnio, negu dabartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai 
pėtnyčioj, rugsėjo 2 d., 8 vai. vaka
re. 12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. 
Micliifran Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ką nors atsiekti. Randasi neapr- 
ribuotų progų Šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti Rrei^,—VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už 
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
protra Chicagoj, ir jei jus esate regas 
darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
pėtnyčios, rugsėjo 2 <1., 8 vai. lygiai, 
12 aukštas.

TOVVER BUILDING 
G N. Mich’gan Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemiPardavimul

APLEIDŽIU miestą ir noriu 
greitai parduoti žemiau pažy- 

-------X. . . , . . . . 10520 So. State St.
5 KAMBARIŲ cottage ir lo_______ . __

Gražus 5 kambarių mūrinis namas, 
keti kitus kaip rendą karštu vandeniu šildomas, 2 karų ga

li IČAM.RADITT ražas,čementuo<agatvė,gražiojapie-KAMBAKIt cottage, ant geriausia bargenas North VVest 
bizniavo loto, 50X125 pėdų, i Side, lėngvais išmokėjimais. Pama- 
kaina $5.350, įmokėti $1000, i 
kitus pagal jusų išgalę.

5 KAMBARIŲ cottage, ant 
Central avė. Furnas šildomas, 
moderniška, lotas 100x125, 
prie geros biznio gatvės, kai
na $6,500, įmokėti $1000, ki
tus lengvais išmokėjimais.

Taipgi lotas ant Park Side 
PARDAVIMUI pieno ir groserio x u m r

krautuvė. Turiu parduoti iš priežas-1 Avė. netoli Archer UŽ $27.>. T1R 
ties ligos. 1802 W. 46 St. biskį įmokėti.

tetas savastis labai pigiai.

Real Estate For Sale 
Namal-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 

, Roselande. Parduosiu pigiai.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dviem ar vie

nam vaikinams, be valgio, 3rd floor. 
1939 Patomack Avė.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinams su valgiu ar be val
gio iš fionto. 2948 So. Emerald Av.

For Rent
RENDAI dvieju kambarių flatas, 

elektriką, ice box ir sienoj lova. Ren- 
da $45. 6002 Western Avė. Matykit 
.1. We!ichka, 0634 So. Maplevvood A v. 
Tel. Republic 3769.

RENDAI storas, geras <«el Real 
Estate $35. — 736 W. 35th St. At
sišaukit Mra. Burke Midvvay 2246

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklį 
pianą su 75 roleliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu 
mais į 3 mėnesius nuo tinkamų žmo- į 
nių.

pitalu, investuoti į pelningą įstaigą ir
vesti Chicagos ofisą. Del tolimesnių tas 60X133, kaina $4,000, įmo- 
informacijų atsišaukite.

R. B. HUFFQRD, sectetary, 
Mayflower Transit Co. Ine. 
612 Merchants Bank Bldg. 

Indianapolis, Indiana.

PARDAVIMUI biznis ir prapertė 
prie Main St. su bučerne arba be 
bučernės. Savininkas nori apleisti biz
nį. Del informacijų atsišaukit po 6 
vakaro, 2835 W. 24 Buolevani.

30x150 biznio lotas, prie Burlington 
St., netoli Brant St., Westmont, III. 
kaina $1400, išmokėjimais. Taipgi lo
tas prie 95 ir Ix>omis, 37%xl25. Par
duosiu greit ir nebrangiai. Phone 
Hemlock 5184.

2 LOTAI ant Central a ve.,
- - netoli Garfield boulevard ir 

parduoti, nes' Archer avė. Parduosiu už $900.
informacijų

Mr. Charles

SOFT DRINK Parlor, prie Archer 
Avė. ir Califomia, Brighton Parke. 
Savininkas priverstas p-—1-- 
turi kitą biznį, randasi labai geroj » tolimesniu 
vietoj, kaina nebrangi. j .

Atsišaukit kreipkitės prie
3601 Paulina St. I JVfoĮĮ<.

5339 S. Central avė.
!. cor, Archer ir Central 
Tel. Prospect 8759

DEL LIGOS
Esu priverstas parduoti, 

Savo bučernę, 
PIGIAI.

Sena išdirbta biznis per
10 metų.
Geram biznieriui labai 
tinkama vieta.
Atsišaukite telefonu — 

Canid 4960

geras nuolatinis biznis, cash biznis, 
?1KOO cash, mainų nenoriu. 2837 W. 
39th St. Lafayette 7624

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
geru vieta, 13 metų biznis, 6 kamba
riai užpakalyj, parduodu dėl ligos. 
1408 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, vaisių 
krautuvė ir trokas, tarpe bučernės ir 
kepyklos. Priežastis pardavimo — li
ga. Gera biznis. 603 VVest 31st Street

Pardavimui 11 kambarių namas, y- 
ra gasas, elektra, cementuotas skie
pas, 5152 S. Kildare Avė. arba 6 kam
barių flatas rendon, nebrangiai. PI- 
TASSI, 2312 W. Van Buren St. Tel. 
West 0749.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3286 W. 55th St. Apt. 2.

100x235 pėdų | Lisle, Mclntosh sub- 
I diviziją, paaukavlmas už $500 eųuity 

« n r 1 k • už $300. Mr. Whalen. Prospect 8700PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius j 
muro namas, karštu vandeniu apšil
domas, basementas cementuotas, ša
lyj lotas 50x125 ir garažas dėl dvie
jų karų. Parduosiu už teisingą pa- Ką tik užbaigtas gražus muro-gele- 
Siulimą. 2931 So. Union Avė. *!“° krtnatmkeHA«> namas aritinlb tn-

Tiktai $1,000 įmokėti.

PARDAVIMUI Mnrųuette Park 
a

žies konstrukcijos narnąs, aržuolė tri- 
mas, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados Jrepįęimai, gražioj a- 
pielinkS, 25 minutės važiavimo iki yi-

apielinkėj lotai, Millard Avė. & 7 Ist (]urmiesįjOf c. B. & 0. Kaina teisin
si. prie pat parko, 4 blokai nuo Sy. pasiulykit-patys. Pamatyk šį bar- 
Kuzimiero vienuolyno. Du lotai prie genų> 6940 w. SOth PI. Taipgi mes 
vietos *80x125. Gali piikti ir vieną pastatysime narna ant jūsų loto bevietos *80x125.
40 pėdų lotą už $775. Pasakykit ar 
galit pirkti pigiaus? Turi būt parduo
tas greitai. Atsišaukit laišku ar as
meniškai vakarais ar nedėlios rytą. 
Agentų nereikia. P. Lakis, 4517 So. 
Washtenaw A Ve.

įmokėjimo. H. Finegold, 4704 N. Savv- 
yer Avė. Phone Keystone 2487-8860.

4 FLATŲ naujas mūrinis namas, 
įplaukų $220 į mėnesį, 34500, cash 

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir $2000 žemiaus kainos, reikia pinigų, 
grosernė. Atsišaukit j trumpą laiką, 2447 W. Marųuette Rd. 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.

PARDAVIMUI bučernė, darbo yra 
dėl 2 vyrų. 2753 W. 55th St.

PARDAVIMUI pigiai barbernė. At 
sišaukit j Aušros Knygyną, 3210 So. 
Halsted St. Box 247.

PARSIDUODA 6 kambarių su skie
pų ir visokiais moderniškiausios ma
dos “Bungalovv.’’ Furnace H. ir “Ice 
Bo” nuo porčiaus. Zigmonta Gedvilą, 
12239 S. Emerald Avė., Chicago, III.

Lietuviai darykit bizni su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalį įmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

BARGENAS. Krautuvė ir 2 flatai, 
po 5-5 kambarius. Parduosiu su biz
niu arba be biznio,, Atsišaukit, 1724 
West 61 st St.

j-------------------------------------------------į TRANSFERJNIS KAMPAS—N. W.
PARSIDUODA namas ant dviejų . KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 

flatų 6-4 kambarių, dėl.dlviejų karų 101%X125, GERAS PASIŪLYMAS 
I garadžius, aukštas cementuotas fivie- NEBUS ATMEST/“ “ *<,,KT1VT1Z A c" 

Delikatesen krautuvė pardavimui, HUq beisemenlas, patogus bile kokiai LAWNDALE 6688 
įsteigta per 9 metus, su visais rakan- bizniai. Savininkas 2033 Canalport 
dais, viskas modemiška. 28 W. 75 St. A"e '

S. ^SAVININKAS

j- Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu- 

PARSIDUODA Lvnch Room pigiai.' ( vės su skiepu, 6-4 kambarių apart
ame dirbtuvių.. Biznis išdirbtas per ' DIDELIS BARGENAS. Pardavi- mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
Ktiis metus ir saliuną laikė pirmiau, niui bučernė ir grorernė su nauju su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
Scliuno rakandai yra. Aš per keturis muro namu ant kampo Archer avė. j priimsiu lotus kaipo jmokėjimą. 3801 
metus laikau Luch Room. ne saliuną. Lotas 33 V125 ir užpakaly cottage.1 jų, Cravvford Avė. Irving 2634. 
Patyrimas ant vietos. 2233 Ford Avė. Biznis labai geras ir gerai augan-. ----- - ------------------------------
Chicago, III. ‘ . čioj kolonijoj. Priežastis — likau j . . .

kolieka ranka. Kaina $14,000. Yra Pardavimui per savininką naujas 
morgičius. Atsiliepkit 5361 Archer i mūrinis 3 flatų namas, su garažu, 
avė. Tel. Virginla 0770. ' u tU°ta S apATkė*

ta, $14,000. 4874 Homer St. Albany 
-------------------------------------------------- 4084.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NEDELIOJ IR PANEDELYJ 

Užgnėdinantis Išpardavi
mas ir Jubilėjus

CRYSTAL LAKE GARDENS 
Musų didelėj ir puikioj pastogėj

Sanvičiai — Kava — Muzika
Viskas dykai dėl jūsų visos šeimy

nos 2 dienų išvažiavimui
Aš prasilenksiu su savo taisyk- j 

lėmis, kad parodžius didelį prie- Į121 
tankumą kostumeriams, kurie nu- 

- . l • •• 1 sipirko 287 lotus Čionai laike pa-
GLAŽŲS 4 kambarių nauji rakan- . skutinių 3 savaičių. Tas rodo, kad 

dai. greitam pardavimui, 3 šmotų (|uo(ju tikrą bargeną. Jus norė- 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis yąl- sj|e> ka(j jr jUsy draugai nusipirk- 
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- jų lotą čionai, kad sykiu galėtu- 
ru:mio setas, spnngsai, matrasas, vir- Jn^į turėti vasarnamius. Proga prie 
tuves setas, - kaurai 9x12 lempos ir (Vystai Lake dar iki šiol nebuvo 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, tokia .suteikta ir tokiomis pigiomis 
654- N. Clark St. kainomis. Kaip šitie lotai bus iš-

--------- I parduoti, daugiau jau tokių nebe- 
-------------------------------------------------------- DUS.

, .... . 991 pėda ežero pakraščio dėl
lardavimui gražus arzuolinis sta- jUSg patogumo. Crystal Lake Gar- 

M Jr £^rena,i’ Garf,eId denK randasi į pietus nuo Crystal
Blvd. Tel. Boulevard 3<41. Lake, tarpe Crystal Lake Country

Club ir Crystal Vista Country Club, 
viduryj didžiausio išsivystymo sta
tybos, golfo laukų ir kliubų.

PARDAVIMUI Packard automobi-’ 
lis 1926 m. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 2931 S. Union Avė.

$30 cash, o kitus išinokėji

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

$850 vertės grojiklis pianas už $125. 
Roleliai, benčius, cabinet. Duosime 
ant kredito. Šaukit Normai 9432.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisnl

Automobiles

$76.50
UŽ LOTĄ

PARDUOSIU medinį namą 5 kam
barių arba mainysiu ant didesnio 2 Puikus biznio lotas, frontage 33 pė- 
flatų namo ar ant bučernės ar gro- j dų 6 kambarių moderniška cottaąe, 
sernės. 4415 S. Honort St. garu Šildoma, prie 75 St. 1¥j bloko j

vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai- 
------------------ -------------------------------- na $15,000, % cash, kitus išmok ė ji- 

Už $11,250 nupirksite 2 fintų, ga-j ma^8* Tel. Radcliffe 0825.
ru šildomą mūrinį namą, cementuo- , ~ - ---------
ta ėlė ir gatvė, 2 karų garažas, ren- ! %AKRO pardavimui, prie 105 ir 
dų $1632 j metus, $1200 iki $2000 į- Turner, S. E. kampas, savininkas, 
mokėti ar mažiau, mes paskolinsim , 10501 S. Tiirner Avė.

Į pirkėjui dalį pirmo įmokėjimo. kitrs j 
mėhesin. išmokėjimais. HARRELL, 
1212 W. 63rd St.

sėmės. 4415 S. Honort St.

PARDAVIMUI lotas Ciceroj. pigiai, 
lengvais išmokėjimais. Rašykit, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 964.

KRAUTUVE ir flatas, prie pat Be- 
verlv Hill, naujoj, greitai augančioj 
vietoj, tinka bile kokiam bizniui, mai
nysiu arba parduosiu. 1710 W. 8 7 (h 
St. arba Tel. Vicennes 0339.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120'x'180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi % akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek. Augančioj apielinkėj. 
KIRKWOOD, 3939 W. North 

Belmont 2407
avė. 1 /

Real Estate For Sale 
Namai-žemiPardavimul

PARDAVIMUI per budavotoją 5 
kambarių naujas modemiškas medi
nis bungalow, galima padaryti 4 kam
barius ant viškų, furnas Šildoma, ti
le grindys ir maudynės, įmūryta va
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transportu c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th A v. 
R. J. Brett. 4005 Mihvaukee Avė. Kil
davę 6405

50 pėdų prie 63 St. netoli Central, 
$200 pėdai, 75 pėdų prie 63 St. netoli 
Austin, $125 pėdai. 63 St. 42 pėdų 
kampas, netoli Cravvford, $200 pėdai, 
50 pėdų prie 79 St. netoli Hamlin, 
$175 pėdai. 5 akrai Central Avė. ne
toli 79 St. Applcgate, Wentworth 9172

Pardavimui 10 biznio lotų ir kam
pas, yra visi įrengimai, N. E. kam
pas 55 ir Ridgevvay St. $75 pėdai. Tel. 
Saginavv 6722.

Už $8500 nupliksite 2 flatų medi
nį namą, po 6-6 kambarius, vanos, 
elektra, gasas, pečiumi šildomas, už
pakaliniai porčiai, cementuota ėlė, 
’/a bloko nuo 41 St. karų linijos. Lo
tas 25x125. Rendos $45 i mėnesį. 
Biskį įmokėti. Tel. Commodore 1184

Lietuviai—gyvenkit lietuvių distrikto 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis bun
galovv, mažiau negu metų senumo, 
Edison parke, yra visi įrengimai ir 
apmokėti, 2 blokai nuo bažnyčių, mo
kyklų ir krautuvių, karštu vandeniu 
šildoma, kaina $10,800. Parduosiu 
cfuity už $2800, arba geras cash pa
siūlymas nebus atmestas. Tel. Nevv- 
catle 2436.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

NAUJAS mūrinis namas, 11 
gyvenimų ir 2 Morai, vėliausi įtai
symai, sienos, lovos ir vanos su 
lietum; parcelinis ice box ir parce- 
linės šėpos virtuvėj. Kevance boi
leris, garu šiUlomas. Morgičius bai
gias tik už w metų. Parduosiu pi
ginu $1500 negu vertas.

Kreipkitės tuojau, 
d ų

Miscellaneouft
Įvairus____

NIEKO nereik įmokėti, 5 kambarių 
I mūrinis bungalovv, $5300, pastatysim 
I ant jūsų loto. Išmokeiimai.s kaip ren- 
į da. Rašykit arba telefonuokit J. D. 
' Rogers Construction Co., 189 W. Ma- 

pa. dison St. State 7622.

Padarysite 
metu dvigubus pinigus.

A. VISBARAS
6409 S. Kedzie avc.

Hemlock 3825

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 8c. ^tate Street

  Pirkit savo apielinkėj, tiesiai iš ol- 
selio. Turime didelių mierų, 42-50. 

------- -  Nėra seal kautų, mink-squirrel trim, 
$125. Kailiniai kautai perdirbami bi- 

SU mažu įmokė j imu galite Į® aty111™8 ?ooTew ii ^aiJant’->A08-.... .... , . Singer & Cohen, 1326 Milvvaukee Av.nupirkti naują 6 kambarių mu- Brunswick 30577 
ro bungalow puikiai pabūdavo-___________________________
ta ir moderniškai įrengta. Jei LIETUVIAI
kas nori, gali pirkti ir UŽ cash. ' Pastatysime ir finansuosime 5 kam- 
Namas randasi puikioje Mar- j tbariM nan}^ *Įusii loto, arba 2 ar- 

„ . . .. i .. ... i ha 3 flatų. Pinigų nereikia. R. R.quette Park apiehnkeje, tik | nOBROTH & Co., 3153 Montrose Av. 
trejetas blokų nuo parkų, arti Juniper 7807.
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės: 

7114 S. Campbell Avė.

PASIRINKIMAS sampelinių kaili
nių kautų, pamušas biskį suteptas, 
parduosiu nebrangiai, šaukit Neve
da 3588.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų biznį, namą ir ataką. Ix>- 
tas 24x195. kaina $40,000, cash $15,- 
OOO, kitUH išmokėjimais, krautuve ir 
6 kambarių fintas viršui, 2 karų . ..
ražas. 1647 W. 63rd St. Tel. Pros- farma* GREEN, Austin 3074 
pect. 3394. I ....... ..... ..........

Turiu 2 lotus, 35 mylios tolumo, y- 
rn vinį įtaisymai, suros ir apmokėti, 
afi noriu 6-12 apartmcntų, cladėaiu 
cash, arba gal man patiks maža ifi-

-------------------------------------------- :------ j 2 I'lJtT, mūriais namas, 5-*-5
Krautuvė ir du flatai pardavimui, kainbiirių, 4341 Druinmond Plncc, 

lotas 25x125, lengvais išmokėjimais. v}sl assesmentai išmokėti, 2 furnas, 
6510 Cottage Grove Av. Prospect 6589 1 Datas išrenduotas už $*>G»

________________________________ kaina $13,500, cash reikia $2a00.
G. Earl Grindler, 4956 N. Kentucky 
avė. Tol. Palisade 0029.

STOęDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
liu, troku patarnavimas Chicajęoj ir 
apielinkėj. lateigpta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 

.dengimo įstaiga Hiicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samooml.unijos darbininkai samooml.

J. J, DUNNE ROOFING CO. 
3411-16 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

PARDAVIMUI 3 arba 4 lotai ne
toli Norvvood Parko per savininką, 
30x125 ir 40x125, nebrangiai. Telefo- 
nuokit savininkui. Mansfield 9090.

5 kambarių bungalovv, sienose lo
vos, elektra, gasas, cementįniai šaly- 
takiai, moderniški parankumai, par
duosiu pigiai, savin. Mansfield 9090.

KANDYS 
BLAKES

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 

| TERM1NAT1NG CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

2 aukštų mūrinis namas, 8 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, modemiškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3432.

Gražus 5 kambarių mūrinis bunga- 
lo'.v, 2 karu garažas, $10,000, cash 
$3500, kitus lengvais išmokėjimais, 
didelis nuleidimas už cash. Savinin
kas 2238 N. Keating Avė. Phone 
Belmont 1395.

NAŠLE parduos eųuity, 50 pėdų 
Elston Avė. biznio lotas, 50x125, 
eųuity $1500. Palisade 6933.

MARŲUETTE Manor 2-5 kamba
rių, naujas mūrinis namas, moderniš
kas, karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, platus lotas, turiu greit par
duoti, nes apleidžiu miestą dėl ligos. 
Parduosiu už tikrą bargeną. W. H. 
Kelps & Co., 2419 W. 69th St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatų, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, vėliausio styliaus. 
O jei norite aš jums pastatysiu na
mą. Atsišaukit prie savininko ir bū
davote jo.

6937 S. Artesian Avė., 1 fl.

PARSIDUODA pigiai Cadillac au
tomobilius 1927 m., 7 pasažierių. Ge
ram padėjime. 6604 So. Washtenaw 
Avė. Hemlock 2894.
Studebaker 5 pasažierių. sedan, taip 

kaip naujas, $430 cash, šiandie aplei- į 
džiu miestą, paskubėkit. Atsišaukit 
155 N. Homan avė. (art store).
« * *■     ---- ---------- --  ■-■!■■■ — « —■ UI . .11. —I ||^ I

PEERLESS 8 cilinderių sėda-1 
nas, 5 pasažierių, De Lux, 1927, 1 
$785, baloon (ajerai, 4 raitų bre- 
kiai, mainysiu j real estate.

5667 W. Ūke St.
(office)

Nemažiau kaip 2 lotai pirkėjui. 
Pilnus deed 
rvo loto.

duodamas prie kiekvie

$15 cash ir $2.50

MODERNIŠKAS 4 kambarių mū
rinis bungalow, lotas 25 Y125, taip
gi kampinis lotas 35 y 125, vana, 
sodnelis, turiu parduoti prieš rug
sėjo 10. Tel. savininkui Beverly 
0094.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

į menesi
Galit tuojau statyti namą.
AUTOMOBILIAIS: Higgins 

ki Dundee, pasukit po dešine ant 
kalno ir važiuokit iki Northwest 
kelio, Route 19, paskui pasukit po 
kaire j Crystal Lake, arba bile ke
liu iki Northwest Kelio ir važiuo
kit iki Crystal Lake. Crystal Lake 
pasukit po kaire į Lake 
Drive ir važiuokit iki vietos į

' karus nuo ežero.

keliu

Shore 
va-

PARDUOSIU grosernę ir delikate- 
sen krautuvę be namo ar su namu. 
Pigiai, nes esu per senas vesti bizni. 
5959 S. Cravvford Avė. Tel. Hemlock 
0291.

R. A. Cepek
3645 W. 26th Street 
Phone Lawndale 7086 

11 South La Šalie Street
Phone State 2723

PARK MANOR, 8 fl. mūrinis, 
mainysiu i bungalow arba 2 fl. 
Taipgi turiu 2 ir 3 flatų j Chatham ar 
Field. mainysiu į 6 kanib. bunga- 
low | Park Manos arba So. Shore. \ 
A. Matushek, South Chicago 9380.

PARDAVIMUI
Naujas garadžius 50x125, įtaisytas 

pagal vėliausios mados. Didelis Sales 
Room. gražus frontas, parduosim pi
giai. Randasi 3921-23 Archer Avė.
Pardavimui naujas bungalow 5 kam

barių, karštu vandeniu apšildomas, 
lotas 50x125, randasi Brighton Parke. 
Parduosim pigiai.

Pardavimui namas po 4 ir 4 kam
barius su beismantu, maudinfis ir visi 

j parankumai. Randasi Brighton Parke.
Pardavimui 4 pagyvenimų medinis 

namas, geroj vietoj, randasi Town of 
Lake. Parduosim pigiai.

Pardavimui naujas mūrinis namas 4 
pagyvenimų ir 4 karų garadžius įtai
sytus pagal vėliausios mados. Labai 
graži vieta, prie parko ir mokyklų. 
Randasi Marquette Parke. 6616-18 S. 
Whipple St.

Mes tos namus parduosime pigiai 
arba mainysime ant kitų namų, lotų 

biznių.

Jokantas Bros.
4188 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

MODELINIS NAMAS
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų 
7 kambarių, Colonial styliaus namą, 
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi 
presuotų plytų, graži tile prausynė, 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek
trine ledaunė, kieto medžio grindys, 
cementuotas skiepas. Namas, kuria
me gyventumėt su pasididžiavimu. 
Visi modemiški parankumai, tas na
mas yra puikiausiai pabudavotas sa
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare 
1959. MES PASTATYSIME ANT 
JŪSŲ LOTO NAMĄ BE ĮMOKĖJIMO

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
Pardavimui prie 3821 So. Califomia 
Avė. pečium šildomas, mūrinis na
mas, 5-4 kambarių flatai, krautuvė su 
gyvenimui kambariais iš užpakalio, 
galit pirkti su bizniu arba be biznio, 
$3000 cash reikia, šaukit savininką 
vakarais. Irving 3069.

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
bungalovv arba mainysiu ant medi
nas arba lotų. Pardusiu pigiai, 7231 
So. Maplevvood Avė.

Specialia bargenas

PARDAVIMUI į Park Ridge, 422 
Lake Avė., 6 kambarių relzdenci- 
ja, karštu vandeniu Šildoma, kam
pinis lotas, 87 y 124, assesmentai iš
mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
2‘/a bloko North Western Stotis. 
G. Earl Grinder, 4956 N. Kentucky 
avė. Palisade 0029.

PARDAVIMUI 4 kambarių cemen
tinių blakų namas, šiltu vandeniu.ap
šildomas. Lotas 120x125, pigiai. 5524 
So. Natchez Avė. 14 bloko nuo Archer 
Avė.

MARQUETTE Manor, 2 flatų na
mas, kaina tik $13750 greitam par
davimui. Sun parlor, garu šildomas, 
2 karų garažas, telefonuokit savinin
kui Hemlock 6315

Gražus 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, dideli kambariai, stikliniai por- 
čiai, karštu vandeniu šildomas, 2 ku- 
KU garažas, lotas 35x125, gatvė . ir, 
ėlė cementuota ir apmokėta, trauki
nių ir gatvekarių transportacija. 5011 
Windsor Avė. Kildare 7(j55.

SAVININKAS priverstas par
duoti savo namų bargeno kaina, 
4 flatų mūrinis namas, yra va
sarine virtuvė, vana ir skiepas. 
Gerame padėjime. Randasi 
Bridgeporte. Kaina $9,150, įmo
kėti $3,000, už kitus morgi- 
čius. Matykit.

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer avė.
Lafayette 5313

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

* AKIS Uš'^AKT I
Lietuvis už lietuvį, pirma jums bus 
tokia laiminga Darbininkų švente 
kaip šita gera proga tą laimę atsiek
ti be sugaišimo darbo ir ji jums at
neš kelius tūkstančius dolerių. Maty
kit šitas ukes, kuriose aš jūsų lauk
siu rugsėjo 4 ir 5 dieną.

60 akrų, geri budinkai, pačiam mie- 
sste, giria, upė, sodnas, 6 karvės, 2 
arkliai, 2 kiaulės javai, ir mašinos. 
Kaina $3800.

40 akrų, geri budinkai, upė, miškas 
gyvuliai, javai, padargai, kaina $2300

80 akrų, geri budinkai, gyvuliai, ja
vai, padargai, kainą $4000.

40 akrų žemės ir miškas be bu- 
dinko $300.

590 akru dvaras, 28 galvijai, ark
liai, kiaulės, javai, mašinos, 13,000

330 akrų dvaras su gyvuliais, pa
dargais. Pačiam mieste. Mainysiu ant 
namo be skolos, kaina $16,000.

40 akrų su gyvuliais, padargais, 
fruit farma $14,000. Mainysiu į na-

1154 So. Albany. Van Buren 8341.

LIETUVIAI
Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus išmokėti, netoli Irving Park 
A. H. Monk, 2235 N. Marmora Avė. 
Tel. Berkshire 0243.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
OGU. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 

m,, geroj vietoj. I š' skeĮbimą. Rooeeyelt Auto Hoępit.l,
80 akrų ir budinkai. upė, miškas.

Mainysiu į mažą namą. Kaina $4000.
600 akrų dvaras su gyvuliais, pa

dargais.- Mainysiu į namą ne branges
nį kaip $18,000, ūkės kaina $18,000.

100 akrų, gera ūkė su gyvuliais, 
javais ir padargais. Mainysiu į namą. 
Kaina $13,000.

P. A. ANDREKUS, 
Real Estate, 

Pentwater, Mich.

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių mūrinį bungalovv, aržuolo tri
nias, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal sutartį. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N. Major 
Avė. Kildare 8490

DIDELE PROGA
Mainau farmas apie Chicagą ir St. 
Louis. j namus Chicagoj, 4j) akrų.iki 
320 ‘akrų.

Schauer and Sons, 
2527 So. Kedzie Avė.

Tel. Rockvvell 4243

Financial
Finansai-Paskoloa

2- RI MORGTČIAT
3- TI MORGIČJAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

2 vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

2-rus MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

Bridgeport Paintmg 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikote 
malevą, popierą, stiklus ir t t * 

8149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 *

J. F- RAMANČIONIS.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvadam 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, I1L


