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Sovietų protestas 
Lenkijai

Voikov stojęs už pripaži
nimą Vilniaus Lenkams

Lakūnas kapt. Lindbergh atsi
sakė priimt $2,000,000 

dovanų
Soviety protestas Len

kams dėl ministerio 
Volkovo nužudymo

paties vardu prašau leisti man 
pareikšti nuoširdžiausios užuo
jautos dėl kriminalinio atenta
to prieš sovietų ministerį Var
šuvoj. Užtikrinu jus, kad 
kaip vyriausybė, taip visuome
nės . opinija griežčiausiai pa-
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Bellanca monoplanas “Columbia”, kuriuo Amerikos lakūnai Chamberlin ir Levine skri
do iš Ncw Yorko per Atlantiko vandenyną į Vokietiją. Fotografija ,buvo nuimta iš kito 
aeroplano, išlydėjusiu lakūnus kelionėn.

MASKVA, birt g. — įteik- 
toj Lenkijos ministeriui Mask
voj, Patekui, notoj, kuria so
vietų valdžia stipriai protes
tuoja dėl SSSR ministerio Vol
kovo nužudymo Varšuvoj, ji 
sako:

“Už šitą žmogžudybę Lenki
ja turės atsakyti. Sovietų val
džia žiuri į ją kaip j negirdė
tą kriminalini aktą, surištą su 
visa eile kitų aktų, kuriais 
siekiama sunaikinti diplomati
nės Sovietų Sąjungos atstovy
bės svetur, ir kurie tiesiai gre
sia pavojum taikai.

“Užpusimas ant sovietų am
basados Pekine, blokada sovie
tų konsulato Šanchajuje, už
puolimas ant sovietų prekybos 
delegacijos Londone, provoka
toriškas Didžiosios Britanijos 
nutraukimas diplomatinių san
tykių — visa tų aktų virtynė 
atpalaidojo darbuotę teroristi
nių grupių ir reakcininkų, ku
rie savo akloj darbininkų kla
sės neapykantoj griebiasi poli
tinių galvažudybių priemonių.

ministerio nužudymą So
vietų Sąjungos valdžia žiuri

smerkia tą gerbiamo jūsų dip
lomatinio atstovo nužudymą 
Varšuvoj.”

Volkovas buvęs geras 
Lenkijos protelius

Stengęsis, kad Rygos sutartis 
butų pakeista ir kad SSSR 
pripažintų Vilnių Lenkijai

VARŠUVA, biri. 8. — Var
šuvos valdžia ir visi lenkai la
bai apgailauja sovietų ministe
rio Voikovo nužudymo. Lenkai 
laikė jj geru savo prietelium, 
kurs d'aug dirbęs dėl gerų Rusi
jos Lenkijos santykių ir sto
jęs už tai, kad SSSR padary
tų su Lenkija saugumo ir pre
kybos sutartis.

Sako, kad Volkovas buvęs 
dagi prižadėjęs užsienio reika
lų ministeriui Zaleskiui pavar
toti savo įtakos, kad sovietų 
valdžia padarytų pakeitimų 
Rygos sutarty taip, kad Vil
nius butų SSSR pripažintas 
Lenkijai.

Kap. Lindbergh atmetė 
$2,000,000

VVASIIINGTONAS, birž. 8. 
— Pagarsėjęs savo skridimu 
iš Nevv Yorko į Paryžių kapt. 
Charles A. Lindbergh atsisakė 
priimti $2,(M)(>,(KM), jeurie jam 
buvo pasiūlyti.

Dalykas buvo toks. Keli tur
tingi žmonės, vyriausi jų tar
pe Joseph W. Wear ir George 
II. Brook, Philadelphijos sport- 
smenei, ir Bostono bankinin
kas Louis K. Liggett, buvo 
sumanę sudaryti tam tikrą 
$2,000,000 fondą, kurio pelnas 
(nuošimčiai) eitų kapt. Lind- 
berghui ir jo motinai iki jų gy
vos galvos. Buvo jau sudėta 
tūkstančiai dolerių, ir pagaliau 
apie sumanymą buvo kabeliu 
pranešta lakūnui, kai jis buvo 
iš Paryžiaus nuvykęs į Londo
ną.

Kapt. Lindbergh telegrafavai 
atgal, dėkodamas už tokį ne
girdėtą dosnumą, bet pasiuly-

Jugoslavai žaidžia ugni
mi, sako Roma

ROMA, /talija, birž. 8. — 
Del Jugoslavijos nutraukimo 
santykių su Albanija Italų 
spauda sako, kad Belgradas 
žaidžiąs ugnimi. Fašistų laik
raščiai pabrėžia savo vyriausy
bės pareiškimą, kad Italija 
tvirtai laikysiantis padarytus 
su Albanija sutarties, kuria 
Italija garantuojanti tai mažai 
resp u bl i k a i nepr i k ta u somy bę, 
ir neleisianti jos pulti.

Albanija neprašius 
Tautų Sąjungos 

' užtarimo
PARYŽIUS, birž. 8. —Fran- 

cijos užsienio departamento ži
niomis, Albanija neprašius 

(Tautų Sąjungą, kad ji įsimai
šytų į Albanų Jugoslavų kivir
čus. Albanijos nota, kurią 
ji pasiuntus Tautų Sąjungai, 
buvus tik informacinio pobū
džio.

Sovietai sušaudė penkis 
monarchistus 

/

BLĄGOVIEščENSKAS, S.
S. S. R., birž. 8. — Sovietų 
teismo pasmerkti mirties bau
smei tapo sušaudyti čia penki 
asmenys, o septyni kiti nutei
sti įvairiems terminams kalė
jimo. Visi jie buvo kaltinami 
dėl monarchistinės propagan
dos, kurią jie vedę didkuni- 
gaikščio Mikalojaus vardu ir 
siekę nuversti sovietų valdžią 
Amūro provincijoje. .Jie buvę 
nariai vtienos baltagvardiečių 
bandos, kuriai vadovavęs bu
vęs caro policijos pulkininkas 
A ręst u lovas.

Atlantiko skridikas Le
vine turės nemalonumų

Kaltinamas dėl priėmimo pašto 
siuntinių nugabent į Vokie- 
t»ją

Bombardavo komunistu 
, kliūty Leningrade

Nežinomi asmenys metė dvi 
bombas; 26 asmenys pavo
jingai, kiti lengviau sužeisti

MASKVA, birž. 8. - Iš Le
ningrado praneša, kad vakar 
vakarą ten buvo numestos į 
komunistų klubą dvi bombos, 
kurios sprogdamos dvidešimt 

•šešis asmenis pavojingai ir ke
letą kitų lengviau sužeidė. Na
mai buvo stipriai apdraskyti.

Klube buvo laikomas komu
nistų partijos narių debatų 
mitingas. Staiga į salę įėjo 
vienas paskui kitą du nepažįs
tami asmenys ir, metę bom
bas, pabėgo, šaudydami iš re
volverių.

Troba tuojau buvo milicijos 
apsiausta ir bombų sprogimo 
pagimdytas gaisras užgesintas. 
Dvidešimt šeši sunkiai sužeis
tieji buvo nugabenti j ligoni
nę.

Nuolatinės taikos tarp 
Francijos ir J. Val

stijų pasiūlymas
WASIL1NGTONAS, birž. 8. 

— Francijos užsienio reikalų 
ministeris Briand per Ameri
kos ambasadorių Paryžiuje, 
Ilerricką, prisiuntė valstybės 
departamentui neformalų pa
klausimą, ar Washingtono val
džia nenorėtu pradėti pertrak- 
tačiįų dėl padarymo tarp Frak
cijos ir Jungtinių Valstijų ne- 
paliaujamos taikos sutarties.

Manoma, kad į šį paklausi
mą sekretorius Kellogg atsakys 
Briandui per savaitę laiko.

Lietuvos žinios.
L. M. P. S-os Kėdainių 
Mokytojų seminarijai 
grąžinama pašalpa

KAUNAS, geg. 20. — Lietu
vos Mokytojų Profesinės Są
jungos Kėdainių Mokytojų se
minarijai sugrąžinta valdžios 
pašalpa. Tuo reikalu, taip pat 
įvairiais mokytojų atleidinėji
mo ir kilnojimo klausimais 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Centro Valdybos at
stovai buvo lankęsi pas švieti
mo ministerį šakenį.

Naujas Sovietijos at
stovas Lietuvai

KAUNAS. — Sovietų tele
grafo agentūra oficiališkai pra
neša,'kad pirmas sovietų atsto
vybės sekretorius: Stokholme, 
Arosevas, paskirtas SSSR at
stovu Lietuvoj, vietoj Alek- 
sandrovskio, atleisto iš tarny
bos jam pačiam prašant.

------ ---- L_
PASLAPTINGAI NUKAUTAS

PLĖŠIKAS

kaip į pasėką to, kad Lenkijos 
vyriausybė nepavartojo jokių 
reikalingų priemonių prieš kri
minalinius rusų kontrrevoliu
cininkų teroristinių organizaci
jų darbus Lenkų žemėje, ku
rie dabartinėje įtemptoj tarp
tautinėj situacijoje yra ypač 
pavojingi pasaulio taikai.

“Scvietų valdžia buvo jau 
nekartą kreipusi Lenkų val
džios dėmesį į baltagvardiečių 
teroristų darbuotę ir įspėjus, 
kad Lenkų valdžia yra atsakin
ga už provokatoriškos tų ele
mentų kriminalinius darbus.

“Todėl gi, su pasipiktinimai 
protestuodama ir laikydamos 
pažvalgos, kad Ixmkų valdžia 
negali sakytis esanti nekalta 
dėl to, kas atsitiko, sovietų 
valdžia pasilaiko teisę dar grĮŽ- 
ti prie klausimo, kai bus gau
ti pilnesnį tos piktadarybės 
detaliai.”

Lenkai atsiprašinėja
VARŠUVA, birž. 8. — Len- 

kijos prezidentas Moscickis, su
žinojęs apie sovietų ministerio 
Voikovo nužudymą Varšuvos 
geležinkelio stoty, pasiuntė so
vietų respublikų sąjungos pre
zidentui Kalininui šitokią tele
gramą :

“Esu giliai sujaudintas ir 
pasipiktinęs biauriu p. Voikovo 
nužudymu. Meldžiu, bukite 
taip geri ir priimkite mano 
nuoširdžiausių apgailavimų pa
reiškimą.”

Užsienio reikalų ministeris 
’ Zaleskis panašia telegrama so

vietų užsienio departamentui

Pabaltijys mato naujų 
karo pavojų

RYGA, Latvija, birž. 8. — 
Del sovietų ministerio Varšu
voje, Vojkovo, nužudymo, Pa
baltijo valstybėse pasireiškia 
baimės, kad dėl to nekiltų ka
ras.

Streikuojančius angliaka
sius unija aprūpina 

provizi ja
BENTON, 111., birž. 8. - 

Franklin kauntės angliakasių 
unija pirko “wholesale” už 
penkiasdešimt tūkstančių dole
rių groserio prekių, kurios bus 
išdalintos streikuojantiems 
toje kauntėje kasyklų darbi
ninkams, unijos nariams.

Tam reikalui unija turinti 
paskyrus dar daugiau pinigų.

Kanados geležinkelie
čiai susitaikė

()TTAWA, Ontario, birž. 8. 
— Darbo ministerija praneša, 
kad ginčai tarp Canadian Pa
cific geležinkelio kompanijos ir 
geležinkelio tarnautojų, grū
mojusių streiku, tapę išlyginti 
gražumu.

Stock—Muzikos Daktaras
MOUNT VERNON, Iowa, 

birž. 8. — Cornell Kolegija su
teikė Frederickui Stock’ui, Chi- 
capfos Simfonijos orkestro dl-
rektoriui, Muzikossako:

“Lenkijos vyriausybės ir savo garbės laipsnį.

mą priimti atsisakė.

Horrendum — Ameri
kos lakūnai Vokietijoj 

pareikalavo alaus
NEVV YORKAS, birž. 8. — 

Ponia Ella Boole, VVoman’s 
Christian Temperance Union 
pirmininkė, savo organizacijos 
vardu pareiškė pasipiktinimo, 
kad Amerikos lakūnai, Cham
berlin ir Levine, kai tik nu- 
skridę į Vokietiją, pirmų pir
miausiai paprašę “bier” 
(alaus). Ponia Ella Boole sako, 
kad ji neabejojanti, jog ir mi- 
lionai kitų amerikiečių esą tuo 
pasipiktinę.

Kapt. Lindbergh, tas tai esąs 
tikras vyras. Nuskridęs į Fran- 
ciją jis alkoholio nė lašo ne
ėmęs, ir už tai nusipelnąs di
džiausios pagarbos. Tokiu vyru 
Jungtinės Valstijos galinčios 
didžiuotis ir didžiuojas.

Jugoslavija mobilizuo
janti kariuomenę

VIENNĄ, Austrija, birž. 8. 
Korrespondenz biuro gauti 

čia pranešimai sako, kad nors 
kompetentiški rateliai Belgra
de nemaną, kad dabartinė 
įtempta situacija tarp Jugosla
vijos ir Albanijos privestų prie 
ginkluoto konflikto, vis tik Ju
goslavijos sostinė dabar virtus 
ginkluotu liogeriu.

Pranešimai sako, kad situa
cijai apsvarstyti tapus sušauk
ta taryba ir kad kariuomenė 
traukiama į Vengrijos, Italijos 
ir Albanijos pasienius.

Du chicagiečiai trau
kinio užmušti

GUELF, Ontario, birž. 8. — 
Traukiniui užgavus automobilį 
netoli nuo čia buvo užmušti 
Foster Hutchinson ir jo žmona, 
iš Chicagos. Du kiti kartu va
žiavę asmenys buvo' skaudžiai 
ozo i.

WASHJNGT()NAŠ, birž. 8. 
— Pašto departamentas ima į 
nagą Hempsteądo^Long Island, 
pašto viršininką Fredą SeaJy 
už savavalį elgesį su pašto 
siuntiniais. Dalykas toks. Prieš 
pat lakūnų Chamberlino ir Le- 
vino išskridimą “Columbia” 
monoplanu per Atlantiką,* §ea- 
ly įteikė Levinui ^nugabenti į 
Europą pašto siuntinių, viso 
250 laiškų su oro pašto ženk
lais. Tuo tarpu Levine yra 
privatinis asmuo ir pašto siun
tinių gabenti nebuvo vyriausy
bės autorizuotas.

Pašto ženklų rinkikai žino
vai sako, kad pirmo oro pašto 
per Atlantiką kanceliuoti paš
to ženklai busią verti po $1,000 
kiekvienas.

Manoma, kad Levine, kai jis 
sugrįš iš Europos, bus taipjau 
pašauktas atsakomybėn už pri
ėmimą gabenti pašto siuntinių.

i

Bedarbių skaičius Ru
sijoj sumažėjo

MASKVA, birž. 8. — Bedar
bių armijos, kurios sovietų Ru
sijoj per šešis mėnesius, pasi
baigusius kovo 31, buvo iš 1,- 
070,000 paaugusios iki 1,455?- 
000, dabar vėl žymiai sumažė
jo. Mat kaimiečiai, kurie pra
eitą žiemą plaukte plaukė į 
miestus darbo ieškoti, dabar 
grįžo į kaimus lauko darbų 
dirbti.

Pereitų ipetų rudenį netoli 
Mažeikių, bevežant į Mažeikių 
arešto namus iš po sargybos 
paliego plėšikas Liaučius Si
monas 35 meti amžiai. D 
bar gegužės mėn. 13 d. Mažei
kių apskr., Viekšnių vi., Pur
vėnų kaimo žvirduobėje tasai 
plėšikas rastas nukautas.

Keturi asmenys prigėrė 
valčiai apvirtus

PITTSBURGH, Pa., birž. 8. 
— McKeesporte, Olympia par
ko ežere prigėrė ketui i asme
nys, apvirtus vandeny jų vai
rai. kuria jie buvo išplaukę 
pasivažinėti. Dviejų kūnai bu
vo jau išgriebti iš vandens, 
kitų dviejų dar nesurasta.

Lietuvos Belgijos su
tartis nusikaltėliams 

išduoti
KAUNAS.— Gegužės 18 

dieną užsienio reikalų ministe
rijoj pasirašyta Lietuvos Bel
gijos sutartis nusikaltėliams 
išduoti.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Nepaprasta kongreso 
sesija spalių mėn.

WASHINGTONAS, birž. 8. 
— Senatorius Smoot, kuris tu
rėjo konferenciją su prezidentu 
Coolidge’u, pareiškė, kad spa
lių mėnesį busianti sušaukta 
nepaprasta kongreso sesija po
tvynių kontrolės priemonėms 
apsvarstyti.

Uždarė banką
GRIGGSV1LLE, 111., birž. 8. 

— Valstijos bankų vyriausybės 
įsakymu tapo uždarytas New 
Salem State bankas.

10 lakūnų pasirengę 
skristi i Kiniją

DALLAS, T(‘x., birž. 8. — 
Laimėti $25,000 prizui, jau de
šimt aviatorių įsiregistravo 
skristi per Ramųjį vandenyną, 
iš Dalias į Honkongą, Kinuose, 
su vienu nusileidimu San _ •.Franciscoj.

BANDITAI PABĖGO SU 
$20,000 BANKO PINIGŲ

HURON, S. D., birž. 8. — 
šeši ginkluoti banditai puolė 
vietos Farmers and Merehants

Amerikos lakūnai sve
čiuos pas Hindenburgą

Daktaro banką ir paspruko su $20,000 
I pinigais ir bonais,

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

Bendrai gražu ir truputį vė
siau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 62°, maksimom 81° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:14, lei-

BERLINAS, birž. 8. — Vo- 
kietijos prezidentas Hinden- 
Uirgas šiandie priėmė prezi- 
iento rūmuose Amerikos lakū
nus, Clarence D. Chamberliną 
ir Charles A. Leviną, sveikin
damas juos su sėkmingu at- 
skridimu iš New Yorko per 
vandenyną į Vokietiją.

Į prezidento rimus aviato-

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomii, vakarai! 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų

l miestų
3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Ilalsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčlO Al^IEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

dž'iasi 8:23. Mėnuo 
2:29 valandą . ryto.

leidžiasi rius lydėjo Jungt. Valstijų 
ambasadorius Schurman.

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



t • ■' f 'i ■''* ’ ‘ * i

2 NAUJIENOS, CHIcago, H------------------ —.............   n , ... r ■ — - ■ —■ ■ ......... ■—i----- --—------- — —------—---- - ------------------------------------- f Ketvirtadienis, Birž. 9, 1927

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki t vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia“ su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

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

Šis tas iš
Lietuvos

Warehouse Sale

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei- 
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipirkite iš aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Kapida, Iowa

ESKO
Dykai Nuo Dusulio 

Laike Pavasario
Puikus gydymo metodas, kuris palengvina 
dusuij ir nedaleidšia ddesnių skausmų — 

atsiunčiamas šiandien bandymui dykai

Jei jus kenčiate nuo tų baisių dusulio ata
kų kuomet lyja ar yra drėgnas oras; jei 
jumis smaugia prie kiakvieno atsidūsėjimo, 
nepamirškite atsikreipti tuojau pas Frontier 
Asthma Co., gausit dykai išbandymui jų 
puikų metodų. Nėra skirtumo kur jus gy
venat, arba ar jus turit kok| nors pasiti
kėjimų i kitas kok as gyduo es, reikalaukit 
išbandymui dykai. Jei jus kenčiate via* »“• 
vo amžių ir bandėt pasigelbėti visais gali
mais budais nuo baisiausių dusulio skaus
mų, jei jus nebeturite jokios vilties, reika
laukit dykai išbandymui.

DYKAI IŠBANDYMUI KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO-,
Frontier Ridu., 462 Niagara St., 1311 E, 
Buffalo, N. Y.

Prisiųakite dykai išbandymui jūsų me
todą :

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

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546. 
Res. Tel.

Beverly 2300

Lietuvis Kontraktinius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

SIUSKIT PER 

NAUJiENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
□ip pataria Lietuvos banl®

Šiauliai, 1927. V. 25. Iki šiol 
buvo šaltos ir drėgnos dienos. 
Oras, rodos, ėjo drauge su dik
tatoriais. Net klimatas paveikė / 
laukus.

Na ir ką mano tokioj “eroj” 
žmonės? Jeigu yra šalta - va
dinas— kas nors tą šaltį atpu
čia iš Šiaurės. Bet juk ir pir
miau buvo šiaurė, o nebuvo taip 
šalta, žinoma, taip rėdo išmin
tingiausias Dievas, kad žmonės 
pakutavotų. O kam tos atgai
los, nė tūkstančiai kunigų neži
no. Bet žmonės paprastai šaltai 
ir Įtariamai sutinka kulturingus 
išradimus. Taip ir radio, kurių 
priimtuvų su antenomis priraiz
gyta ne tik miestuose, bet ir kai
muose. Ir susiprato galvos, kad 
šaltis atėjo su radio antenomis. 
Ir daug kaimiečių nusiskundžia 
tuo. Girdi, reikią antenas nu
traukt:.

Mokleivių rankdarbių paroda. 
Kaip paprastai, kasmet baigda
mos mokslą mokyklos išstato 
rankdarbius ir piešinius paro-
don. Ką galvoja, mąsto — tą ir 
maliavoja. Ir šįmetinėj mokslei
vių parodoj darbelių turinys pat
riotiškas. Iškreivazoti Algirdai, 
Kęstučiai. Birutos. papos ir t.t. 
Bet įdomu, kad nė vienoj paro
doj neteko matyti, kad mokslei
viai pieštų iš baudžiavos laikų, 
karų žiaurumo, vergijos, baltos 
vergijos ir t.t. Juk jie vargšai 
viso to nežino mokindamies. Jų 
akims užmautas tinklas. Visa 
pereina dvasišką ir patriotišką 
prizmę. O čia šventoji pedago
gija liepia izoliuoti mokinį nuo 
pasaulio įtakos, ypač politikos.

Iš mokyklos eina gyveniman 
su mokykliniu išauklėjimu. Na 
ir kuria naujas “eras”, stato 
doros brigados, išranda šampo-
lūs.

Taip, kartais mokykla uždaro 
skrendančiam jaunuoliui akis.
Jei tatai nepadaro mokykla J—į- 
sako policininkas.

Valdžios autoritetas. Lietu
viai valdžią supranta kaipo iš 
“aukštybių” užgriuvusią jėgą, 
kuri geram gerą—blogam blogą 
Tik pamiršta, kad jėga gali būti 
ir kvaila.

Miestų ir kaimų žmonės yra 
skirtinų kultūrų. Miestai dau
giau pažengę ir žengiantieji, o 
kaimai atsilikę. Pažangieji ir 
kitokių reikalavimus statosi, 
negu atsilikę kaimiečiai. Ir poli
tikoj, krašto tvarkyme, susidu
ria dvejopi norai. O kur du—jau 
lenktynės. Iki šiol Lietuvos po
litikoj buvo tendencija kaimo 
kovos fu miestu. Iš tautininkų 
dūdos einą garsai sako ir garbi
na kunigaikščių... kapus. Maža 
jau musų šaly beliko “galiūnų“. 
Į kunigaikščių ir dvarininkų vie
tas stoja darbininkų ir ūkio ga
mintojų organizacijos tvirtu pa
siryžimu. Ir štai tautininkai 
dar tebegarbina biblijos ištrau
ką kur pasakyta Dievas atsiuntė 
karalių valdyti, o žmogų klau
syti.

Tik gaila, kad tiems žodžiams, 
kuriuos tautininkai kalbėjo opo
zicijoje būdami, dabar jie patys 
nebetiki. Jų nuomone dabar 
taip, valdžia yra sau (ne Dievo 
paskirta, bet kariuomenės), o 
partijos vėl sau atmestos.

Dabartine politika esanti val- 
džios kova su partijomis. Nors 
ir kažkaip dideli savo ragai, bet 
stengiamasi paslėpti: juk gar
bingoji valdžia—taip pat parti
ja. Skelbiant kovą partijoms ga
lima pasiūlyti lengvesnį “karą“: 
pirmiausiai ir lengviausia “vai-Į 
džiai“ yra išnaikinti tautininkų 
partiją. Reikia tik jų vadams 
pabraukti rašalu, kad nereikia 
tautininkų partijos ir ji klus
niai išnyks. Bet, matyt, jie no
ri tik priešus naikinti, o save 
stiprinti.

Čia, rodos, nieko nėra stebė 
tina: viskas paimta iš senos 
“eros” tik ant savo gramafonc 
uždėta.

Darbininkai turėtų visa tai1

'H ■
(

Sekanti dalykai turi būti greitai 
• išparduoti už rendą

KIMBALL grojiklis pianas, riešu
to medžio, 50 rolių už .... $235 

WALTHAM Stora medžio grojiklis 
pianas, vertės buvo $860, už $295 

\VESSIE J'rench grojiklis pianas, 
vertės $000, už ................... .$110

\VUBLITZER elektrikinis grojiklis 
pianas, vertės $5500, už .. $210 

BELMAN grojiklis pianas su 50 
rolių už ............................. $75

LYON & Healy Baby Grand pianas, 
vertės $700, už .......   $195

REPREDUCER Baby Grand grojik
lis, visai naujas, už ...... $395

UPBIGHT rankinis pianas už $32.00Modeminis 
skonis V* 

Linksminasi 
Gerume 
Camel

C 1927, R. y. R«y»ot<h Tobaccd 
Coanpaoy, Win»to«-S«laui, N. C.

I

ŠIANDIENINIAI rūkytojai—-ypatin
giausi ir sunkiausia užganėdinami 
—atranda savo rūkymo pageidavi
mus įkūnytus maloniame gerumo 
Camel’u. Jie reikalauja parink* 
ėiausio Turkiško ir Vietinio tabako, 
ir suranda jį Chmeluose puikiausiai 
sumaišytą. Moderniniai rūkytojai 
stato Camel pirm visų kitų cigaretų.

•s Turėtumėt pažinti tą minkštu
mą, tą malonumą, kuris teikia 
užganėdinimą šių dienų rūkyto
jams. Jus tai surasite Cameluose— 
kaip ir kiekvieną gerą dalyką kurio 
ieškote cigaretuose.

Jie yra moderniniai numylėtiniai.

‘'Imkite Camel 1”

Pinigai Lenkijon
• • ir i

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

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

X

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

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

------------- ---- ------------------- I •—■—— I —- I" — ------------------------------ 

atsiminti. Iš to viso darbiniu- —....................
Tams tik dulkės rūksta ir atviri Skelbimai Naujienose 
kalėjimai (norint steigti savo duoda naudą dėlto, 
organizacijas). Dabar valdžios kad pačios Naujienos 
autoritetas vėl iŠ dangaus iškri- vra naildiuffoa.tęs. O darbo minios ir visuome- ---------------------------------------- —
nė kartoja: juk valdžia yra kraš- šingus asmenius į “koncentraci- 
to rinkta atstovybė, kurios tiks- jas”. Taip gali daryti... kas? O 
las—tvarkyti krašto ekonomi- gi garbingi “patriotai”.
nius reikalus, o ne tremti prie- —Tindi-Kindi.
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NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS“ KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias
puš 1<IS.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ..........„.......... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................  „.........................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(iarsinkities “ Naujienose

VICTOB Viktrola vertės $90, už $22 
VICTOB Viktrola console, vertės 

$225, už ........ •.................... $69
VICTOR Ortophonie, vertės $150, 

naujas, už .....................  $49
BRUNSWICK Phonografas vertės 

$100, už ............................. $24
BBUNSVVICK Console Phonografas 

su 25 rekordais, už ...... $36.00
COLUMBIA Grafonola, vertės $100, 

su 25 rekordais, už .......... $19
COLUMBIA via Tonai naujas, ver

tės $150, už ......................... $15
FEDEBAL Badio Setas, už .. $35 
FHED—EISMAN 5 tūbų Radio, gra

žus kabinetas, už .............. $38
RADIOLA ir Phonografas, vertės 

$200, už ............................. $79
ATWATER—Kent Badio, 5 tūbų, 

vertės $90, už ...................... $38
PARLOR setas, 3 šmotų Valur, 

už ......................................... $49
MEDINĖ lova, springsai, matrasas, 

už ......................................... $25
GASINIS pečius, didelis, už .. $25 
AUTOMOBILIS, Chevrolet, už $195 
Automobilis, Touring, vinys, 

už ..................................... $235
TROKAS, Studeheker, nauji tajerai 

už ......................................... $175
Galima pirkti ir ant išmokėjimų

STORAGE WAREH()USE CO. 
3343 So. Halsted st. 

..Tel. Boulevard 4705
’^.Trįjt -- --- --- ---------------

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. 'Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. . Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 606 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dcarborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto. 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedeliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Sereuoj nuo 10 r. iki 8 v.

SMaJe by
14unb*tt Pharmacal Co., Saint Louu, U. S. A.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typ< v > f ;
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

Eilinis No. 212

J J. Čeponis. 1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, iU604 Eilbrouke Avė., 
A. Vilis. 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N Spaulding Avė.

Jurgelionienė, 17.39 S. Halsted Si 
Grigaitis. 1739 S« Halsted St. 
(«reh»'lis. 1<i22.» Ferr\ Avė

M. 
p 
A.

LJš-S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — Anton J ūsas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

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

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

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

Nariai— A. Kud rotas, A. Norbutas.

kam nereikia. Žinau, kad Mic
kevičius bėtfo iš Rygos, Joniš
kyje buvo pasislėpęs kokioj tai 
stalinėje, bet mane ir tuomet 
ir dabar ima abejonė, kodėl 
Mickevičius Amerikoje pasiva
dino šakunu ir tuo vardu din
go iš visu anų laikų žmonių 
akvračio. v

Su Mišeikos pabėgimu 1894 
ir Jančevskio areštu 1898 
su Mickevičiaus pasišalini-

m.

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

T“

K. Bielinis

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)

(Tęsinys)

areštų

literatūros. Mickevičius pabė
go Amerikon ir tenai apsigyve
no šakinio vardu. Jo giminai
tis buvo pakistas ir paskui per 
jį dažnai gaudavau kalendorių 
ir kitokių raštų, .lis būdavo 
Jejc atsargus, kad pamatęs ma
ne gatvėje pamerkdavo akimi, 
kviesdamas sėsti j jo vežimą. 
Bevtžiuojant Pronckumis vik
riai numesdavo man gniužulj 
knygučių, sustodavo kur norsApie 1897 m. įvykusį 

dėl nelcgaiės literatūros tiek prie namų, kas turėjo reikšti, 
težinau, kad į tą areštą buvo kad keleivis turi išlipti ir eiti 
įsivėlė Mickevičius iš Joniškio,Į;>avo keliu. Gali būti, kad anas 
ir jo giminietis, rodos, Proncke-. j 
vičius. Jie buvo vežėjais, gy- . 
veno gatvėje ties senuoju vago-i 
nų fabriku, namų 15 N-ry, ir 
pas juos daržinėlėje tėvas gul- 1 
(lydavo transportus lietuviškos per

Mickus, apie kurį mini Ozolins, 
i ir buvo tas pats mano ĮKižįs- 
■ tanias ir uolus literatūros pla
tintojas Mickevičius, tur būt, 

n ea tsa rgumą išs i pi c | >ė j ęs

žmogus sako, 
būti tikras, kad

sykiai iš dešini-

“ŠIS YRA TAIP GERAS KAIP” —
Saugokitės pavojingo signalo! Kuomet
“Sis yra taip geras kaip.”,... jus galit

“jis” yra vienas iš tų pigių.
IMITACIJŲ

to dalyko kurio jus ieškote.
Bet jeigu jus persitikrinsite, tai devyni
ties imitacijoms.

STOKUOJA GERUMO —
bandykit vieną kitokių niftių malt. PALYGINKIT jas su 
PURITAN Malt dėl Skonio, Turtingumo, Stiprumo ir Pa
sekmių. Tuomet jus 
populiariškiausia r u šis

Parduodamas

Parduodamas

pas

žinosite kodėl Puritan Malt yra 
markete.
visus svarbesnius vertelgas
visus rvarbesnius vertelgas

m. 
m., 
mu dar ne užsibaigė pirmoji ju
dėjimo stadija. Ne visi tos 
grupės dalyviai buvo išblašky
ti. Prieš tai buvau susipažinęs 
su Saračinskiu, geležinkelio 
’arbininku, kilusiu bene iš

Skuodo. Kad Saračinskis bu
vo toje grupėje aktingu darbi
ninku, jokios abejonės nėra. 
Saračinskis gaudavo Amerikos 
laikraščių, turėjo pilnus kiše- 
nius literatūros ir man ją da- 
/inėdavo prie kiekvienos pro
gos. Kartą Saračinskis nusive

dė mane į tuščią linijoj stovin
tį keleivinį vagoną, apdalino 
literatūra ir pasikalbėjo apie 
visokius dienos klausimus. Ir 
Saračinskis buvo stambaus il
gio ir sudėties vyras. Visuo
met ramus, lėtas, pasitikįs sa
vimi ir atsargus darbuotojas, 
lo simpatijos j darbininkų ju
dėjimą ryškiai pasireiškė 1899 
metais, kuomet Rygoje kilo gai
valinis, masinis daibinjnkų ju
dėjimas. Tai buvo įspūdingi 
metai. J Bylią atsiuntė kelias 
šimtines Dono kazokų, gatvė
se vyko gaivalirtiai susirėmimai. 
1899 m. neramumai kilo dėl 
Džiuto fabriko darbininkių 
streiko. Šitame fabrike dirbo 
daug lietuvaičių. Streikas ki
lo dėl menko ir ubagiško atly
ginimo ir dėl ilgos darbo die
nos. Kada darbininkės parei
kalavo didesnio atlyginimo, fa
brikantas viešai joms pasakė, 
kad jos, kaipo moterys, gali už
sidirbti ir kitokiu budu. Šis 
pasakymas žaibo greitumu pa
siekė kitus fabrikus. Prasidėjo 
orotesto streikas jr gaivalinis 
kerštas. Buvo sušaudytas Alek
sandro vartų pirmosos rūšies 
restoranas, sunaikinta keliolika 
paleistuvystės namų.

Saračinskis atidžiai sekė į- 
vykius ir pamenu, kad jo buvo 
dėta daug pastangų tam, kad 
sustreikuotų Kuznecovo indų 
dirbtuvė, kur dirb-o daugiau at
silikę darbininkai — rusai. Po 
1899 m. įvykių Saračinskio ieš
kojo. Jis pabėgo iš Rygos ir 
po šiai dienia nesu girdėjęs, kui
sis vyras dinKo ir koks jo to
limesnis likimas.

ekonominių susirėmimų, kurie 
savo ruoštu sudarė politinius 
konfliktus su valdžios organais. 
Tuo budu ir latviuose anais lai
kais buvo gimę “jaunstravnie- 
ki” (naujoji srovė). 1895
latvių darbininkų tarpo rank
raščiuose platinosi Erfruto ir 
(lotos programų vertimai, pra
sideda slapti pasitarimai. 1896 
m. streikai Krigsmano ir kito
se dirbtuvėse, susirėmimai su 
fabrikų meisteriais, kuriuos 
iarbininkai maiše arba pasodi
nę ant karukų ^veždavo iš fal>- 
riko, sukėlė platų darbininkų 
judėjimą. Susirinikmai miš
kuose nušviesdavo daug klau
simų darbininkams. Viso to 
rezultate 1896 m. gruodžio 
mėn. 25 d. įvyko ••gan apsti kon
ferencija, kuri sukūrė Latvi- 
iosSoc. Deni. Darbininkų Orga
nizaciją. Tuo metu legalėse 
iraugijose, kur praktikuota 
‘paklausimų vakarai”, ginčas 
arp jaunųjų ir senųjų įgijo aš

trių formų. Streikai, minėtie- 
i ginčai, radikalus straipsniai 

laikrašty “Dienos Lapa” ir ki- 
i judėjimo reiškiniai sukėlė 

vielos žandarmų dėmesį. 1897 
metais lapkričio mėn. latvių s. 
d. grupė buvo išblaškyta: dalis 
uimta, kiti gi emigravo į Lon

doną, 
?iką. 
lėtas, 
augo.
linis judėjimas dėl Džiuto dar
bininkių įžeidimo, pasirodžiu- 
;ieji gatvėse iki tol nematytieji 
aiti Dono kazokų patruliai su 

nykomis ir nagaikomis, apgrio
vė latvių darbininkų masių pa
sitikėjimą caro rėžimu. Plačio
je visuomenėje pradėjo kalbė
ti apie socialistus ir jų reikala- 
zimus. Kalbos buvo naivios, 
'et jos visus domino. Įvykęs 
persilaužimas davė gausios me
džiagos naujai s. d. judėjimo 
bangai, kuri porai metų pras
unkus pasireiškė didesne ir pla
tesne vaga, bet apie tai kitą

■ ------ •—»------------------
kovą prieš banditus. Ir tuo' 
labiau trukdo, kad darbininkų 
spauda smaugiama, kad ji vos- 
vos gyvybę palaiko, štai ko
dėl Lietuvos banditams yra 
Iiuosos rankos plėšti Lietuvos 
respubliką ir jos piliečius.

Ar ne metas mums, Amerikos 
darbininkams (proto ir ran
kų), sukrusti ir ištiesti pagel
bės ranką? 
Manau, kad 
giau ramiai 
das, kurias
dina Lietuvos banditai musų 
broliams i - sesėms!

Manau, kad jau. 
mes negalime il- 
žiuėti j tas žaiz- 
padarė ir dar di-

Tel Lęifayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confincment reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).
4120 So. Richmond Street

)

pas
Dastatomas per

MALT EXTRACT CO.

Mi-

PURITAN
29-31 No. VVacker Drive, Ctiicago, III.

Bohemian Hop-Flavdred

PuriTah Malt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!
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paskui persikėlė į Ame- 
Vienok darbas buvo pra- 
jis atsigavęs vystėsi ir 
1899 m. streikai, gaiva-

Mes galime jai (Lietuvos 
liaudžiai) suteikti didelės para
mos visai lengvomis sąlygomis. 
Pav. draugijų bei organizacijų 
susirinkimuose (kurios draugi
jos yra turtingos) galime pa
skirti iš iždo dešimkę kitą; iš 
susirinkusių narių taipgi gali- 
ma surinkti apie tiek pat. Be 
to, taipgi galime surengti pik
niką tam tikslui ir tam pana
šiai. Taip dirbdami savęs daug 
nenusikriausime, o Lietuvos 
liaudžiai suteiksime milžiniškos 
paramos. Su musų parama ji 
(Lietuvos liaudis) išgins savo 
šalies banditus kur pipirai au
ga. Iš to mes pasidžiaugsime 
ir didžiuosimės. To ne padarę, 
mes turėsime gėditis, kaip krei
ksime savo akis į Lietuvos liau
dies veidą.

Taigi Amerikos lietuvių vi
suomenė — demokratiškai nu- 
sitsačiusi, subruskime!

Lai gyvuoja Lietuvoje demo
kratija — didžiumos piliečių 
noras ir valia.

Laisvės Mylėtojas.

Remkime Lietuvos 
Socialdemokratus

Skaitant Lietuvos darbininkų 
išrodo,, jog Lietuvoje 

didelės permainos, nes 
trumpai ir be nusiste- 
praneša, kad ir tai Jo- 
Petrą fašistai sušaudė, 

išgujo į “Sibi-

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų

b< 
M 
M 
M

h
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Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

M

H
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4177-83 Archer Avė 
Lafayette 8171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 8982

J. NAKROŠIS, Vedėjai

Tuo baigiasi pirmykštis tar
pas iš lietuvių darbininkų ju
dėjimo Rygoje istorijos.
šeika, Jančcvskis ir Saračinskis
minėtini vardai, nes jie nepri- 
klausomai, kaip trt i,
skynė kelią tam, kas sekė po

jų keliems melams praslinkus.
Tenka dar priminti, kad tuo 

metu Rygoje buvo gan ryškiai 
pasireiškęs lietuvių nacionalinis 
judėjimas, kurs tais laikais ro
dė caro valdžios neapykantą. 
80-jų metų pabaigoje buvo su
kurta legalų draugija “Aušra,” 
ją paskui užgrobė lenkai. šis 
faktas sukiršino lietuvius ir 
lenkus. Lietuviai įsisteigė Pa
šalpos draugiją, kurioj spietėsi 
visi opoziciniai gaivalai. Sara
činskis ir kiti jo draugai buvo 
tos draugijos nariais. Ta apy- 
stova, kad lietuviams buvo už
drausta spauda, kad jiems sun
kiai davėsi legalės nacionalio 
judėjimo formos, versle vertė 
bent dalį lietuvių pereiti j slap
tas organizacijas su revoliuci
niu ir socialistiniu darbo turi
niu. Visai kas kila buvo pas 
latvius: — jie turėjo daug pa- 
šalpinių draugijų, laikraščių, te
atrų ir kitas legalaus darbo ga
limybes, — štai kodėl latvių s. 
d. judėjimas formavosi kiek vė
liau, nes latvių masėse iki 1899 
metų visai nebuvo pastebiuina 
politinio Rusijos režimo neapy
kantos. Latviai buvo lojalus 
ir nesuprato kalbos apie caro 
režimo šunybes — to režimo 
negalima liesti.

Darbo ir kapitalo interesų 
priešingumai atvedė pirmon 
galvon latvius darbininkus prie

•ipauda,
‘nėra” 
spauda 
Sėjimų 
ną ar
irba kurį kitą 
ą,” arba kad kaikurie turi pa-1 
įtraukti į užsienį, jei neno- 
•i pas Abraomą keliauti. Tai- 
?i išrodo, kad šitokie įvykiai 
jiems jau paprastas dalykas.

Bet kai pradedi skaityti bal- 
tasiąs vietas laikrašty, kurias 
fašistų cenzorius išlaižė, tai ir 
IJtcaišlcS.jir dulylcni. Vadinasi, 
jeigu nenori atsiskirti su šiuo 

svietu ar nenori tapti conzo- 
-iaus auka, tai turi kalbėti-ra- 
šyti tą, kas jau senai atgyven
ta. Tai yra, turi “nematyti” 
įlėšikų gaujos, neprivalai ma
tyti ištvirkėlių ir šiaip visokios 
rųšies niekšų, žodžiu, turi at
sisakyti nuo 20-to amžiaus ci
vilizacijos. Bet kaip galima 
tai padaryti, kuomet mes gyve
name tame amžyje? Ot šitas 
ir yra sunkiausia našta žmo
gaus gyvenime.

Kodėl Lietuvos “valdžia” 
(tikriau: bandytų gauja) stato 
tokius reikalavimus Lietuvos 
doriems piličiams? Todėl, kad 
toji taip vadinama valdžia su
sideda iš ištvirkėlių, gemblerių, 
kad ji yra bandytų gauja. Tai- 
?i žinant iš kokių gaivalų su
sideda “valdžia,” nėra sunku 
atspėti, kodėl tokį reikalavimą 
stato. Juk da nėra niekad bu
vę, kad banditai norėtų, idant ' 
žmonės pasakytų nuogą tiesą | 
apie juos ir jų darbus.

Lietuvos liaudis yra 
muota buvusio karo ir 
gų viešpatavimo laikais; 
turi pilnų aruodų rytojui. Ba
das! O tas badas didžiausias 
žmogaus gyvybes priešas. Lie
tuvos žmonės ginasi nuo bado 
r tuo pačiu kartu nepajėgia 
apsiginti nuo banditų. Be to, 
yra daugybė demagogų ir šni
pų, kurie irgi trukdo liaudies

nuka- 
kuni- 

ji ne-

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl-

I vanijos * ligon- 
bučiuose. Sąži- 

! ningai patar- 
, nauja, visokio
se ligose prieš 

gimdymo ir po 
gimdymo.

dyką pa- 
■ tarimas, dar ir

Universal 1 kitokiuose rei- 
! mote- 
ir mergi- 

kreipki-

Yards 4951
Mrs. Anielia Janisz-Kaushillas- K!mdymo» ,,ulke 

A K USER K A
3252 So. Halsted St.

Viršuj
State Bank

j kaluose
rims ii

j noms, kreipki- 
Moterys ir mergi- !ės, o rasite pa-

JOS krejpkites su Valandos nuo
C'kalais nuo 12 iki s rV^° iki 2 pc
• actų, nuo 6 iki X.

> vakaro. Kitu lai- j 9 vai. vakare.
<u pagal sutartį.

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

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

s
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Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai

JOS. F. BUDR1K

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos 

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS’ ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

InteraattMMl MeromtHe Martne C«.
Mūrų Gert ▲•antai a»i« tai Tamstai pa
sakys. Arba kraipkites »r!e asnsi] Pas-
W>SV Department:
127 So. State St., Chicago, III.

. j L:

PARODYKITE Š| APGAR
SINIMĄ JŪSŲ | 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI 
ir jis Tamstai pasakys 
kaip reikia keliauti į Se- I 
nąją Tėvynę už pigiausią 
karną tu visais patogu- I 
mais, geru maistu ir ge- I 
riausiais kelionės paran- ■ 
kūmais. Jisai žino kaip I 
tą galima padaryti ant I 
milžiniškų, greitųjų laivų, gi 
kaip tai: Majestic, di- g 
džiausiąs laivas pasauly, l| 
Olympic, Homeric, Bel-li 
genland, Lapland, Penu -g 1 
land ir ant kitų.

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Č7se

Garsinkite Naujienose
O-gdarV^Polish

ai

Lietuviai Advokatai
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Rooin 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS * 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas ( anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

A. A. 5LAKI5
ADVOKATAS

Of i sa s vi d u r m iesty j:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE 
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal 
Telefonai: / 3110. Naktį

\ South Shore 2‘2ftR
* Boulevard 413G

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

BLDG. 
St.
Clark

c

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
f Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, n-uo 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

c

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 S'o. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

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

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

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

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tėl. Fairfax 6353 

»■—į i, ■■■ ................ ... n .

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752 
......... ..  .... i-----— J
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lą Voldemaro ir kompanijos “Pranešimo” aišku tik 
viena, kad jie atmetė ir paskutinį konstitucingunjo šešėlį.

Po gruodžio 17 d. perversmo Smetona ir Voldemaras 
dar prisiekė ir raštu pasižadėjo saugoti teisėtą krašto 
tvarką, nors tuomet tik-ką ji buvo sulaužyta. Dabar po
nai smurtininkai spiauna ir ant antrosios savo priesaikos 
— ant “Dievo visagolio” ir kitų šventenybių!

Net krikščionys demokratai atsisakė dėti savo para- 
’’ | šus po tokiu smurtininkų aktu. Žiūrėsime, kaip į tai rea

guos Lietuvos liaudis.

• I
<
(i Apie Įvairius Dalykus

Kas randasi žemės 
viduriuose?

NESUSIPRATIMAS.

Džiaugsmą, kurį Amerikoje iššaukė antras perlėki- 
mas per Atlantiką aeroplanu, šiek-tiek sugadino nepasi
tenkinimas, kilęs tam tikroje spaudos dalyje dėl to, kad 
prezidentas savo sveikinimo telegramoje nepaminėjo Le- 
vine’o. Vienas New Yorko žydų dienraštis kaltina prezi
dentą, kad jisai tokiu savo elgesiu parodęs arba šykštumą 
(išleisdamas Chamberlino bendrakeleivio vardą, kad ma
žiau reikėtų mokėt už telegramą) — arba savo šališkumą 
sulig tam tikros tautybės žmonių. Mat, Levine yra žydas.

Kiti vėl sako, kad į prezidentą galėjęs padaryti nepa
lankios Levine’ui įtakos pašto departamentas, kuris turė
jęs su pastaruoju nesusipratimų dėl kontrakto pašto siun
tiniams gabenti oru.

Ponas Coolidge tečiaus gal ir visai netyčia užgavo 
tautinius žydų jausmus. Klaidos pasitaiko žmogui. Ame
rikai, iš tiesų, nesvarbu, kurios kilmės yra tie jos piliečiai, 
ką savo drąsiais žygiais iššaukė viso pasaulio nusistebė-1 
jimą. Kreditas už tuos žygius tenka vistiek pirmiausia | 
kraštui, o ne atskiroms jo gyventojų grupėms.

Kapitonas — jau dabar “pulkininkas” — Lindbergh 
yra kilęs iš švedų, bet Europa jį pasitiko, kaipo “ameri
koną”, o ne kaipo švedą. Ir, viešėdamas Europoje, Lind
bergh lankėsi Francijoje, Belgijoje ir Anglijoje.

Reikia manyt todėl, kad šitas nesmagus mažmožis 
nesukurstys bereikalingų kivirčų dėl Chamberlino-Levi- 
ne’o kelionės ir bus greitai užmirštas.

Astrologija. — Ką žino moksli
ninkai apie žvaigždes ir ki
tus dangiškus kunus. — že
mės viduriai. — žemės dre
bėjimas ir seismografo nau
dingumas. — Trijų rųšių 
bangos. — Iš ko susideda že
mės branduolys?— Ar žemes 
viduriuose yra ištirpusi u«ni- . 
nė mase? — Vėliausi moks- I 
lininkų samprotavimai.

mokslininkams jau nesunku pa
sakyti, kurioj maždaug vi6to, 
žemės drebėjimas įvyko. Moks
lininkai, matote, žino tų bangų 
keliavimo greitį.

1 Tačiau seismografas yra nau
dingas ne vien tik tuo, kad jis 
žemės drebėjimus rekorduoja, 
ale dar ir tuo, kad duoda apy
tikrį supratimą apie žemės su
dėtį. Toks tvirtinimas gali at
rodyti keistu. Iš tiesų, kokiu 
budu tas instrumentas gali pa
sakyti mums tai, kas randasi 
žemės viduriuose?

NAUJAS PERVERSMAS.

Teisybę sako, kad dažnai girdėjusieji šauksmą “Vil
kas!” paskui nepaiso, kai vilkas tikrai pasirodo.

Apie Lietuvos dabartinių valdovų norą galutinai su
griauti demokratinius valstybės pagrindus musų visuome
nė buvo tiek daug girdėjusi, kad ji visai mažai teatkreipė 
dėmesio į tai, kad tas biaurus sumanymas jau pradėta vy
kinti. Lietuvos spaudoje pasirodė “Lietuvos Vyriausybes 
Pranešimas”, po kuriuo stovi visų Voldemaro “kabineto’ 
narių parašai. Jisai yra niekas kita, kaip antras valstybės 
perversmas!

“Pranešime”, po ilgos filippikos prieš buvusias pra
eityje nepriklausomos Lietuvos valdžias ir gyvavusią iki 
šiol Lietuvoje teisėtą santvarką, sakoma:

“Vyriausybė, stovėdama Lietuvos sargyboje, ne
gali todėl leistis į naujo Seimo rinkimus lig šiol buvu
siąja tvarka.

“Ji giliai įsitikinusi, kad tik tie įstatymai Seimui 
rinkti ir jo darbams nustatyti bus Tautos gerbiami 
ir saugojami, kurie gaus jos pritarimo. Todėl Vy
riausybė laiko savo pareiga atsiklausti Tautos, kaipo 
visokios valdžios šaltinio, pagrindinialis Lietuvos atei
čiai klausimais. Vyriausybė vykins tai, kam pritars 
Lietuvių Tauta.”
Čia pasakyta, kad Smetona su Voldemaru yra pasi

ryžę neskelbti naujo Svirno rinkimų tąja tvarka, kuri yra 
nustatyta Lietuvos konstitucijoje ir Seimo rinkimų įsta
tyme.

Antra, uzurpatoriai, pasivadinusieji “vyriausybe”, 
žada “tautos atsiklausimo” keliu keisti Lietuvos respub
likos pagrindus, nedavus savo pasiūlymų pirmiausia ap
svarstyti Seimui. Tai yra atviras pasikėsinimas visiškai 
sutrempti ne tik įstatymuose nustatytą tvarką, bet ir vi
sokį teisėtumą.

Kiekvienas gali suprasti, kad visuotino balsavimo 
keliu pravesti tokius painius ir komplikuotus dalykus, 
kaip valstybės konstitucija, negalima. Negalima jau 
vien dėl to, kad balsavimui pastatytas konstitucijos pro 
jektas negali būt nė vienoje savo dalyje pakeistas arba 
pataisytas. Referendumu balsuojant ištisą konstitucijos 
projektą, tenka balsuoti .tiktai “už” arba “prieš”.

Pagaliau, jeigu smurtininkų vyriausybė atmeta visufl 
įstatymus, kurie netinka į jų kromelį, ir vadovaujasi tik
tai savo nuožiūra, tai kame yra bent mažiausia garantija, 
kad tas balsavimas, kurį jie įvykinti rengias, bus teisin
gas? Kame yra garantija, kad piliečiai galės laisvai 
svarstyt valdžios pasiūlymą, jį kritikuot ir balsuot taip, 
kaip jiems patiks? Kame yra garantija, kad galų-gale 
bus teisingai suskaityta paduotieji balsai?

žmones 
tie di- 
stebėjo

žmogaus likimas 
nuo los ar kitos

Nuo senų senovės 
kreipė akis j dangų. 
Ižiausiu susidomėjimu 
langiškus kunus. Jie manė, kad 
kiekvieno 
ori klauso
ivaigždės arba planetos. Išaiš
kinimui santykių, kurie neva 
•gzistuoja tarp žmonių likimo 
ir dangiškų kūnų, tapo sukurta

išsivystė astrono- 
asmeniniai 
klaidinga.
dangiškus

astrolo- 
Tačiau, 
kilnus, 

ir tiks

mokslo akimis žiūrint astrolo
gija mažos vertės teturi, bet 
;avo laiku ji atliko labai nau- 
lingą darbą. Kaip iš alchemi
jos išsivystė chemija, taip ir iš 
istrologijos 
mija. Tiesa, 
zija buvo 
bestebėdami
istrologai surado daug 
lių dalykų, kurie vėliau suda
rė pagrindą astronomijai, sian- 
lien astronomija yra vienas 
tiksliausių mokslų. Mokslinin
kai ne tik surado atstumą nuo 
žemės iki įvairių žavigždžių, bet 
r patyrė tų žvaigždžių sudėtį, 
lie žino dangiškų kūnų kelionę 
ir gali tikrai pasakyti, kada 
■vyks saulės arba mėnulio už
temimas bei kada bus matoma 
kuri nors kometa ar planeta.

Bet keistas dalykas: mokslas 
tiek daug žino apie tai, kas 
randasi neįmanomai toli nuo 
musų, o vienok jo žinojimas 
įpie žemiškus dalykus, apie tai, 
kas randasi po musų kojomis, 
yra labai aprubežiuotas. 9

Nuo žemės paviršiaus
centro tėra tik 4,000 mylių. 
Bet tie keturi tūkstančiai my- 
!ių mokslininkams yra labai 
kietas riešutas. Reikia žinoti, 
jog iki šiol žmonėms tepasise
kė įsigauti į žemę apie vieną 
mylią gilumo. Giliausias pasau
lyj šulinys siekia 8,000 pėdų gi
lumo. Tie astuoni tūkstančiai 
pėdų yra menkniekis palyginus 
m 4,000 mylių. Iš to aišku, jog

Pasakyti jis tai gali, ir net 
labai lengvai. Mat, yra žino
ma, kad žemės drebėjimo pa
gimdytos bangos vienos rųšies 
sluoksnyje elgiasi vienaip, o ki
tos — kitaip. Iš skersinių ban
gų mokslininkai sprendžia apie 
tai, per kokius žemės klodus 
jos keliauja. Pasirodo, kad že
mės paviršius susideda iš leng
viausios medžiagos. Kiek gi
liau randasi kietų ir sunkių 
uolų klodas, kuris kartais pa
siduoda slėgimui ir kiek su
smunka. Tatai yra tiesioginė 
žemės drebėjimo priežastis. Dar 
giliau randasi akmenys ir įvai
rios rųšies metalai. Tų trijų 
viršutinių klodų storumas sie
kia maždaug 1,800 mylių. Po 
to prasideda žemės branduo
lys, kuris vyriausiai susideda 
iš geležies.

Bet pasakysite jus, žemės 
branduolio juk niekas nematė 
ir todėl niekas negali žinoti jo 
sudėties.

Seniau mokslininkai 
kad temperatūros didėjimas y- 
ra nuolatinis. Vienok šiandien 
ta nuomonė yra atmetama, 
šių dienų mokslas sako, jog 
temperatūra kyla tik viršuti
niame žemės sluoksny]. Tas 
reiškinys pareina nuo chemiš
ko veikimo ir radioaktingumo. 
Jeigu temperatūros didėjimas 
butų nuolatinis, tai žemės cent
ras butų daug karštesnis, ne
gu saulė. Bet tai, sako moks
lininkai, yra neįmanomas daly
kas. *

Taigi šių dienų mokslininkai 
mano, jog žemė yra perdėm kie
tas kunas. Jeigu žemė teturėtų 
tik kietą plutą, tai, sako jie, 
menulio traukos įtakoj ji senai 
butų savo formą praradusi. 
Kai kurie mokslo žmonės (pa
vyzdžiui, prof. Harold Jeffe- 
reys, anglas), tiesa, yra linkę 
manyti, jog pats žemės bran
duolys susideda iš skystos ma
sės. Bet ir jie pripažįsta tą 
faktą, jog žemės kamuolys, ap
skritai imant yra kietas ku
nas, kurio tik centre randa
si šiek tiek skystos medžia
gos.

Tokia tai yra vėliausi moks
lininkų teorija apie žemės su
dėtį. Negalima pasakyti, kad 
ji butų visiškai tobula. Atei
tyj mokslininkams gal teks ją 
papildyti ir pataisyti. Bet net 
ir dabartiniame savo stovyj ta 
teorija yra daug tikslesnė, ne- 
pi senoji, sulig kurios žemės 
kamuolys buvo savo rųšies 
kiaušinis, susidedąs iŠ plono 
kevalo ir skystos medžiagos.

—K. A.

manė, Ii valdyti tik žmonių rinktie ji Į
atstovai, o ne bile vienas dem. • 
gogas apsimetęs “patrioto” 
skraiste, atlygino mus pilnai už 
tuos įžeidimus ir nesąmoningus 
kaltinimus mestus ant musų 
tai iŠ vienos, tai iš kitos pu
sės. Dabar mes žinom, jog ko
vojom už gerą tikslą ir jog ne 
tik dauguma Amerikos lietu
vių, bet ir beveik visa Lietu
va atsakančiai įvertino šmei
žikų tikslas. Taigi Sandaros 
Seime delegatams nebereikės 
turėti kokių nors abejojimų.
Apgynimas organizacijos vardo.

Tolimesniam savo veikime, 
sandariečiams reiktų daboti, 
kad bile vienas nemėtytų pur
vais ne tik į tas idėjas, už ku
rias jie stoja, bet ir į pačią 
organizaciją. Žinoma, sunku 
yra sulaikyt kaip spaudą, taip 
ir pavienius asmenius nuo ne
pamatuotų šmeižtų, bet tinka
mai į juos reaguojant, visuo
menė pati galės duot atsaky
mą.

Taigi busimas seimas bus 
svarbus ir įdomus iš daugelio 
atžvilgių. Skaitlingas būrys 
delegatų, iš toli ir arti, turės 
nuspręsti kokiais keliais eisi
me ateinančiuose metuose ir 
kaip gelbėsim Lietuvos demo
kratijai apgynime konstitucijos 
ir seimo. —A. B.

Juokai

iki

nes nedaug tegalėjo apie že
mes vidurius patirti. Tačiau bu
tų didelė klaida manyti, kad 
mokslininkai tiesioginiu stebė
jimu pasitenkino. Jeigu jie bu
tų tuo pasitenkinę, tai apie že
mės sudėtį mes beveik nieko 
nežinotumėm. Bet taip nėra. 
Žemės drebėjimo studijavimas 
žymiame laipsnyj prisidėjo prie 
išaiškinimo daugelio dalykų 
apie žemės sudėtį. Žemės dre
bėjimams rekorduoti yra nau
dojamas specialia instrumentas, 
kuris vadinasi seismografu.

Seismografas užrekorduoja 
žemės drebėjimą, nežiūrint į 
tai, kaip toli jis įvyksta. Žemės 
drebėjimo vyriausi priežastis 
yra ta, kad vienoj ar kitoj vie
toj uolų klodas nebcatlaiko slė
gimo. Jas klodas labiau susi
plojo. Kuomet toks dalykas 
įvyksta, tai žemės paviršius 
pradeda banguoti, drebėti. Dre
bėjimas pagimdo trejopos rų
šies bangas. Tas bangas rekor
duoja seismografas, o iš jų

Kad niekas to branduolio ne
matė, tai tiesa. Tačiau nėra 
reikalo jį matyti. Yra netie
sioginių būdų, kurie daug ką 
gali pasakyti mums apie tai, 
kas randasi žemės viduriuose.

Pirmon galvon mokslininkai 
šiandien žino, kaip žemę pa
sverti. Jie surado, kad žemės 
kamuolys sveria pusšešto karto 
daugiau, negu svertų tokio jau 
dydžio vandens kamuolys. Jei
gu ž/‘mė perdėm liūtų sudary
ta iš tokios medžiagos, iš ko
kios susideda jos paviršius, tai 
ji nesvertų nei trijų kartų (2.7) 
daugiau, kaip tolygio didumo 
vandens kamuolys.

Taip dalykams esant aišku, 
jog žemės branduolys yra su
darytas iš daug sunkesnės me
džiagos, negu jos paviršius. 
Mokslininkų matematiški ap
skaičiavimai lyg su pirštu ro
do, jog žemės branduolys vy
riausiai susideda iš geležies, 
kuri gal tik pačiame centre y- 
ra ištirpusi mase.

Prieš keletą desėtkų metų 
tarp mokslininkų, kaip žinia, 
buvo įsigalėjusi nuomonė, j tą 
tik žemes paviršius yra kietas. 
Žemės viduriai, sakė jie, susi
deda iš ištirpusios ugninės ma
sės. Tarp žmonių ta nuomone 
dabar labai prasiplatinusi. Žmo
nės paprastai įsivaizduoja, jop 
žemė nuolat aušta. Esą jos 
plutos storumas siekia maž
daug HM) mylių. Po to, girdi, 
seka ištirpusi ugninė masė.

Tokių išvadą daryti vertė 
dar ir tas faktas, jog juo žmo
nės giliau i Žemės gilumą įsi- 
kasdavo, tuo šilčiau ten būda
vo. Tapo patirta, kad kas 60 
pėdų gilumo temperatūra pasi
didina vienu laipsniu Fahren- 
heito.

Dabar kyla Klausimas, ar 
tas temperatūros didėjimas y- 
ra nuolatinis, ar jis pasireiškia 
tik viršutiniame žemės sluoks
ny] ?

ŠOKS DAR TREČIĄ KARTĄ

sielvarto pa- 
j vandenį?

tamstą ištrauko 
tamsta vėl antra 

j tai,

—Tai tamsia 
gautas šokai

—Taip.
—Bet kai 

iš vandens,
kart šokai — nežiūrint 
kad tamstos sužiedotinė stovė
jo čia pat ant kranto. Nejaugi 
tamsta manei, kad ji nežinojo, 
ką tamsta darai?

Ligonis sunkiai atsidusta ir 
rodo daktarui fotografiją.

— Bet, ponas daktare, įsižiū
rėk tik tamsta į mano sužie
duotinę...

ŽINGEIDUS VAIKAS.

Maldingas ir artimą mylįs 
žmogus eina su sunumi pro 
kartuves, stovinčias užmies
tyje.

O kam čia tie basliai su
statyti, — klausia sūnūs tėvo.

—Čia karia vargšus prasi-* 
kaltelius, — paaiškino tėvas.

—Papa, o kur turtingus pra
sikaltėlius karia? — susidomė
jo vaikas.

NESUSIPRATIMAS.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] ‘

Sandaros Seimo 
belaukiant

T. Sandaros SeimasA.
jau čia pat. Keikia tikėtis, kad 
Chicagos lietuvių visuomenė a- 
tydžiai seks jo darbuotę ir lin
kės kuogeriausių pasekmių. Juk 
suvažiavusieji delegatai svars
tys ne savo privatiškus, bet vi
suomenės reikalus; tuos reika
lus, kurie paliečia daugelį Ame
rikos lietuvių. Sandaros Sei
mui rūpės pirmiausia sustipri
nimas tautinio bei kultūrinio 
veikimo, kad musų vardas, kai
po atskiros grupės, ne tik ne
mirtų, bet dar garsiau suskam
bėtų. Sandara turėdama sky
rius svarbesniuose Amerikos 
centruose yra galingas įrankis 
kovai su tautine apatija. Iš 
šito atžvilgio minėta organiza
cija yra verta simpatijos ir tų 
žmonių, kurie šiandie stovi 
nuošaliau visuomenės veikime.

O kas bus^su Lietuva?
Sandaros centro valdybai ir 

organui kaikurie “tikrieji pat
riotai” labai dažnai primeta 
griovimų Lietuvos ir bendra
darbiavimą su komunistais, ši
toji pigios rųšies propaganda 
au skleidžiama apie pusę me- 
ų, t. y. nuo to laiko, kuomet 

p. Strimaitis pareiškė organi
zacijos vardu, jog sandariečiai 
nepritaria smurtininkams, 
tulikų lyderiai primygtinai 
tojo buk sandariečiai esą 
;uvos priešais, o kaikurie 
tebekartoja tą patį iki šiai 
nai.

Ka- 
kar- 
I Je- 
kiti 
die-

Šiaudai kaipo statomoji 
medžiaga

Franci joj išrasta būdas šiau
dams sunaudoti kaip svarbiau
sia medžiaga namams statydin
ti. šiaudai su kai kokiu dar 
mišiniu presuojami j dideles 
plytas, iš kurių ir statomos tro
besių sienos. šios rųšies > sta
tybine medžiaga turi daug ge
rų privalumų, nes yra nepap
rastai lengva,' nedega, nepra
leidžia šilumos ir garo. Be to, 
iš šios medžiagos plytos nepu- 
va ir pdlės ar žiurkės jų negrą
žo. Iš šios medžiagos jau girna 
daug namų yra pastatyta Fran- 
cijoj.

Amundsenas (per Lietuvą 
pralėkdamas ir žiūronais žiū
rėdamas į žemę). Stebėtinai 
kultūringa šalis! Kiekvienas 
turi jūrių žiūroną!...

Gyventojai — apačioje.— Ma
tai, sparnuotasai velnias koks! 
Išsyk iš dviejų butelių laka!!...

Garsinkitės Naujienose

Amerikos lietuviai pasi- 
protingesni negu apie 
manė esant diktatorių 

Sandaros nomina-

Bet 
rodė 
juos 
garbintojai,
cijose į prezidentus p. Strimai
tis gavo beveik visus balsus. 
Tai parodo, kiek paveikė į žmo
nes ta kvaila propaganda. Iš 
kitos pusės, katalikiškų parti
jų atstovo p. šimučio “triumfi
nė kelionė’' su skelbimais apie 
paliuosuotą Lietuvą pasibaigė 
pilniausiu nepasisekimu, 
kioj kolionijoj nesukėlė 
nors kunigai ir, rome jį 
su spėkų.

Šis Amerikos lietuvių atjau
timas, jog kraštą tinkamai ga-

ūpo, 
iš vi-

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čcverykuose.

DEScholl's 
'ž/mo-pads

L____________ 1

Aptiekoae Ir 
čeverykų 

krautuvėse

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
> 9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. 0.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

ir i J -1 BKO 9 ikt II v*l. ryiei VaJandotį nuo 6 iU 8 raUre

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwajskee Avė., Room 209
Kampas North Avė. Ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8688 

Ultravioletini šviesa ir diathennie

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos! 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3421 So. Halsted Street 

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

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

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

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

A

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. We«tern Are.

TeL Lafayette 4146
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.Valandos

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4661 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7826. Res^ 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prespect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 Iki 12 d.

Office Boulevard 7U42

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ajit Zaleskio Aptiakoa 

CHICAGO, ILL.

Rąą. 6600 So. Arteaian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
, 1821 So. Halele^ SL

Chicago, IU.
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student* 

opinions, ideas and activities.

Gnothi Seauton Among Friends
No

REPORTS ON UTHUANIA
(Excerpts)

tional Science 
held at 
cultural 
autumn.

Council will be 
the Internationl Agri- 
Institute in Rome this

NEWS AND NONSENSE

go, we 
every- 

we are
Some-' 

grades, I

matter where we 
impressions. For 

we say or do, 
graded, so to spleak. 
times we know our
sometimes we don’t. Now, we 
are pleased and satisfied and 
flattered by the grades we get; 
then, we feel underntted and 
hurt and straightvvay begin to 
grumble and pity ourselves and 
long for revenge on those who 
underestimated us.

When we are highly graded, 
more than deservedly perhaps, 
we do not angrily exclaim and 
cry for justice. However, i f 
we are given a grade 
we think too low, what 
motion!

Būt, do we know what
we truly merit? We think that 
it is this or 
we want it

that 
com-

grūde

that one. We hope, 
to be that certain 
when \ve do not

earn it —
Why thrust our wrath on 

those who grade us? Is it 
their fault that to them we 
sho\ved ourselves worthy 
low grade? Can it not be 
that we deserved the 
grade ?

To be sure,

Somelime ago s’ojneone sug- 
gestrd that I call mysclf “Fliv- 

,ver”, būt that’s not appropri- 
ate enougb, because i n my wan- 
derings I go to places that can
not be reached just by a “fliv- 
ver”. Aeroplane or perhaps 
“Lindy” might be more accur- 
ate; again, the best name 
might be “Windy” or some
thing, for at times I go through 
places as a breath or gust of 
wind; hotvever, as yet, I shall 
remain “Sir Knight Errant.”

And today I bring good news. 
We shall have a happy shat. 
Rejoice, our The Studentas’ Cor- 
ner is much more widely read 
than 
hoped. In the lašt issue there 
was a contribution sent in from 
Honolulu; Hawaii. The poem 
“Flovvers of Memory” was sent 
to us by a Lithuanian student 
in Honolulu.

As has been before stated, Mr. 
Harrison of the Lithuanian Le- 
gation in London kindly sends 
us the “Economic and General 
Bulletins” on Lithuania issued 
by the “Lithuanian ‘Elta’ Agen- 
cy Service.”

*

Following are a few excerpts 
from, or brief revie^s of the 
reports in Bulletin No. 9, May, 
1927 -

Th e Christian Democrats a nd 1 
the Ministcr of Communication, 
decided to take no further parti 
in the present Government and 
hence their Ministers have with- 
drovvn from the Cabinet.

whenin the spring of 1925, 
there was really a rye shortage, 
are this year wholly unheard of.

As regards the maintenance 
of the seed grain, winter rye, 
winter wheat, and clover, the 
past winter was on the whole 
favorable, būt it is not yet pos- 
sible to draw conclusions about 
the future harvest.

()\ving to the shortage of 
fodder, lašt winter, domestic 
cattle vvintered vwith difficulty; 
they grew thin and various di- 
seases were ^ound among them.

It has been decided to dissolvt/ 
the Ministri of Communication, 
confineing the Bailway Ad-

we imagined or even

The Editor also recėive® con- 
. ttribs or comments from Lon- 

0£ a don (England), Pennsylvania, 
then' Michigan, and a number of ci- 
l()W ties in Illinois. In Chicago there 

I are Lithuanian university-stu- 
___ _ we think, no! ’ dents not belonging to the L. S. 

We say they do not know our! A. A., as yet, who are loyal sup-

There recently took place the 
organizing meeting of the Lith
uanian Aero Club. As many as 

, seventy entries were at once 
minstration to the Ministry of, received. In tbe course of dis-
Finance and the Posts and'cussion thc 1)ope 
Roads Administration to the ... 
Ministry of the Interior. The organization
Government has already in its thing possible for the populariza- 
Declaration stated that the tion of aviation among the mas- 
number of Ministries mušt be ses of the population, chiefly by 
reduced on grounds of economy, rneans- of the arrangement of 
and expediency. Lithuania is a1 propaganda flights, demonstra- 
small country and it is not ne- * tions of flying apparatus,*lec- 
cessary to have so many Min
isters.

was ex- 
pressed that the newly-founded 

l would do every-

don’t?
our o\vn 

we de- 
then

real worth. They 
do? If we knew 
worth, if we thought 
served a certain grade,
why did we not get it?

If we do not ūse and 
the best in us, 
expect others 
we have 
have it,

it in us?
would we

\Ve

8ho\v 
how can we 

to believe that 
If we did 
not show

' porters of our page.

And, ye eonduetors of “News 
and Nonsense”, I have heard 
several say that your “kolyum” 
was clever and always very in-

Abroad they are beginning toj 
understand better and to value 
Lithuania more.

turės, aviation festivals, the 
publication of popular broch- 
ures on aviation, etc.. It is fur
ther intended to join the Inter
national Federation.

Before
on the other person’s judge- 
ment of us, let’s justify our 
own judgement of ourselves.

putting the blame

L.S.A.A. Members
All members are asked please 

to attend the meeting of the 
L.S.A.A., this Sunday, June 12, 
1927, McKinley Park Hali, 39th 
St. and So. Western Av., at 
2:30 P. M.

Those who have not paid 
their dues for this year will

Speaking of the ‘’Ttolyum” and 
its onducctor or eonduetors I 
remember all the queries that I 
promised to answer through 
this column concerning the new 
“Nu Alpha Nu”. No, no, it is 
not some rash, radical, what- 
ever-you- wanna-call-it club or 
fraternity. Right now it con- 
sits of Nuisance, New Sense and 
News Ends and the Editor (of 
course), all of whom cooperate 
in find>ng personals and round- 
ing up contributors for the “ko
lyum.”

They hope to make “Nu Al
pha Nu” a “frat” for wit and 
humor-lovers, or constant con-

plea.se pay them at this meeting ' tributors to the “kolyumn”. As 
if they do not wish to^ be far as I could learn, they already 
suspended.

There are several problems 
that mušt be solved immediately 
and this may be, if so decidetL 
the lašt meeting for this suni- 
mer

Remember, L.S.A.A. memb
ers, all at McKinley Park Hali, 
Sunday June 12 at exactly 2:30 
P. M.

‘Tis said that under the 
Nationalist Government econo
mic and political life has begun 
to rise from its sad position to 
which it had been reduced by 
party disorders.

For the Taxation Department 
is laid down the principle of not 
accepting applicants for the 
higher posts, as the tax in- 
specetorates and their assistants, 
vvithout higher education and a 
special examination. Regulations 
are being prepared for all de- 
partments and centrai 
tions.

institu-

Out of this years profit of the 
Land Bank, the general meet- 
ing of shareholders placed Lits 
80,000 at the disposal of the 
Ministry of Agriculture. It is 
propossed to allot this amount 
for the preparation of various 
agricultural and stock-breeding 
specialists.

In 5une this year at the Lou- 
vrė will take place an exibition 
of Eastern and European car- 
pets. The following countries 
have consented to furnish ex- 
ibits of their carpets and text- 
ils: Sweden, Norway, Finland, 
Hungary, Poland, Ukraine, 
Jugoslavia, and Bumania. Lith
uania will also take part, and 
the Lithuanian Art Association 
has undertaken to organize the 
Lithuanian section, The ex- 
ibition will accept carpets, table- 
covers, bedspreads, towels, sa- 
shes, rūgs, etc.

The Niemen and Vilija are 
now opęn to the floating of lo- 
cal timber.

GRADUATING?
Will all L.S.A.A. members 

who are graduating and all 
knowing of any members

have two possible-members in 
mind, who have contributed to 
some extent and whose wit or 
something pleases them: Mrs. 
O’Leary’s Cow and Irene Bielis. 
They intend “Nu Alpha Nu” to 
be very exclusive and secret.

I? No, I am not a Nu Alpha 
Nu (yet, or perhaps never shall 
be). HoAvever, I have been 
able to leam something of their 
doing in my ceaseless, tireless 
vvanderings.

—Sir Knight Errant.

Our Former President
School, College, or University 
please notify me immediately?

COMMENCEMENT NUBER
The next issue of

Studentą* Corner will be 
Commencement Number.

The
the

We may be miMhty proud of 
Mr. John Kurtinaitis, a men^ber 
of the L. S. A. A. and former 
president of our club. He is an 
A student and has proved him- 
self to be a mathematician of 
great ability. He was made 
honorary member of Pi Mu Ep
silon. ' ' (

On bis way home from Ur- 
bana he stopped a little while 

Chicago Sunday, June 5,

Applications
All desiring to become mem

bers of tbe L.S.A.A. may send 
in applications to the chairman in
of tbe Membership Committee, 1927. Now be is spending his 
M r. VVilliam Mack, Jr., 4450 5 
Spaulding avė., Chicago, III.

summer vacation at home in 
'Thorp, Wisconsin.

I take it all back about the 
poor ford (of the lašt issue) 
for that ford really was 
fortunate compared to

Bill’s Motorcycle 
i

‘Twas just a motorcycle 
built for two,
Būt, poor thing, what 
it went through! t

On Saturday to Michigan, 
Sunday back to Chicago, and 
Monday:—

quite

Just a wornout motorcycle 
built for two, 
Būt, poor thing, here’ 
it had to do:
With meter at forty 
it had to strive 
ten miles to carry 
a load of FIVE!

s what

What it had to do? oo-ooo!— 
the POOR, tired motorcycle 
built for two, just TW0.
Some more POOr things?:—
Stanley-s “chevey

becoming everything BŪT 
and NEW.

is rapidly
nice

And News Ends? Voici:
Mai Edvais

you object to OUR niekname for 
you and yet make no pbjections 
to somebody else’s niekname for 
you.

Giggles too, with serious 
mien, informs us: “1’11 not an- 
swer to the name of Giggles.”

These LITTLE sisters, — būt 
I suppose we’ll have to do what 
they want us to .....................
eventually, so why NOT N0W?

And Frances, I heaid, by 
some is BIGHTLY called Fran- 
cesca. However, she answers 
to both narnės.

The position of the 
Treasury during latėr 
has greatly strengthened; it not 
only exceeds the surphis 
of • lašt year, būt com- 
pared with December, 1926, 
the Treasury position at 
present shows a cover of Lits 
6,000,000 for State expenses. I 
(on December 16th, 1926, not 
counting the coin fund, there 
were 14 millions and now there' 
are 20 millions) so that the y aeiopane. 
Treasury position has been as( 
it is now only in 1924. 
over it mušt be 
that out of this year*® credits 
has already been paid the dėbt 
to the British of Lits 2,500.000; 
the dėbt to France has been re- 
paid; also the account for loco- 
motives purchased, and for the 
buildings bought in Berlin and 
Paris for legation purposes, and 
almost the entire estimated sum, 
about four million lits out of 
five millions has been deposited 
in the Land Bank. The moneys 
now at the disposal of the Trea
sury amount to over Lits 30,- 
000,000. ' :

State 
months

From may 2nd air mail has 
been introduced for ordinary, 
registered, and express mail 
correspondence onzthe line Ber- 
lin-Danzig-Koeningsberg - Kau- 
nas-Smolensk-Moscow. Air mail 
is accepted at all post offices 
and agencies. Besides Germany, 
Russia, Danzig, Great Britain, 
Holland, France, Denmark, 
Austria and Sweden, with which 
Germany has ciirect air com
munication, it is possible to 
send mail to other countries, 
būt such correspondence beyond 
Berlin will be dispatehed by or
dinary mail.

Correspondence pays the fix- 
ed air mail tariff, būt express 
matter pays a supplementary 
fee of 11 lits 20 cents. Seeing 

j that owing to the dampness of 
the Kaunas aerodome aeroplanes 

, cannot for the time being alight 
i at Kaunas. Correspondence ad- 
dressed to Lithuania will be 
dropped from the aeroplanes 
and correspondence from Lith- 

i uania will be sent by the first 
train to Koenigsberg and thence

From June Įsi the Niemen 
health resort Birštani opens for 
the summer season which eloses 
on September 15th. Public in- 
terest in this resort is steadily 
growing, and there is already a 
rush to rent vilias. Birštani is 
now under the management of 
the Lithuanian Red Cross So- 
ciety which has spent very large 
sums of money to bring the 
place up to date. Lašt year was 
completed the erection of a con- 
crete structure for mud baths, 
the entire equipment of which 
will cost 200,000 lits. During 
the šame year also a water- 
pomping tower was built on the 
Vytautas Hlll which supplies 
mineral water for the bath 
houses and water from the Nie
men for the hotels and casino. 
The shores of the river were 
also strenghtened in the neigh- 
bourhood of the park. The 
hotels have also been entirely 
repaired and thoroughly finish- 
ed. Before the 
dreamed of such 
as eleetrie light,
and a splendid building for the 
mud baths equipped in accord- 
ance with the latest demands of 
Science. Communication between 
Kaunas and Birštani is main- 
tained by a Government motor- 
bus which daily departs from 
the Kaunas railway station at 
5 p. m. and sets out again from 
Birštani at 6 a. m. A single 
journey costs 6 lits. , Moreover 
private motor-buses and motor- 
cars run on this route. The price 
of rooms and apartments is not 
dearer than in Kaunas, and the 
šame remark applies to food.

News Ends duzunt no if 
shud rait News and Nonsense 
not. Ai edvaiz him: no! Nui- 
sance wuz gud, New Sense iz 
olso gud if nat betur. Wi ar oi 
satisfaid. Wai shud sumbodi 
eis kum in naw wen evrithing is

oi
to

P.

hi
or

No! stei awai. Ai think wi 
prifur awur gud New Sense 
sum dawtful News Endes.

—filasofur.
S. Hawievur, itz olrait end 

edvaizabul to teik News Ends 
intoo Nu Alpha Nu, ai think. 
Sumtaimz hi mait kum in hendi. 
Nuthing laik forsait yoo no.

—filasofur.
Some more contribs:

TELL us

More- 
remembered

Export shows a continuously 
expanding tendency.

The rye prices on the market 
not only do not show a tendency 
to ris'e, būt, on the contrary, 
here and there, begin even to 
fall and such prices as obtained

war nobody 
conveniance 
waterworks,

W on’t you tell uš plese,
I n language plain, of mysteries? 
L et us Jcnow about all these 
L ove-affairs. And— —and — 
F d likę—to — know----- er—
E r— was SHE at the hike — 

Please!

It is reported that Dr. Mikas 
P. Bagdonas, hitherto attached 
to the Ministry of foreign af- 
fairs in Kaunas, has been ap- 
pinted Secretary to the Lith
uanian Legation in Washington, 
and has already left for his 
new post.

Bome message reports 
the Permanent Committeethat

of the International Agricultu- 
ral Institute has eleeted several 
Lithuanian scholai^ as members 
of the International Science 
Council. Professor P. Matulio
nis has been eleeted on the In
ternational Forestry Commis- 
sion; Professbr T. Ivanauskas 
and Professor Regelis on the 
International Commission for 
combatting plant pests and 
plant diseases; and Professor 
D. Rudzinskis on the Interna
tional Genetic Commission. The 
first congress of the Interna-

One Litas (Lithuania) equals 
$ 0.10 (U. S. A.)

From Uruguay

the very lašt minute — 
to be told in the 
Friends” cohimn —

At 
too late 
“Among 
we reccived a letter from Mon-
tevideo, Bepublica/Oriental dėl 
Uruguay. Our fame spreads: 
the United States; London, 
England; Montevideo, Uruguay; 
Honolulu, Hawaii. Now if we 
should hear from Asia or Ja- 
pan or Australia, our trip 
around the world would be 
completcd. —Sir, K. E.

—interested
(or Nosey?)

Our Aldonna has reccived mail 
from a poet in Lithuania—even 
a book o fhis own verse!

Ilasn’t anybody seen Irene 
lately? I haven’t heard anything 
about her for a long time. Aren’t 
you doing something, Irene ?

Love Beautifully?
To New Sense, ,

Sure, do let News Ends con- 
duet this kolyum ! I think a 
in love v.’ould do it L:i'.utif;

man 
tlly.

—kolyum enthusiast.

Tony, did you really carry out 
your intention of going swim- 
ming the thirieth of May? Was 
it, honestly, not an idle threat?

Could you leave Frank with 
all those giria at the picnic?

Protestą
name is Elizabeth, if 

you please, and not Bety’’ has 
been “Betty’s” entreaty for 
some time now.

Alright we’ll call you by your 
real name, būt we wonder why

“My

Laiminga Kelione!
We’ve just bid a “bon voyage” 

to Aldonna who is taking her 
vacation rather early. Lašt 
Saturday she left Chicago with 
some friends and brother to go 
to Pennsylvania, Niagra Falls, 
etc. via automobile.

We certainly were sorry not 
to be able to go too, būt she 
promised to send us cards to 
console us, you know: “Having 
a nice time, wish you were 
here”, only Aldonna said she’d 
write a little more than that. 
Well, we hope so!

What? haven’t you heard it 
yet? Well, you certainly ought 
to go to Jay’s drug store and 
ask him to play the Jewish 
organ for you. Yes, he has 
two of them and if you ask him 
to, I believe he’ll even play the 
both of them. (He did for me.)

Finally, dear public, we (Nui
sance and New Sense) have at 
lašt decided what to do about tbe 
welfare of News Ends, AND HE 
AGREES WITH US. f

He will be contributo’r to, būt 
not eonduetor of this kolyumn. 
He is štili a good little boy and 
we want to keep him so. We 
do not want him to go around 
minding other people’s business, 
to be a scandal fiend, to tell 
secrets, hint at various affairs, 
and to tease the belles and 
beaux as we do, we:

NUISANCE 
and 

NEW SENSE.

(Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Benjamin Ide Wheeler, 
per 20 metų buvęs Californijo.s 
universiteto prezidentu, nesenai 
po ilgos ligos pasimirė Viennoj. 
Užimant prezyiento vietą 1899 
m. universitetas turėjo arti 
2,500 studentu; pasitraukdamas 
gi 1919 m. jis paliko universite
te arti 20,000 studentų.

plea.se


Ketvirtadienis, Birž. 9, 1927-i NAUJIENOS, Chicago, III.

Šimtai tūkstančių dolerių vertės rei
kalingiausių žmonėms prekių bus iš-

I

parduota stebėtinai numažintomis kai-
\ ' r'f;

nomis! Visi geresnieji vietos biznieriai, 
kartu su Naujienomis susitelke į talką 
idant parodžius lietuviams jog Bridge-

■ » ! /

porto krautuves yra geriausia bargenų 
vieta.

“NAUJIENOS" APMOKĖS KARFERIUS
Kiekvienas pirkėjas atvykęs iš kitų kolionijų Chicagoje 
j Bridgeportą pirkti gaus iš “Naujienų” savo karterius 
jeigu prisius pirkinio kviteles nemažiau kaip $5 vertes.

l

Bridgeportas bus pilnas barge
* I —"y M m m m ■ n g » Ig » g « g g w g g . g M
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WENNERSTENS
YJohemlan (Topo

TIKRI APYNIAI
SA1YKLE

gal nebeleis ristynių
RENGTI

SKIRTINGI
Nuimkit VirtelįPAŽIURCKIT
PAUOSTYK1T- PARAGAUKITĮ TIKRI. APYNIAI

Praeitą metą rengti ristynes 
tegalėjo tik tie, kurie gerai su
gyveno su atletikos komisionie- 
rium. Faktinai ristynių rengėju 
buvo White. Jokis kitas promo
torius negalėjo ristynių sureng
ti. Taip dalykams esant risti- 
kai turėjo daryti taip, kaip lie
pė White, arba jiems nebuvo 
darbo. Ant ko White turėjo 
gerą akį, tą kėlė į viršų, o kiti 
(kad ir geri ristikai) turėjo “at
sigulti”, jei jiems buvo liepiama. 
Tuo budu ristynės virto tik pub
likos prigaudinėjimu.

Visa tai iškėlė aikštėn graikų 
ristikas Demetrai, kuris valsti
jos tyrinėtojų komisijai papa
sakojo, kaip jis turėjo užstatyti 
savo namus užtikrinimui, jog 
nebandys paristi čempioną Ed 
Lewis. Gi čempionas Lewis 
daugiausia ritosi su taip vadina
mais “stiffs”, kurio apie riety
nes jokio supratimo neturi.

Iškelta aikštėn tapo tiek daug 
grafto ir suktybių, jog valstijos 
komisija proponuoja visiškai 
ris tynęs panaikinti.

MIKAS STATO 100 DOLERIŲ

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žini 
’r Nnniienon.

siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus

J. Lukas, perskaitęs Thoma- 
sono pareiškimą irgi užsidegė. 
Jis stato $100, jeigu Meyers ri
sis su Požėla Wisconsin valsti
joj ir laimės. Laimėdamas ris- 
tynes, Meyers laimėtų ir Lukų 
$100.—N.

Jau Daug Žmonių
PASIRENGE KELIAUTI

SU

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Korespondento domei
“Naujienų” vietinių žinių 

skyriaus vedėjas prašo bendra
darbius ir korespondentus ra
šyti ypatingai aiškiai minimas 
raštuose pavardes. Jei rašte ne- 

ar kitas 
bėda: jis

gulima įskaityti tas 
žodis — dar menka 
galima įspėti. Bet neaiškiai pa
rašytos pavardės įspėti negali
ma. Taigi ir pasitaiko, kad 
vietoj, sakysime, Daukanto iš
spausdinama Dowkonto pavar

ei kam yra malonu pri- 
krikštą,” gauti

(iė.
imti antrą
svetimo tėvo vardas?
Vietinių žinių skyriaus vedėjas

FITZEK MOKINIŲ 
KONCERTAS

Koncerte dalyvavo dvi Petro 
Sarpaliaus dukterys.

Birželio 5 d. Lyon ir Healey 
svetainėj įvyko Bertha Marion 
Fitzek mokinių koncertas. Pro
gramoj dalyvavo pusėtinai dide
lis mokinių 'skaičius, kurių tarpe 
buvo ir gana gabių muzikantų. 
Bet plačiau apie juos kalbėti nė
ra reikalo: jie nepažįstami ir 

svetimi. Visai kitoks reikalas 
yra su Sarpaliutėmis.

Visi žino, kad Sarpalių šeima 
yra labai muzikališka. Kokį tik 
Sarpalių nesutiksi, kiekvienas 
jų yra muzikantas. Vienok la
biausia chicagiečiams žinomas 
yra Petras Sarpalius. Jis ir cho
rus mokina, ir orkestruose da
lyvauja, ir rašo savo kompozici
jas. Petras turi taipgi dvi duk
terį,—Birutę ir Aldoną. Jos dar 
visai jaunos tebėra. Birželio 5 d. 
koncerte jiedvi abi pasirodė. Al
dona vieną kartą., o Birutė kelis 
kartus. Nieko sau skambina 
pianą Aldona, bet Birutė —dar 
šaunesnė pianistė. Jos techni
ka gera, ir skambina ji puikiai. 
Skambina ji ne kokius papras
tus dalykus, ale sunkius muzika- 

i liškus kąrinius; pavyzdžiui 
Haydn’o Cįncerto D major. Bi
rutė savo programos dalį labai

plojo ilgai ir

GYDO I
Kraujo, odos, chroniškas

TEBESĄ ANDRULI ENK 
Po tėvais Bukuntaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 dieną, 7:05 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Kauno rčdy- 
l>oj ,šauliaų apskr., Vaiguvos 
parap., Jucių kaime, Amerikoj 
išgyveno 25 met., paliko dide
liame nubudime -vyrą Joną, 3 
sūnūs, Kazimierą, Franciškų ir 
Albertą, 2 seseris, Linkienę ir 
Belskienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 5005 South 
Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio H dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Nekaltos Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gėlingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. T. Andrulicnės gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sunai, seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnapja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Ned«- 
lioi nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRLSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland A? r,
Boulcvard 7589

T?

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare 
Nedėldieniais nuo 10 v 
ryto iki 2 vai. po piet

Geresnis ir Pi 
gesnis Už Ki 
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel, Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

' SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

MOTIEJUS' KLIKNA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dieną, 1:30 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 73 
metų amžiaus, gimęs Kauno rč- 
dyboj, Raseinių apskr., Viduk
lės parapijoj, Patelkiu kaime. 
Išgyveno Amerikoj 19 metų, 
paliko dideliame nubudime 2 
sūnų, Antaną ir Franciškų, 
marčią Moniką, dukterį Valeri
ją ir gimines, o Lietuvoj sūnų 
Izidorių ir dukterį Stepaniją. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4236 
So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 11 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėionio sie
lą, o iš terf' bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. M. Kliknos gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
loidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsivei- 
kinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Marti, duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Taipgi kit; vartoti 
ir perdirbti gro- 
jiklia; pigiomis 
kainomis

Mainysime į

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ona Petkienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu |>o sunkios ligos, birželio 8 <1., 4:15 

vai. ryte, 1927 m., sulaukus 50 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Tau
ragės apskričio, Kvedainos parapijos, Paragaude kaimo, Amerikoje 
išgyveno 28 metus, paliko dideliame nubudime dukterį Leonorą, sūnų 
Stanislovą, žentą Kazimierą Zvibą, anūką Zvibą, marčią Veroniką, 
anūkę Petkutę, seserį Varšuvoje, Gunines Marijoną ir Petrą Rumsus, 
Vincentą ir Kazimierą Račkauskus. Kūnas pašarvotas, randasi, 3428 
Auburn Avė., pas dukterį ir žentą Zvibus.

Laidotuvės įvyks birželio 11 dieną, 8 vai. ryte iš namų į švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Onos Petkienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiame, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
DUKTĖ, SŪNŪS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

Liepos 19 d
Laivu

LIIUANIA
IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Keliauk ir Tamsta

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

BILLY’S UNCLE

Pašaukite telefonu mes palaikysime vieną jums pianą, 
jūsų seną instrumentą kaipo dalį įmokėjimo.

TRAYSE3 PIANO 00.
Įsteigta 1869

1538 West Chicago Avė.
Hayinarket 4725-3515

Tel. Boulcvard 4139
Mes aprūpiname keleivius reikalingais dokumentais 
nežiūrint kur keleivis gyvena. Kreipkitės tuojaus 

asmeniškai ar laiškais. u

gerai išpildė. Publika katučių 
jai nesigailėjo: 
triukšmingai.

Kad Birutė Sarpalius yra tik
rai talentinga pianiste, rodo jam 
tas faktas, jog ji už gerų moki
nimus! auksinį medalių laimėjo. 
Ir tai dar ne viskas. Chicagos 
muzikos mokinių turnamente ji 
tiek pasižymėjo, jog jai tapo pa- 

. skirtas auksinis medalius. O 
turnamente sprendėjais buvo to-1 
kie žmonės, kurie gerai muzikų j 
supranta. Iš to tad galima’ 
spręsti apie Birutės gabumus.

Programą išpildyti prigelbėjo 
stygų orkestras, kurio nariu bu
vo ir Petras Sarpalius.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
lietuvių vaikai taip pasižymi. 
Petrui Sarpaliui irgi reikia ati
duoti kreditas už tai, kad jis 
taip puikiai savo vaikus auklėja.

UJ c. L i.
L T k

VOU Ak 

VJfeiUK TO TWkJV>: 
b

i 'UAlKV

PLAYER. SPĖČIAU
30 DAY 
TRIAL

3DAY
USED PLAYER
SALE

KAZIMIERAS WISTARTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, pa
liko dideliame nubudime mote
rį ir 6 vaikus. Kūnas pašar
votas, randasi 5647 Waveland 
Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 10 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų į šv. Pascal parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Juozapo kapines.

Visi A. A. K. VVistarto gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Vaikai.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
'aidotuvėse 4r kokia
me reikale, visuomet 
•sti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išla4*Tų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė. 
chicago, ILL.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Boulcvard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

E R B. Naujienų akai*Gt K b. Naujieną iKai- 
tytojos ir skaitytojai

prašomi pirkinių reikalais 
1 eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

mo su nekantrybe. Priimsime 
jumis kaipo savus brolius, pa
mylėsime jumis kaip tik išga- 

Jėdami, bet nepamirškite 
vieną dalyką: 
yra prisirengę 
pirtį ant kovos 
mond.) 

Į it
Nepamirškite

tą 
Golden Star‘s 
sukurti jums 

lauko (dia-

nei vienas
_ Nedėlioję, birželio 12-tą,

Auksinė žvaigždė”, Lietuvių va^ l)0 P*etU» Palmer
Kliubo susirinkimai

kaip 
Park.

North Sido
Sandaros kuopos susirinkimas.1

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai

Furnished Rooms

Pr silinksminimo ir Pašalpos 
kliubas Roselende, auga kaip 
ant mielių. Turime 300 narių. 
Nėra to susirinkimo, kad ma
žiausia 10 naujų narių įstotų j 
Golden Star kiinbą. Dabar jau 
yra vienas didžiausių kliūtų 
vakarinėj Chicagos daly. Ir tu
rim kuo pasigirti, nes tik 6 me
tai praėjo nuo suorganizavimo 
šio kliubo. O vienok pralenkėm 
\!s..s seniausias organizacijas 
- - nerių skaičium.

Pasisekimas musų priklauso 
nuo sugebėjimo pritraukti į 
musų eiles nariais čia gymusį 
jaunimą. Todėl musų augimas 
nėra mums aprubežiuotas. Me
lai nuo metų augame, didyn, i

Per pastangas kliubiečių, i 
mylinčių sportą, tapo suorgani-1 
zuota Base bąli kuopa ir už- 
vardyta Golden Star’s, ir peri 
šį nors trumpą laiką jau mūsiš
kiai atsižymėjo išlošdAmi 4 | 
susikirtimus — pralošdami —j 
3. 1-mą išlošėm nuo lenkų kliu
bo White Eagles; 2-rą pralo- 
šėm Roselando vyčiams —3-čią 
pralošėm Dauphin Park kliu- 
bui; 4-tą Rago kliubas pabūgo 
lošti su mumis, reiškia “for- 
feitino” mums; 5-tą išlošėm 
nuo vienų geriausių base bąli 
lošikų šioj apielinkėj — tai

laikoGolden Star Kliubas 
susirinkimus kas mėnesį —pir
mą pėtnyčią, Strumilos svetai
nėje. Dabartiniu laiku tą sve
tainę valdo Karolis Požėla, na
rys Golden Star kliubo ir 
mums Lietuviams gerai žino
mas atletas .ristikas.

Todėl jaunieji, kurie 
sate nariais Auksinės 
dės kliubo, o jau esate
tų senumo, jūsų pareiga yra 
kuogreičiausia tapti šio kliubo 
nariais. Nepamirškite: pirmą 
pėtnyčią po pirmai kas mene
sį laikomi susirinkimai 158 E. 
107-1 h gatvė. Jus esate pagei
daujami ir organizacija, kaip 
Golden Star kliubas, yra jums 
reikalinga. — Organizatorius.

dar nė 
žvaigž- 
16 me-

Tikiausias žmogus 
Chicagoj

Chicagos pažangiosios visuo
menės gyvenimas meno srity j 
yra aukštai susipinęs su Pet
ro Sarpaliaus vardu. Turėjo ir 
turi chicagiečiai įvairių chorų 
mokytojų, muzikų, dramos ar
tistų, aktorių. Dauguma jų 

yra VVanderers A. C.; Sumušti kaip meteoras nakties laiku pa
juos ėmė 14 “iningų”; 6 pra- si rodydavo Chicagos padangėj, 
lošėm Ilarding A. C. Chicagc nušviesdavo trumpam laikui jų 
lleights; 7-tą birželio 5-tą su- :r dingdavo. Nė vienas iš esa- 
mušėm vieną geriausių juodžių | mųjų dabar dings. Petras Sar- 
tymą, tai yra “Chicago Dalius tačiaus pasirodęs chica- 
Giants”. Reiškia, tik šiame giečiams 1912 m., pasilieka • čia 
trumpame laike jau sugebė- iki šių dienų ir veikiausia 
jom lošti bolę sumušdaml ge- siliks dar ilgą laika.

Girdime mes apie jį ytin 
žai. Pats savęs negarsina, 
aršiau: Reporteris nesenai 
manė parašyti kai ką apie jį. 
Nuėjo “intervie'vv” padaryti. Iš
ėjo iš to “interview” menkos 
pasekmės.

—Papasakok apie save, apie 
nuveiktus darbus, apie žymes
nius įvykius savo darbuotėj!— 
ragino Reporteris p-ną Sarpa-

pa-

riausius tymus vakarinėje 
Chicagos dalyje. Pralosimas iš 
pradžios nenuslopino musų lo
šėjų dvasios. Mes tik pamatėm, 
kur esame silpnesni, pataisėm 
ir dabar 
su vienu 
mes.

Kožnas

galime grumtis bilc 
teamu be jokios bai-

yra lietu 
žvaigždės 
dalyvauja 

bąli Gold-

ma-
Dar
su

—Nežinau ką pasakoti — at
siliepė pastarasis. — Mėgiu mu 
ziką, jaučiu ją. Ką daugiau pa
sakoti, nežinau. Ir nežinau, 
ar jdomu bus kam skaityti, ką 
papasakosiu.

Na, ir daryk “interview” su 
tokiu žmogum! Reporteris, nu
mojęs ranka išėjo kitur ieško
ti žinių apie Petrą.

Petras Sarpalius gimė Wa- 
namie, Pa. Muzika traukė jį

visi aukšti, laibi vyrai ii 
kaip žaibas. Ir todėl ne
pranašauti, kad Golden savęsp jam dar kūdikiu esant.

vienas, kuris lošia su 
Golden Star tymu, 
vis, narys Auksinės 
kliubo. fcie nariai 
aktiviu lošimu base
en Star’s tyme: K. Rimkus, P. 
Zinkus, W. Romanas, P. Nor- 
but, E. Pašakarnis, A. Kaspa
ras, J. Fryer , J. Dapkus, J. 
Kravėnas, F. Kravėnas, A. Ku- 
lish, P. Rogalis, J. Gedvilas, J. 
Sukis. Tymo vedėju yra dak
taras I. E. Makaras; mokyto
jas — ponas Dekker.

Gražu pažiūrėti į musų jau
nimą: 
greiti 
sunku
Stars užbaigs šį sezoną pasek- Tėvai tečiaus ne labai rūpinosi 
mingai. muzikaliu- Petro auklėjimu, o

Golden Star’s Jrs. ';al ir negalėjo rūpintis, ba gy- 
veno vargingai.

Formuojama yra taipgi Goki-, Kai Petras Sarpalius buvo 
en Star’s Jr. Reiškia, formuo- kokios 12 metų vaikiščias, jam 
jama antras tymas, nes į vieną pasitaikė išgirst garsiojo Dam- 
visus negalima sutalpinti. To- j roščio Simfonijos Orkestrą gro- 
del artimoj ateityj Golden jantt Na, ir pagavo musų Pet- 
Star’s Jr. — jaunesnisis tymas muzika, paėmė savo “nelais- 
bus gatavas susikibti su kitais, vėn”, pavergė.
Ir nemanykite, kad musų jau- Kiek vėliau Petro gimtiniu 
nesnysis tymas negali lošti.! miestelin atvažiavo žmogus, ku- 
Jie parodė praktikoje, kada tu- rįs suorganizavo beną. Ar rei- 
rėjo^ imtis su Oakdales, lošda- kja pasakoti, kad Petras tapo

1 vienas pirmųjų beno narių? Jis 
' netik tapo beno nariu. Jis ta- 
po artimiausiu beno organiza
toriaus “leitenantu,’’ tapo su
sisiekimo “medium” tarp beno 
vado ir beno narių. Dirbo, kas 
reikdavo sutvarkyti, ir tuo pa
čiu laiku dėjo pastangas savęs, 
kaip muzikanto, tobulinimui.

Kai jau Petras Sarpalius bu
vo iš gyvenęs šioj “ašarų pakal
nėj” apie 18 metų, Pennsylva- 
nijos valstijoj įvyko muzikos 
mylėtojų jaunuolių kontestas. 
Tame konteste jis laimėjo pri
zą. Jam buvo suteikta stipen
dija — veltui mokslas per vie
nus metus muzikos mokykloj, 
Itaea, N. Y., kur yra Cornell u- 
niversitetas.

(Pabaiga bus)

mi 7 iningus — sulaiko juos— į 
Ilgiomis. Jeigu kas nežino, kas! 
tie Oakdales A. C. yra, — 
klausikite “Roselando Vyčių."

Svečiai iš Rockfordo
Birželio (June) 12 d. susi

lauksime svečių iš Rockford, 
III. Lietuvių Rockfordo base 
balininkų tymas atvažiuoja 
į Roselandą, ir kaip 3 valandą 
po pietų Palmer Parke, kam
pas 111-tos gatvės, tarp So. 
Park ir Indiana avė., loš su 
Golden Star’s. Todėl tie, kurie 
žingeidaujat lošimu base bolės, 
nepamirškite būti tą dieną Pal
mer Parke. Pamatysite musų 
Golden Star’s ir svečius rock
ford iečius. Aš tiek galiu pasa
kytu draugams rockfordie- 
čianis: laukiame jūsų atsilanky

A. L. Tautinės Sandaros 23- 
čia kuopa laikė nepaprastą su
sirinkimą birž. 2 d., apsvarsty
mui nekuriu svarbių reikalų. 
Kadangi Sandaros organizacija 
laiko kas metai savo seimus, 
todėl ir Centro Valdyba renka
si tik vieniems metams. lankiusieji atsiminsit apie Lietuvos

gražius žolynus, nes tai Calumet
North Sidės sandariečiai iš-1 Grove yra tokia vieta, kur galima pa- 

rinko Šiuos gerb. atstovus i bk
Sandaros Seimą, kuris įvyks Kviečia visus kaip senus taip ir jau-

I nos. Kviečia Komitetas.

Harvey, III. — Didėlis naktinis pik
nikas, rengia S. L. A. 289 kp. ir šv. 
Juozapo Draugystė, subatos vakare, 
Birželio 11 d., Calumet Grove, Blue 
Island, III. Pradžia 4 vai. po pietų 

•ir tęsis iki vėlybos nakties. Taigi 
nepraleiskit progos neatsilankę, o tai 
bus nepaprastas piknikas, bot atsi

lankiusieji 
gražius žolynus

i ! s'RČrėti gamtos grožybe. Vnr j 
nisiOVUS į muzikos kuri bus iš Chicago,

Birželio 12 d., D. L. K. Vytauto 
Draugystė St. Charles, III. rengia iš
kilmingą pikniką ant Empire Stock 
Karmos. Visi kviečiami atsilankyti. 
Susirinkti reikia ant 5-tos ir West 
Indiana, trokai išvažiuos 12 vai. die
nos. Kviečia Komietas.

birželio 13-15-15 dd. Lietuvių 
Auditorijoje. Išrinktieji dele
gatais asmenys yra plačiai žino
mi netik Chicagos pažangiems 
lietuviams, bet ir tolimesnėms 
kolonijoms, tai yra šie: p.p. 
Kažys Rugis, K. J. Semaška ir
kun. P. P. Zalinkevičia. j TeatraIiskaH Kliubas “Lietuva”, lai-

1, i.|tn l kys savo mėnesinį susirinkimą DavisBuliaus rengimo komisija ■ gqUare Parko sveainėje, birželio 9 d., 
nranešė, jog gryno pelno liko 8 vai. vakare. , Kviečia rašt. H. I. 
£25,46, o pusę šio uždarbio ko
misija senai pasiuntė “Lietuvos
Žinioms, l’. Rortkevičienės sirinkinias birželio 10, 1927 m., pėt- 
vardu, geg. 3 d., per Humboldt ayį°į» 7:301^a,1- 
Parko 
k vitos 
laiškas
Pikniko 
priimtas, 
diskusijų

Si m ano Daukanto T. J. Kliubas,
Chicago, III., įvyksta priešmetinis su-

i svet., 
"Numeris 3’42 So> Httlste<l St. Visi nariai pri-iMumeris vaĮ0^e yra svarbjų reikalų nu-

Skaitytas tarti, atsiveskite savo draugus ir
rengimo1 <lrauges ir isirt»šykite i savo Kliubą.

K 1 — Valdyba.

pašto skyrių.
— 127082.

“Naujienų” 
komisijos, kuris tapo i
Sandariečiai be jokių ! 
nutarė, kad visi turi

me vykti, nes mums “Naujie- Į 
nos” padeda kur tik jos gali.

Prie to, kuopa iš iždo San
daros Seimui paaukavo 10 dol. 
Kaip išrodo, North Sidės sanda
riečiai gerai stovi ir turės ne
mažos svarbos Sandaros Sei
me.
SLA. 226-tos kp. susirinkimas.

Birželio 5 d., kai 10 vai. ry
to, įvyko\ šios kuopos susirinki
mas. Norių atsilankė viduti
niškas skaitlius, galbūt nekurie 
pamiršo, jog dabar kuopa lai
ko susirinkimus rytmečaiis.

Personai
Asmenų Ieško

PAJfiŠKAU sesers Katrės Marčiu- 
kaičiutes po vyru Bubilienes; 28 me
tai tam atgal gyveno Ploughbury, Pa. 
Paeina iš Suvalkų rėdybos, Gudelių 
vai., Mariampolės apskričio. Turiu 
labai svarbų reikalą. Pati arba kas 
apie ją žino praneškite šiuo adresu. 
Gausite atliginimą $5.00.

ANTANAS MARČIUKAITLS, 
arba Bundza 

1751 W. North Avė., 
Chicago, III.

PAJ6ŠKAU savo brolio Vinco Pu- 
plauskio ir jo sūnaus Adomo Puplau- 
skio, abudu gyvena Chicago, III. Aš 
jo brolis ką tik atvažiavęs į Ameriką 
labai norečia nusirašyti. Pertai mel
džiu brolio atsišaukti, ar i kas žinote 
apie jį melsčin, kad man praneštų, o 
aš busiu labai dėkingas.

ADOMAS PUPLAUSKAS, 
1028 S. 2 St., Philadelphia, Pa.

Kaipo paprastas susirinki
mas, nieko daug naujų dalykų 
nenutarė. Iš SLA. 6-to apskri
čio buvo išduotas raportas, 
kiek platesnis, per K. J. Semaš
ką. I 
musų kuopa, ačiū 6-tam aps
kričiui, gauna 100 dolerių iš 
Centro Valdybos, jaunuolių la
vinimui. Prie to 6-tas apskri
tys organizuos centralę SLA. 
Jaunuolių kuopą Chicągoje. 
Tuo reikalu rūpinasi apskričio 
valdyba su atsiklausimu P. T. 
?rie apskričio prisidėjo dar 
viena įuopa Tolleston, Ind., 
taip, kad dabar viso bus septy
nios kuopos apskrity, o 335- 
ta kuopa sparčiai paaugo 
pridėjo dar tris delegatus.

Apskričio sekretorius K. 
Semaška patarė nekreipti 
kios domės į Dr. Graičiuno ko
respondencijas “Vilny” No. 76, 
nes ten perdaug yra jo paties ' 
“priblofuota’’ atfie 6-tą apskri
tį. Mat p. Vitaičiui 6-tas ap
skritys surengė šešiose koloni
jose prakalbas ir per spaudą t 
daug negarsino, o buvo kolo- i Mes suteiksime 
nijoms pagaminti plakatai pa- | pd?’' m™agerlo‘r Fo?cTn
gal kuopų reikalavimą, Dr. į llept.
jraičiunas tur būt ir užsiblo-; 506 ave’. . . . Hoom 521
avo, nes negalėjo matyti, kaip 

yra veikiama.
Kuopos organizatorius p. J. i 

Grigaitis pridavė rezignaciją, 
nes einąs į biznį. Rezignacija 
priimta ir jo vieton išrinktas pasekmingas biznis su dideliu 

skaičiumi lietuvių kostumerių. 
Labai geros darbo apystovos ir 
gera mokestis, jei jus tiksite 
tam darbui. Pasimatykit 
manim asmeniškai šiandie.

MR. CERMAK 
Room 1514

134 N. La Šalie Street

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO puikus kampas, 

su murinę Cotage, lotas platu
mo 60x125 prie 63 ir Crawford 

RENDON kambarys, merginoms ar Ave., parduosiu už $6,500 arba 
4426 primsiU bučernę kaipo pirmą 

i įmokėjimą, arba kitokį biznį.
Pašaukit

—— Lafayette 5107

KAMBARYS rendon su valgiu ar j 
be valgio, vienam vaikinui, mes lietu
viai, 717 W 19 PI. Ist fl.

vaikinams, prie laisvų žmonių, 
So. Albany Avė, 2 lubos.

For Rent
RENDA1 kambarys vyrams, mer

ginoms ir ar vedusiai porai. Su val
giu arba be valgio. 703 W. 21 Place. Real Estate For Sale

Namai-žemč Pardavimui

PARDAVIMUI PRAPERTĖ 
30x125 pėdų, 1 blokas nuo 

karų linijos. Yra suros ir 
šalygatviai ir apmokėti, reikia 
cash $250. Tiktai 7 mylios nuo 
vidurmiesčio. Veikit greit, 

NAUJIENOS ,
1739 So. Halsted St., Box 945

arba mainysiu į mašiną, 1818 Canal- -------------------------------------------------
P01’t Ave. | SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS

Mes parduodam visokia kaina na- 
• inus, lotus, fannas ir biznius po vi
są Ameriką. Kurie turite ką ant iš
mainymo, kreipkitės pas

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4899

Furniture & Fixtures
Rakandui-Įtaisai

PARDAVIMUI rakandai; parlor 
scta.s, valgomo kambario setas, viet- 
rola; žodžiu visi rakandai. Automo
bilius tyoon sedan. Mažiau kaip už 
pusę kainos, 11 — 25 Ave., Bellwood, 
Illinois.

RESTORANO įrankius parduosiu

Musical Instruments
Muzikos Inatrumen^

ESU priVerstas parduoti savo gro
jikų pianą, su 90 volelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 j mėnesj 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

PARSIDUODA Italijoniška Armo
nika visai nauja 140 balsų, stailos 
“Crometic”. Kaina $500, nupirksit 
už $300, arba kas gali paskolinti 
$200 ant 4 mėnesių, atmokėsiu $50 j 
mėnesj ir paimti mano cordina kaipo 
security ir laikyti per tą laiką kol 
atmokėsiu skolą. Duosiu komišino 
$40 j tą trumpą laiką ir mokėsiu 7% 
Kas apsiimate tą išpildyti alsišau- 
kit.

apsiimate tą išpildyti aisišau-

A. L., 
6734 So. Maplewood Avė. 

Hemlock 1915

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BIZNIS. BARGENAS 
Parsiduoda grosernč ir bučernė. 

Biznis gerai išdirbtas. Mėnesio apy
varta $5,000. Geras leasas. Barge
nas. Parduodama iš priežasties 
prastos sveikatos. Priimsime ver
tingus popierius, kaip daliną jmo- 
kėjimą. 10742 S. Michigan avė.

Tel. Puliman 6762. /

PARDAVIMUI pigiai gera groser- 
nė ir saldainių krautuvė, lietuvių ir 
lenkų apielinkėj, 4508 S. Laflin St.

Financial
Finanaai-Paakolofl

2- Rl MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą i 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Tiktai 3’/z% nuošimčių
Be Komiso.........

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 flatų arba apartinentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus,
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- . Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
traktorius ir budavotojas. Phone 5300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim- 
Palisade 3163. i čių už morgičius ar kitiems privati-

■ .. ------------------------------------------- j niams reikalams. Pinigai paskolinami
LOTAS, 200 pėdų platumo 436 pė- J 12 valandų.

du ilgumo Westerne, 20 mylių nuo j 
Chicagos arti mokyklos ir bažnyčios., 
Nebrangiai. 1826 S. String St.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinis 
bungalovv, octagon frontu, plieno kon
strukcija, karštu vandeniu šildoma.! 
Randasi 6592 South Talman Avė. 
Mankowski, 6544 S. Talman Avė.

TIKTAI už $5500, penkių kamba
rių mūrinė bungalow, arti Archer Av. 
karų linijos. Parsiduoda arba mai
nys j biznį. Stanko & Nestor, 5097 
Archer Avė., lafayette 6036.

SAVININKAS parduoda lotą 30x 
125, 7246 So. Campbell Avė. George 
Olson.

PAJEŠKAU ąpsivedimui merginos i. _ vi*_ —« • rtr*--- p
„ . 35 metų amžiąus, turi būti lais- Į

IŠ raporto paaiškėjo, jog ' ir mylinti dorą gyvenimą. F 
kis laišką, bus duotas atsakymas 
kožnai.

arba našlės, nuo 25 metų iki 35, aš j
esu 35 metų aiftžiąus, turi būti lais- BEKERNE pardavimui. Noriu už- 

. Rašy- j tektinai pasilsėti . Taipgi kambarys 
rendon. 4743 So. Wood St., Chicago, 
Illinois.

J. J. K.,
4530 So, Paulina St., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti į 
Rooming Ilouse, trumpos valandos. 
Calumet 3564.

REIKIA merginų patyrusių ir ne 
patyrusių dėl siuvimo ir lopymo mai 
šų. 822 So. Paulina St.

ir

JO

vienbalsiai p. P. Harmonas. 
teikia priminti, kad p. Grigai

tis, priduodamas rezignaciją, 
visą jam priklausantį nuošimtį 
už prirašymą arti 10 narių ir 
ccliolikos jaunuolių pavedė jau
nuolių SLA. 2226 k p. fondan. 
Jžtai nariai širdnigai jam ačia- 

vo. —Aras.

CLASSIFIED ADS
Announrementg

Praneiimai

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A.
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
vyks pėtnyčioj, birželio 10 d., 1927 m.

7:30 vai. vak., Amalgameitų unijos 
svet., 1564 N. Robey St. Visi nariai 
ir narės, kviečiami susirinkt skaitlin
gai. Taipgi kviečiami nesiveluot, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

— K. Navickas, rašt.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo, kuri mokėtų val
gi virti, maža šeimyna, gera užmoke
stis. 4958 Wentworth Avė.

Help Wanted—Male-Female
D ar bi n in ką Rei k I a

PATYRUSIŲ VYRŲ ARBA 
MOTERŲ

Tokiems vyrams ir moterims, 
kurie turi biznio gabumą ir pasi
ryžimą ir turi pirmos rųšios re
kordus. Turi būt virš 23 metų am- 
C.... i metų ir turėti paliudymus,

teiksime labai gerą vietą.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKIA VERTĖJŲ
Labai senoje ištaigoje, labai

SU

REIKALINGAS . bušeris $20.00 | 
savaitę ir užlaikymas, l$00 S. Peoria 
Street. *

REIKIA mechanikų, mašinistų į 
dirbtuves darbininkų, klerkų, kyngve- 
džių ir kitų, kuria nori dirbti i arba 
2 valandas. 3 vakarus į savaite, dir
bant speciali darbų. Gera mokestis. 
Priduokit savo vardą ir adresą j Nau
jienos. 1739 So. Ilalsted st. Box 
943.

AR TURIT AMBICIJOS?
Daleiskite jums nurodyti kaip 

lengvai galite uždirbti $100 | savai
tę. Pasimatykit su

THOMAS STENCEL, 
1208 West 79 St.

Pėdnyčios ir subatos vakarais 
nedėlioj visą dieną.

ir
Independence Blvd.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis senas, lysas ilgas, renda 

j pigi, 4 ruimai užpakalyj gyvenimui, 
5124 So. Kedzie Ave.

PARDAVIMUI Molt and Kops fik- 
čeriai. Parduosiu pigiai jei šią sa
vaitę kas pirks. 3553 S. Wallace St.

4 į

GERA bučernė, parduosiu pigiai, 
svarbi priežastis, 601 W. 123 St., arba 
tel. Lafayette 6036.

MODERNIŠKAS restaurantas par
siduoda. Gera vieta, geras biznis. 
Byrnes Restaurant, 2132 S. Michi
gan ave.

PARSIDUODA re^tauranas arba 
mainysime ant mažo namo su groser- 
ne. Randasi lietuvių apgyventoj vie
toj, Roselande, 10822 S. Michigan av.

PARDAVIMUI Soft drink parlor, 
gerai įrengtas. Pelningas biznis. 
Taipgi išrendavojimui daržas dėl pir- 
nikų, 72-nd ir Archer Ave.

PARDAVIMUI keptuvė. Kepame 
duonas ir keksus, arba mainysiu ant 
loto arba namo, 850 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė už pusę 
kainos, geroj biznio vietoj, prie pat 
geležinkelio šapų. Suprantant kokis 
biznis. Kas tekio biznio nori. Kreip-

• kitės, 2862 W. 38 St.1 __________________________
PARDAVIMUI bučernė arba galiu 

parendavoti krautuvę ir fixtures. Lv- 
są pagal sutarties, 1800 S. Peoria St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, labai pigiai. Važiuoju j Lietuvą. 
5752 So. Racine Ave.'

ESU patyręs per'20 metų bučeris, 
moku kelias kalbas. Jėškau darbo. 
Te). Lafayette 9858. šaukit nuo ryto 
arba po pietų.

RESTORANAS pardavimui pięiai, 
lietuvių apgyventa vieta. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 947.

45 automobilių telpantis ga
ražas, su “sales room”, parsi
duoda su namu arba galima 
rėndavoti; savininkas mainys 
ant namo arba lotų.

Kreipkitės:
5833-35 So. Western Ave.

Tel. Hemlock 6151

Exchange—Mainai Į
MAINYSIU savo 200 akrų farmą, 

Michigan valstijoj, j lotą, cottage ar
ba 2 flatų namą. H. Miller, 1145

PARDAVIMUI arba mainymui j 
lotą Cicero arba Benvyn 2 flatų na
rna. 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai, aržuolo trimas, 
2 karų medinis garžas. Del infor
macijų šaukit Cicero 2133-R arba ma- 
tykit savininką 1811 — 51 Avė., Ci
cero (agentų nereikia).

PARDUOSIU arba mainysiu 4 
flatų labai puikų namą 3 po 4 kam
barius ir po 5 kambarius, in a 
door bed, sun parlors, 2 karų gara- 
džius, ant tuščio loto, pečiais šildomą 
namą arba bungalovv. Namas ran
dasi netoli 63-čios ir Lincoln Avė. 
Rendos neša $275.00 j mėnesj. 
duosiu pigiai už cash.

Saukite
Prospect 2500 

Klauskit 
M r. Svinsky

Par-

SPECIALIS ENGLEW00D 
BARGENAS

Pardavimui biznio prapertė, netoli 
transferinio kampo, 1114 W. 59 St. 
krautuvė ir 3 flatai, mūriniu pamatu, 
rendos $105 j mėnesi, kaina $7300, 
tik 5 dienoms, cash $2000. Matykit 
savininką,

THOMAS ZURIS, 
6029 So. Champlain 
Phone Midway 3639.

16 FLATŲ 4 po 5 ir 12 no 4 kam
barius N. E. kampas 80 ir Throop ir 
lotas 35 pėdų šalę, mortgąge $71,000, 
išsimaino už $95,000 ant mažesnio na
mo arba ką jus turit vertes 
$24,000. Matyk

JARUSZ,
3252 So. Halsted St.- 

Tel. Yards 4951

apie

DEL svarbios priežasties parduo
siu labai pigiai, 2 flatų po 6 kamba
rius prie 61 ir Albany Avė. a/ba mai
nysiu ant mažesnio arba loto. Matyk

JARUSZ,
3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951

Farms For Sale

TAI pirmas pasaulyj bargenas, 80 
akry, molis žemė, geri budinkai, 16 
karvių, 5 arkliai, 14 kiaulių, 200 viš
tų, apsėti laukai, .......t.............. $3800

80 akrų ant kranto ežero, molis 
žemė .......................................   $4800

40 akrų, nauja stuba, 4 karves, 4 
metiniai veršiukai, 2 arkliai, 2 kiau 
lės, 100 vištų, apsėti laukai .... $3200

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

pinančiai
Finanaai-Paskoloa

NEROKUOJAM KOMISENO 
už antrus morgičius už $100. 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

Mes perkame lietuvių, lenkų ir 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ,
318 So. Dearborn St.

. ...AJl'.t.■ r :: >. ■• • T’ A

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

Atdara vakarais iki 9 va), apart ae- 
edos ir pėtnyčios.

L......
Miscellancous

įvairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

jžg&nėdinimą. Įvedam elektros dra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Elektros Kontratkorius
Įvedam dratus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 

taisom. Geras patarnavimas ii 
nebrangiai.

Wallin & Cserep
1435 W. 105th PI.
Tel. Beverly 9794

ir

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Ualevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCJONIS, Prez.

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

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

Phone Lawndale 0114

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

Tel. Wentworth 6292 
“U žganėdinantis Apšildymas” 

SOUTH TOWN HEATING J 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Įvedam j nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted Si., Chicago, III.

U ,\e. Viki


