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Lietuvos budelių dar- Sa\kad fr“o |ak“‘. . — . . nai Nungesser ir Coli
bai 1 elšiuose rasti gyvi

Lietuva susitaikė su Vo 
kietija dėl Klaipėdos

Praneša, kad francuzų lakūnai 
Nungesser ir Coli rasti gyvi

Už ką Telšiuose 5 asme- Lietuva susitaikė su Vo 
nys pasmerkta miiti, 

10 kily - kalėti
kietija dėl Klaipėdos į

Antradienio “Naujienų” lai
doj buvo įdėla iš Kauno “Lie
tuvos Žinių” paimta žinia apie 
įvykusį Telšiuose karo teismą, 
kurio penki asmenys buvo pa
smerkti mirties bausmei, o de
šimt kitų — įvairiems termi
nams kalėjimo.

Pranešti me buvo 
kad oficialiai 
džiu skelbianti, 
asmenys buvę 
teismui už tai, ! 
gegužės pirmą 
stoviui e^ant jie 
darni pasipriešino 
kurstė kareivius 
su jais.“

Pasirodo, kad kaltinimas pa
smerktųjų dėl pajHpriešinimo 
sargybai ir kurstymo kareivių 
sukilti buvo smurtininkų su
fabrikuotas melas ir klasta. Iš 
vieno žymaus visuomenės dar
buotojo, pilnai ištikimo žmo
gaus, vakar gavome 
vos laišką, kuriame 
penkiolikos asmenų 
štai ką praneša:

Budelių darbai Var 
niuose

pasaldyto, 
Smetonos val- 
jogei visi tie 

atiduoti karo 
kad šių metų 

dieną 
bendrai veik
as rgy bai ir 

sukilti kartu

karo

iš Lietu- 
apie tų 
bylą jis

Varnių koncentracijos sto
vykloje Gegužės Lmąją dieną 
politiniai nelaisviai prisisegė 
raudonus ženklelius. Adminis
tracijai tas nepatiko. Paleista 
keli šūviai į langus, fvesta sto- 
vyklon ginkluota sargyba, kuri 
apmušė nelaisvius ir nusagstė 
ženkliukus. Pasipriešinimo ne
buvo.

Voldemaras davė žodį, kad 
Klaipėdos vok'ečių teisės bu
sią apsaugotos

birž.GENEVA, Šveicarija, 
15. — Uetuvos ir Vokietijos 
atstovai šiandie gražumu susi
taikė ginče dėl gyvenančių 
Klaipėdoje vokiečių piliečių sta- 
tus’o.

Voldemaras, IJetuvos minis-

Šime Tautų Sąjungos tarybai 
pasakė, kad jo vyriausybe pa
sirengus suruošti rinkimus, ku
riais busianti užtikrinta krašto 
žmonių atstovybė ir apsaugo- 
tos politinėm ir individualinės 
š:r~n‘” tp‘ "

Vckkti'os uzsj'u.io reikalų 
minisve.is Stresemannas parei; 
škė vilties, kad, Lietuvai išpil
džius tuos prižadėjimus, situa
cija busianti suderinta su sta
tutais, kurie buvo specialinės 
Tautų Sąjungos komisijos su
taisyti 1924 metais, Norman 
H. Davis’ui pirmininkaujant.

Albanijos ministeris ap 
leidžia Jugoslaviją

Diplomatiniai santykiai taip 
abiejų valstybių galutinai nu
traukti

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 15. — Albanijos ministe- 
ris Jugoslavijai, l\ena Bei, 
atsiėmė savo pasportus ir šian
die su visu štabu 
Jugoslaviją.

Tuo diplomatiniai
Finalas — karo lauko teis- tarp Jugoslavijos ir 

mas Telšiuose. Penki pasmerk- galutinai nutraukiami. Jugosla- 
ta myriop, jų tarpe dvi moteri. 
Kitos keturios moterys gavo 
įvairių terminų katorgą. Viso 
pasmerkta penkiolika žmonių. 
Jonas Grigaitis, Raseinių gim
nazijos mokinys, nuteistas 15
metų sunkiųjų darbų kalėjimo, kaltinamą dėl šnipuvirnc. 
yra nepilnametis. -----------------

Tai 
kacija 
alkis.

pUEBEC, Kanada, birž. 15. 
— šiandie gautas čia neoficiali- 
nis pranešimas sako, kad skri
dę per Atlantiką ir prapuolę 
francuzų aviatoriai Nungesser 
ir Coli tapę surasti gyvi.

Pranešimas jauta iš River 
Bend per vienų darbininką, 
pavarde Blair, diliu, ličio River 
Rondo apielinkėi. žinią jis pra
nešė Ųuebec’e gyvenančiai sa- 

(vo motinai. Lakūnai buvę su
rasti atokioj Quebec’o provin
cijos vietoj, Chicoutimi distrik- 

jte, toli į šiaurę nuo Saguenay 
upės.

| OTTAWA, Ont., Kanada, bir
želio 15.
tas pranešimas 
trisdešimt mylių 
Bend, sako, kad 
buk lakūnai Nungesser 
tapę surasti, esąs neteisingas.

[Lakūnai Nungesser ir Coli 
išskrido iš Paryžiaus gegužės 
8 dieną ir skrido per Atlantiko ' 
vandenyną į New Yorką. Ke
lionėje jie prapuolė.]

( Pacific and Atlantic Photo I

Paveikslėlis parodo garsų šachmatistą Dr. Ossip Bernstein 
(stovi kairėj) lošiantį Cercle Russe, Paryžiuje, iš karto su 56 
žmonėmis. Jis išlošė 49 lošimus, 5 pralošė ir 2 lošimai išėjo ly- 

Vyriausybės gau- giomis—“draw“.
iš Chicoutimi, j_______ _____ _____________

nuo River, ".rr--T' > ‘J

1>,ancirTon Anglai seka Rusy-Lenku 
dalykų rululojimysi

SSSR, mobilizuoja 300, 
000 Lenky sienon

LENKAI LABAI SUSIRŪ
PINĘ

Anglija nori “bendro 
fronto“ prieš SSSR.

VARŠUVA, birž. 15. —Len
kai labai susirūpinę dėl prane- 

Rusija pa-

Chambeilain kalbina valstybes 
laikyti kdel to tarptautinę 
konferenciją

Lietuvos žinios
Komunistų ieškotojai

Lubiankų1 nas

Masiniai žmoniy žudymai 
sovietijoje

Ryga praneša, kad iki šiol jau 
esą daugiau kaip 200 asmenų 
sušaudyta

RYGA, Latvija, birž. 15. — 
Sovietų Ge-Pe-U (politinės žval 
gybos) pranešimu,
kalėjime Maskvoj uždaryta 
dar dvidešimt penki žymus ru
sai, kurie busią laikomi kaip 
įkaitas už komunistų komisarų 
•gyvastis. Jei tik dar busiąs pa
darytas atentatas prieš sovie
tų valdininkus užsieniuose ar
ba namie, tie kaliniai, kurių 
vardai nepaduodami, tuojau 
busią sušaudyti.

Maskvos Izviestija, Pravda 
ir kiti < laikraščiai nuolatos pa
duoda žinių apie naujus įvai
riuose Rusijose miestuose su
šaudymus, vietų Ge-Pe-U or
ganizacijų vykinamus sekant 
Maskvos pavyzdžiu. Nuo laiko, 
kai Varšuvoj buvo užmuštas 
sovietų ministeris Voikov, dėl 
keršto iki šiol jau esą sušaudy
ta daugiau kaip 200 asmenų, 
tuo tarpu kai apie sušaudymus 
mažesniuose centruose — Min
ske, Pskove, Novgorode ir Ria- 
zanėj — Maskvos spauda nieko 
nemini.

Nusižudymu skaičius 
Maskvoj padidėjęs 

trigubai
Del paskelbimo, kad sovietų 

valdžia atgaivina raudonąjį te 
rorą, rusų buvusios buržuazi
jos, bajorijos ir inteligentijos 
likučiuose kilo panika. Nu»i<u 
dymai Maskvoj, kurių bendrai 
kas diena būdavo penki, daba 
trigubai padaugėjo. Tų nusižu
dymų priežastis daugiausia' 
yra baimė, kad Ge-Pe-U vėl 
nesuimtų ir neišdangintų į U- 
ralo ir Sibiro koncentracijos 
punktus, paliekant šeimas bai
siausiame varge.

Kalėjimai perpildyti
Sovietų spaudos pranešimais 

dėl masinių areštų kalėjimai 
Maskvoj ir Leningrade esą jau 
kimštinai prikimšti ir dėl to

KAUNAS. — šių melų ge
gužio 24 d. Vyriausias Tribu
nolas nagrinėjo kalinių plėši
kų Masaičio ir Didžgalvio ape
liacinį skundą. 1925 m. Anta- 

Masaitis ir VI. Didžgalvis
profesionalai plėšikai, sumanė 
apiplėšti Pociūnų vienkiemio 
gyventoją Antaniną Antanai
tienę (Smilgių vals., Panevėžio 
apskr.), kuri pasiturinčiai gy
veno. Atvykę pas Antanaitie
nę, Masaitis su Didžgalviu pri
sistatė policijos valdininkais, 
girdi iešką komunistų. Anta
naitienė kaipo tokius gana gra
žiai priėmė ir pavaišino; “sve
čiai” išėjo pasivaikščioti. Vė
liau vėl sugrįžo, papietavę iš
traukė iš kišenių revolverius ir 
pareikalavo pinigų. Antanai
tienė supratusi, kad “svečiai“ 
gerai viską žino, kiek turėjusi 
pinigų 2760 litų, atidavė, bei 
“svečiai” tuo nepasitenkinę pa
siėmė kai kuriuos auksinius 
daiktus 1320 lit. vertės ir atsi
mokėdami Antanaitienei už 
vaišingumą grąžino dalį pini
gų, pabučiavo ranką ir atsi
sveikino. Vėliau, kada “sve
čiai” buvo pagauti kituose plė
šimuose, liko nustatyta, kad 
tai padarė Masaitis su Didž
galviu - ir Pociūnuose. Čia nusi
kaltimo aplinkybės buvo išaiš
kintos ir 1927 m. vasario 22 
d. Panevėžio apyg. teismas nu
teisė Masaitį 20 metų, o Didž- 
galvį 8 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo su T'-emis pasekmė
mis.

Vyriausias < Tribunolas nutei
stų jų apeliacinį skundą atmetė 
ir Panevėžio apyg. teismo 
sprendimą patvirtino. Masaitis 
buvęs mokytojas, vėliau žval
gyboj tarnavo, o Didžgalvis ei
linis gabus plėšikas. Sudėjus 
jų bausmes, reiktų 100 metų 
sėdėti kalėjime.

Ištrėmė 17 metų 
vaikina

ir kad jie esą koncentruojami 
Lenkijos pasieniu. Paprastai 
rezervininkai šaukiami trims 
savaitėms pratimų, bet šį kartą 
buvo paskelbia, kad jie šaukia
mi keturiems mėnesiams tar
nybos.

Sovietų valdžia aiškina, kad 
tikslas, kuriuo rezervininkai 
šaukiami ilgesnįam laikui, esąs 
gėliau juos palavinti xkaręivy- 
bės, tečiau lenkų laikraščiai 
mano kitaip, kadangi dauguma 
kariuomenės koncentruojama 
palei Lenkijos sieną.

Lenkų vadai, labai 
vinę, nurodo, kad tas 
vimas rezervų duosiąs 
300,000 naujų 

pasipiktinę brJau.

vakarų sie-
Kaukazo ir

žmonės, ku- 
kontakte su

LONDONAS, birž. 15. — 
Britų karo vyriausybė rūpes
tingai seka sovietų Rusijos ka
riuomenės judėjimus Lenkijos 
pasieny. Ji įsitikinus, kad per
praeitą savaitę sovietai jau yra Šimų, kad sovietų 
slaptai mobilizavę nemaža ka- šaukus į eiles armijos rezervus 
riuomenės, ir kad karo vadai 
norį turėt kiek galint daugiau 
laiko kareiviams į 
na mobilizuoti iš 
Sibiro.

Anglijos biznio 
rie yra artimame
sovietų valdžia, žiuri į dalykus 
kitaip, ne kad vyriausybė.

PARYŽIUS, birž% 15. —Gau- sag0) į;ad sovietų finansai 
tomis čia žiniomis. Anglijos už-, 
sienio reikalų ministeris Chain- 
berlain privatinėj konferenci
joj Genevoje su Francijos, Bel
gijos, Vokietijos ir Čechoslo- 
vakijos užsienio ministeriais, 
taipjau su Italijos ir Japonijos 
atstovais, proponavęs sušaukti 
taq>tautinę konferenciją, ku-' 
rioj turėtų būt susitarta dėl į 
bendrų priemonių prieš trečią
jį (komunisfų) internacionalą, 
o reikiant, tai ir prieš pačią 
sovietų valdžią, jei pastaroji 
nepaliausianti glaudus ir rė
mus pasaulinės komunistų rt- 
voliuciios sąmokslo vadų.

Jei bus gautas pritarimas, 
konferencija veikiausiai įvyks 
prieš rugsėjo mėnesį. Sako, kad 

apleidžia'visi, kuriuos Anglija kalbina, 
(pritarę, bet patsai sumanymas 

santykiai turėsiąs būt atitinkamų jų val- 
Albanijoi

tokioj padėty, jogei Rusija 
galėtų nė dešimties dienų 
riauti.

Jie 
esą 
ne- 
ka-

Norvegai* pasipiktinę Ru 
sy legacijos elgesiu susiner- 

mobiliza- 
Rusijai 

kareivių dau-

vija savo legaciją atšaifkė iš 
Tiranos birželio 4 dieną.

Kivirčai tarp abiejų kraštų 
kilo dėl to, kad Albanijos vy
riausybė areštavo vieną Jugo
slavijos legacijos valdininką,

bepročių kerštas, provo-
ir begėdiškas kraujo

. I
Ar A merikos tautininkai 

(širvydiniai. Red.) nepradės 
i austi dėl Sitų šlykiitumų?

Lietuva, geg. 30, 1927.

J. v. Sauks aviacijos 
konferencija

VVASIUNGTONAS, birž.
Prekybos departamentas

15. 
ža-

----  da ateinantį rudenį sušaukti
Kaip jau buvo minėtu pa- milžinišką aviacijos konferenci- 

duotoj iš “L. ž.” žinioj, mirties ją, kurios tikslas bus aptarti 
bausmei buvo pasmerkti šie as- prekybinės aviacijos pakėlimą 
menys: Zlata Greifenbergienė;, Jungtinėse Valstijose, 
studentas Albinas 1 
Stepus šleinys; 
Chonė Kruškolė.

Nuteisti įvairiems terminams 
sunkiųjų darbų kalėjimo: Ab- 
romsonaitė; Bobrauskaitė; 
Kazlauskas; Krilovaitė; Slun
kaitė; Vainaitė; Butkus; stud.

Kilikevičius; Į Konferencijoje bus pakviesti 
Jonas šilas; dalyvauti aviacijos priemoniųdalyvauti aviacijos 

ftibrikidiiMai, (planų darytojai 
ir visi žymesnieji aviatoriai.

džių išspręstas.
Į konferenciją galėsią būt 

j pakviesti ir Rusijos delegatai 
idant jie paaiškintų : 
valdžios nusistatymą ir inten
cijas.

Rusų problemą Anglija laiko! 
didelės ir neatidedamos svar-l 

|bos. Ji daro visų galimų pa
stangų sovietų valdžią izoliuo
ji. Del to svarbiausias šiandie 
jos siekimas yra prigraudenti 
Vokietiją, kad pastaroji galu
tinai pasirinktų vieną iš dvie
jų: Lokarną, ar Rapallo; 1 
tuis žodžiuis, kad Vokietija ■ 
liautųsi bandžius būti lygiai mu* papildę 

drauginga lygiai so- nors juose
vietų RusiJ..:. Jau ir nuveikti

Sako, kad Anglija 
paprašius Vokietiją, kad ji 
sai paliautu davus kreditą 
vietų vMdžlc.i.

Į OSLO, Norvegija, birž. 15.—
Norvegai baisiai 1 _
skandalingu įvykiu sovietų ie-| Maskvoj kone panika 
gacijoj Norvegijos sostinėj Os-j
lo, kame sovietų ministeris* Ątvykę iš Maskvos kurjįerai 

komunistų suko, kad Rusų sostinėje vieš- 
Sve- 

timšaliai bėgą į savo konsula
tus gauti vizų, kad kuoveikiau- 
siai apleidus Maskvą, žmonės 
dar labiau susirūpinę, kai so
vietų valdžia paskelbus Mask
voj ir apygardoj nepaprastą 
“karo apsaugos” padėti.

šią savaitę vos keli rusai 
tcperėjo Lenkų sieną, dėl to, 
kad, sako, Maskva įsakius savo 
sienos sargyboms neleisti Rusi
jos piliečiams apleisti Rusijos 
teritoriją.

Rusų vaidininkai Varšuvoje 
sako, kad sovietų vyriausybė 
rengianti trečią notą Lenkijai, 
ir kad sovietai negalėsią garan
tuoti ramumo sienoj, jei sovie
tų ministerio Volkovo užmu
šėją lankai nenubausią mir
tim. •

kame sovietų 
Makar ir norvegų 
vadas parlamente, Alfred Mad- pataujanti kone panika, 
šen, garbino egzekucijas Mask
voj ir pareiškė, kad visi Norve
gijos darbininkai turį stot po 

(raudona komunistų vėliava.
Visi svarbiausieji laikraščiai 

reikalauja, kad Norvegija nu
trauktų dėl to diplomatinius 
santykius su sovietų Rusija.

sovietų Japonija protestuoja
plėšimų Halčave

Grigaitis; Gurvičas; stud. Vil
činskas.

dėl

birž.1 
šian-

Latvija išvijo šešis rusų 
monarchistus

VARŠUVA, birž. 15. —Pra-

sovietų valdžia nutarus tuks-ji2 d. Utenos 
tančius jų išsiųsti į Sibirą. Pra-’ 
eitą savaitę vien iš Maskvos 
buvo išdanginta 2,100 kalinių.

Maskva nugina prane
šimus apie terorą

MASKVA, birž. 15. — Už
sienio spaudoj paduoti praneši
mai iš Varšuvos ir kitų centru 
apie raudonojo teroro viešpata
vimą Rusijoj sovietų vyriausy
bės nuneigiami ir charakteri-(skundą, 
zuojami kaip “sensacijos lr| Pasirašė 85 
melas.” tarpe keturi seniūnai.

KAUNAS. — Gegužės mėn. 
karo komendanto 

įsitikinimu ir slaptosios žval
gybos pranešimu (Nutarimo 
Nr. 105) tapo ištremtas 17 me- 

|tų amžiaus pil. Juozas Petrė- 
nas, gyv. Velaikių kaime. Dau- 

1 gailiu vals., Utenos apskr., į 
Telšių apskritį visam karo sto
vio laikui kaipo prieš valdžią 
nusistatęs asmuo.

Keturi kaimai padavė p.
Min isterini 

ūkininkai, jų

Krašto Apsaugos

ŠANCHAJUS, Kinai,
15. —Japonijos konsulas
die įteikė nacionalistų valdžios 
užsienio biurui protestą dėl į- 
vykusių' plėšimų japonų rezi
dencijų Haičave, Kiangsu pro
vincijoj, kai tą miestą paėmė 

ųj. nacionalistų kariuomenė. « 
iia ’ Japonai kaltina, kad pieši- I

kare,’i Moteriškė ir du jurinin
kai prigėrė vandenynedalyvavę taip

šiauriečiai.
taipjau * 

vi
so- i OREI

San Blas indėnų 
neramumai

BALBOA, Panama, birž. 15.
— Praneša, kad San Blas indė
nai * susibūrę prieš panamie-

Vėliąus mirties bausmei pa- (neša, kad Latvija išvijus šešis čius ir keletą jų jau užmušę, 
smerktiems susimilta: mirtis rusų monarchistus. Latviai pa-Neramumams malšinti į San 
pakeista sunkiųjų darbų kalė-‘darę tai piktumams su sovietų‘Blas įlanką pasiųsta karo lal- 
jimu iki 15 metų. i valdžia išvengti* ivhSj

GLASGOWAS, Anglija, birž. 
115. — Garlaiviui California 

plaukiant iš New Yorko į
. Glasgmvą, kai garlaivis buvo 
vidury vandenyno, viena mote
riškė, Loui.se Traynor’ienė, a-Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pia- merikietė, nuo laivo nukrito į
j našauja: , vandenį. Jai gelbėti tuojau bu-

Didėjąs debesįuotumas ir vo nuleista valtis su šešiais ju- 
truputj šilčiau; vidutinis mai- reiviais, bet čia atsitiko nelai-
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros
mč; leidžiama žemyn valtis nu

buvo truko ir visi jūreiviai sukrito
tarp 52° ir 57° F. vandenin. Keturi jų išgriebta,

šiandie saule teka 5:14, lei- bet dviejų jurininkų ir nukri- 
džiasi 8:27. Mėnuo teka 9:03 tusios moteriškės nebesurasta. 
vakaro. Jie žuvo jūrių bangose.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

f

yra trys iŠ daujrelio kitų pnPŽas^iy. kurios pritraukia^ 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų'
siuntėjams, ir- NATJJTI^NIJ korespondentas Lietuvoj ----- 1
Lietuvos Koueracijo* Bankas ---- pinigų gavėjams. Orei-
tumas įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE salima atlikti reikalua dinnomia, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pafrtą ii kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2316 VVest 69th Street.

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

Loui.se


I. Kiaunei

Pinigai Lenkijon
PASIRENGĖ KELIAUTI

Vilniaus Kraštą

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

Liepos 19

LITUANIA1739 So. Halstcd St

IŠ NEW YORK TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Keliauk Tamsta
•M*

Piknikas
Rengia

NAUJIENOS
Chicago, III

Tikietas tik 50c Moloniai kviečia Komitetas

Milinavičienei 
Velavičienei 
Janišauskienei

8514<16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louia Ava. 

CHICAGO. ILb.

O. Auksoraitei
J. Januškai •
O. Kvederaitei

B. P. šikšnienei
•S. Bumeikai
K. Rapšiui

A. Paulauskui
M. šimašienei
P. (Gaidžiui
K. Mileikienei
V. Butkui
P. Paulauskui

12th STREET
Tel. Kedzia 89*2

J. Gritenienei
P. Barauskui
•S. Mikučioniui
J. Poviloniui
-J. Stučinskui
L Jančauskui
K. Pagojui

-M. Gricienei
A. Vilienei 

-O. Kareckienei

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis 
kablegramomis greičiausia nueina.

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

L. Mazurevičienei
O. Černauskienei
A. Balvočienei 

-O. Saladunienei

— 15 dienų; kab
Telegramas kai

V. Rinkevičienei
K. Inčiurienei
K. Bračiui
V. Šepkienei
M. Daunoravičiui
M. Spelveriui
P. Šlajienei
K. Nevulienei
A. Gudavičiui

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

L! Dabašinskui
J. Kekilui
J. Vaitkui

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

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, 111.

dokumentais
Kreipkitės tuojaus

(Kęstučio, Vytauto) 
Teko 

ašytą sutartį Vytauto 
Sutartis su Vy- 

bet -tas ant-

prusų. Bet

Mes aprūpiname keleivius reikalingai 
nežiūrint kur keleivis gyvena 

asmeniškai ar laiškais

Naujienų didžiausias 
pasiūlymas dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.

„liaMaaiai^^^^Miaiai

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 
lejjramu — i 2 — 3 dienas.

šioje pily vainikavosi ir pir
mas jau suvokietintos Prūsijos 
karalius Fridrikas I. Visi tie 
kambariai, kuriuose jis vaini
kavosi ir gyveno, tėra tokioj 
pat tvarkoj, kaip ir tada buvo. 
Kambariu yra apie 35. Viena
me iš jų, kur st<wi buvusio ka
raliaus ir karalienės sostai, pa
liestas puikus, didelis kilimas, 

j padare 220 lietuvaičių ir at- 
iuntė karaliui kaipo dovaną jo 

vainikavimosi diena.

J EI jums yra nusibodę pa
prasti ... atsigryžkite prie 
Helmarų... Karalienės Žy
miausių Cigaretų. Helmarai 
patinka milionams rūkytojų 
su savo retu skoniu. Jie yra 
nepaprasti cigaretai kurie 
neturi sau lygių. Tūkstan
čiai vyrų grįžta prie Helmarų 
kasdien.

au Daug' Žmonių

tam vandenyne, tarp ledų kal
nų. Todėl ir čia jiems įtaisy
ta didelis vandens tvenkinys ir 
iš cemento didelės uolos, nely
ginant tie šiaurės ledų kalnai.

—K. Jankevičius.
[“T-tas”]

ir gana di- 
galima pa- 

ž v erių ir 
Iš tvėrių žymesni 

begemotas, liu- 
leopardas, pantera,

8332—A. Juškevič 
21839—A. Visbarui 
21866—M. Plisienei 
23410—T. Ramonui 

8816 
56041- 
24763 
12926 
22619—A. Steękiu 
23468 
♦9033
9050 

22621 
24771 
21947—B. Sabastijonienei 
75253—A. Kudrauskienei

9082 
21950 
12967 
12963—B. Daktaraičiui 
23494 
23499 
23500 
23504 
56079 
56081
9106—J. Adomaičiui 
9129 
9115 
9116

GEO. CHERNAESKO DARŽE,.
79 ir Archer Avė., Justice Park, III

tais, teko matyti baisi) suke
liąs savo praeitimi kampelis, 
čia, sudėta keletas baisių kan
kinimo įrankių, kuriais anais 
laikais kankino kryžiokai savo 
: ūkas: patekusius į jų nelaisvę 

l lietuvius ir kilus-. Iš visų kan
kinimo įrankių labiausiai akį 
veria didelė kaladė ir platus 
jon įkirstas kirvis. ši kalade 
buvo įtaisyta galvoms kapoti 
ir tie daugelis joje įkirtimų liu
dija, kad ne viena galva nusi
rito nuo šios kaladės.

I vokiečiai 
(mūsiškai 
pieš jį

Miestas turi 
tančių gyventojų 
na aukšti, 
6 aukštus 
sižymi: 
nos be 
siauros 
išlįetos 
stalas, 
senų bažnyčių, daugiausia re
formatų. Gražiausioj miesto 
daly, vadinamoj “Paradeplac” 
stovi dideli universiteto rūmai, 
šis universitetas išleidė daug 
garsių mokslo vyrų, kurių tar
pe daug buvo lietuvių. Net 
garsiausias naujųjų laikų filo
sofas (išminčius) E. Kantas y- 
ra kilęs iš lietuviškų Prūsijos 
apylinkių ir jo biografijos ži
novai laiko j j lietuviu buvus.

Universitetas turi labai di
delį knygyną, kuriame' yra daug 
senų raštų ir knygų, parašytų 
buvusių to universiteto profe
sorių lietuviu.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti ant 
šio puikaus Pirmo meti lio pikniko ir pama
tyti- Ristynes, nes risis kelios geriausios po
ros, Požėla, Bancevičit s ir kiti.

P. Svilienei
Pucetui Kaziui
•t. Štolcui
O. Tučkaitei
O. Jokub. Jurgaitienei

nes 
įpie Palan- 
ir toliau i

Dar vienas šioj pily pasibai
sėjimo ūpą sukeliąs užkampis, 
tai taip vadinami “blutgericht” 
požemiai. Kryžiokų laikais čia 
buvo kraujo teismas. Čia bu- 
>0 atliekamos kruvinos baus
mės. Dabar čionai įtaisyta val
gykla ir mūsiškiai pasakius — 
traktierius, kur parduodamas 
mukiausias vynas, ši valgykla 
tikrai daro nejaukų įspūdį. 
Storos pajuodavę sienos, prie
tamsa. Patarnautojai vietoj 
baltų priejuosčių, kaip priim- 

i visose valgyklose, nešioja o- 
lines prijuostes, tarytum kokie 
budeliai arba “riezninkai”....

Be kita ko pažymėtinas šioj 
oily archyvas (senų knygų ič 
įvairių raštų bei dokumentų 
rinkinys). Įdomiausia čia ga- 
’i būti kryžiokų laikų raštai. 
Yra daug užsilikusiųjų doku
mentų iš musų garsiųjų kuni
gaikščių 
jantykių su kryžiokais 
matyli 
' u kryžiokais 
auto antspaudu

spaudas, ne ant popieriaus pri- 
: paustas, kaip tai darųma da
bar, o atskirai, vaško gabalėly, 
kuris tam tikru kaspynėliu pli
ektas prie sutarties lapo. Mat 

senovėj tokia mada buvo.
Netoli Karaliaučiaus, pajūry, 

Palmininkų -miestely yra ginta
ro kasyklos. Čia iškasama la
bai daug gintaro. Pačiam Ka
raliaučiuj yra net atskiras mu
ziejus, kur surankiota įvairių 
rusių gintaro.

Senovėj gintaras buvo labai 
brangus — lygus auksui. Ir 
musų prabočiai vedė didelę pre
kyba net su tolimiausiomis ša
limis, parduodami gintarą 
jo daug rasdavo ir 
gą, Kuršių mares 
vakarus.

Karaliaučius turi 
delj žvėryną. Ter 
matyti daug įdomių 
paukščių 
šie: dramblys 
tas, tigras, 
lokiai, vilkai, briedžiai, beždžio
nės kelių rųšių ir dauk kitų. 
Iš paukščų: ilgakojai strausai, 
keliolikos rųšių papūgos, ere
liai, pelėdos, fazanai, įvairus 
vandens paukščiai ir daug ki
tų. Iš šliaužiojančių: krakodi- 
las, didžiosios gyvatės,vėžliai ir* 
kita.

žvėrims ir paukščiams taip 
įtaisyta, kad butų panašu į tas 
vietas, iš kur jie yra kilę. La
lai didelis įtaisymas baltie
siems lokiams.

Jie gyvena šiaurės- ledinuo-

Mtestas didelis, bet gražumu 
nepasižymi. Didžiausiu murino 
pilis. Seniau joje kibžiiėto kibž- 
dėjo kryžiokai, dabar mokslo ir 
meno dalykai sutalpinti. Baisios 
praeitimi vietos. Kraujo teismo 
požemiai. Didelėj kaladėj įkirs
tas baisus kirvis galvoms ka
poti. Dvidešimties lietuvaičių 
darbo kilimas ties karališkuoju 
sostu. Didž. Liet, kunig. Vy
tauto sutartis su kryžiokais. 
Gintaro rinkiys. Karaliaučiaus 
žvėrynas. Nors užsieny (domu, 
bet tėvyškėj geriau.

Api-e 220 kilometrų nuo Kau
no, Prūsijoj, prie didelės upės 
Pregelio, kuri įteka į Aistmarę 
(Baltijos jurų įlanką) yra di
delis miestas Karaliaučius.

Ta žemė ant kurios dabar 
stovi vokiečių miestas, seniau, 
piieš keletą šimtų metų, bu
vo apgyventa lietuvių ir jiems 
artimos gimines 
vokiečiai, užkariavę šį kraštą 
išnaikino, arba suvokietino vie
tinius gyventojus ir įkūrė Prū
sijos kunigaikštystę, kuri vė
liau davė pagrindą visai vokie
čių karalystei. Dar ir dabar 
pačiame Karaliaučiuje ir jo a- 
pylinkėse pasitaiko daug vieto
vių lietuviškais vardais ir ne
maža gyventojų, mokančių lie
tuviškai kalbėti. Patį miestą 

vadina Koenigsbcrg 
— Karaliaus pilis), o 

vadinam Karaliaučium.
apie 280 tuks- 
i. Namai ga- 

po 5, kartais net po 
bet gražumu nepa- 

paprastos, lygios sie- 
pagražinimų. Gatvės 
vingiuotos, bet švarios, 
asfaltu — lygios kaip 
Yra keliolika didelių ii

Kada 
nors jus irgi atsigrišite prie 

Helmarų

Šiandie 
turėtu būti tas laikas

Didžiausią įspūdį ir daugiau
sia prisiminimų iš musų pra
eities duoda milžiniška ketur
kampė mūrinė pilis su dideliu 
kiemu vidury. Vienoje jos 
kertėj stovi aukštas gotikos 
(smailiastogis) stiliaus bokštas.

ši pilis yra užsilikusi nuo 
kryžiokų laikų. (Kryžiokai bu
vo didžiausi lietuvių priešai, 
kurie kelis šimtmečius puldinė
jo ir naikino musų šalį, ši pi
lis ir buvo jų pats centras, per
sikėlus jiems iš Marienburgo). 
Kambariai, kuriuose anais lai
kais knibždėjo kryžiokai ka
reiviai, dabar paskirsti įvai
riems meno ir mokslo dalykams. 
Čia yra ir archeologinis muzie
jus, tai rinkinis seniausių, žmo
gaus ranka padarytų daiktų iš 
akmens, bronzos ir geležies.

Be šio dar yra daug kitokių 
muziejų ir paveikslų galerijų.

Gal artimiausis musų širdžiai 
bus Prūsijos muziejus. Čia su
rinkta įvairus daiktai iš seno
vės Prūsijos ir Lietuvos. Čia 
galima rasti ir mūsiškos stak
lės, girnos, ratelis verpimui, se
noviški aprėdalai ir kiti daik-

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šima iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ii* pašto siuntiniai. Tėmj kit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: 
I 9130 

9152 
9153- 

12985—M. Kub^ieuei 
9156 
9151- 

21960- 
21961 
21962 
23514 
23516 
23517 

i 23519 
i 56090

9175— V. Molišiui 
9163 
9174 
9164 
9165—K. Lazerevičiui

24772 
9170- 

* 9162 
9181 

21967 
9187- 
9180
9176- 
9183

23525—J. Mašidlauskui 
23532

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO
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KORESPONDENCIJOS

TNOERSOLL laikrodėliai 
mėgiaiausi ir žinomiausi 

pasauly.
Ingersoll vardas reiškia pasi

tikėjimą ir vertę. Jis reiškia 
užtikrinimą kad laikas bus laiko
mas.

Apsimokės jums visados paie- 
f>oti to vardo ant veido. Tai 

i apsauga prieš menkesnį 
\rodė!|. Pirkliai visur.

CLLWATCH Co. Ine.
Chkaito * San Frandeco

Prašalina Niežtėjimų
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, l>et 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 aptiekus. Odos ligą 
prašalink iš,sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rupida, Iowa

StVEP4Š 
ESKO

Baltimore, Md.
Artistų Babrio-Vanagaičio 

koncertas

Klasines operos dainininkas 
.1. Babris, su “rimtu” komiku 
artistu A. Vanagaičių 7 d. bir
želio pas mus padarė siurprizų, 

j Kas gi gali būt puikesnio, kaip 
kad klausyti tokio puikaus ir 
malonaus balso ir taip puikiai 
i.- iškilmingai pildant klasines 
r liaudies dainas, kaip kad iš- 

l ildo gvrb. artistas J. Babris? 
Nežinau, bet man regis, kad 
• ors ki-v-k suprantanti žmogaus 
siela menų, kad ir po sunkaus 
darbo valandų, kad ir po dide
lių ru|H\snių, o turi pa busti ir 

i ' įkilti dvasioje aukštyn, aukš
tyn toli nuo dieninių klapatų, 
□likdama kupina smagumo. 

(’<erl\ J. Babris sudainavo apie 
septynias dainas, baigdamas su 
••nksmiom dainom “Kazbek”
rus’škai) ir “Stasys”.

Artistas A. Vanagaitis pildė 
langiaus savo pagamintus rim
us ir rimtai juokingus veika- 

’us, kaip tai: “Molio uzbonas’’, 
rija apie Adomo jaunystę. l)e- 
’amacijft apie “Aušrų ir Ba- 
■navičių”, “Beceptų apie tepi

klius” ir “Šarkio hymna”. ši
uos visus naujai pagamintus 

i lalykus komp. Vanagaitis ne
paprastai gabiai atliko. Publi
ka juokėsi, plojo delnais ir kas 

j kartas šaukė, kad jis daugiau 
duotų tokių puikių kurinių.

Aš kaipo korespondentas, mo
kėdamas groti ant gramofono 
kuopuikiausiai, taip sakant, va
dinasi, reiškia, esmu labai mu- 
zikališkas žmogus, norėjau su-

gu kad visi kiti vyrai. Žiūrėk, 
sako, jo veidas, akys, rankos, 
kojos ir visas kūnas veikia taip 

i kaip kad p. Jozavito pianas kad 
I skamba. Toliau, sakau, kad ko
ja ne taip stovi padėta ant 
scenos, kaip kad reikėtų. Už ši
tų mano pastabų mano vilties 
patarėja da smarkiau mane su
barė ir liepė, kad aš užsidary
čiau savo kakarinę ir neardy
čiau jos linksmuos ūpo. Iš šito 
aš supratau, kad mano kritikai 
nėra vietos ir ką jis veikia, vis
kas yra O. K.

Jaunas pianistas P. .lozavitas 
pasirodė^ nepaprastai gabus. 
Gaila, kad svetainės pianas bu
vo prastas- ir prie to da buvo 
reikalinga sutunyt, kas pianis
tų labai vargino, bet nepaisant 
to, jis skambino ant jo taip ga
biai, kad kiekvienam buvo ma
lonu klausytis, o ypatingai tuo
met, kuomet jis tik su kairia 
ranka skambino tokį sunkų ku
rinį, kaip kad “Lucia di Lam- 
mermoor” sekstetą, šituo savo 
gabumu gerb. .lozavitas pilnai 
pasižymėjo ne vien prieš eili
nę publiką, bet ir prieš muzi
kos žinovus. Tai šitaip galima 
nors trumpai išsireikšti apie 
gerbiamus artistus čikagiečius.

Bet dabar reikia pažymėti ir 
musų p-lę Oną Česniutę, kuri 
buvo galbamp koncerto progra
mų dalyvė. Mokytoja p-lė O 
Česniutė kas kartas vis su žy
mesniu balsu pasirodo scenoje; 
jos balsas daro žymaus progre
so su kiekvienu mėnesiu. Taip 
ve šiam koncerte ji greta atsi
stojo su virškalbamais artistais 
:r padarė nepaprasto malonu
mo visai publikai, sudainuoda
ma kuopuikiausiai šias dainas:

priežasčių da vieną galima pri
minti, lai bažnyčios misijos, 
kuriose daugelis dalyvavo. Bet 
bendrai imant, pasekmės iš fi
nansinės pusės yra neblogos, 
taip kad artistai patenkinti tuo, 
ką gavo ir linksmai atsisveiki
nę išvyko link Chicagos.

Koncerto surengimui darba
vosi K. Liutkus ir pagelbėjo 
:idv. N. Bastenis. Už šitą pasi- 
darbavilną komp. Vanagaitis 
prižadėjo užfundyti Naciui “Co- 
•a-Cola” bonkelę, o Kaziui “Py- 
nacų bėgį”, nes pastarasis nie
ko negeria, tik valgo. Bet kad 
Vanagaitis pradeda pažinti ame
rikoniško dolerio vertę, tai ir 
•lažadas liko kol kas neišpildy- 
'as. God glesa liim! —K, L.

AGID VIDURIUOSE
Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

So. Omaha, Nehr,

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če- 
veryko spaudimo.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DtScholl’s 
2ino-pads

UUiklI k 
skausmas 
pranyks

rasti pas artistą tam tikras 
vdas ir pagarsinti laikraščiuo- 
e. Prislinkau prie vienos pa

nelės ir sakau: “Žiūrėk, artis
to pilvas gana didelis ir jis sa
vo ranką ant jo uždėjęs, kas 
jau yra perdaug negerai”. Ji 
man su piktumu atšauna ir ‘sa
lo: tylėk, nes taip reikia, nes 
i mananti, kad Vanagaitis yra
atvertas iš kitokio molio, ne- L rangus 
__________________________________i... . ... ..... ..

M Petrausko,
M. Pet-

WENNERSTENS
TBohemian ITopo

TIKRI APYNIAI
SA1YKLE

“Vestuvės
“laidžias Saulelė 
rausko- ir “('.herų, I Love Ynu’’

Goodman.
Į koncertų atvyko neperdau- 

giausiai žmonių, ftbs vasaros 
šiltas oras dalinai sulaiko žmo
nes nuo lankymo vakarų, o prie 
to pas mus pasireiškus žymi 
bedarbė ir doleris yra gana 

pas žmones. Be tų

Peoples Furniture Co •< 
M

M 
M
M

SKIRTINGI 
Nuimkit Virttli-PAŽIUHDflT 
RŽUO8TYK1T- PARAGAUKIT 
TIKRI APYNIAI 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-

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Vieną gražią dieną mulkis 
“diplomatas” buvo išvažiavęs 
atostogoms- ir tuo pačiu laiku 
Virėjo atlikti Union stoty, Chi- 
•agoj “diplomatiškus” pasikal
bėjimus su Vilnies atstovais a- 
>ie darbininkų judėjimą, treti 

’ntemacionalą ir apie Omahos 
menševikus. Jis papasakojo vil
niečiams sekamai: “daugelis 
otnabiečių veltui praleidžia lai
ką ir mažai rūpinas veikimu,v 
kad darbai eina ne per geriau
sia ir kad rengiamasi statyti 
lidelis tiltas per Missouri upę 
š Omahos j Cąuncil Bluff, tad 

busiu darbo.
Dabar yra klausimas kas y- 

a tas “diplomatas?” O gi to- 
kis gaivalas, kuris moka užim- 
;i streikierių vietas. Kada U. 
p. Co. darbininkai sustreikavo, 
^ai tas “diplomatas” buvo iš 
•’ytinių valstijų atgabentas 
bakskary. Kada darbininkai 
įtreikavo, tai jie jautė, kad 
streiklaužiai labai kenkė strei
ko laimėjimui. Jie sakydavo, 
kad ar streiką laimėsią ar pra- 
’aimėsią, l/et skebams nedova- 
iosią. Bet kaip greit streikas 
ižsibaigė darbininkų pralaimė
jimu, taip greit darbininkai už
miršo savo priešus. Tokiu bu
itį streiklaužiai pasiliko savo 
vietose, jų tarpe ir “diploma
tas.” Ir dabar tas gaivalas 
’au tiek įsidrąsino, kad jau 
giriasi turėjęs pasikalbėjimą su 
dviem vilniečiais apie Omahos 
darbininkus ir jų judėjimą. Bet 
nėra ko stebėtis. Visi Omahos 
darbininkai žino, kad tie Vil
nies “atstovai” nėra nė kiek 
geresni už Omahos “diploma
tą,” reiškia, — toks tokį paži
bo ir į Maskvą pavadino.

—Vilnis.

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
iėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
oile kada nuo ;ievirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metų tik- Mrs. 
ras “Phillips Milk of Magnesia” ‘ 
yra užrašomas'gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
itcid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
lumo rūgimą viduriose ir prašu 
ūna visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen-| 
kiasdešimtis centų buteliukas, ■ 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerį

Confinement 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

A. VIŪIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
pampas 31-mos gatvės 

' Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanjjos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon-

patar- 
visokio-

J A —Įse įjgose prieš
. . ,Yard« .... gimdymo, laike

Aniclici Jarusz-K .ushillas: ir po
AKUŠERKA ! gimdymo.

3252 So. Halsted St. Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, 'kreipki
tės. o rasite pa
galbą.

Valandos nuo 
R ryto iki 2 po 
rietu, nuo 6 iki

Viršuj Unlversal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
eikalais nuo 12 iki

I i vakaro. Kitu lai- 9 vai. vakare, 
tu pagal kutaitį.

Lietuvis Kontraktorius

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

škumas.
3315 South I 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 ▼ 
Res. Tel.

Beverly 2300

t J. I

Naujienų didžiausias 
pasiu’ynias dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.

N

Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jvs ir senus namus ir 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar Jųn kenč at Hknuumun bile daly sa

vo kunj. kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
AinVes. Kenenų, Skilvio ar J’u.Uės ne- 
‘■msgumų. Duaulio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Uisinuod'jimų, Goiterio, Mo
terų lyt nio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosulio, Odos ligų. Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pnaioily geriausia 
ir nckcnkHinintcailsia Gyduolė *1.00 u£ 
buteliuką.

Gaunamos pas
Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.

Meritex Lab., Įsteigta 1882
1924 Blue island Avė.

CHICAGO, ILL.
Siunčiame bile kur už $1.00. 

Nesiunčiame C. O. D.

O

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679
4*

|vairqs Gydytojai
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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelj 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 medikui] patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenlmo, 
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 
deJ sveikatos. Atsigaukit Šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam nei*- 
luodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 5t8.

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

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

specialistas

M 
M 
H 
MM 

M

►
M
HM

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėj’imai

H

M 
M

M 

k

1922-32 So. Halstcd St.
Canal 6982

J. NAKRO6IS, Vedėjas

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171
M. KEZES, Vedėjas 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50VIRCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti (vairus valgiai.

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

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

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

VINCO KREVCS RASTAI. Septyniuose tomuose ...... -.............. $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVftLIS ....................................................— 55c
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

South Haven plečiasi
Pirkėjai iš Chicagos sudaro 

marketą

Chicaga pasidarė garsi delei 
Michigan ežero — dabar South 
Haven tveriasi sparčiai delei 
puikių ežero pakrančių. Be to 
South Haven patapo jūrių prie
plauka su muitinės stotimi ir 
jau susijungė su pasauliniais 
įnirtais. Jau dabar čia susida
rė daugybe progų investavi
mui, kadangi žemė nepaprastai 
sparčiai kyla kainose.

Rytinis Michigan ežero pa- 
kraštis greitai susilygins su 
California. Artinasi didelis že
mės pabrangimo laikas.

(iirdėti iki šiol spėliojimai 
labiau ir labiau pasitikrina.
' Turistų automobiliai vienas 
paskui kitą važiuoja gerais Mi
chigan keliais vakarinei) dalin 
ieškodami puikių vietų, susto
ja prie South Haven ir perka
si čia plotus žemės, mokėdami 
didelius pinigus. Sulig apskait- 
liavimo Michigan valstijos ko
misijos Dansinge, per pereitus 
metus padaryta žemes transak- 
cijos Michigan ežero rytiniu 
pakraščiu siekia tarp $25,000,- 
000 ir $30,000,000.

Kainos vis auga
Žinomi ir patyrę realestati- 

ninkai atvirai diskusuoja, kad 
Michigan ežero rytinės pakran
tės nuo dabar plėtosis sparčiau, 
negu Floridos ar Californijos 
pakrantės.

Harvey Campbell, vice-prezi- 
dentas ir sekretorius Detroito

Komercijinės Tarybos nesenai 
štai ką įjasakė: “Mes neužilgo 
pagarsėsime. Yra manoma, kad 
Michigan Real Estate ims spar
čiai kilti. Kilimas tęsis per; 
penkis metus ir mes susilygin
sime su kitomis pagarsėjusio
mis valstijomis.

“Pagarsėjimas visai artinasi”.
Nau. Korespondentas.

j

Telephone Yarda 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 8o. Ashland Avė-

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 <H» 
ną, 2 iki 8 po pietų. 1 1» * 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaaa 82*0

diųskit Naujiena* 
Lietuvon — tai bu* 
brangi dovana

Lietuviai Advokatai

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 SU netoli Morgan St.

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEIIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas '
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

i ■ - -

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washmgton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
... . ■! ■■■— ...........................................

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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

VedSjas visų teisių

į Dienomis: Canal 
Telefonai: J 3110. Naktį

į South Shore 2288
’ Boulevard 4136

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

K————m——

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880
—

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

’ Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

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

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

I ■ ' —'—W

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienom



Editor P. GRIGAITIS

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8500.

1739 South Halsted Street 
Chicago, IIL 

Telephone Roosevelt 8509
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Užsimokėjimo kaina:

NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine. *

Chicago je — paštu:
Metams ........................... ....... $8.00
Pusei metų ..................... ........ 4.00
Trims mėnesiams .......... ........ 2.50
Dviem mfinesiams.......... ........ 1.50
Vienam mėnesiui .......... ........ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .................. .......... 3j
Savaitei ........................... .......... 18c
Mėnesiui ....................... . ........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Chicagoje,

Metams ........................... ....... $7.00
Pusei metų ..................... ........ 3.60
Trims mėnesiams .......... ....... 1.75
Dviem mėnesiams.......... ........ 1.25/
Vienam mėnesiui............ ............... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................... $8.90
Pusei metų .............................. 4.00
Trims menesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS AIRIJOJE

pirmininką ir vieną komisarą provincijoje. 0 štai ką da
bar telegrafuoja apie tai iš Maskvos aukščiaus minėtasai 
l orespondentas:

“Baltgudijos slaptosios policijos viršininko pade-1 
jėjo mirtis, apie kurią buvo paskelbta, kad tai esąs 
terorizmo aktas, įvyko, kaip paaiškėjo dabar, dėl ne
laimės ant geležinkelio. Sodžiaus komunisto, Turo- 
vo Ginsbergo, nužudymas, apie kurį visai šaliai buvo 
pranešta, kaip apie terorizmo aktą, buvo, kaip patirta 
dabar , plėšikų dalbas.”
Tai, mat, kokios “klaidos” pasitaiko iš proto išsi

krausčiusiai valdžiai, kuri skubinasi išžudyti savo priešus, 
bijodama, kad jie ją nenugalėtų. Del to, kad bolševi
kams pasirodė, jogei Anglijos suorganizuotieji “balta
gvardiečiai” užmušė čekistą ir sodžiau komisarą, tai jie 
tuojaus paskerdė keletą dešimčių įtariamų žmonių. O kai 
šitas kruvinas keršto darbas buvo atliktas, tai pasirodė, 
kad keršyta buvo visai be reikalo! Kasgi dabar atsakys 
už tą bereikalingą pralietą kraują?...

Airijos “laisvoje valstybėje” šiomis dienomis ‘vyko 
rinkimai j seimą. Nors dar ne iš visų apygardų pranešt:, 
rezultatai, bet Darbo Partija jau turi 22 atstovu.

Pereitam Airijos seime darbininkai turėjo tik 15 sa
vo atstovų. Taigi jų atstovybė padidėjo kokiais 30 nuo 
šimčių. Vadinasi, ir Airijoje politinė darbininkų judėji
mo pajėga auga, kaip ir visam pasaulyje, nežiūrint to, kad 
šiandie pasaulis gyvena reakcijos laikotarpį

Airijos visuomenė yra demokratinė. Joje labai žy
mią rolę vaidina darbininkų klasė. Bet per ilgus laiku . 
darbininkų judėjimo energija tenai buvo atiduodama ko
vai už krašto laisvę. Tai buvo neišvengiama, kadangi 
Airiją spaudė ir išnaudojo Anglija, o kaip yra žinoma 
kiekviena priespauda visuomet skaudžiausiai paliečia dar
bininkus, kaipo žemiausiąjj visuomenė# sluoksnį. Bur
žujai, dvarininkai ir kunigai gali ir po svetimos tauto< 
jungu neblogai gyventi, — ką mes gerai žinome iš mus į 
gimtojo krašto, Lietuvos, istorijos. Šios darbininkus iš
naudojančios klasės neretai taip susidraugauja su sveti
mos tautos despotais, kad pasidaro priešingos savo 
tautos phsiliuosavimui ir net priima jų kalbą ir kultūrą 

Kas kita darbininkai. Patekę po svetimos tautos val
džia, darbininkai gauna vilkti dvigubą jungą: kaipo eko
nomiškai pavergta klasė ir kaipo pavergtos tautos nariai. 
Štai dėl ko darbininkai visur, kur prasideda tautinio pa- 
siliuosavimo judėjimas, karštai prie jo dedasi ir sudaro | 
jame grieščiausių kovotojų burius.
tuvoje, kur pirmutinė partija, ėmusi skelbti Lietuvos ne-; kompanijoms tiesiog bankrotas 

Į gręsia. Ir vis tik. dėl to, kad 
Seminole paviete (Oklahomoj) 
tapo* atrasta milžiniški aliejaus 
šaltiniai. Kas dieną dabar gau
nama pustrečio miliono bačkų 
aliejaus. Vadinasi, mėnesine 
produkcija lyginasi 75 milio- 
nams bačkų. Tiek nebuvo gau
ta per visus 1907 melus!

Šiais metais gazolinas jau 
septynis kartus buvo nupigin
tas. Kai kurios kompanijos 
jau nebepajėgia konkurencijos 
atlaikyti. Jos ne tik . jokio pel
no neturi, bet priverstos yra 
nuostolius pakelti. Praeitais 

Respubh- metais mineralinio aliejaus i<o- 
i 773,(XX),000 

bačkų. Spėjama, kad šiais me
tais aliejaus- bus gauta 900,000,- 
(XX) bačkų. Tiek 
merika per vienus 
gali suvartoti.

Amerikoj dabar

: Apie Įvairius Dalykus
i a a a a a a a a a a a a flLAAjBUfeAJEuGšAAJAAifeflh

Krizis mineralinio alie
jaus pramonėj

Praeitais metais gazolino buvo 
mažiau pagaminta, negu su
vartota. — Atradimas naujų 
aliejaus šaltinių. — Gazolino 
nupigimas. — Aliejaus šuli
nių skaičius. — Kiek kainuo
ja vieno šulinio išgręžimas? 
—Greitas pralobimas. — šu
linių 
mes 
Klek

gilumas. — Kaip iš že- 
aliejus išgaunama. — 
Amerikoj yra aliejaus?

Praeitų metų aliejaus kom
panijos su didžiausiu pasitenki
nimu žiurėjo į ateitį. Aštuonių 
metų laikotarpyj pirmą kartį 
aliejaus ir gazolino produkcija 
ėmė mažėti. 1927 m. žadėjo 
daug pelno. Bet dalykų padė
tis staiga pasikeitė. Aliejaus 
kompanijos dabar yra rimtai 

j susirūpinusios. Jų pelnas nuo- 
Taip, pav. buvo Lie lat mažėja. Mažosioms gi

iriklausomybės obalsj, buvo darbininkų partija — sočiai- ’ 
emokratai Ir Airijoje energingiausi kovotojai už kraš

to laisvę buvo darbininkai.
Nėra abejonės, kad da ir šiandie dauguma respubli 

konų, kuriems vadovauja prof. De Valera, reikalaujantis 
visiško Airijos atskyrimo nuo Anglijos, susideda iš dar
bininkų. Ši partija (Fianna Fail) pravedė į seimą 44 
atstovus.

Tečiaus airių tautinės laisvės klausimas jau yra be
veik išspręstas Airiai yra iškovoję daugiaus, negu vietinę 
savivaldybę; jie turi ir savo kuone visiškai nepriklausomą 
valdžią Dalykas, dėl kurio De Valeros vadovaujamieji 
respublikonai nesutinka su “laisvos valstybės” rėmėjais, 
yra greičiaus morafio, o ne politinio pabudžio 
kos šalininkų sąžinė stoja piestu prieš tai, kad sulig kon dukcija lyginosi 
stitucija, kilusia iš kompromiso tarp Londono ir Dublino, 
airių liaudies atstovai seime turi prisiekti “ištikimybę’ 
Anglijos karaliui. Šiaip, kitais atžvilgiais, Anglija į vi
dujinius airių reikalus, galima sakyt, nesikiša.

Prie šitokių aplinkybių, žinoma, tautinis klausima:- 
Airijoje neteko savo aštrumo, ir todėl dabar Airijos dar 
bininkai jau ima daugiaus dėmesio kreipti į savo ekonomi 
nius ir socialinius reikalus To rezultate Airijoje pradėję 
augti ir stiprėti nepriklausoma nuo buržuazijos Darbe 
Partija

Kadangi rinkimuose į seimą valdžia prakišo apie de 
vynias vietas ir iš daugiaus kaip pusantro šimto atstovi 
turės tik kokius 48, daugiausia 50, tai naujos vyriausybė.'' 
sudarymas vargiai galės apseiti be DaPffoT’artijos pagal 
bos. Tuo budu Airijos darbininkai per savo partiją ture: ; duo veržtis, 
galimumo daryti žymios įtakos į krašto valdymą. Ir ju( jog aliejus baigiasi, 
jie, būdami šitoje pozicijoje, daugiaus atsieTs, juo grei 
čiaus pereis į Darbo Partijos pusę ir tie darbininkai, kurie 
šiandie dar tebeseka paskui De Valerą.

metus ne-

TERORO “KLAIDOS”.

yra penki 
distriktai, kur randasi turtingi 
aliejaus laukai. Tie distriktai 
vra sekami: Spindletop ir Pan- 
handle Texas valstijoj, Ventu- 
ra Avenue ir Seal Beach Kali- 
fornioj ir dabar pagarsėjęs Se- 
minole Oklahomoj.

Prieš metus Seminole distrik- 
te aliejaus buvo gaunama tik 
1,500 bačkų per dienų. Iš kai 
kurių šulinių pradėjo net van- 
..... .......... Tai buvo ženklas, 

Bet kaž
koks drąsuolis pasiryžo savo 
laimę išbandyti. Jis išgręžė 
pusėtinai gilų šulinį ir pasie
kė taip vadinamų Wilcox smė
lį. Aliejus ėmė fontanu iš že
mės veržtis. Jokioj kitoj vie
toj nebuvo ras’ta tiek daug 
aliejaus, kaip čia. [Maža to, 
aliejus turėjo savyj daug gazo
lino. Iš pradžių aliejaus buvo

Masiniai areštai ir sušaudymai sovietų Rusijoje tebe 
sitęsia. Junius Wood praneša iš Maskvos, kad po pir 
mųjų dviejų dešimčių nugalabintų “šnipų” ir “monarchas , gaunama ‘.50,(XX) bačkų, paskui 
tų”, kurių vardai buvo anądien paskelbti, esą pasiųsta “ 
kitą svietą” dar dvidešimt. O kiek aukų suėdė provinci 
jos Ge-Pe-U skyriai, to niekas nežino

Tas pats korespondentas tečiaus parodo ir teroro po • 
litikos idiotiškumą.

Pradėdama masinius savo politinių priešų žudymus 
tuoj po bolševikų atstovo užmušimo Varšuvoje, sovieti

vis daugiau ir daugiau. Ge
gužės pradžioj tapo sumušti 
visi rekordai
jaus produkcija siekė <345,000 
bačkų. Manoma, kad trum
poj ateityj produkcija dar la
biau padidės.

Aliejaus gamyba, sako Wal- 
luuj pu UUI3VYIAU * totu v u U4H1UBUIIU vaiBuvuju, suvieut demar Kaempffcrt, niekuomet 
valdžia tarp l.o kito paskelbė, kad Anglijos inspiruotiej ngra patvari. šių metų ba- 
kontr-revoliucininkai nudaigoję Baltgudijos “čekos” vice- landžiu mėnesyj Amerikoj bu-

dieninė alie-

Ketvirtadienis, Birž. 16, ’27

sanvalčių arba net mėnesių. Iš 
kitos pusės, gali atsitikti, jog 
i savaitę laiko jo produktingu- 
mas sumažėja dešimtį kartų.

Daug taipgi priklauso nuo 
technikos išsitobulinimo. Dar 
visai nesenai išgręžti 2,(XX) pė
dų gilumo šulinį buvo nepa
prastas dalykas, šiandien yra 
šulinių, kurių gilumas siekia 
7,591 pūdą. Inžinieriai yra tos 
nuomones, jog už metų kitų 
bus galima gręžti šuliniai 10,- 
000 pėdų gilumo.

Paprastai manoma, jog alie
jus žemėj randasi skystame 
stovy j. Bet taip nėra. Že
mėj aliejus yra susimaišęs su 
smėliu arba tam tikros rųšies 
akmenimis. Slėgimas žemes 
gilumoj yra labai didelis. To
dėl, kuomet šulinys išgręžiama, 
tai iš smėlio, lyg iš kokio sū
rio, tampa skystis išspaustas. 
Didelis žemės spaudimas iške
lia aliejų' į viršų. Kuomet na
tūralia slėgimas sumažėja, tą-

syk panaudojama dirbtinis. A 
čiu tam, kai kurie išdžiuvę 
šuliniai vėl pasidarė “šlapi,” I. 
y. iš jų ėmė aliejus sunktis.

Kiek žemėj randasi aliejaus 
— niekas tikrai negali pasaky
ti. Amerika iki šiol pagamino 
apie 8,000,000,000 bačkų. Ka
dangi iš šulinių, kol jie išdžis- 
sta, gaunama tik maždaug 20 
nuoš. viso ten esamo aliejaus, 
tąi^Amerikoj mažiausia dar y- 
ra apie 24 bilionai bačkų. Visa 
bėda tik tame, kad aliejaus 
pramonėj pasireiškia tiesiog 
kriminališkas aikvojimas. Alie
jaus kompanijos vyriausia yra 
pelnu užinteresuotos. Joms nė 
motais, kad ankščiau ar vėliau 
aliejaus šaltiniai išdžius. Val
džia yra sukurusi specialę ta
rybą, kurios tikslas yra prižiū
rėti, kad nebūtų gamyboj be 
atodairos aliejus aikvojamas. 
Bet iki šiol ta taryba nieko 
konkreČio neįstengė padaryti.

—K. A.

didelio

vo .314,259 aliejaus šuliniai. 
Bet pakako 330 naujų šulinių 
ir aliejaus gamyboj pasireiškė 
krizis. Oalykas tame, kad ne 
iš visų šulinių vienodai aliejaus 
gaunama. Amerikoj yra apie 
250,000 šulinių, kurie baigia 
džiūti. Kiekvienas tų šulinių 
duoda apie vienų bačkų alie
jaus per dienų. Aišku, kad tos 
rųšies šuliniai operuoti jokiu 
budu neužsimoka.

Tie, kurie nieko nežino apie 
aliejaus gamybų, negali sau įsi
vaizduoti, kokių svarbią rolę 
lošia spekuliantai. Spekulian
tas paprastai reiškia tokį žmo
gų, kuris nesutoja prieš niekų, 
kad tik pasidaryti pelno. Alie
jaus gamyboj spekulianto rolė 
yra kitoniška. Jis yra tas žmo
gus, kuris nebijo rizikuoti. A- 
čhi jo rizikai ir drąsai, nauji 
aliejaus laukai tampa atrasti.

Spekuliantas aliejaus gamy
boj yra savo rųšies Kolumbas. 
Ant kortos jis stato viską, ži
nodamas, jog daugiau šansų jis 
turi pralaimėti, negu laimėti. 
Bet nepasisekimo jis nebijo. 
Jo pasiryžimas yra didelis.

Aukso ieškotojams
kapitalo nereikia. Kas kita su 
aliejaus spekuliantu, 
išgręžimas atsieina nuo 30,000 
iki 300,000 dolerių. Tai yra 
nepaprasta rizika. Tankiai pa
sitaiko, jog išgręžtame šuliny,j 
aliejaus visiškai nėra. Pavyz
džiui, praeitais metais tapo iš
gręžta 29,319 šulinių, iš ku
rių 7,905 buvo visiškai sausi. 
Iš likusiųjų nemažas skaičius 
nepasižymi dideliu produktin- 
gumu. . Tuo budu spekuliantai 
turi pakelti milžiniškus nuos
tolius.

Vienok jei kurioj vietoj pa
siseka rasti daug aliejaus, tąsyk 
prasideda didžiausias sumiši
mas. Pasakišku greitumu žmo
nės pralobsta. Iš neturtingų 
farmerių jie patampa turtuo
liai. Ąlicjaus laukai bėgiu vie
nos dienos per kelias rankas 
pereina. Aliejaus kompanijos 
auga, kaip grybai po lietaus. 
Gręžiama vis nauji ir nauji šu
liniai. Niekas laukti nenori. 
O tai todėl, kad aliejus gali 
persimesti iš vienos vietos į 
kitą. Kompanijos gali būti 
tikros tik apie tą aliejų, kuri: 
tapo į viršų iškeltas. Tode1 
paskubomis statoma sandėliai, 
kur butų galima išgautas ii 
žemės aliejus laikyti. Pasitai
ko, jog sandėliams išleidžiama 
milionai dolerių, bet pasinaudo 
ti jais netenka. Pavyzdžiui 
1923-24 m, Kalifornijoj pasta 
tymui sandėlių ir tankų būvi 
iškišta $47,000,000. Pabaigė . 
1924 m. šulinių našumas stai
ga pradėjo smukti. Padariny. 
$17,(XX),000 vertės tankai, k u 
He galėjo talpinti 28,000,001 
bačkų aliejaus, pasiliko visiš
kai nepripildyti. Vadinasi, mi 
lionai dolerių tapo be jokio rei
kalo išleisti.

Netikrumas aliejaus garny- j 
boj ir yra aršiausias dalykas 
Niekas negali tikrai pasakyti | 
už kiek laiko išdžius tas ar ki
tas šulinys. Jo našumas gal 
būti didelis begiu keliolikos

šulinio

v
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Iš Lenpardu Ramdytojoi
Pasako|lmi| |

—T"””- ........... *
Jo svajosios akys-» buvo kaž- gantį, priešpriešiais musų narve 

kur tolumon atkreiptos, tyliai gulintį, liūtą.
ir trumpai skambėjo liūdnas ’ —Jam dantis skauda, — pas- 
balsas ir ištisai jis atrodė gi- tebėjo jis. Po to, po kaiku- 
liai paslėpto sielvarto įsikuni- rios pauzos jis tėsę: 
jimu. Jis buvo leopardų ram
dytojas, bet jojo išoris neatati- 
ko šiam pavadinimui. Davusi 
pragyvenimo lėšas jo profesija 
susidarė iš to, kad cirko vaidi
nimuose pasirodyti narvely su 
leopardais. Juo rizikingesnis 
buvo lošimas, juo labiau buvo 
įniršę žvėrys labiau plojo žiū
rėtojai ir daugiau mokėjo jam 
cirko antreipcnidrius.

Bet kaip jau aš priminiau, 
jo išorėj nebuvo nieko kas su- 
kytų jėgą ir narsumą.

Plonais, siaurais pečiais, ane
miška išvaizda jis rodėsi ne tai, 
kad sunkaus vargo prislėgtas, 
o greičiausia neperdaug sunki
nusio ramaus, saldaus liūdesio 
jsigavimas.

I:

Aš mėginau jį kviesti pasikal
bėjimai), bet tuščia; jis man 
pasirodė nustojęs visokios vaiz
duotės. Jis sakė, jog jo rizi-1 
kingani amate nėra romanti- j 
kos nė lašo, kad tam nereikią 
jokio ypatingo narsumo, kad jis 
nieko nepatyria, net krūptelė
jimo nežino, o tiktai pilko vie
nodumo ir begalinio nuobodulio 
jausmą. Liūtai? O taip, jam 
teko su jais grumtis. Bet juk 
tai menkniekiai. Tam 'reikalin
ga tiktai vieno būti blaiviam. 
Kiekvienas žmogus su paprastos 
lazdos pagalba gali liūtą priver
sti ramiai stovėti. Vieną kar
tą teko jam ištisos valandos 
laike grumtis su vienu liutu. 
Tiktai kiekvieną kartą žvėriui 
reikia suduoti, kai jis jus puo
la, per nosį, na, o jeigu dėl to 
jis nuleidžia galvą žemyn, rei
kia tiktai atkišti savo koją. Ir 
kai jus jis nori griebti už ko
jos; išnaujo jus ją atitraukiate 
ir vėl taip jam suduodate per 
nosį. Štai ir visa.

Nugręžtu tolumon žvilgsniu ir 
be nereikalingų žodžių — jis 
man parodė savo žaizdas. Ne
mažai jų buvo, viena visai nau
ja — tai tigrė prakando iki 
pat kaulo jo petį. Galėjo ma
tyti ir užadytą toj vietoj dra
panose skylę, kurias jis vilkė
jo. Iki alkūnes jo kairioji ran
ka buvo tokios išvaizdos, lyg 
ja perėjo kuliamoji mašina, — 
tokius pėdsakus ant jos paliko 
žvėrių dantys ir nagai. Bet 
juk tai viskas menkniekiai, jis 
kalbėjo, tiktai kartais drėgnoj 
dienoj paskausta senąsias žaiz
das. ’

Staiga jo veidas sušvito šyp- ’ 
sena, — jis prisiminė “istoriją,” ’ 
kurią jam norėjosi tiek papasa
koti, kaip ir man pasiklausyti.

—Jus negirdėjote apie liūtų 
ramdytoją, kurio neapkentė vie- j 
nas žmogus? paklausė.

Jis užsimąstęs pažvelgė į ser-

Leopardų ramdytojas pužiu- 
•ėjo ’ s°.vo nagus beveik pajuo
kos išraiška, jeigu tuo pat jojo 
veidas nepasiliko ‘.dnas.

—štai tas vadinasi kantry
bė, — tarė, — visiškai pagal 
mane. Bet tai nebuvo kito 
žmogaus sieloj, kurį aš pažino
jau. Pas mus buvo mažas, lie
sas, gudrus prancūzas — kala
vijus ryjantis. Jis vadinosi de 
Villis, ir jis turėjo gražuolę 
žmoną. Jos rolė susidarė iš to, 
kad ji darė mankštas ant aukš
tai po lubomis pakabintos tra
pecijos ir iš ten ore kuliu persi
vertusi krito į pastatytą tinklą.

De-Villis skyrėsi gyvu tem
peramentu ir nepaprastu vik
rumu ir su ranka veikė nema
žiau smarkiai, negu tigras savo 
letena. Vieną kartą kai jį cir
ko direktorius apšaukė varli- 
ninku (Frog eater — varlių 
valgytojas, juokingas franeuzų 
pravardžiavimas) ar panašiai, 
jis prispaudė jį prie pušinės len
tos scenos gilumoj, prie kurios 
paprastai atlikdavo savo mankš- 
tinimus su peilais, ir kol direk
torius spėjo susivokti kuris ga
las, de-Villis, prieš pripildytos 
ži urėtoj ų sales akyvaizdų pra- 

dėjo taip greitai ir vikriai mė
tyti savo peilius, aplink nelai
mingąjį, jog paskutinysis pasi
rodė tampriai prisiūtas prie me
džio peiliais, praplcšusiais jam 
kartu su drapanomis ir odą.

(Bus daugiau)

—štai kaip, šio liūto ramdy
tojo lošimas iš to suJdare, kad 
laike vaidinimų publikos aky- 
vaizdoje jis dėjo savo galvą į 
žvėries išžiodintus nasrus, žmo
gus, kuris jo neapkentė, neap
leido nė vieno vaidinimo vilda- 
mąsis, jog kada nors jam pasi
seksią pamatyti, kaip virš savo 
priešininko galvos liūtas nesus- 
paus savo žandikaulius.Visoj ša
ly jis sekiojo iš paskos cirko. 
Praeidinėjo cmtai, jis jau spėjo 
scnstelcti, ir liūtų ramdytojas 
paseno, ir taip pat išpendejo 
liūtas.
kai jis pirmoj eilėj sėdėdamas 
pamate tai, ko troško ištisą, sa
vo gyvenimą. Liūtas suspaudė 
virš nelaimingojo galvos savo 
žandikaulius ir net nebuvo rei
kalo gydytojo šauktis.

GYVENIMAS
Minesir.ia t amalas

Antanas Žymontas 
Redaktorlus-Leidžjaa 

900 W. 52nd Street
Chicaffo, III. 

Tel. Boalevard 3661*

Meldžiame įsigyti šio mė
nesio Gyvenimą. Perskai
tykit jį ir pasidėkit savo 

knygynan.

Ir vis tik atėjo diena,
Prenumerata metama ..... $2
Pašei metų .........   $1
Kopija ....................   20c

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios STaniieno& 
yra naudiLffOK.

LietuviaiDaKtarai
Ofiso ir Res. Tcl Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. zMichigian Avė.
Valandoj: 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222
DR. S. BIE2IS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

• (Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood A v.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

h——■■■■! - I ■ —1 ■. ■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
h .i ■ .i i

1 1 1 ...............

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:} nuo 9 iki 11 val- ryteJ j 
< nuo 6 iki 8 vai. Vakare | 

- - -------

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

A. MONTVID, M. D 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kartinas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, i iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

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

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

M—!■!■■■ ■ ■ I ■■

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Western Avė.

Tcl. Lafayette 4146
J nuo 9 iki H v. ryto 

Valandos / nu0 g 9 va|. Vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Pilone I’rospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18*21 So. Halsted St.
Chicago, III.
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K. Bielinis

Ofletalinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Birželio 16 d. Eilinis No. 213

LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. AmoteHa, 10601 R<ll>rooke A 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.

J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted

P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry A\e.

— visi Chicago, UI.

st.

LJSJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — Anton J ūsas, 3959 Ar- 
cher Avė., Otiicn&o, III.

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

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

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

“Socialdemokrate” rašoma: 
“Paskutiniam B-vės Val

dybos posėdy nutarta, kad 
B-vė veikia praktiškais ko
merciniais pagrindais. Nusta
tyta autoriams honoraro dy
dis. Knygutės 16 pusi, bus 
parilavinčjamos !><’ 2;*» cer>-
tus, 32 ps. — po 50 cent. Nu
statyta platintojams 
šimčiai. 
tojams
40% nuolaidos, iš karto su
mokant 
knygoms 
dos.

nuo-
I’avieniems platin- 
knygnešiams duoti

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

pinigus net 50%, 
duoti 30% nuolai-

Iš viso pasaulio
TERORO RINKIMAI 

BULGARIJOJE.

SĖKMINGAS VOKIETIJOS
SOCIALDEMOKRATŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

suteikė 
kurj val- 
opozici ją.

Rinkimai į parlamentą, ku
rie įvyko Bulgarijoje apiex pa
baigą gegužės mėnesio, davė 
“pergalę“ valdžios partijai. Iš 
273 atstovų jai teko 

“Pergalę“ valdžiai 
pasibaisėtinas teroras, 
džia vartojo prieš 
Nors Bulgarija jau
pratusi prie visokių žiaurumų, 
bet tokio valdžios akyplėšišku- 
mo rinkimuose dar nebuvo jos 
istorijoje. Opozicijos žmones 
buvo masėmis areštuojami, mu
šami ir kitokiais budais per
sekiojami.

Tečiaus*, nežiūrint to teroro, 
krašto sostinėje Sofijoje val
džia vistiek buvo sumušta, nes 
iš 11 mandatų ji gavo tik 1.

Opozicija pravedė 89 atsto
vus, iš kurių 73 teko “geleži
niam rinkimų blokui,“ suside
dančiam iš ūkininkų, smulkių
jų biznierių ir socialdemokra
tų. Makedonijos apygardose 
praėjo 11 neitralių kandidatų. 
Socialistų išrinkta į “sobrani- 
je“ (atstovų butą) viso 12.

PERRINKIMAI FRAKCIJOJE.

Jau buvo rašyta apie Vokie
tijos socialdemokratų partijos 
suvažiavimą, įvykusį Kiel mie
ste. |domu pažymėti dar, kad 
tas suvažiavimas padarė labai 
didelio įspūdžio į buržuazinę 
spaudą taip Vokietijoje, kaip 
ir užsieniuose.

Anglų liberalų organas “Man- 
cbester Guardian” rašo apie jį, 
kaipo apie vieną stambiausių 
politikos reiškinių pokarinės 
Vokietijos istorijoje. To laik
raščio korespondentas sako, kad 
Kiel’o suvažiavimas rodąs, jo- 
gei socialdemokratų partija Vo
kietijoje be galo sutvirtėjusi 
per keletą paskutinių metų ir 
nuolatos dar vis auganti. Ta 
partija, pasak “Manchester I 
Guardian,” esąs tikras respub
likos stulpas. Ji griežtai nusi
stačiusi ginti demokratines 
krašto įstaigas nuo reakcinin
kų pasikėsinimo, bet kartu ne
užmiršta ir savo galutino tiks
lo — socializmo.

Kurį laiką Vokietijos social
demokratijoje buvusi pasklidu
si idėja, kad socializmo įvyki- 
nimui reikėsią eiti diktatūros 
keliu. Bet dabar toje parti
joje galutinai paėmęs viršų įsi
tikinimas, kad socializmas esąs

“L. S. D. P. Centro Komi
tetas savo leidinius B-ve« 
perduoda 50% * nuolaida.

“Nutarta stengtis pri
traukti kuo daugiau pajinin
kų (šėrinihkų). Skatinti 
kiekviena proga stipresnes 
Partijos kuopas, atskirus 
Partijos narius, darbininkus, 
tarnautojus, visuomenės vei
kėjus pirktis pajų (šorų), 
žodžiu, burti apie 
sas , materiales ir 
pajėgai.”
Prie šios bendrovės

č>anii dėtis ir Amerikos lietu
viai socialistai. Akcija (šėras) 
kainuoja tik 10 litų, t. y. $1.00, 
ir įstojimo 1 litas z (10 ameri
koniškų centų). Adresas: Kau-

B-vę vi- 
d vaši nes

v ra kvie-

Bendrovė leidžia mėnesinį žur
nalą “Naujoji Gadynė" ir po- 
puleres darbininkiško turinio 
knygeles.

Socialistą Presos 
Piknikas

pik-

Iš darbininkų judėjimo 
istorijos

(Atsiminimai)
(Tęsinys)

Slaptas ratelis.
1899 metų pavasario, įvy-

Departamente Auhe gegužės 
29 d. įvyko rinkimai atstovų į 
parlamentą užpildymui pasida
riusios vakansijos. čia. pasi
reiškė žymus balsuotojų pakry
pimas kairėn.

Kuomet 1921 m. pirmoje vie
toje stovėjo radikalai, gavusiu 
ji 15,800 balsų, o po jų sekė 
komunistai su 9.800 balsų, tai 
dabar rolės pasikeitė. Už ko
munistų kandidatą dabar pa
duota 15,800, o radikalas tega
vo tik 6,400 balsų. Antrą vie
tą užėmė socialistų kandidatas, 
surinkęs 8,300 balsų (vietoje 
0,000, gautų 1921 m.).

Kadangi nė vienas kandida
tas nėra gavęs absoliučios dau
gumos, tai tarpe komunistų ir 
socialisto turi įvykti1 perrinki- 
nias. Laimėjimas priklausys 
nuo to, už ką balsuos radika-

mokratybe.
“M. Guardian” ypatingai at

kreipė dėmesį į Dr. R. Ililfer- 
dingo referatą, perskaitytą su
važiavime, tema “Socialdemo
kratijos uždaviniai respubli
koj,” kuris padaręs nepaprasto 
įspūdžio į delegatus ir skaitlin
gą svečių minią. Dr. Hilfer- 
ding (autorius garsaus* veikalo 
“Das Finanzkapital”) esąs 
ndic neginčijamas dvasinis 
kietijos socialdemokratų

šia-
Vo-
va-

VENGRIJOS SOCIALISTŲ 
DEMONSTRACIJA.

kalbėtojai 
drg.

Metinis socialistų presos 
nikas Biverview Parke įvyks 
šį sekmadienį, birželio 19 die
ną.

Svarbiausi anglų
bus: Milwaukee mayoras 
Hoan ir drg. Kirkpatrick.

Lietuviai turės- piknike 
skyrių ir savo programų 
prakalbomis, dainomis ir 
dimais. Z'

savo
su 

žai-

Įnešimas dėl platformos 
pataisymo atmestas

ekzeku- 
Wm. H. 
įnešimas 
platfor-

SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ
JIMAS MEKLEMBURGE.

de-

ir
laimėti rinki-

Nedidelėje Vokietijos valsty
bėje Mecklemburge gegužės 22 
d. buvo rinkimai į seimą. Pir
mesnis seimas buvo paleistas, 
kadangi nacionalistai su komu
nistais pravedė rezoliuciją, 
reiškiančią nepasitikėjimą 
mokratinei valdžiai.

Reakcininkai iš dešinės 
kairės tikėjosi
mus, bet išėjo visai kitaip. Val
džios partijos socialdemo
kratai, demokratai ir nuomi
ninkai - padidino savo balsų 
skaičių 17,135 ir gavo dviem 
atstovais daugiau. Komunistai 
pasiliko su tais pačiais 3 at
stovais, bet prakišo 2,785 bal
sus.

Pirma valdžios partijos turė
jo seime 23 atstovus prieš 21 
opozicijos atstovus. Dabar val
džios koalicija susidės iš 25 at
stovų.

DidžiaUsi 
muose 
kurių

Ir. diktatoriaus Horthy ka
ralijoje pradeda atsigauti soci
alistų judėjimas.

Gegužės 29 d. Vengrijos 
sostinėje Budapešte socialistai 
surengė didelę demonstraciją, 
kurioje dalyvavo daugiau kaip 
20,000 žmonių. Demonstracija 
praėjo labai triukšmingai, ka
dangi valdžios atstovai trukdė 
socialdemokratų kalbėtojus ir 
vienam jų, reikalavusiam vi
suotino balsavimo, nedavė baig
ti savo kalbos. Prieš tokį po
licijos kišimąsi į mitingo eigą 
publika pakėlė smarkų protes
tą.

Net socialistų priešai pripa
žįsta, kad tokios didelės de
monstracijos Vengrijoje nebu
vo

Socialistų Partijos 
tyvis sekretorius, drg. 
Henry, praneša, kad 
išbraukti iš partijos 
mos (programoj dalį to punk
to, kuris paliečia svaiginančių
jų gėrimų klausimą, tapo vi
suotinu balsavimu atmestas.

Balsavimo rezultatai esą to
kie: už įnešimą 730 balsų, prieš 
— 1277.

vienu

balsų 
ir at 
(vietoje

laimėtojai rinki- 
socialdemokratai, 

skaičius padidėjo 
?tovų skaičius — 

20 dabar bus

per daugelį metų.

Dėbso vardo radio 
stotis

Socialistų partijos sumanymą 
sukelti $250,000, kad įsteigus 
New Yorke didelę radio stotį, 
iš kurios butų skelbiama dar
bininkų judėjimą liečiančios ži
nios, parėmė Pennsylvani- 
jos Darbo Federacijos preziden
tas, James II. Maurer. Apie tai 
jisai pranešė laišku “Dobs Me
nturiai Radio Fund

[Pacific and Atlantic Photo]
Matirice Titterington, kuris iš

rado žemės induktyvį kompasą, 
” pirminiu- i kuris pagelbėjo Lindberghui
Thomas’ui. sėkmingai nuskristi į Paryžių.

Po
kių dcl Džiutos fabriko darbi
ninku streiko, kada iš lietuvių 
ir latvių darbininkų tarpo bu- 
vo išrauti geriausi, sąmonin
giausi ir drausmingiausi žmonės, 
Rygoje darbininkų judėjimo 
gatvėje kuriam laikui pasida
rė tylu ir neva ramu. Šitoji 
tyla nereiškė, kad viskas amži
nai žandarmų ir kazokų palai
dota ir sunaikinta. Kur tai 
gyvenimo gelmėse, toj tūkstan
tinėj Rygos darbininkų šeimoj,' 
buvusių įvykių išpurento] dir
voj, brendo išsklaidytos min
tys, kaupėsi jėgos, augo nauji 
žmonės, kuriems teko perimti 
šaračinskių, Jančevskių, Mušei
kų .ir kitų pradėtasai ir 1899 
metų gaivaliniame sukury nu
trauk tasai darbas. šis antras 
judėjimo posmas buvo kur kas 
rimtesnis, nes daugelis visai 
sąmoningai ieškojo atsako į 
1899 m. įvykių pastatytuosius 
klausimus, rimtai tam darbuii 
ruošėsi ir, kas svarbiausia, jau
noji karta turėjo nesulygina-1 
mai daug daugiau priemonių 
ruoštis ir veikti, nei tai buvo Į 
iW 
sas
nu 
fu 
gi po 1899 m. latviai emigran
tai parūpino visą eile užsie
niuose spausdintų brošiūrų ir 
kiek valiau reguliariai buvo 
gaunamas mėnesinis laikraštis 
“Socialdemokrats,” leidžiamas 
brošiūros formato Briuselyje. 
Mes, lietuviai, metams praslin
kus, pradėjome gauti L. S. D. 
P. išleistų brošiūrų ir buvome 
aprūpinti L. S. D. P. laikraš
čiu “Aidas Lietuvos Darbinin
kų Gyvenimo." Pastarojo, kiek 
atmenu, buvo pristatyta neper- 
daugiausia. Spausdintas žodis 
buvo tokia priemone, kini ne
matomai besiplatindama suruo
šė naujus kovotojų kadrus.

Bene 1898 metų rudeny lie
tuvių moksleivių tarpe gimė 
mintis sudaryti slaptą draugi
jėlę arba, kaip mes ją tuomet 
vadindavome, “ratelį.” šitan 
rateliu įėjo Demikis iš Suvalki
jos, Liatukas, Užbalis, Urbavi- 
čius, Kasputis ir šio rašinio au
torius. Musų ratelis rinkosi 
reguliariai kas savaitę, daž
niausia Kaspučio tėvo namuo
se, kurie buvo Maskvos prie
miestyje ant Jaroslavlio gatvės 
ir savo atstumu nuo miesto 
centro ir tuomi, kad Kasputis 
gyveno pas tėvus, šis butas bu
vo garantuotas nuo “pėdelių” 
— mokyklos prižiūrėtojų neti
kėtų užpuolamų. “Ratelio” na
riai kol kas patys dar neži
nojo savo nusitatymo. Rašy
davo įvairius* referatus abstrak
čiais klausimais, kartais visai 
nevykusius, pasiginčydavo, ir 
kiekvienas širdyje didžiuoda
vos, priklausąs slaptai organi
zacijai ir rimtą, pavojingą dar
bą dirbąs. “Ratelio” kryptis 
buvo tautiška, šito ratelio di- 
deliausias nuopelnas laivo tas, 
kad mes bendromis jėgomis ir 
nepriklausomai nuo kitų gau
davome lietuviškų knygų ir 
laikraščių, ir tą literatūrą, suJ 
prasdarhi ką skaitome ar ne, 
nuoširdžiai ir atydžiai perskai- 
tydavome ir, ką supratę, dėda
vomės į galvą ir į širdį. Svar
biausias literatūros rūpintojas 
buvo Demikis, kurs jau studen
tu būdamas, žuvo Sibire gar
vežio katastrofos metu, kur 
praktikos darbus dirbo. Demi
kis buvo tiek įsigudrinęs, kad 
laikraščius, kaip “Varpą” ir kai 
kurias knygas v Amerikos gau
davo savo vardu paštu. Siųs
davo jam tokiu budu: adresą 
rašydavo franeuzų kalba, gi jo 
pavardė būdavo taip sufrancu- 
zinta, kad vargiai kam į gal
vą galėjo ateiti rflintis pasižiū
rėti ir pa tyri netinkąs per siun
tiniai jo vardu eina. Ant vo-

1899 metų. Prieš tai vi- 
darba^ ėjo žodžiu, ar vie- 
kitų paskubomis hektogra- 
pagamintų lapelių pagelba,

, kų jo pavardė būdavo rašųma: 
“Monsieur De Mikis.” Kiek at
menu, ištisus metus ar dau
giau, kol turėjome savo tarpe 
DemikįJ tuo keliu gaudavome 
viską, kas būdavo naujo ir j- 
domaus.

Kiti Rygos lietuvių kolonijos 
žmonės, susimetę Pašalpos 
draugijoj, savais keliais gauda
vo kalendorių ir kitų skaity
mų. žodžiu, 1899 metams bai
giantis, rygiečiai per kitus 
žmones ir Kitais keliais buvo 
ryšių suradę, kad nepalikus 

visai be dvasios peno.
Pirmaisiais, o gal ir antrai

siais lietuvių moksleivių “rate
lio“ gyvavimo metais ir šiaip 
tarp Rygos lietuvių, man nete
ko pastebėti L. S. D. P. leidi
nių. Turėdavome įvairių raš
tų iki Dr. Jono šliupo knygų 
imtinai, bet socialdemokratinės 
lietuvių Hiteraturos nebuvo.

Matomai gandas apie susida
riusią Rygoje lietuvių mokslei
vių kuopelę pasiekė Lietuvą, ir 
ten L. S. D. P. žmonės pasirū
pino su Ryga užmegsti ryšių. 
Tu r* būt, 1900 metų pabaigoje 
ar 1901 m. pradžioje į Rygą at
vyko Maskvos Universiteto stu
dentas Augustinas Janulaitis ir 
atvežė kai kurių L. S. D. P. 

J knygučių. Ar paliko, mums L.
S. D. P. laikraščių •— nebeat
menu. Atvykusia A. Janulai
tis suieškojo mane, įteikė at
vežtąją literatūrą ir, kas svar
biausia, supažindino mane su 
Dr. Dolino dantų gydytojų mo
kyklos auklėtine, kurią visi va
dindavo Onos vardu, pavardės 
nebeatmenu*). Tai buvo man 
duotas ryšys su latviais social
demokratais. Minėtoji Ona 
duodavo man naujausią latvių 
s. d. Hteraturą. Ji buvo tiek 
energinga, kad patyrusi, jog 
neišduosiu jokių paslapčių, tuo- 
iau suruošė jau minėto Džiuto 
fabriko darbininkų ir darbinin
kių slaptą susirinkimą, kuria
me padariau pirmąjį debiutą ir 
išbandžiau savo agitatoriaus 
gabumus. Matomai, latviams 
žūt būt buvo reikalingas žmo
gus, mokąs lietuvių kalbos, ir 
todėl minėtas A. Janulaičio ma
nęs su latviais s. d. suvedimas 
buvo nepripuolamas, bet apgal
votas ir su tikslu padarytas 
žingsnis. Jis buvo visai su
prantamas, nes s. d. latviams 
buvo aišku, kad lietuvių dar
bininkų negalima palikti ne- 
aprupintų .literatūrą ir be or
ganizacijos, nes lietuvių dar
bininkų skaičius, kaip jau mi
nėjau, anais laikais kasdieną 
didėjo įr didėjo. Atėję iš kai
mo svetimon šalin, nežinodami 
vietos darbininkų nusistatymo 
ir reikalavimų, lietuviai darbi
ninkai, būdami silpnai susipra
tę, mažiau kultūringi, eidavo 
dirbti kur kas blogesnėmis są
lygomis, tuo budu numušdavo 
algas vietos darbininkams. Va
dinasi, organizuoti lietuvius 
darbininkus, turėti su jais ry
šių, latviams s. d. buvo vienas 
svarbseniųjų uždavinių.

*) Ji, baigusi mokyklą, ištekėjo už 
Sukuto. Jos vyras žuvo 1918 m. laike 
bolševikų okupacijos. Ona Sukut da
bar gyvena Rygoj, kur praktikuoja 
kaip dantų gydytoja. Partijos dar
be, rodos, nedalvvauja. «

(Bus daugiaus)

PARODYKITE ŠĮ A PO AR-I 
SINIMĄ JŪSŲ I 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI I
I Ir jis Tamstai pasakys lį 
I kaip reikia keliauti į Se- II 

nąją Tėvynę už pigiausią II
I jcainą su visais patogu- II 
1 mais, geru maistu ir ge- II
I riausiais kelionės paran- II 
I kūmais. Jisai žino kaip II
įl tą galima padaryti ant II
II milžiniškų, greitųjų laivų, II 
II kaip tai: Malestic, di- II 
11 džiausiąs laivas pasauly, II 
■ lOlympic, Homeric, Bei-II 
llgenland, Laplmd, Penn-IH 
II land ir ant kitų. II 
JI White Star Line II

Red Star Line *
International Mercantile Marine Ce. 

Ma«q Geri Arentai apie tai Tamstai pa
sakys. Arba krelpUtBs prie mosi} Pss- 
aaniV Department:
127 So. State St., Chicago, III.

5

Tikrai Unijos Darbo

VISI SUMUŠTI Į
VIENĄ SUSIRĖMIMĄ!

Per eilę melų Puritan turi neginčijamą vardą

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

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

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

Parduodamas pas visus svarbesnius vertelgas 
Dastatomas per

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

Bohemian Hop-Flavored

PuriTanMXlt
Patvirtina kad teikia geras pasekmes. Bandykit jį!

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:.

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny dvigubai
Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

$1.20
0.60

“NAUJOJI GADYNE"
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

GEGUŽINIS

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

RIMBAS”
Jeigu dar neturi gegužės mėnesio “Rimbo“, L 

tai būtinai skubėk jį įsigyti. Jame rasi paveikslą, 
kaip redi ant Lietuvos karaliaus sosto; ,
kaip bolševikai laimi pasauly; Mykolo juodojo is
torija; puikios eiles Lietuva ir kaimynai ir daug < 
kitų linksmų pasiskaitymų. Nepamiršk, “Rimbe“ 
rašo žymiausi juokdariai iš Lietuvos. Dėk kon- e 
vertan dešimtuką ir siųsk, o Rambas” tuoj bus f 
pas tave. f

DRIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.

n

Garsinkities “Naujienose”
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PIKNIKŲ PIKNIAS

NAUJIENŲ PI Y 1SARINIS

CHERNAUSKO DARŽE
Justice ParK, Illinois

Pradžia 10 vai. ryto
T

Įžanga Asmeniui 50c
l \

• • 1 k

Į šį Pikniką Suplauks iš Visos Amerikos Kampelių Milžiniškos Minios Lietuvių. 
Šiame Piknike Svečiai Turės Progos Pasimatyti su Savo Giminėms, Draugais 
ir Senais Pažįstamais; apart to dar bus: Įvairus, Turtingas ir Gražus Programas, 
Lietuviški, Sveiki ir Skanus. Valgiai, Geriausios Rųšies Gėrimai; Pasiliks-

___ • ___ _

minimui bus šauni K. Pociaus Muzika, o prieto Visi ' Bus Svetingai Priimti.
• *■ '

Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti. N. P. R. KOMISIJA

XXX
i] : , . ____________ _ ______________  . , _______ _ 171
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RAOJ1ENOS, CHčlgo, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

tei”!
Kas nori įsigyti tų žurnalų, Didžiausias triukšmas certo, po paskaitos — kas lie

ka? Daugelis, ką girdėjo, viską Kraujo, odos chroniškas
,s dėj ir palieka. —Reporteris. ....... ..

GYDO

Savivaldybė Chicagai Bridgeportas
bu-Illinois valstijos atstovų 

tas Springlielde priėmė vakar 
McLuggage ir M. B. Durso bi-

SLA. 183 kp. Jaunuoliu
Orkestras

SLA* 183 kp. Jaunuolių
tymu, duotų teisės 
trim šimtam Illinois 
miestų (miestams

Or- 
kokiem kestras birželio 19 d. turės savo 
valstijų išvažiavųną į Beverly Mills, 

nutarus) Surengimui išvažiavimo, Orkes- 
spręsti tuos si^vo reikalus, ku-11 ras yra išsirinkęs komisijų iš
riuos dabar sprendžia, Illinois penkių ypatų, o kuopa iš trijų, 
valstijos pirklybos butas; šie Birželio 25 d. SLA. 183 kp. 
kiliai taipgi suteiktų galios Jaunuolių Orkestras p. Conrado 
tiems miestams tvarkyti vie-1 studijoj imsis paveikslus. Visi 
šąsias įmones, išskyrus gete- Jaunuolių Orkestro nariai ir Kuo- 
žinkelius. Taigi, sulyg šiais b i- pOa nariai prisirengkite minėtai 
bais, Chicagos miestas butų dienai ir kaip 3 vai po pietų bu- 
vyriausias “bosas” tvarkyme Rite prie 3130 So* Halsted St., P. 
miesto gatvekarių ir kitų su
sisiekimo priemonių. Kad šie 
biliai taaptų įstatymu, reikia, 
idant juos priimtų dar valsti
jos senatas ir pasirašytų gu- 
bernatorius.

Konrado studijoj.—G.

Antano Kasparo laidotuvės

Streikas prieš ouOnkepius

\Vestsidej gyvenančios mo
terys žydės nutarė paskelbti 
boikotą arba streiką toms žy
dų kepykloms, kurios kepa va
dinama košerną duoną. Priežas
tis šio streiko yra ta, kad ke
pyklų savininkai nutarė pakel
ti duonos kainą. Dažnai tenka 
išgirsti lietuvius kalbant, kad 
žydai “stikina” vienas už kitą. 
Labai gali būti, kad taip yra. 
Ale jie moka ir “faituotis” ir, 
ypatingai, ginti savo reikalus, 
savo interesus. Reikėtų lietu-j 
viams pasimokinti iš žydų sa
vo interesus ginti

Vakar buvo laidojamas nau- 
jienietis Antanas Kasparas, iš
dirbęs “Naujienų’’ spaustuvėj 
apie 12 metų ir pereitą sekma
dienį miręs po trumpos, bet 
sunkios ligos-.

Iš namų 6912 S. Green st., 
kūnas buvo išvežtas į šv. Jur
gio bažnyčia, kur buvo atlai
kytos trejos gedulingos mišios. 
Pamokslą sakė pral. kun. Kru
šas, kuris ir į kaaipnes kūnų paly
dėjo. Bažnyčioj “Avė Maria” 
giedojo dainininkė Janušauskie
nė, velionio žmonos* sesuo. Ant 
kapinių gi giedojo vargoninin
kai Janušauskas ir Pocius.

Iš bažnyčios didelis būrys 
palydovų — “Naujienų” spaus-

! tuvės darbininkų, draugijų at
stovų, giminių ir draugų nuly- 

y. Kazimiero kapines. 
> tapo sudėta daug 
taipjau nuo draugijų, 
ir “Naujienų” darbi-

j enų” redakcijų, —Rep.

Margaite Park

“Naujienų” 
26 dienų, 
Nebijokite,

pikaike, 
černausko 
— niekas 

nesimuš, 
kokios rų- 

vadi-

----------- g(ma8 žaizdą Hgas rėdai, 

Ekskursijų laikais slaptas ligas vyrų ir moterų

RENGIA MIUHNIšKĄ 
I)A.

P ARO

Grant Park’e birželio 21, 25 
ir 26 dd. rengiama milžiniška 
parodų. Laukiama, kad joje 
tiilyvaus garsusis oro lakūnas 
Lindbergh. Bet jei ir nebūtų 
Lindbergho, paroda bus ren
giama. Dalyvaus joje daugybė 
aeroplanų, keletas dirižablių, 
dalyvaus kariuomenė su “lan
komis”, kanuolėmis ir tt. Bus 
kariuomenės muštras. Parodą 
patronuoja visi stambieji Chi- 
cągos valdininkai ir turčiai ir 
politikoj dalyvaujantys 
nys.

asine-

PERSPĖJIMAS

Amerikos Legionas 
spėti visus buvusius 
kad paskutinė diena 
mui arba pakeitimui 
vojų Apdraudos

per-nori 
kareivius, 
atnaujini- 
Karo Pa-

(\Var Risk 
Insurance) yra 2-ra diena lie
pos mėnesio, 1927 metų.

Ši apdrauda negali būti lygi 
jokioj kitoj apdraudos kompa
nijoj, t. y. tokios pat sumos pi
nigų ir todėl kiekvieno buvusio 
kareivio užduotis ir pareiga 
pačiam sau, savo šeimynai ir 
apielinkei atnaujinti apdraudę 
kiek galima jos, kol dar ne 
vėlu.

Apd ramios kompanijų prezi
dentų asociacija užgyrė šią 
apdraudą ir pataria, kad kiek
vienas asmuo, kurį liečia šis įs
tatymas, pasinaudotų savo tei
sėmis.

Smulkesniu- informacijų no
rėdami kreipkitės į Amerikos 
Legiono vietinį skyrių, 
Norlh La Šalie str., 
Jungtinių Valstijų 
Biurų, 111 North 
Chicago.

Paskutinė valanda
nakties liepos pirmos dienos.

Pasirašo L. R. Benson.

160 
arba į 

veteranų 
Canal St.,

yra 12 v.

i vainikų, 
riminių 
ninku.

Nors velionis buvo augęs 
Amerikoj (jis vienas pirmųjų 
baigė šv. Jurgio parapinę mo
kyklą, vos jai atsidarius), bet 
*is visų laika buvo su lietuviais* 
ir priklausė kelioms lietuvių 
Iraugijoms, kurios gražiai ati
davė paskutini patarnavimų 
savo buvusiam draugui-nariui.

Visi liūdėjo laidodami savo 
gerų draugų, tų ramų, su vi
sais draugingų ir geraširdį An
tanų. Bet ypač lindėjo jo senas 
tėvelis, jo žmona ir jo sūnūs, 
pačioj jaunystėj netekęs savo 
gerojo tėvo, o ir daug kitų ar
timų giminių..

Ilsėkis dabar, Antanai!
Darbininkas.

KOMP. A. VANAGAIČIO 
REKORDIJA

Atsilankęs Ne\v Yorke, kom. 
A. Vanagaitis įdainavo Colum- 
bia Record Co. du likusius re
kordus lietuviams suprantamoj 
kalboj. Pirmieji du rekordai 
padaryti pernai, kuriuos įdai
navo p. p. O. Biežienė ir S. če- 
rionS “Muzika-Muzika” ir “Ka
lėdų Pasveikinimas” visur ži
nomi ir mylimi. Labai pavykę 
rekordai.

t\omp. a. vanagaitis mums 
praneša, kad įdainavo nepa
prastu balsu šias linksmas dai
nas : “Karvutė”, “Munšainu- 
kas”, “Doleris” ir Sharkey dai- 

Tie rekordai 
neužilgo pasirodys; šio mėn. 
pabaigoj. Bus* bene geriausi ir 
linksmiausi rekordai, kokius 
mes iki šiam laikui turėjome ir 
girdėjome. —R.

*JIRUTĖS” ŽURNALAS
Ar jus žinote, kad

Jungtinių Valstijų Senato rūmai 
yra 113 pūdų ir 3 colių ilgumo, 80 pū
dų ir 3 colių platumo ir 36 pėdų aug- 
štumo. Galerijose telpa 1000 žmonių. 
Atstovų svetainė yra 139 pėdų ilgu
mo, 93 pėdų platumo ir 36 pėdų aug- 
štumo. Augščiausio teismo rūmai iki 
1859 metų buvo Senato Rūmai. O se
nesnieji teismo rūmai buvo žemiau 
dabartinio teisių knygyno, 
žinote, kad dabar milionai žmonių ru
ko Helmar eiga etus. Sykį para- Į 
gausit Helmarus jus neturėsit i 
prie kitų cigaretų. Su sipažinkite su 
Hehnarate, karalienė žymiausių ciga
retų. \

Daugelis kolonijų gavo pro
gą įsigyti “Birutes” jubiliejinį 
leidinį per Babravičiaus-Vana- 
gaičio koncertų. Komi). A. Va
nagaitis kiekvienoj kolonijoj po 
kelioliką egz. pardavė papigin
ta kaina (35c.). Dainininkai, 

Ar jus muzikai ir buvusieji choristai 
pam* labai apsidžiaugė tuo leidiniu, 
noro Niekas nesitikėjo, kad Chica- 

gos “Birutė” pajėgs tokį gra
žų leidinį išleisti. Garbė “Biru-

5 dienų birželio SLA 260 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų pono K. J. Machiuko svet., 
2136 W. 59th st. Užbaigus kuo
pos reikalus, padare keletu nau
dingų tarimų, iš kurių svarbes
nius paminėsiu.

260 kp. finansų raštininkas 
p. Pranas Mikolaitis įnešė ir 
plačiau aiškino, kad jau pri
brendęs laikas Marcfuette Par-, 
ko kolonijoj sutverti SLA jau
nuolių kuopų. Žinoma, susirin
kusieji nariai tokiam sumany
mui pilniausiai pritarė. Ir kaip
gi nepritarti tokiam iiaudin-*" 
gam darbui? Tvėrimas- jaunuo
lių kuopų prie SLA yra svar
bus dalykas, beveik nulemian
tis SLA ateities gyvavimų. Mes 
senesnieji SLA nariai po ke
letu metų didelė didžiuma iš
važiuosime ant amžinos vaka
riuos, iš kurios daugiau jau ne
begrįši me. Na, ir kas tuomet 
užims musų vietas Susivieniji
me, jeigu ne tie jaunuoliai, ku
riuos mes šiandien organizuo
jam prie SLA? Trumpas ir aiš
kus atsakymas, kad jaunuoliai 
tai yra SLA ateities gyvavimo 
pulsas. Todėl kiekvieno nario 
yra pareiga kiek tik galint pa
dėti organizuoti jaunuolių kuo
pas.

Kitas 260 kp. naudingas nu
tarimas surengti kuo|>os išva
žiavimų. Aukščiau minėta kp. 
yra dar jaunutė, todėl jai yra 
svarbu pritraukti prie savęs 
daugiau narių. Toki išvažiavi
mai kaip tik ir gali duoti ke-

Bus 
birželio 
darže, 
ten nesipeš, niekas 
Triukšmas bus štai
šies: “Naujienos” turės 
namų “LOUD SPEAKER”.

LOUD SPEAKEB arba AM- 
PLIFYEB yra tam tikras įtaisy
mas, kuris padidina balsų.

Įsivaizduokite, kad piknikan 
suvažiuoja keliolikos tūkstan
čių minia; įsivaizduokite, kad 
kalbėtojas, sakisime “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis, 
turi kalbėti. Jei jo balso nie
kas nepadidins — kiek žmonių 
galės girdėti jo kalbų? Atsaky
mas.* vos keletas. Kas pasaky
ta apie prakalbas, teisingas 
yra pasakymas ir apie dainas, 
ir apie muzikų, ir apie kitus 
programo punktus.

Kad galėtų girdėti kalbų vi
si ; kad galėtų girdėti dainų 
visi, kad galėtų girdėti kitų 
programo punktų visi; — 
“Naujienų” piknike bus įtaisy
tas “LOUD SPEAKERIS.”

Keturiomis triubomis, ketu
riomis srovėmis skris balsas į 
visas Černausko daržo puses. 
Kas kur sėdės, kas kur stovės, 
kas bus— visi girdės kiekvienų 
programo dalyvių tartų žodį, 
kiekvienų daino garsų.

“LOUD SPEAKERIS” pasi
rodys pirmu kartu lietuvių pik
nike. Ir tai bus “Naujienų” 
piknikas!

Artistų maršrutas 
nusisekė

------------------ i.

Prieš išvažiavimų į Woodb& 
ro, Wis., art. J. Babravi-

lutą naujų na^ ku°Pab yPa" čius buvo užėjęs į “Naujienas, 
tingai kaip šis išvažiavimas, jj8 daug įdomių^ dalykų papa- 
kuris bus surengtas 19 dieną 
birželio ir dargi šios apielinkės 
Marquette Parke, šiame 
žiavime bus didžiausias* 
rainas, didžiausias bus 
kad kiekvienas, kuris tik

suva- 
prog- 
delto, 
atva-

ų> dalykų papa
sakojo iš savo flfefŠruto.

Kaip žinia, artistai J. Babra
vičius, A. Vahajįutis ir M. Yo- 
žavitas važinėjosi po lietuvių 
kolonijas su koncertais. Apie 
tai, kokias kolonijas aplankė,

žiuos ar ateis į šį suvažiavimų, ra^0 p, Vanagaitis savo “Įspu-
galės ir programų dalyvauti, džiuose”. Art. Babravičius nuo 
Tai bus didelis draugiškas iš- savęs tiek pareiškia, jog kon- 
važiavimas*. Todėl jau iš anksto certų maršrutu jis labai paten- 
rengkitės visi, tiktai nepamirš- kintas. 
kitę užkandžių pasiimti, 
čionai jokis biznis nebus 
mas, todėl ir užkandžiai 
parduodami.

Taipgi 260 kp. nutarė 
dėti prie SLA VI apskričio. šis 
tarimas taip pat yra naudin
gas, kaip pačiai jaunutei kuo
pai, taip ir VI apskričiui.

260 kp. korespondentas.

nes 
daro- 
nebus

prisi-

Ašaros ir linksmybė

Kaip medžiagiškai, 
taip ir morališku, žvilgsniu

koncertai pavylfy. Lietuviai, 
sako Babravičius, beveik vi
sur nepaprastai malonus ir 
vaisingi. Koncertus jie kiek 
galėdami rėmė, 0 artistus kuo-, 
širdingiausiai vaišino.

Vasarų p. Babravičius pra
leis Woodboro, \yis., pas p. 
Liudvika Budginų. Jis ten ne
tik ilsėsis, bet hio pačiu laiku 
rengs programų sekamam se
zonui. Mat, kartu su p. Vana
gaičiu jis planuoja kitam sezo
nui pastatyti vienų akta iš 
“Traviatos” ir vienų aktų iš 
“Sevilijos Kirpėjo”. Su ta pro
grama artistai sekamų sezonų 
aplankys dar didesnį skaičių 
kolonijų, negu šį kartų, žmo
nių pritarimas, sako p. Babra
vičius, visur yra didelis, 
yra 
nas

Nesenai Tautiškose Kapinėse 
buvo perkėlimas nabašninko iš 
vienos vietos kiton. Publikos 
ceremonijose dalyvavo daug. Ap
eigos atlikta labai iškilmingai. 
Triubų orkestrą grojo gėdulių 
marša. Orkestrą žmones labai 
sugraudino. Ne vienam ašara 
iškrito iš akių.

Bet štai pabaigę ceremonijas 
ant kapinių muzikantai ir kai 
kurie iš publikos nueina j arti- 
miausių saliunų. Kalbasi, kad 
ekzek vijas atgiedos saliune, 
kaip kunigai.

Muzikantai prie baro:— svei
kas po sveika, gerai išsimaukę 
degtinėlės, pradėjo ekzekvijas 
bliauti lotiniškai, katras kokiu 
balsu galėjo. Vienas bliovė kaip 
ožys, antras kaip veršis, o tre
čias kaip jautis.

Norėdami kits kitą užrėkti 
jie taip storojos, kad net snarg- 
lis tūliems iš nosies varvėjo, net 
seilės iš gerklės tiško. Giedojo 
ekzekvijas: “Sveikas Jurgi ir 
Jokūbe, tu negerai puti triubų. 
Tu nežiūrėk į triubų, tu žiūrėk” 
...ir t-t. O paskui: vėl rusiškai: 
“Jesli nie pop”...

Kam ašaros, o kam
Toks jau gyvenimas. Tik ar ne- yra < lankyti ( saliunai
galima butų leisti šiai linksmu - arba surprais ] 
bei tnksti fontano siove kokioj koncertai, chorų
nors vietoj, kuri randasi toliau paskaitos. Gerai išsigėręs žmo- 
nuo Tautiškų Kapinių. Juk gali jr anį rytojaus jaučią, kad, 
surasti tokių vietų visi, kas tik j0 galvoj dar yra ko nors iš 
nori.—Nubudęs. vakarykščio užsilikę. O po kon-

vilties, kad, sekamas 
bus labai sėkmingas.

Pesimisto balsas

Tad 
sezo- 
—K.

įšaukia, rėkia: “Ei, ei, ei, —- 
visi iŠ dugno!

Na, tai jau čia bus kas nors 
naudingo, manai 'žmogus.

Ogi patiri, kad bus:
Jonučio koncertas, 
Birutės koncertas, 
Katriutės vakarienė, 
Gaidžių choras, 
Mariutės šokiai, 
Petriukas abėcėlę Skaitys, 
Kaziukas armonika gros, 

taip toliau... Ei, ei, ei!
Visi darbininkai neškit savo 

centus!
Kokia žmonėms nauda, jei 

kas oškos balsu pabliauna?
Visur buvęs, visko matęs, 

juokai pildai į sutinku, kad dąug pel- ,

parės, nekad
i dainos arba

ir

Nors dar vis šalta, bet mes . 
jau visi jaučiame, kad artina
si laikas, kai pasidarys trošku 
ir sunku dirbtuvėse ir ofisuo
se. Mes imsime tada vakacijas, 
ieškosim pavėsio ir g^rai, ge
rai pasilsėsim, pasimaudysim 
ir, kaip priprasta sakyti, turė
sime gerus laikus.

“Naujienos” per liepos mė
nesio karščius, kai žmonės tu
rės vakacijas, sumanė sureng
ti laivu LITHUANIA ekskursi
ją į Lietuvą.

Ekskursija išplaukia iš New 
Yorko . 19-tų dieną liepos.

Laimingi tie ekskursininkai 
(ės), kurie galės gėrėtis pui
kiais vaizdais Lietuvoj, ilsėtis 
senų šakotų ąžuolų pavėsyj, ar
ba tyrų lietuvišku upių, upelių 
irxežerų pakrantėj. Galės jnai- 
tintis skaniais prinokusiais ir 
gardžiais kvepiančiais vaisiais 
ir uogomis.

Galės kvėpuoti tyru oru ir 
praleisti laiką savo giminių, 
neveidmainingų draugų ir pa
žįstamų — smagių, linksmų ir 
vaišingų lietuvių tarpe.

Pagalvokite kiekvienas, kiek 
laimės jus laukia. Nuspręskite 
ir prisidėkite prie šios ekskur
sijos. Dar galima suspėti. Tik 
nepavėlinkite!

Pradėkite tuojau rengtis eks
kursijai į Lietuvą!

“N-nų” Laivakorčių

Dr J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 
lloi nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai] Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

j—-
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMUTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
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 į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland A^r, 
Bonlevnrd 75S£

Skyrius.

Svečiuos pas
Strikolius

pp.

/ A A
ADAM AKMAL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 dieną, 1927 met., 
sulaukęs 49 metų amžiaus, gi
męs Mazgigalių kaime, Nau
jamiesčio parapijos, Kauno rė- 
dybos. Amerikoj išgyveno 20 
metų, paliko dideliame nubudi
me 3 brolius, Kazimierą, Povilą, 
Joną ir 3 seseris: Oną Dačiulie- 
nę, Juozefą Kudulienę ir Elzbie
tą Vaitkevičienę, o Lietuvoj tė
vą. Kūnas pašarvotas, randasi 
graboriaus I^echaviČiaus koply
čioj, 2314 W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 18 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Aušros vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Broliai, Seserys ir Tėvas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lechavicz, Tel. Canal 
2199.

SELVESTRAS POCIUS

Nesenai jau buvo “Naujie
nose” minėta, kad p-nų Striko- [ 
lių duktė Stella šiemet baigė 
high school mokykla. Visi ži
no, kad lietuviai ir amerikonai 
turi paprotį švęsti baigtuves. 
Tatai pp. Strikoliai (ūkinin
kai), gyvena Crystal Lake, 
III., birž. 12 d. surengė gražių 
pramogėlę. Susirinko pp. 
Strikolių giminių, kaipo inco- 
gnito atvykome ir mes: pp. 
Kaulinai, Lapaičiai ir p. Šilei
kis. Buvo ir pora muzikantų, 
kurie gražiai 'pagrojo lietuviš
kus šokius, o svečiai pasišoko. 
P-nų Kaulinu nors dar nedide- 
lėk\ dukterys, bet jau gerai 
skambina pianų. Jos mums ir 
pietus valgant skambino. 
Skambino pianu ir p-lės Stri- 
koliutės.

Pietaujant buvo taip sakant, 
ir programėlis. Toastmasterls 
p. Šileikis padarė pranešimą, 
paaiškindamas kokiu tikslu bu
vo surengta ši pramogėlė. Kal
bėjo p. J. Kaulinas (buvęs ūki
ninkas). Jisai pareiškė, kad 
p-lė Stella Strikoliutė yra ga
bi mergaitė. Ji taipjau dirbda
vo ir mokindavosi. Ūkio dar
bas yra nelabai pakenčiamas 
jauniems žmonėms, bet abi jų 
dukterys buvo didelės pagelbi- 
ninkės tėvams ir, nežiūrint 
to, jos abi jau yra baigę vidu
rinę mokyklų. Kalbėjo p. La
paitis. Jisai nupiešė kaip sutn- 
ku yra mokintis, bet užtat pa
simokinusiam žmogui gyveni
mas esti platesnis. P-ia Kau- 
linienė padėkojo pp. Striko- 
liams už širdingų pavaišinimų. 
Pirmininkas/ paprašė pasakyt 
šį-tų ir p-lę Oną Strikoliutę, 
kuri praeitų pavasarį Irgi buvo 
graduated. Ji, kaip ir visada, 
nusišypsojus padėkojo visiems 
svečiajns. Ant galo buvo prista
tyta ir pati žvaigždė, tai p-dė 
Stella. Ji lyg susijaudinusi pa- 
ačiavo visiems svečiams Ir pa
reiškė noro stoti universitetan. 
Toastmasteris pasakęs ilgų 
spyčių, užbaigė programa.

Visi svečiai širdingai dėko
jo pp. Strikoliams už jų drau
gingumų.

Reikia pasakyt, kacį PP, Stri
koliai yra progresyviai žmonės. 
Jie skaito pažangiuosius laik
raščius ir seka lietuvių gyveni
mų. Jie gyvena ūkyje, bet kai
po draugingi žmonės, pas juos 
kiekvienų šventadienį iš Chi- 
cagos atvažiuoja keletas auto-

Palalink Kosulį, Ša!ti,*Gal- 
vagčle, Ram&tizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Geresnis nei Mustard Plaster.

mobilių trumpam laikui aplan
kyti juos ir pasilsėti. —ReportJ

Aplankė “Naujieji”
Redakcijų

Pirm poros dienų aplankė 
“Naujienas” Juozas Puodžių-J 
nas, atvykęs iš Kanados laivu, 
ant kurio jis dirba.

P-as Puodžiūnas, 
palyginamai jaunas 
jau gerokai malęs 
Gyveno ir dirbo
ten sugrįžd Lietuvon. 
Lenkijoj. Turėjo vykti iš Lie
tuvos užsienin.
Holandijoj.
Franci jų.

Pagalios 
į Kanadą,
niame laive kaipo vyrėjo pa- 
gelbininkas ir dirba jau porų 
metų. Atvykęs su laivu Chica- 
gon, jis, neturėdamas čia pažys
tamų, užsuko į

Lietuvos jaunosios ir bizniš- 
kos gentkartės pavyzdis. Labai 
gali būti, kad naujieniečiams 
teko pasimatyti su busimu lie
tuvišku milionieriu. —V. P.

nors dar 
žmogus, 

pasaulio. 
Latvijoj. Iš 

Buvo

Apsigyveno 
Paskui nuvyko į

iš Franci jos atvyko 
Gavo darbų tavori-

“Naujienas.”

S p o H a s
RISTYNfiS NAKTINIAME 

PIKNIKE
Subątoj, birželio 18 d., čer

nausko darže (Justice Park) 
įvyks .S. W. Amerikos Politi
nio Kliubo naktinis piknikas. 
Piknike bus ristynes-. Risis Po
žėla, Bancevičius, Mercereau 
(moteris r ištikę) ir kiti.

Komarui garantuojama $200, 
kad jis atvažiuotų į pikniką 
ristis su “drapiežnu dzūku”. 
Komaras buvo pradėjęs skelb
tis “ristikų karalium”, tad te
gul jis atvažiuoja pasiristi su 
dzūku.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 dieną, 6:15 valandą 
vakare, 19*27 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus, gimęs Kauno ve
dybos, Šiaulių apskričio, Užven
čio parapijos, Vaišlaukio kaimo. 
Amerikoj išgyveno 18 metų, pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Eleną, po tėvais Valaity, dukte
rį Stanislavą, brolį Joną, pus
brolį Kaz. Gedminą ir gimines. 
Lietuvoj motiną Marijoną, sese
rį Teklę, brolį Juozapą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4639 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 17 dieną, 8:00 vai ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus pavapi 
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame ’, 
Moteris, Duktė, Brolis, 
Pusbrolis ir Gimines.

• TATdotuavė patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yords 
1741.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
i Musų • patarnavhruu- 
F laidotuvėse ir kokia- 

.ne reikale, visuomet 
^esti sanžiningas ir 
M nebrangus, todėl kad 
7 neturime išlaidų už

laikymu skyrių*

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuviu Graborias 
ir BalzAmuotojau 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, Iii.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meblžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tei. (Janai 
ir 2199

mano 
užga-

1271

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

J. f, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Oiisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenno, 
Te). I^afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Ciceru 
Tel. Cicero 87.34 ir 3094 

SKYRIUS
Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

3201

. ............ . ■■■............. —.........
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogcriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina Sl„

Naujienų didžiausias 
pasiūlymas dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Sandaros Seimo

Balsuojant “S.“ kelinio kimi- ar taip, o vistick teks skirtis 
sima Dr. Draugelis paprašė i su Sandara, todėl tyli; jiems 

[sekretorių užprotokoluct, kad,mat daug geriau triukšmingai, 
jis atsisakąs balsuoti. 9 bal7 demonstratyviai pasitraukti, ne

žais prieš 2 nutarta “Sandarą” gu kad juos spenduotų.
kelti iš Bostono. Išrinkta ke- Veik niekam nedalyavujant 

i tūrių narių komisija, kuri ben- balsavime, šis įnešimas lieka 
drai su Centro valdyba išdirbs atidėtas j Šalį. Tuo posėdis rr 
planus ir nutars; kur “Sanda- i užsibaigė. —II Rep. , 
rą” kelti. Komisija ir Centro 
valdyba turės pilną teisę nutar
ti ir įvykinti tą darbą laike 3 
mėnesių. Komisijon išrinkta 
šie asmenys: adv. Kodis, O- 

j rentas, p-ia Gilienė,
nas ir Sekis. »

Skaityta sveikinimo laiškai 
su aukomis. Laiškų perskaityt- 
ta koks desėtkas. Viename lai
ške išreiškiama pageidavimas, 

visų I kad “Sandara” butų iškelta į 
raporl Pittsburghą arba Chicaga.

Tarp kitų sveikinimų buvo 
priduotas “sveikinimas” nuo 

[fašistų. Po laišku pasirašo: 
\Ex-sa nda ri eči ai.” Sve ik i n i m ų

Financial 
Finanaai*Paakoloa

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Announcements
yranellntąl

Joniškiečių Kliubo susirinkimas 
įvyks pėtnyčios vakare, birž. 17 d., 
7:30 vai. vak., Ežerskio svetainėj, 
4600 S. Paulina St. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. — Valdyba.

Ketvirtoji antradienio sesija. 
Popietinę sesiją atidarė Seimo 
pirmininkas K. J. Semaška 2 
valandą po pietų. 

Toliau eina Centro valdybos 
raportai. Buvo skaitytas Ap- 
š vietos Komisijos raportas. 
Raportas buvo prirengiąs Dr. 
Viniko. Tarp kitko raporte yra 
sakoma:

“šiais metais bendro. 
Apšv. Komisijos narių, i 
to nėra. Nelaimingi pereitų nu-' 
tų gruodžio 17 d. įvykiai su-' 
judino ne tiktai Lietuvos gy-1 
venimą, bet taipgi pastatė iš- ------- , -------
bandymui ir Sandaros narių iš-į komisija paaiškino, kas pa si ra- 1 šioje temoje: 
tikimybę bendriems 
tybės principams, 
čiai tuos bandymus

Roseland Personai
Asmenų Ieško

$2 ( VALANDĄ už darbą vaka- 
rnis liuosame laike. Jųs galit atlik
ti tą darbų gerai. Malonus ir leng
vas darbas tiktai vakarais. Nėra 
skirtumo kok| dabar dirbate dar
bų, vienok pažiūrėkit Šitų pasiūly
mų. Atsiųskit savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted st., 
Box 1)48.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemlPardAriinūi

PARSIDUODA kampas 72 y 125 
ant Pershing Rd, Labai geras dėl 
gasolino stoties; su mažu (mokėji
mu. J. J. Lipski, 4650 S. Western 
avė. Lafayette 2321.

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

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

PRADftK ŠIANDIEN

Vieša padėka nuo Draugijų 
Jurgeliu-• Sąryšio delegatų .prelegentams, 

kurie laikė prelekcijas pereitą 
žiemą, surengtas Draugijų Są
ryšio Aušros knygyne.

$ie prelegentai laikė prelek- 
cijas Draugijų Sąryšiui: Pir
mas perlegentas, K. Augustina- 
vičiite, skaitė dvi prelekcijas 
šiose temose 1. Gyvybė' ir Mir
tis. 2. Stebuklai Mokslo Švie
soje. Antras prelegentas, F. Mi- 
sius, skaitė vieną, prelekciją 

: Mokslinis Socia- 
demokra- I)0 laišku, bet atsisakė lizmas. Trečias prelegentas, J. | 
Sandarie- ’aiską skaityti. Laiške taipjau [Samulionis, skaitė vieną pre-! 
garbingai1 buvo (dėtas $1 aukų. Delegatai Į lekciją šioje temoje: Musų 2e- 

btteikė, bet deja, ne visi. Vieniji svečiai suprato, kad ne kasimės Atsiradimas. Ketvirtas 
krito patys — kili tapo paša- kmp buvę sandariečiai, prelegentas, G. Kuraitis, skai- 
linti, o treti, labai negarbingai, 1 dabar- fašistai, iškirto tokį te dvi prelekcijas Šiose temo- 
po priedanga ištikimybės San- sP°są. 
daros principams ir savotiškai 
suprantamo patriotizmo, remia 
ir skleidžia lietuvių tarpe am
žiais išdiskredituotas idėjas,— 
priešingas žmogaus laisvės iri 
lygybės principams, — idėjas, 
kurias mes šioje gadynėje va
diname fašizmu.”

Toliau šiame raporte sako
ma, kad iš Lietuvos yra atvež-! 
tas didelis veikalas, kuriame; 
nurodoma, kaip 1,000 kunigų 
valdo 1,(XX),000 Lietuvos gy-- 
ventojų. Tą veikalą butų gali-i 
ma išleisti. Raportas priimtas 
ilju rankų plojimu.

Namo Fondo sekretoriaus, 
Juozo Lėkio raportas priimtas.! ' • i , — - ----------- 1
Politinio Iždo komisija rapor-; (turbut nuo atvykimo j svetainėj (Milwaukee ir Ash- į ^SH 
tavo: p-nia Petrajtienė ir p, į Chicago ir nuo pietavimų su, land) Rusų kazokų choras duos naujaj malevota# gražiai mėlynai. 
Kasparaitis. Raportas priimtas. • fašistukais). T 
“Sandaros” redaktorius J. J Hgonis, reikia ją gydyti, o ne 
Pronskus buvo paprašytas »n*otestuoti. 
duoti pranešimą iš savo trum
pos darbuotės “Sandaroje”. Ji
sai pabrėžo, kad

PAIESKAU švogerio Kazimiero 
Strazio ir sesutės. Gyveno 2719 
Emeral.1 Avė. Kas žinot, meldžiu 
pranešt man.

J. M ARČIULAITIS, 
1809 West 46 Street, 

Chicago, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai* įtaisai

PARDAVIMUI rakandai aukštos 
rųfiies, visai mažai vartoti, už pusę 
kainos 4436 So. Campbell Avė., 1-mos 
lubos. y

— Repo; teris. tse. 1. Progresas ir jo trukdy
tojai. 2. Teologija ar yra mok- 

' slas ?n
Perskaičius ,........    .

wimą sveikina N. Radys var- Ys suminėti prelegentai 
<le Lietuvos Liaudininku Sa- prelekcijas be atlyginimo, 
jungos, kurios atstovu jis vra. Tat. D'augi|y Sąryšio delegatų 

Po to skaitoma kuopų ineši- delegatai išretškė
.n * * padėką prelegentams už tok|

f jų patarnavinfą ir pasiaukavi-
Kelios kuopos siūlo 

kišiolaikinį Sandaros 
Valdybos nusistatymą. 
Šimas sukėlė aštrius

užgirti 
Centro

ginčius.
i Sujudo visa fašistų troika. Pir
mas kalba adv. Uvick iš Det
roito. Jis pasisako, kad pirmiau 
buvęs griežtas smurto prieši-1 
ninkas, bet dabai* kitaip ma
nąs (turbut nuo atvykimo į! svetainėj 
Chicago i

Prelekcijų Komisija:
A. Grebelis,
K. Danyla,
J. Tamašauskas.

KAZOKŲ KONCERTAS

Birželio 19 d. Schoenhoffep

Automobiles

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgižių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Hupmobile
Svarbu 

Birželio Mėn. 
Išpardavimas 

Cėrtified
Išbandyti ir Užtvirtinti 

Automobiliai
5 Dienoms Dykai 

Išbandymas
Nelaukite iki paskutinės minu

tės nusipirkti kara savo kavaci- 
joms arba dėl prisiartinančio lie
pos 4 ekskursijos.

Atsilankykit dabar, kol dar 
randasi didelis pasirinkimas po- 
pulerių išdirbisčių, vėliausiu mo
delių CERTIFĮED, IŠBANDYTŲ 
IR UŽTIKRINTŲ AUTOMOBI
LIŲ, imkit karą koks tiktai jums 
patiks. )

Sekama yra tik dalis surašo 
karų kuriuos turime savo stake:

HUPMOBILE CLUB SEDAN 1924. 
'Naujai malevotas gražiai pilkai Yra 
i bumperiai, baloon tajerai, motome- 
i teris, sport šviesa, langų nuvalytojas, 
hkstra tajeras ir t. t. Taipgi yra 
I naujas setas paduškaiČių uždangalų, 
I užpakalyj skrynutė, tajerai kaip nau

ji. šis karas gražiai atrodo, naujas 
kainavo $1650, dabar $650. 

—-—

Musical Instruments
Muzikoa instrumentai

ESU priverstas parduoti savo gro- kad i žemę (dėti pinigai aug 
jiklj pianų, su 90 rolelių ir benčiumi, delis pasirinkimas biznio ir 
už $65, cash $25 ir po $10 ( mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

7 Misceūancous
lyairy 4 ,

STOGDENGYSTE
V™ Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

*r garantuojamas už $4. Automobi- 
. J------r r----- ---- —---------

rez*‘ apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo (staiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

South Side pigus lotai 36 ><123 
geriausias investavimas. / 
kad j žemę (dėti pinigai auga. 1)1- jjų trokų patarnavimas Chicagoj ir 
zlztlici nnoi rin b mine hi'/mn i »» i _ *
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVIčE & CO.
2505 W. 63rd St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pianai, vienas 5c. 
{metus, kitas rankomis grojamas, pi
giai. 1016 W. Cullerton St. J. Vacha.

LOTAI, LOTAI pigiai Stickney 
Illinois, 717 VV. 16 St., 1 augštas 
užpakaly.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale C114

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALDAINIŲ, cigarų ir notion krau
tuvė, geras biznis. Turiu parduoti 
iš priežasties ligos. 2911 W. 38 St..

PARDAVIMUI lunch room, geroj 
vietoj, netoli transforterinio kampo 
dirbtuvių distrikte, geras biznis, pigi 
renda, nebrangi kaina, 5045Vt South 
Halsted St.

BRIGHTON Park. Pardavimui 
grosernė, yra daug stako, geri fikče- 
riai. Del ligos apleidžiu miestų. Par
duosiu už gerą pasiūlymą, štai jūsų 
proga įsigyti gerą vietą,

Savininkas,
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI gerai (rengtas 
Lunch Room. Nebrangiai, 2609 
Ogden Avė. .

$100 DOVANŲ!
Duosime kas darodys, kad čia yra ne 
bargenai.

5 kambarių mūrinė bungalovv, arti 
karų, mokyklos ir Storų ........... $5,500

2 flatų po 5 kambarius medinis 
namas ant biznio gatvės, < galima pa
dirbti krautuvę i.......................... $5,500

Pirmos klesos bučemė ir grosernė, 
verta $4500, atiduosime už žmonišką 
pasiulimą.

3939 So. Kedzie nedidelis groseris,
. gerą!

čia

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard C527

paimsite užgera vieta bizniui, 
pasiulimų.

Kas norit pinigų
tiktai proga.

STANKO &
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

uždirbt, taiNESTOR,
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.

PARDAVIMUI bizniavi lotai ran
dasi labai geroj vietoj, ant South, 
Sides. Reikia įmokėti $1,700, liku-; 
dus ant lengvų išmokėjimų Atsiliep- , 
kit | Naujienas, 1739 S. Halsted St., 
Box 951.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

Esą Lietuva vra i koncertą. Lietuviams tas cho- Tajerai geri, karas turi disc ratus ir 
ras yra šiek tiek žinomas. Už-1 " “"avo

vių nuuivuižjuj* i REO 5 PASAŽI^RIŲ SEDAN 1925.
Kazokų chorui vadovauja Ser- J*1 yra 4. durįįj ofr‘?2p?ile ualteVt 

sai paureze, kuo dabar Lietu-' ',s todėl negalys užgirti dabar- gojus Sokolovas, kuns 1915 m. užbaigtas turtingo, velour, gerame 
voje demokratybė ir žodžio lai- tinio C. Vald. nusistatymo (ku- baigė Maskvos konservatoriją ir mechaniškame nauJaR kaina- 
...... fašizmo Į ns heleU dienų atgal jam pil- unįversitetą. Sokolovas yra vo abar $77 '

gan gabus dirigentas ir kompo- HUPMOBILE 8, SEDAN, 1926. Ori- 
■ •* • i ginalė 2 atmainų mėlynos malevos.

TZ 4. X K,.i; inhni i I Viršus, fenderiai ir upholstery labai Koncertas žada būti L oai (- . gerame stovyje, ^negalima atskirti nuo 
vairus. Programa prasidės 3 naujo. Tajerai5 natdi. Baloon typo, 

i TSlrifttni iė knlnn 4 brekiai ir t. t. pilnai prireng-vai. po pietų. I ikietai is Kalno t ](ajrtavo $2475_ (|abaf
galima gauti “Naujienose’. $1475.

Apie perversmą praeitą metą jis koncertavo Lie 
iis pataria tylėti ir mėginti tai- tuvių Auditorijoj, 
kintis su smurtininkų valdžia. ]

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

Kreipkitės:
5833-35 So. Western

Tel. Hemlock 6151

galima 
mainys

Avė.

BARGENAS
2 aukštų mūrinis naujas na

mas, Storas ir flatas viršui, beis- 
mentas, aržuolinis trim ingus, 
vėliausios mados, prie karų lai- 
nefi Parduosiu visai pigiai ar
ba mainysiu ant lotų ar Cottage.

CHAS ZEKAS & CO.
4454 So, Western Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

džganėdinimą. (vedam elektros dra- 
cus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

svė yra prislėgta (>o i 
letena, bet Lietuvos Žmonės vis' patiko).
tik laikosi savo principų. P-a.s P-a» S. Kodis nurodo, kad. zitorius< 
Pronskus pasižadėjo ir toliau i Sandara stovi už demokratinius 1 
kovoti fašistus ir laikytis seno j principus, 
nusistatymo
kvietė visus sandariečius dėtis. stituciją 
prie bendro darbo 
naudai.

Buvo pakeltas trečioj sesijoj , 

atidėtas klausimas, tai “San-, 
daros’’ perkėlimo klausimas. 
Šį klausimą delegatai diskusa- 
vo gana šaltai. Delegatai pa
reiškė, kad veik visos kuopos 
reikalauja “Sandarą” kelti i„ 
Bostono į kurį kitą miestą. Esą 
Reriau butų kelti “Sandarą” į 
Pittsburghą, Phitedelphią arba 
Baltimorę. P-as 
kodėl “Sandara”

Sokolovas yra'
PARDAVIMUI saliunas ir viešbu

tis, kaina visai nebrangi, randasi 
Wisconsin valstijoj. Atsišaukit j 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., Box 
950.

o Lietuvos smurti- 
politikoje. Jisai' įlinkai sulaužė Lietuvos kon- 

nuversdami teisėtą 
Sandaros”' valdžią ir paskui dar syk| pri

siekę pild^'ti konstituciją, vėl
.. . 1 ūj sulaužė Seimų išvaikyti. To

tai Valdyba negalėjo kitaip
pasielgti kaip pasmerkti tokius
smurtininkus, nes- kitaip būti)

• nusidėjus prieš Sandaros prin
cipus. Kalba tuo klausimu daug 

jv. delegatų — Krukonis, Vaidy- 
te, Orentas, Gasiunas, Paulaus- 

• kas, Rugis, N. Radys (pastara
sis stačiai pareiškia, kad jis 

Badys' nurodė sarmatytųsi pasisakyti priklau- 
reikia perkel- s?8 San(hirai W metų, jei 

ti į kitą vietą. Pasak jo, Bosto- jnebutl* įgirtas C. Valdybos 
nas nėra didelė kolonija bizniš-! nusistatymas).
ku ir susisiekimo atžvilgiui! I’asistuojantys atstovai, ma- 
Chicaga ir New Yorkas esą di-! tydami pralaimėjimą, tiesiog 
džiausi lietuvių centrai, ypač: Pak^ia triukšmą, kad tik su- 
New Yorke žinių gavimas yra trukdyti balsavimą. Bet visgi 
daug greitesnis ir susisiekimas nr*e balsavimo prieita ir C. 
parankesnis. O kita, Chicagoje Valdybos nusistatymas tapo už- 
sandariečių esą visai nedaug, girtas 11 balsų. Balsuojančiais 
todėl neapsimokėtų “S.” Čia Prieš demonstratyviai užsirašė 
kelti. Jisai taipgi ragino san- adv. Uvick (kuris pats prisipa- 
dariečius kreipti daugiau dė- žino, kad tik keletą dienų at- 
mesio į biznio pusę. P-as Pau- gal pilnai pritarė Valdybos 
lauskas nurodė, kad Chicaga veikimui ir nusistatymui), Kru- 
yra gal didžiausia lietuvių ko-! konis, Gasiunas ir Dr. Dran- 
lonija. Biznieriai Chicagoje gelis.
esą turi išplėtoję savo biznius. Po balsavimo ir triukšmui 
ir kai kurie jų esą gerokai pra- aptilus skaitomas daugelio kuo- 
lobę. New Yorko ir Bostono pų įnešimas suspenduoti visus 
biznieriai paskendę skolose ir tuos, 
vargais negalais besiverčią. 17 d.'gruodžio perversmą ir ei- 
Todel jis pataria kelti “S.” į na prieš C. Valdybos (Sanda- 
Chicagą.

PARDAVIMUI restaurantas. Tu
riu parduoti tuojau, randami geroje 
vietoje. 2507 So. Halsted St.

C. Valdybos

kurie užgiria ar teisina

Naujienų didžiausias 
pasiūlymas dar nėra 
galutinai prirengtas. 
Atidarymo praneši
mas yra perkeltas ant 
subatos, birželio 18.

ros) nusistatymą. Nors šis įne
šimas daug griežtesnis, bet jis 
ginčų nesukelia. Delegatai pra
leidę vieną aštrų susikirtimą 
aprimsta, taip sakant, pasida
ro tyla po audros. Orentas ban
do taikinti, kiti atstovai irgi 
nekalba. Tai opus klausimas 
ir nė vienas nenori griežtai 
reikalauti, kad fašistuojančius 
narius suspenduoti, nori dar 
palaukti: bene pasitaisys. Pa
tys fašistuojantys delegatai tur 
būt irgi jaučia, kad jiems šiaip

___ VVITJ.YS KNlbHT BROUGUAM 
——1925, 6 cilintlerių. Maleva

j mainų, pilka. Apsiūtas pilko velour, 
Į gražus viršus, ketverios durys, bak- 

■ 11 siukns iš užpakalio, pilnai prirengtas, 
J i naujas kainavo $2285, dabar $1250.

! Hupmobile 8 Coupe 1925,
. 4 Pass ..............-....................... $1375

x 1 Buick Master 6 Sedan 1926
. , .1 — E<(uipt ..... ............................   1275

kaip IT kada Hupmobile 4 Coupe 1925
Refinished ...........................

Huomobile Touring 1924.
------------------------------ ----- ------------- i Full Eųuipt ........... .................

Humboldt Park Lietuvių Pol Khubo' Oakland Sedan 1925, 5 Pass. 
mėnesinis susirinkimas atsibus 16 d. Orig. Paint ............................
June, 1927 m. at Humboldt Park star Coach, 1925, 5 Pass. 
Meccobe svetainėj, 1621 N. California Orig. Paint .............................
Avė., Chicago; III. 7:30 vai. vak. Hupmobile Touring 1922 Duco 
Visi nariai malonėkite būti ant susi- 
rinkimo, nes yra svarbus reikalas.

— Sekr. A. Vaiskia.

i

Announcements 
_ Pranešimai___  

r<as, ką, kur, 
rengia, veikia ar kviečia

Orig. Paint ..

Orig. Paint

875-

475

375

225

225finish ............................
Oakland Landau 1926 fu 11

Eųuipt ........ ..................
. Jei jųs Čia nerasite ko norite šia-

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų me KUra§6( atsiminkite, kad mes turi- 
pamokos (vyks šj vakarą, 7:30 vai. me (Iar daugjgu karų parodymui ir 
vak., Mark White Sq. svet., (Library Dasirinkimui. Atsiminkit ir reikalau- 
Room). Visi nariai bukite laiku ir Į kit DYKAI NARYSTĖS i HUPMO- 
naujij atsiveskite. — Valdyba. ; rilE SERVICE CLUB. Jums nerei- 

-------------- ! kės nieko mokėti už narystę ( kliubą, 
PranešimasSLA. 36-toa kuopos na- ar pirksitd nąują ar seną HUPMO- 

riams. SLA. 36-tos kp. extra susi-1 BILE, ir tai bus verta daug dolerių 
rinkimas (vyks 17 d. Birželio (June),' kasmet.

875

EXTRA pardavimui grosernė, gera 
vieta, parduosiu pigiai. Priežastį pa- 
tirnit ant vietos. 4508 S. Marshfield 
Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
rendos $20. 6286 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI piekamė, senai iš
dirbtas biznis, dirba 3 darbininkai, 
gera vieta lietuviui, Naujienos, 1739 
So Halsted St., Box 952.

PARDUOSIU gerai (rengtą ir pui
kų pelną nešančia bučemę ir groser- 
nę. nemokančius biznio pamokysiu — 
arba mainysiu i lotą, geroj vietoj su 
priedu.

Kreipkitės
, 2159 W. 22nd PI.

1927, 7:30 vakare, Chicagos' Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. (di
džiojoj svetainėj, an

Siame susirinkime
bos jgaliotinis paskelbs ŠLA. P. T. 
nuosprendj 36-tai kuopai ir jos ap
skustiems nariams

šiame susirinkime visi nariai turė
tumėte dalyvauti be jokio atsisakymo.

Pirm. J. Yuknis, 
Sekr. A. Lietuvninkas.

pild. Tary-

GEROS IŠLYGOS
Gambill.ifotor Co. Ine.

Hupmobilių Dastatytojai

2230 So. Michigan Avė.
Calumet 5800 

Atdara vakarais ir nedėlioj

Exchange—Mainai
AUKSO MAINOS PIEKORIAMS
IŠSIMAINO puiki pekamė, daro

mas labai geras biznis, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo ne pai
sant apielinkčs, arba ant loto, ar au
tomobilio.

IŠSIMAINO puikus namas, Storas 
ir 4 fletai, mainysiu ant farmos.

IŠSIMAINO puikus muro namas po 
4 kambarius, mainysiu ant Cottafces, 
toliaus iš miesto

IŠSIMAINO muro Cottage su 2 lo
tais kampineis, , mainysiu ant bučer- 
nės, su virš Yninėtais reikalais kreip
kitės,

4108 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107 

Klauskit Juozo Osinskio

PRANEŠIMAS
Skaitau už reikalą, pranešti gerbia

miems Chicagos ir apielinkės lietu
viams, kad aš, Jonas Miškus, tikėda
mas vien j teisingą pirklybą ir neno
rėdamas nusidėti lietuviams ir kad 
toliaus palaikyti savo gerą reputaci
ją tarpe žmonių; visai savo liuosu 
noru buvau priverstas nuo gegužės 
1-mos 
Juozo 
dirbau
Tuomi griežtai protestuoju jo (Bu
driko) paskleistoms Žinioms (vai
riuose 
prašalino iš savo krautuves’1, 
yra netiesai

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Real Estate Ėor Sale
N-mai-Žemė Pardavimui

dienos š. m. pasitraukti (š 
Budriko krautuves kurioje aš 

už pardavėją virš 4 metus.

laikraščiuose, kad Jis “mane
Tas

Aš pats pąsitAiukiau.
JONAS MIŠKUS.

3352 S. Halsted St.,
Chicago, III.

PAIEŠKAI! vyrų ar merginų, 
apslpažinusiu gerai su Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

PUIKUS mūrinis namas, 5 ir 6 
kambarių ant 2 lotų, 2 karų gara
žas, fumasu šildomas, kaina $12,000, 
5831 So. Sangamon St. Savininkas 
randasi:

5548 So. Sayre Avė.
Tel. Prospect 5736

VYRŲ ARBA MOTERŲ
Kurie nori dirbti ir kurie nori už

dirbti daug pinigų, kad pasidarius 
neprigulmingais ir uždirbus užtekti
nai pinigų Darbas pilną arba dalį 
laiko. Patyrimas nereikalingas. Už
dirbsite nuo $40 iki $60 į savaitę. O 
j tris mėnesius jų galėsite uždirbti 
nuo $90 iki $160 j savaitę.

Matykit
M R. BARTKUS,

7 Wost Madison St., 
Room 502

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, rendų $85, kaina $5800. J. 
Plashtha, 1625 S. Jeffersęn St.

PARDAVIMUI lotai su mišku, ar- 
žuolai, ant Kean Avė. priešais Tautiš
kų kapinių, kas norit galit nupirkti 
ant biznio. Del informacijų kreip
kitės pas kunigą,

L. L. BRODAVIČE
83 Kean Avė., Justine Park Chicago

Lown. Phone Willow Springs 46

Farms For Sale
IJHai Pai^rimĮd ______

FARMOS .
Pardavimui arba mainymui, 

200 akrų, gera žemė, prie dide 
lės upės, graži vieta, parduosiu 
su gyvuliais ir mašinoms.

80 akrų Wis. valstijoj, Adams 
County parduosni pigrini arba 
mainysiu į ką nors.

Farma prie Chicagos, 35 akrų 
ir 15 akrų, ant šitų farmų yra 
proga padaryti daug pinigų 
Kurie norite laimėti, kreipkitės 
pas

Elektros Kontratkorius 
(vedam dratus j senus ir naujus na
mus. Taisom. RADI O parduodam 

taisom. Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

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

ir

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. ? RAMANCJDNI3

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

Financial
Finansai-Paskoios

Tel. Wentworth 6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’ 

SOUTH TOWN HEAT1NG 
M. J. SCHULTZ, 

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

6810 So. Morgan St.

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

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

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

Mes paskolinsime jums $100—$200 ii 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

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

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, Ha

dai ir pertaisymas. Cementinis dar
bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 metų dėl iš
mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
Calumet 1012.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai’ 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontra«tus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

AR JUS NORITE
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

' Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame liesimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
1507 W. Madison Street


