
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily new»

PUBLISHED BY LITHUANIAN NBWS PUBLISH1NG CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, III nois 

Telsphone Roosevslt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
..   I I ■ I ■ I  ...................................................... U J

VOL. XIII ' Kaina 3c

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entared ai Mcond CIbm MatUr Maroh 7, 1914, at tha Poit Offloa of Chlcaio, DL« 
undar tha Act of March I, 1871.

/— 1 ............. 1 1 ------------------ ■

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY Tkt LITHUANIAN NEW8 PUBLISH1NG ęO.. INC.
1739 South HaLted Street. Chicago, Illinois 

Tclaphonc Roosevslt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

437 No. 110

Britų valdžia ginkluojasi 
streikui nuveikti

Streikininkai atsisakė pri
imti Maskvos pašalpą

Karo veteranai reikalauja pa
keisti prohibicijos įstatymą i

Britų valdžios prisiruoši
mai streikui nuveikti \

Reikalauja atšaukti visuotiną 
streiką be sąlygų; streikan

Britų darbininkai atmetė 
sovietijos pašalpų

audonųjų profesinių sąjungų 
250,000 rublių čekis su pade-

šaukiama daugiau žmonių

LONDONAS^ geg. 9. — Lon
done šiandie dedasi scenų, ku
rios primena 1911 metų rugpjū
čio pradžios dienas — dienas 
ruošimos! karui. Vaizdingomis 
uniformomis sargybinius visur 
pakeičia rudais khaki apsitaisę 
kareiviai. Kareivių būriai pa
raduoja ties karo departamen
tais. Kareivinėse eina skuboti 
prisiruošimai; šarvuotieji auto
mobiliai aprūpinami amunicija. 
Žygiuoja kartas nuo kaito ka
riuomenės būriai, siunčiami į

ka grąžintas Maskvai

LONDONAS, geg. 9. — An
glijos profesinių sąjungų kon
greso vykdomoji taryba atsisa
kė priimti pinigus iš Rusijos 
raudonųjų profesinių sąjungų, 
atsiųstus Britų darbininkų vi
suotinam streikui paremti.

Maskva buvo atsiuntus čekį 
sumai 250,(MM) rublių (125,000 
dolerių), tečiau Britų profesi
nių sąjungų kongresas tą čeki 
grąžino Maskvai atgal.

Kongreso vykdomosios tary
bos narys E. L. Poulton pasakė,

“pavojingasias vietas”, 
kia maistu prikrautų 
gurguolės, kareivių ir

'frau- kad taryba, apsvarsčius dalyką, 
vežimų nutarus gražiai padėkoti ru- 
jarvuo- sams už paramą, bet kartu pra-

Chicago, III. Pirmadienis, Gegužis May 10 d., 1926

(Pacific and Atlantic Photo]
Vaizdelis potvynio, kai Los Angeles upė išsiliejo. Tame potvynyj žuvo du žmogų

Lenkams nevyksta sudaryt 
ministeriy kabinetas

Italy fašistą tarpusavio 
kautynės Turine v

Karo veteranai kovos už 
alyirvR

Protestui pi’ieš prohibiciją Lai
svės) Stovylą New Yorko uo
ste papuošė goduliais

NEW YORKAS, geg. 9. — 
Pasaulinio karo veteranų suva
žiavimas, kuriame dalyvauja 
delegatai iš trisdešimt dviejų 
valstijų, vakar įkūrė Nacionalę 
Pasaulinio Karo Veteranų Le
ngvo Vyno ir Alaus Sąjungą

Neleido savininkams kirsti 
algy angliakasiams .

KANSAS CITY, Mo., geg. 9.
Southwest Coal Operators 

Association buvo kreipusis į 
Kasyklų Darbininkų unijos pre
zidentą John L. Lewisą, pra
šydama, kad unija sutiktų per
žiūrėti algų kontraktą ta pras
me, kad mokamos dabar kasyk
lų darbininkams algos butų nu
mažintos.

Angliakasių vadas atsakė,

Revoliucija Nikaraguoj
Federalės kariuomenės raiteliai 

puolė revoliucininkus

MANAGUA, Nikaragua, geg. 
9, — Praneša, kad federaliai 
raiteliai puolę revoliucininkus 
iT~ išviję juos iš Agua Agria. 
Pirma federalė armija žygiuoja 
į Ramą, kur kaip rytoj laukia
ma aštraus susiėmimo su levo- 
liucininkais.

Hevoliucininkams paėmus 
Bluefieldą, amerikiečių gyvybėj

(league). Suvažiavimas priėmė kad kasyklų savininkų prašy- 
rezoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad prohibicijos įstatymas bu

tų automobilių lydimos. Parkai nešti, kad tos paramos ji nega- tų pakeistas taip, kad butų lei- 
paverčiami kariuomenės stovy- H 
klomis, kiti vėl streiklaužių šo- 
feriaujamų ir aptarnaujamų 
omnibusų sustatomomis vieto- • 
mis, ir gi kareivių dabojamo-1 
mis. i 

Premjeras Bakhvin vakar per 
radio vėl paskelbė, kad valdžia 
nė žingsnio nesitrauksianti at
gal ir visomis savo jėgomis sau
gosianti ir ginsianti Britų kon- - 
stituciją. l aika galinti būt at- Schneider vakar kabeliu pasiun-( 

tė Britų srteikininkams 100 do
leriui paramos. 

Kongrcsmanas Sihneider, re- 
publikonas, yra VVisconsinc val
stijos Darbo federacijos vykdo
mo jo komiteto narys.

priimti, ir čekis grąžinamas.

Kongresmenas siunčia 
$100 Britu streikinin

kams'

sta gaminti ir pardavinėti tik
ras alus ir lengvas vynas.

i Reikšdami protestą prieš pro
hibiciją, keli karo veteranai, nu
vykę į Bedloe salaitę, uoste, 
Laisvės Stovylą apkaišė gedu- 
liais. Kareivių sargyba bandė 
juos suimti, bet nepavyko.

ir 
norma, sutarta ir pasira- 
1924 . metų .gegužės mė- 
hegali būt pakeista iki 
metų balandžio 30, taigi

mo unija negali išpildyti
algų
syta
nesį, 
1927
kol dabartinis kontraktas pasi
baigs.

Sakytai asociacijai priklauso 
keturių pietų vakarų valstijų 
— Kansašo, Missouri, Arkansa- 
so ir Oklahomos kasyklų
savininkai.

ir turtui saugoti kfantan išso
dinta Jungtinių Valstijų laivy
no kareiviai.

Nikaragvos valdžia stropiai 
sergėja visus uostus, kad nelei
dus revoliucininkams gabentis 
ginklų iš Meksikos.

Del ko Anglijos darbi
ninkai kovoja

VVAS1I1NGTONAS,
VVisconsino

geg.
kongresmenas

siekta, bet taikos deryboms pra
dėti pirma turįs būt be jokių 
sąlygų atšauktas visuotinas 
streikas.
Sąjungų vadai šaukia daugiau 

darbininku streikan

J valdžios skelbiamą darbi
ninkams kovą profesinių sąjun
gų kongreso vadai atsakė tuo, 
kad pašaukė daugiau darbinin
kų streikan, — pašaukė, taip 
sakant, “antrąją apsaugos lini
ją”. Be kita įsakyta mesti dar
bas transporto darbininkams, 
dirbantiems didžiuliuose malū
nuose Liverpuly, Seacombe, 
Birkenheade ir kituose mieytuo- 
se; streikan pašaukta taipjau 

guzo darbi-

9 Referendumas dėl prohibi 
cijosNorvegijoje

Olandų darbininkai pa
skyrė $24,250 Britų 

streikininkams

OSLO, Norvegija, geg. 9.
Parlamentu priimtu vakar ta
rimu, ^teinantį spalių mėnesį 
Norvegijoje įvyks visuotinas 
balsavimas išspręsti klausimui, 
ar žmonės nori, kad svaigiųjų 
gėrimų uždraudimas butų at
šauktas, ar ne.

amstebdamas, Olandija, Kongreso antstolis areš- 
geg. 9. Niderlandų profesi- • duotas kaipo munšai- 
nių sąjungų kongresas nutarė 
pasiųsti 5,000 svarų (24,Z50 
dolerių) paramos streikuojah- j 
tiems Anglijos darbininkams.

ninkas

9.

LONDONAS, geg. 9. — Del 
valdžios tvirtinimų, kad visuo
tinas stYeikas esąs paskelbi- 
m^B^kovos konstitucinei Britų 

j valdžiai, profesinių 
| kongresas oficialiai pareiškia, 
j kad tai yra netiesa:

OKLAHOMA CITY, Okla., , 
geg. 9. — Rytinėj Oklahomos ‘stitucij^ J1O ‘7. 
valstijos daly vakar'siautė tor- kasyklų
nadas (audros verpetas), kuris žmoniškesnes 
perėjęs šimto mylių ruožu pa
darė daug žalos.

Be sugriautų namų ir kito
kios materialės žalos buvo dar 
du žmonės užmušti ir apie ke
turiasdešimt sužeisti. Ypač gj LOUIS, Mo., geg. 
skaudžiai nukentėjo Mųrse mie- penki < ‘ * * 
stelis, Oklahomos kauntėj, kur banditai vakar puolė 
keliolika namų sugriauta.

Tornado Oklahomoj 2 už 
mušti, 40 sužeisty sąjungų

streikas 
atkreiptas ne prieš krašto kon- 

l jis paskelbtas tikslu 
i darbininkams 
gyvenimo sąly

gas.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

VARŠUVA, geg. 9. Prem
jero Skrzynskio valdžiai rezig
navus, respublikos prezidentas 
turi vargo dėl naujo ministerių 
kabineto sudarymo.

Buvo pakviestas liaudies par
tijos vadas Witos, kurs pir- 

Įmiau jau du kartu buvo prem
jeru. \Vitos apsiėmė, bet pas
kui buvo priverstas atsisakyti, 
nesugebėjus naujo kabineto su
organizuoti. Po jo buvo pa
kviestas socialistų atstovas Ma- 
rek, liet ir .tas atsisakė.

Pagaliau prezidentas pakvie
tė premjeru atstovą Chacinskį, 
krikščionių demokratų partijos 
žmogų. Pastarasis yra taip ne
žymus ir nežinomas asmuo, kad 
kai kurios lenkų legacijos už
sieniuose, pasirodo, dagi jo var
do niekados negirdėjusios, x ir 
todėl, susirūpinusios, kreipėsi j 
Varšuvą dėl smulkesnių infor
macijų apie naująjį ‘valdžios 
galvą.

Meksikos maištininku 
žygis nepavyko

l MEKSIKOS MIESTAS, geg..
Gautas radio pranešimas 
kad Amadeo ir, Dido Vi- 
broliai, su trimis šimtais 
ginkluotų maištininku 
Acapulco, pajūrio miestą

9.
sako, 
dalės,

Į gerai
1 puolę
Guerrero valstijoj. Distrikto fe
deralės kariuomenės vadas, ge
nerolas Amarilius, su savo jė
gomis betgi maištininkus skau
džiai sumušęs, ir jie. palikę 
nukautuosius, pabėgę į kalnus. 
Federalės kariuomenės trys
karininkai buvę sužeisti.

Byrd išskrido j žiemių 
ašigali

NEW YORKAS, geg. 9.
New York Times gavo telegra
mą, kad komandorius Richard 
Byid šį rytą kaip 1:50 vai. iš 
savo bazės Špicbergene išskri
do į žiemių ašigalį. Kelionė iš 
Špicbergeno į ašigalį yra apie 
720 mylių.

MOKINĖ PRIGĖRĖ

KNIGHTSTOWN, Ind., geg.
9. — Mažame vietos parko eže-

daugian elektros ir 

ninku.
Darbininkų vadai 

jeigu visa “antroji 
apsaugos linijos” busią pašauk
tos streikan, skaičius streikuo
jančių darbininkų sieks dau
giau kaip 6 milionus.

-Taikos darymo pastangos
Tuo tarpu įtakingi abiejose 

pusėse žmonės daro pastangų 
prikalbinti valdžią ir darbinin
kų vadus, kad jie sutiktų pri
imti lordą Readingą kaipo arbi- 
tratorių tikslu vienu kartu pa
baigti kaip visuotiną streiką, 
taip ir kasyklų savininkų pa
skelbtą lokautą, r \

Izmdono vyskupas 
per parlamento narį ir geležin
kelių darbininkų sąjungds sek
retorių J. H. Thomasą pasisiū
lė profesinių sąjungų kongre
sui ir valdžiai būti profesinių 
sąjungų kongreso tarpininku. Irė.

sako, kad 
ir trečioji

taipjau

Belgijos darbininkai re
mia Britu streiką

OSTENDAS, Belgija, geg. 9.
Belgijos darbininkų sindika

tų komitetas nutarė teikti mo
ralinės ir materialinės 
mos Anglijos 
taipjau išleido
visus belgų darbininkus, 
jie padėtų savo draugams 
glijoje laimėti kovą.

WASHINGTONAS, geg.
Viename vietos viešbuty va

kar buvo areštuotas atstovi! 
Laito anstolis Clarence Ulery, 
kuris bus išduotas jo reikalau
jančiai Virginijos policijai. 1'1- 
ery namai yra Fort 
Heightse, Virginijoj, 
vyriausybei padarius 
namuose, rasta juose
degtinės varykla ir nemaža pri
darytos degtinės.

Del streiko Anglijoje, 
Kuboj užsidaro tabo

kos fabrikai

9.
stipriai . apsiginklavę 

i Hodia- 
mont banką ir paspruko su 
apie $12,000 pinigų.

Meyer 
ir vietos 
kratą jo 
įsitaisyta

para- 
streikininkams, 

atsišaukimą į 
kad 
An-

Didelis Belgijos bankas 
užsidarė

HAVANA, Kuba, geg. 9.
Del visuotino streiko Anglijoje, 
tabokos eksportas visai susto
jo. 'labokos pramonė Kuboj 
yra viena svarbiausių, ir dabar 
jai ghesia rimtas krizis. Kai ku
rie fabrikai jau vakar užsida
rė.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

’ BRIUSELIS, Belgija, geg. 9. 
— Antverpene vakar užsidarė 
didelis Banque Credit Populai- 
re, turėjęs devynis savo sky- 

SPR1NGFIELD, 111., geg. 9,'rius ir 300 agentūrų. Per praei- 
Pilietis Dean Flynn, 37 me- savaitę jis išmokėjo apie 22 

tų, nuo gėrimo gavęs proto pa^ 
mišimą, įsiveržęs į fa emerio'
Vannoy namus, paleido į jį ke- que Populaire pour l’Arrondis- 
letą šovinių, bet nepataikė, ir 
taimeriui pavyko ištrukti lau
kan. Tada pamišėlis tuo pačiu 
revolveriu pats sau galą pasida-

Šovė farmerį, paskui 
pats galą pasidarė

Antras didelis bankas Ban-

sement d’Anvets — pranešė 
savo klientams, kad kas norės 
atsiimti daugiau kaip 1,000 
frankų, turės duoti apie tai pa
reiškimą iš anksto.

^ORRS:
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę; kartais 
$ali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina;
mainąsis vėjas.
■ Vakar temperatūra 
kai siekė 65° F.

Šiandie saulė teka 
džiasl 7:57 valandą.

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau' 
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite Į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.^2, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. /

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis 30

vidutinis

vidutiniš-

5:36, lei-

TURINAS, Italija, geg. 9.
Vakar Turine įvyko aštrios fa
šistų tarpusavio kautynės, ku
riose keliolika asmenų buvo pa
šauta, o vienas fašistas mirti
nai sužeistas.

Kautynės įvyko dėl to, kad 
būriai jaunų* kraštutinių fašis
tų, viso apie 300 asmenų, su
ruošė dvi demonstracijas, ne
bodami, kad vietos fašistų or
ganizacijos vadas, atstovas 
Tlruno Gemelli, nepritariąs 
kraštutiniams elementams, bu
vo demonstracijas užgynęs.

Anglijos žurnalistai ne
rašys laikraščiams, lei

džiamiems su streik
laužių pagalba

LONDONAS, geg. 9. — An
glijos žurnalistų draugija nuta
rė nerašyti tiems laikraščiams, 
kurie šio visuotino streiko lai
ku bus leidžiami su pagalba 
streiklaužių raidžių rinkėjų, 
mašinistų ir kitų streiklaužių 
darbininkų, dirbančių mechani
niuose laikraščio departamen
tuose.

i Toks nutarimas žurnalistų 
draugijos buvo priimtas beveik 
kaip yienu balsu. Vien tik gru
pė laikraštininkų, kurie daro 
laikraščiams pranešimus iš par
lamento darbuotės, atsisakė to
ki nutarimą priimti ir jo lai
kytis. Jie dėl to bus iš draugi
jos pašalinti. >

Tai žurnalisH draugijai pri- 
'klauso visų Airijos laikraščių 
rašytojai.

r

Meksikoj sustreikavo 
batų siuvėjai

AiEKSIKbS MIESTAS, geg. 
9. — Vakar sustreikavo apie 4 
tūkstančiai» darbininkų, dirban
čių didžiausiuose Meksikoj I«- 
celsior batų fabrikuose. PrV 
batų siuvėjų streiko prisidėjo 
taipjau daug .batų krautuvių 
tarnautojų.

Septyni žmonės sužeisti 
gatvekarių kolizijoj

EAU CLAIRE, Wis., geg. 9. 
~ Grand Avenue vakar dvįem 
gatvėkariam susimušus buvo

rėly braidydama vakar prigė- pavojingai sužeisti septyni pa- 
rė vidurinės mokyklos mokinė, sažieriai. Keletas kitų asmenų 
Margareta VVilliatnsoniutė. į buvo lengviau sužaloti.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigu 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš- 

mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;
2. Naujienos siunčia per Koperacijos 

Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00; \

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.-

' Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



Kas Dedasi
Lietuvoj

m išradėjas
----------- .Mariampolės gyventojas Ka

zys Bukaveckas, gyv. Petro Ar
mino g. Nr. 3, pernai, sausio 26 
d., Prekybos ir Pramonės De
partamente Nr. 2163, į regis t ra- 
vo ir užpatentavo savo išradi
mą—“Trikampė vėjo stotis”. 
Ta “stotis”, išradėjo nuomone, 
pralenkia visus lig šiol primi
tyvius vėjo įtaisus—malimus,

I dens jogą sunaudoti. Jis pa
remtas gamtos ir kombinuotais 
naujosios tek nikus dėsniais, 
išradėjo nuomone, labai lengvai 
pritaikomas mažiausioms ir di
džiausioms musų upėms. Še
šupės vandens tekėjimo jėga 
jau daug sykių mėginta pa
jungti ties Kalvarija, Mariam- 
pole, Pilviškiais, Kataucizna 
(netoli Naumiesčio), bet tie mė
ginimai padarę didžiausių nuo
stolių ir nusivylimo, nieko kon
kretaus nedavė. Po Mariam- 
poe, Šešupės jėgos išnaudoji
mui, ją užtvenkti, visai nesenai 
2,000,(XX) markių (apie 10.000 bereikėtų nė žibalo, ne anglių,

turbinas ir 4.t. Ją galima nau
doti visokiam vėjui pučiant. Ji 
nebijo vėtrų ir audrų. Tinka 
nedideliems ūkiams — galima 
malti, kulti, akselį piauti, vil
nas karšti, milus velti, net 
elektrą gaminti ir t.t.

Antras išradimas šiemet, ko
vo 10 d., l*r. Dep-tė Nr. 2923 į-
registruotas ir užpatentuotas, 
vardu “Gidro-motoras-piuklas”. 
Jo tikslas—tekančių upių van-

dol. sunaudota, o naudos nė už- 
centą nepadaryta. Pripįrkta ir 
prigabenta medžiaga sunyko, 
žmonės dėję pinigus, tikėda
miesi daug gero padaryti, apsi
vylė ir dabar to viso turto li
kučius ir varžytinių pardavus, 
vargu bau susidarys 2000 litų. 
Puikiausi teorijoj, Šešupę pa
jungti, pienai, praktikoj kaip 
kiaušiai ant akmens sutiško.

Bet idėja nežuvo. Gerb. Ka-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREE# 
Tel. Kedzie 8902

3511-10
Arti 

C H!

I

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstama lietuvių 
tenoro. Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12\colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ 
193GrandSt. Brooklyn, N. Y.

už Indelius200% APSAUGA
Tai yra geriausis investmentas, kokį 
kada-nors Amerikos lietuviai yra girdėję 
Nedaro skirtumo ar indėsi $100, $200, $500, 

' $1,000 ar $10,000 arba bile kokią sumą, visiems 
bus, mokama 9 nuošimčiai į metus ir prisiun
čiami Jums kas pusė mebvpo 4 ir pusė nuo
šimčio. w <
Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Dole
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau. Visi indėliai apsaugoti 
dviguba apsaga — 200%. Už indėlius Bankas 
išduoda atatinkamą liudijimą.

i Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų vi-, 
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at- i sako už Banke padėtą indėlį dviguba atsako
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas4 indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir
sykiu apsaugą. apsaugos nė negali būt.j Nuošimčiai pradeda nustos dienos kai bankas 

£ gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems j mėnesiam — grąžina sumą ir. likusius nuošim-5 čius. Pasinaudojant telegrafo parankamais 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji-

J mui pas musų korespondentą — NAUJIENŲ 
? BENDROVĘ.
| Paleiskit Jūsų Dolerius į darbą ir pareikalau- 
S kit iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).

į LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Kaunas, Lietuva

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės į 

naujienos
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

TTAUJIEKOS, CMčitgot UI.
——— . ———-------------------------------- - — -

i 
zio Bukavecko žila 70 metų gal
vą nesnaudė. Jis suviršum me
tus galvodamas braižė planus,
mezgė neatmezgamus teknikos 
mazgus, nagrinėjo gamtos dės-’ 
nins ir padarė išradimą, kurį
pavadino ‘Miidro-motoras-piuk- 
las”. To išradimo kombinuo
tas paslaptis, be tam tikrų teo
remų ir braižymų, nėra galimy
bės spaudoj išdėstyti. Išradė
jas tikisi tuo išradimu Lietuvos
upes pakinkydamas didelę piy 
žangų ir net pramonėj perverk 
mą padaryti, nes vandens jėgas 
sunaudojant, be tvenkime, ne [Pacific and Atlantic.Photo]

Louis Humphriei, (Tampa,

duoti prižadus kiek daug gero 
gali padaryti organizacijai.. Di
džiuma susirinkusių visuomet 
pavedą pinnenybę tokiems as
meninis, kurie moka gerinus 
priekyj išeiti; taip ir turi būti, 
nes kokia gi, butų organizaci- 

I jai nauda iš pastatytų žmonių 
priešakyj, kurie mažai arba 
nieko nežino.

Bet musų Lietuvių gyvenime 
korporacijų tvėrimas 1

nelaimingų ! Fia.)nė naftoj, nė tų 
“Kaizer” durpučių iš Prūsijos 
gabenti, už kurias milionai mu
sų tvirto aukso (kumpių) va
liuto! į užsienius išvežama, šiuo* 
dalykų reikėtų plačiai visuome
nei susidomėti ir patikrinti 
naujo išradimo vertę.

—šešupietts.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė

(Varde direktorių, rašo
A. B. Strimaitis)

■ ■■■■ ■ .■■■■ ■■■ . n • i

II.
Tikslas Neatsiektas

Pirmąjam straipsnyje api
budinome kaip L. A. B-ve or
ganizavosi; nurodėme maždaug 
kokius iškasčius panešė orga
nizavimosi periode ir ko orga
nizatoriai tikėjosi susilaukti, 
ką manė atsiekti savo darbais 
Lietuvai ir patiems šeri n in
kams; sustojome ant “Bet...”

Taigi dabar pradėsime nuo 
“Bet”...

Kuomet B-vės kapitalas pa
siekė pusės miliono dolerių, 
direktorių susirinkime, buvu
siam lapkričio 5 d., 1919 m., 
buvo nutarta sustabdyti Šerų 
užrašinėj imas. Gryno kapitalo! 
B-vė ant rankų niekuomet ne
turėjo pusės miliopo dolerių; 
dauguma buvo tik užsirašę. Še
rus ir įmokėję 10-tą nuošimtį, 
bet rekorduose buvo skaitoma 
jau grynu kapitalu. Kaip sub- 
a gontams taip ir generaliui 
agentui komisas buvo apmokė
tas. Daugelis užsirašiusiųjų 
kanceliavo savo užsirašymus, 
pareikalavo grąžinti dalį įmo
kėtų pinigų taip kad pilnai už
sirašiusiųjų ir užsimokėjusių 
šerininkų skaitlius sieke ne 
daugiau kaip 43,(X>0 balsų. Dau
giausiai kapitalo sukelta buvo' 
1919 m. Kuomet pinigų atsirado 
ant rankų, direktoriai pradėjo 
vykinti pasibrūžtus planus. Bu
vo deleguota atstovai Lietuvon 
organizavimui industrijų ana
pus jūrių.

Pirmoji organizacija tai bu
vo įkūrimas akcinės B-vės “Ne
munas”.

Tokia įstaiga, kaip “Nemu
no” Bendrovė, Lietuvoje būti
nai reikalinga; rodos, niekas su 
mumis ir su tais direktoriais, 
kuriu buvo sumanyta sutverti 
“Nemuno” B-vė, nesiginčys, 
kad musų L. A. B-vės pinigai 
buvo dedami į betikslių orga
nizaciją.

“Nemuno” B-vė buvo įkurta 
gaminimui ūkio padargų, ku
liamų mašinų, akseliu piaujamų 
mašinų, gaminimui plūgų, grė
biamų kertamų mašinų, įvairių 
drapakų ir šiaip įvairių viduji
nių mašinų. Lietuva žemdir
bių šalis, be žemdirbystės įran
kių, ypatingai pradedant naują 
gyvenimo erą po visasvietiniai 
karei, apsieiti nieku bildu nega
lima; tai reikalingiausi Litavai 
daigiai; kad palengvinus tuos 
daigius ūkininkams ir dvarinin
kam^ įsigyti būtinai Lietuvoje 
tokia fabrikas buvo ir yra rei
kalingas ir tai fabrikas ne su 
puse miliono dolerių.

Kaip kiekviena valstybė sau
gojas! nuo svetimų šalių tur
tuolių, nuo eksploitavimo ša- 
ies turto, taip ir jaunutė silp

nutė Lietuvos respublika apsi
tvėrė įstatais, taip kad sveti
mi šalių turtuolių turtai jun
giami su Lietuvos piliečių tur
tu, negalėtų kontroliuoti 1 sie
tuvos piliečių; žodžiu kalbant, 
kad Lietuvos piliečių teises vi-

kuriam Raudonasis Kry
žius suteikė aukščiausią garbę 
už pasižymėjimą. Jis išgelbėjo 
12 žmonių nuo mirties.
II .......... .............. n.^1 )■■■..Į.

sapusiškai butų apsaugotos, tai 
įstatymai neleidžia svetimų ša
lių kapitalams kontroliuoti Lie
tuvoje įsikuriamų finansinių 
organizacijų. Tatai ir musų. L. 
A. B-vė, kaipo Amerikos kor
poracija, buvo priversta tai- 
kinties prie Lietuvos įstatymų. 
Organizuodama “Nemuno” 
B-vę, įdėdama pinigus, kon
trolę turėjo pavesti Lietuvos 
piliečiams. Tas buvo pravesta ši
tokiu būdu:

L. A. B-vė galėjo užsirašyti 
tik mažesnę dalį sumanyto ka
pitalo, o turėjo surasti Lietuvos 
piliečių, kurie užsirašytų dides
nę pusę kapitalo. Kuomet kor
poracijose ne žmogaus balsas 
turi galę, liet kiekybė užsirašy
tų šėrų, tad B-vė įmokėjusi ga
na stambią sumą pinigų į “Ne
muno” Bendrovę, kontroliuoja
mos galės neturėjo.

Nors biznyje doleris lygus 
doleriui ir nedaro didelio skir
tumo kas korporaciją tvarko, 
jei tik reikalai gerai vedami, 
apyvartoje yra pelnas, tai < už 
valdvietes varžytinių neturėtų 
būti, o ypatingai, kuomet su
sikuria nauja organizacija; 
tuomet pas kiekvieną jausmas 
dar nesudrumstas, nėra antipa
tijų, tik greičiau simpatijos, tai 
į vadovaujančias vietas patenka 
tankiausiai tokie žmonės, ku
rie pirmuose susirinkimuose 
moka švelniai pakalbėti, moka 
imponuoti susirinkimui kaip 
daug jis supranta apie tokį ar 
kitokį biznį; o kiti net moka

kimball]
Grojikliai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikoj kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halstcd Street 

4177-83 Archer Avenue 
— ■■■■■.■■ ,m——

k K CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

4 cylinderių sodan .............. $995
6 ęyiinderių ...............    $1,695
Inšiurinamc dykai ant metų. Pri- 
imame senus karus ir ddodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. VVcstern Avė.

Tol. Lafayette 9030

. ________________  Pirmadienis, Geg- 10, 1926
liavimas ir padarymas pelno iš 
apyvartos buvo ir dar dabar te
bėra mums mažai tesupranta
mas; teorijoj mes pastatome 
dideliausias piramidas, ant po- 
pieros išskaitliuojame po tuks
iantį nuošimčių ant įdėto dole-
rio; bet pradėdami realį gy
venimų praktikoje patyriam su
vis ką kitą, susiduriam su įvai
rioms gyvenimo sunkenybėms.

tik nepadarome pelno, bet dar 
mažu-pamažu nyksta musų su- 
mokčtasai pamatinis kapitalas 
ir ko didesnius darbus ant savęs 
paimam, lo didesnius nuostolius 
pakeliam. Dar kas iš mažo 
nieko prasidėjęs, tas besiprakti- 
kuodamas besiverždamas šiaip- 
taip gyvena; tūli ir pinigų yra 
padarę. Bet Lietuviškos kor
poracijos lig šiam laikui pavyz-rvenime *»**»«/ iijmvuio, poiuUlJUS pavjz.

kontro-l su biznio kompeticiju, kad ne-|džiais statyti iki šiol negalima.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK S AU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums ,. teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Vardas
9 ' 
Adrosas ............................................................

Miestas.....................................State..............
Ilpildyk ir siųsk Naujienoms

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA: '

Vardas ir pavardė...............  -....... -............-............. —

Kaimas.....................      Valsčius .................................... .............

' Paštas •.................................... -........ -.....Apskritis........................................... .......
Pinigų prisiunčiu $............ (...... turi gaut Lietuvoj litais......................... (jei nori

Z 
doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus Čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU ‘‘NAUJIENOS”

* Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Pafttu
50 litų ......................... $5.75

100 litų ................   10.75
200 litų ..................  21.00
890 litų ..........  81.M
400 litų ..........  v 4L60
600 litų ........................ 61.75

Telegramų
........................ 16.25
........................ 11.25
................. 21.50
............ ........... 81.75
........................ 42.00
........................ 52.25

600 litų 
700 litų 
800 litu 
900 litų 

100() litų 
5000 litų

Paltu Telegramų
....................... $62.00..   $62.50 
....................... 72.25    72.76 
.......... ...... ......  82.56.. ........H........ ...... 83.00 
........................ 92.75....   93.25

............. 108.00 ................... 108.56
.............. 514.01 ......................... 514.50

Dolerinis siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kokios dešimties dolerių.
VisuoMP reikaluose adresuokite:

' NAUJIENOS
17.W So. Halsted St, / Chicago, Illinois
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ų IR KAIP VIRTI
ASPARAGŲ SRIUBA

2 pundelius asparagų
2 puoduku vandens
Nupiauk viršus ir virk 1 puo

duke yhndens. Kotukus virk 
k i tanu/ puoduke vandens. Per- 
trink per šitą. Pridėk 2 puodu* 
ku buljono arba pieno. Viršus 
asparagų sudėk į torieles ir už
pilk su sriuba. Paduok karštą 
su krekesais.

OBUOLIU IR PEANUT SA- 
* IX)TOS

2 puoduku supiaustytu 0- 
buolių

1 puoduką seleriu supiausty- 
ty. . < 1

•4 puoduko riešutinio dažalo, 
vartok peanut.

Viską kaltu gerai sumaišyk 
ir paduok ant salotos lapu. !>a- 
žalą padaryk sekamai: ‘ Paimk 
alyvos, uksuso, truputi druskos 
ir cukraus, raudonojo pipiro ir 
įdėk peanuts smulkiai supiaus
tyk. Gali vartoti ir kitokius 
riešutus.

GIMIMO DIENOS PYRAGAS

1/2 puoduko taukų bei sviesto
1 puoduką vandens
i/2 šaukštuko druskos
1 šaukštuką vanillos
2 puoduko cukraus
3 puodukus miltų
3 šaukštukai baking powder
3 kiaušinių baltymai.
Ištrink cukrų ir sviestą pa

kol išrodys kaip tiršta Smetona. 
Pridėk^ puoduku miltų, 2/3

No. 2616. Suknia su plačiu sejonu 
ir naujos mados kaklaraiščiu. Su
kirptos mieros 16 emtų. 36, 38, 40, 42 
44 ir 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 8% yardų 40 colių materijos ir 
% skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome Iškirpti 
paduota blanku: ę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti .savo vardą, pavardą 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chfcago, Ui. .

puoduko vandens ir plak 5 mi
nutes. Persijok baking pow- 
derį ir druską su likusiais mil
tais, pridėk prie pirmojo miši
nio, taipgi supilk likusį vande
nį, ne beplak bet atsargiai iš
maišyk. Išplak kiaušinio balti
nius, ir išlengvo įmaišyk. Kepk 
nekarštame pečiuje vienoj blė- 
tyj vieną* valandą, o jeigu kep
si atskyrose 3 blėtyse, tai ’po 
25 minutes.

GRANDŽIŲ SALOTOS

3 orandžiai ‘
. 1 puoduką “strawberries”

2 bananas
Salotos lapų
Nulupk ir gražiai supiaustyk 

Grandžius. Padėk gražiai ant 
salotos lapų kartu su supjaus
tytais bananais. Padabink uogo
mis. Paduok su prancūziško da
žniu.

PYRAGAIČIAI
(rugusiu pienu)

1 puoduką tirpytų laukų bei
sviesto

2 puoduku cukraus
1 puoduką rūgusio pieno bei

Smetonos
2 kiaušiniu
t šaukštuką sodos
1 ’Z_» šaukštuko druskos 

puoduko persijotų miltų 
1 šaukštuka vanillos.
Sumaišyk skystus dalykus, ir 

supilk prie išsijotų miltų, so
dos ir druskos. Gali pridėti 
razinkų bei riešutų. Atšaldyk 
tešlą ir iškočiok. Išpiauk kokios 
tik formos nori pyragaičius. 
Kepk gana karštame pečiuje 
20 miliutų. Padarysi 9 tuzinus 
pyragaičių.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzd] No-----------,
Mieros ----- ------------ — per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Miestas Ir valai.)

JAUNOJO PYRAGAS

V4 puoduko cocao 
šaukštuko nutmeg

1 svarą razinkų
i/i valakiškų riešutų
*4 svaro saldžiųjų migdolų
14 puoduko vyšnių (buleliuo

se)
% šaukštuko trinkių gvazdi

kų
2 šaukštuku cinamonų, tnal- 

tų
svaro juodųjų, mažųjų 

razinkų
11 svaro cukruotų orandžių 
ir ’4 svaro citrinos skarelių, 

plonai supiaustytu.
Paimk 1/j likusios nuo jau

nosios pyrago tešlos, pridėk 
viską čia viršui sumaišytą, ge- 
ari išmaišyk.

Kepk nekarštame pečiuje 1 
valandą. Supaiuslyk į mažus 
šmotukus. Atšaldyk ant ledo
ir paduok jaunikiui.

LABAI ŠVELNIOS SMETONOS Lietuviai Advokatai
SALDAINIAI

2 puodukai cukraus 
puoduku komų syropo

•/2 puoduko sviesto
2 puoduku milko arba sal

džios Smetonos
truputį druskos
1 šaukštu vanillos essenci- 

jos. Sudėk viską apart vanil
los ir milko j puodą ir virk 
maišydama pakol pasidarys 
tiršta, bet permatoma košė. 
Paskui išlengvo pilk milką ar
ba snietona ir maišyk. Ddok 
gerai virti. Paskui supilk va
nilių. Išpilk ant išsviestutų to- 
rielkų, atšaldyk ir supiaustyk.

Seimininkėms Patarimai
Gazas ir Gazo Prietaisos

Perkant prietaisas. Krautuvėj 
negalima patėmyti skirtumą 
tarpe gerų ir blogų prietaisų. 
Peikant prietaisas turime imti 
krautuvninko žodį, kad jos yra 
geriausios, ir toduMuriiye pirk
ti jas atsakančio.! krautuvėj. 
Gazo prietaisas galima pirkti 
nuo gazo kompanijų kas užtik
rina, kad jos yra atsakomas.

Įdėjimas gazo prietaisų turi 
būti pavestas tik gazo kompa
nijos darbininkui arba kitam 
kompetentiškam darbininkui.

Įdedant prietaisas būtinai 
reikalinga atsiminti sekančius 
patarimus:

1. Prietaisos turi būti įdėtos 
tinkamoj ir gerai vėd i n toj vie
toj.

2. Sujungimai turi būti kuo- 
dručiausiai įvesti.

3. Medžiaga, kuri gali užsi
degti, reikia atskirai nuo kitų 
laikyti.

4. Dūmams reikia turėti dūm
traukius.

Kur galima, taip sutvarkyk 
prietaisas, kad tarpe jų ir sie
nos orąs gali cirkuliuoti. Tokiu 
budu sienos neįkais.

Jeigu lentynos uždėtos ant 
pečiaus, jų apačios turi būti 
apsaugotos nuo karščio.

Nedėk šluotos, skudurius, ir 
panašius daigtus aplink arba 
arti pečiaus. Verta turėti at
skirą vietą tiems daigtams, ge
riausia mažą kambarėlį. Jeigu 
laikyti arti pečiaus gali taip į- 
kaitinti, kad lengvai gali užsi
degti.

Kuomet puodas arba katilas 
verda ant pečiaus, reikia juos ge
rai prižiūrėti, kad verdant ne- 
užgesintų gazą.

Kaikurių valstybių įstatymai 
reikalauja, kad vandens šildy- 
tojai turėtų dumtraukius. Ypa
tingai reikalinga maudymo 
kambaryje kur, paprastai, lan
gai nepakelti. Dūmtraukis tu
ri būti tiesioginis, trumpas ir 
gero didumo.

Gezo prietaisos turi būti 
švariai laikytos. Negausime 
geriausių pasekmių, jeigu jos 
užkimštos skretenomis ir tau
kais.

Kuomet gezas dega liepsna 
yra šviesiai mėlyna. Jeigu pa
sirodo geltona spalva tai tas 
rodo, kad gazas su bru netin
kamai sumaišytos. Reikia pa
taisyti oro uždarytoją. Neatida
ryk tiek daug, kad liepsna bus 

triukšminga arba, kad gazas 
atsimes atgal ir pradės degti 
viduryje.

Prieš uždegant pečius degin
toją, pirmiausia atidaryk pe
čiaus duris. Yra pavojinga 
to nedaryti^ nes oras- su gazu 
susirenka pečiaus viduryje. Mo
derniniai pečiai taip sustatyti 
šiądien kad reikia atidaryti pe
čiaus duris jdant pečių uždeg
ti. l’ždegk degtuką pirm negu 
užsuksi gazą.

Vartojimas gazo namuose 
yra labai pavojingas jeigu prie
taisus turi trukumų, bet ir sau
gios prietaisos gali būti pavo
jingos, jeigu netinkamai varto
jamos.
x Tarp nelaimingų atsitikimų 
nuo gazo yra sekantieji—už- 
troškimas neuždegtu gazu, ap- 
sideginimas, gaisrai, eksplioda- 
vimai, ir tt.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Mitalo Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111*13 

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

Gyvenimo K lėta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —• Inga] lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
< Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto

ti, arba savo Ifinefiiotojui sykj j mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojoj f * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

............................. .......... .......... Atkirp čia ...... ......................................
Data: Gegužis 10, 1926 
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Jeigu kambaryje rastųsi dau
gelis gazo per ilgą laiką ir jei
gu tame kambaryje butų žmo
gus, jis neužilgo apalptų ir gal 
numirtų jeigu greitai neatgai- 
vmtas. Tokiam reikia kuogrei- 
čiausia duoti oro. Greitas gy
dymas ir būtinai reikalingas.

Degantis gazas turi labai 
stiprų kvapą, bet jeigu žmogus 
tokiame ore būna per kiek lai
ko jis to negali patfimyti.

Neieškok ga^o su degančiu 
degtuku. Kad nors nebūtų už
tektinai bėgančio gazo eksplio- 
duoti, bet kartais karštis nuo 
degtuko gali padaryti didesnę 
skylę.

Jeigu kur nors tavo namuose 
gazas bėga, tuojaus pranešk 
gazo kompanijai, nes jos turi 
tam tikslui darbininkus, kurie 
ar.t syk pataisys. [FLIS],

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais.
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

y... I 4.. ........ .. . , /

JOHN B. BORDEN
(John Baadziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Kepublic 9600
. ................ .............11...................................       ..i /

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. PuKinan 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St2
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

Valandos: Mieste iki pietų;
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas » 

5349 So, Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, Iii.

Tel. Blvd. 3138
M. VVoifkievicz-

BANIS

STANLEY MANKOS
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir uukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

Tel. Lafayette 0091

E. V. KRUKAS 
REGISTRUOTA AKU6fiR0

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

J. SAUDARGS

Geriausia ir pigiausia ap
rėdai ų krautuve. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pat/al 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.

Ofistis ir Laboratorija: 1025 VV.
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal
31 10. Naktį 
1)rexel 0950

Boulevard 413G
/ 3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai ) 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir' 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet. .
Tel. Midway 2880 

----------------------------- ------ -------•.....

LIETUVIAI DAKTARAI
* - - ____

' -------*
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.Chicago, III.^

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

J r t J \ nuo 9 ikt II vai. ryte; y alanaos nuQ 3 vaj, vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: Ir iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

b .......... . ■ ■■" 1 11 iTiiTixmxxxxxixxiixxxxxxi 
į Dr. Lawrence P. Slakis E 

DENTISTAS
h 4454 So. Western Avė. « 
« VALANDOS: «
m nu> 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxixaxxxxxi±Kxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Resn 6641 S. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofise valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

/—■ 1 .................... ■■
Office Boulevard 7042 1

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., \ 
near 47th Street 

CHICAGO

Res. G600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
CMcagot III.

AKUSERKA
Pasekto ingai pa
tarnauja mota- 
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterbM 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko
Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
J.: Nuo 1 iki 8:30 vakare. 
N eilei io j 9 iki 12 ryte

3265 So. Halsted St. 
Ant 2 lubų

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard G487 
4649 S'. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub______ —

r 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 
Naktimis Tel. Fairfax .6358 

k.______________  , „ /

Phone Canal 1718-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

.............................. .... ' —*
Gydytoja Kabinetas
. DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 6 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
: patarnaujuJ<uogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3«th Street, Chicago, I1L

Ii  ................... M———iZ
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orderiu kartu su užsakymu.

[Unijų kongresui ir tuo budu prispirdamas pastarąjį iš
kaukti darbininkus į streiką, premjeras užtraukė didelę 
nelaimę ant krašto ir parodė savo negabumą išmintingai 
elgtis keblioje padėtyje.

Keynes’o nuomone, Baldwinas visiškai nupuldė sa
vo autoriietą dėl to streiko. Gi Darbo Partijos įtaka žy
miai pakilsianti, taity. kad ji laimėsianti rinkimus visose 
abejotinose apygardose.

Apžvalga
ŽVALGYBA DARO KONKU
RENCIJĄ KOMUNISTAMS

Jack Londonas

Nelaukta
[Vertė Tindi-Rindi]

RAMUS IR TVARKINGAS STREIKAS

GRIEŽTAS STREIKININKŲ NUSISTATYMAS
PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

ATMETĖ $25,000, ATSIUSTU Iš RUSIJOS

VISUOMENĖS PRITARIMAS DARBININKAMS

LIBERALAS KEYNES SMERKIA VALDŽIĄ }

Visuotinas Anglijos darbininkų streikas iki šiol pasi
žymėjo nepaprastu ramumu. Darbininkų unijų vadai nuo
latos kalba streikininkam^, kad jie turį susilaikyt nuo ne
tvarkos darymo ir neduoti progos policijai arba kariuo
menei vartoti ginkluotą pajėgą streiko laužymui. Ir strei
kininkai sav.if vadų įsakymo klauso. Riaušės, apie kuHas 
laiks nuo laiko praneša telegramos, iki šiol įvykdavo iš
imtinai dėl neorganizuotos minios susirėmimų su streik
laužiais arba su policija. Net valdžios biuletinas nė vieną 
kartą dėl tų riaušių nekaltino streikininkų.

butų prigirdę Graičuną. Jie jį 
netik išmetė iš SLA. 36 kuo* 
pos daktaro kvotėjo urėdo, 
bet apšaukė streiklaužiu net 
ir ‘Tėvynės’ redaktorių, kuris 
leido d-rui Graičunui pasitei
sinti per ‘Tėvynę’, taipgi ir 
SLA. Pildomąją Tarybą ko
munistai! apšaukė streiklau
žių užtarytojais, kam jie ne
išmetė šito neramaus daktaro 
net iš SLA. organizacijos.

“Bet dabar!.... Well, dabar 
jau kiti laikai virto. Komu
nistams reikalingi talkininkai 
prieš SLA. viršininkus ir ki
tus ištikimus organizacijai

1 veikėjus, todėl komunistinė 
spauda plačiai atidarė savo 
skiltis šitam neramiam dak
tarui, kurį ji pati taip nese
nai buvo pasiuntusi net į pa
tį pragaro dugną....”
Tai parodo, kaip mūsiškiems 

bolševikėliams rupi “principai”. 
Vakar jie žmogų smerkė ir rei
kalavo jo išmetimo iš organiza
cijos, o šiandie jie sudarė su 
juo “bendrą frontą”. Tikslas 
jiems pateisina priemones.

Daugelis žmonių manė, kad visuotinas streikas Ang
lijoje reikš revoliucijos pradžią. Kai kas net spėjo, kad 
tas streikas pastūmėsiąs Anglijos darbininkus į bolševiz
mo glėbį. O tuo tarpu jisai rodo visai ką kita.

Vyriausia streiko vadovybė yra rankose J. H. Tho- 
mas’o, geležinkelių darbininkų unijos sekretoriaus, kuris 
yra dešiniausias tarpe stambiųjų Anglijos darbininkų ly
derių. Gi “kairiasparnio” A. J. Cook’o (angliakasių sek
retoriaus) balso beveik negirdėt. Vienintelis komunistų 
atstovas Anglijos parlamente, Saklatvala, vos spėjo pa
sakyt vieną “revoliucinę” kalbą, kaip tapo suareštuotas 
ir nuteistas dviem mėnesiam kalėjimo.

Streiko vadai Anglijoje ne tiktai neketina eiti bol
ševizmo jkeliu, bet nė iš tolo nenori turėt ką nors bendra 
su bolševikais, šeštadienyje Darbo Unijų kongreso tary
ba sugražino bolševikams $25,000, kuriuos buvo atsiun- 
tusios rusų “raudonosios profsąjungos”, kaipo pašalpą 
streikininkams. Anglijos unijų viršininkai pareiškė ru
sams, kad bolševikų pinigų jiems nereikia.

O tuo tarpu aukas nuo kitų šalių darbininkų anglai 
priima su padėka. Amerikos Darbo Federacijos jie net 
patys prašė piniginės pašalpos.

Tas griežtas Anglijos darbininkų vadų nusistatymas 
prieš bolševizmą pareina ne tiktai nuo jų įsitikinimų, bet 
ir nuo to, kad jie labai skaitosi su visuomenės opinija, ku
ri yra priešinga bolševizmui. Jeigu Anglijos visuomenė 
imtų įtarti streikininkus bolševizme, tai ji tuojaus pa
liautų simpatizavusi streikui, ir tuomet valdžiai su visuo
menės parama butų visai lengva jį sutriuškinti. •

Taigi šis generalis streikas, į kurį tiek daug vilčių 
dėjo Kominternas, greičiaus visiškai nupuldys bolševiz
mo įtaką Anglijos darbininkuose, negu ją sustiprins.

Kaip Anglijos visuomenė žiuri į angliakasių reikala
vimus, dėl kurių darbininkų unijoms teko paskelbti gene- 
ralj streiką, galima spręsti iš papildomų parlamento rin
kimų, įvykusių už keleto dienų prieš streiko pradžią 
Eastham apygardoje. Tuose rinkimuose laimėjo Darbo 
Partija, paverždama vieną mandatą konservatoriams.

Už Darbo Partijos kandidatą, p-lę Susan Lawrence, 
paduota 10,798 balsai, kuomet už konservatorių 9,171 b. 
ir už liberalą 6,603 b. %

Neužilgio prieš šituos balsavimus buvo taip pat pa
pildomieji rinkimai Darlingtono ir Stockporto apygar
dose, kur laimėjo irgi Darbo Partija, sumušdama vald
žios remiamus kandidatus.

5 Lietuvoje pradėjo rodytis 
prieš rinkimus laikraštukai bol
ševikiškos pakraipos, t. y. pilni 
radikališkų žodžių ir keiksmų 

prieš socialdemokratus: Kadan
gi policija tų laikraštukų nekliu
dė, tai pas daugelį žmonių gi
mė nuožiūra, kad jų leidime da
lyvauja žvalgyba.

Toliaus pasirodė ir keistų kan
didatų sąrašų, nešiojančių neva 
radikališkus vardus, bet su to
kiais kandidatais, kurie yra ar
timi klerikalams.

Dabar išėjo į aikštę, kad tai 
yra politines policijos (žvalgy
bos) darbas. “Lietuvos žinios” 
savo 94-am numeryje išspausdi
no štai kokį slaptą dokumentą, 
pasirašytą Politinės Policijos 
Viršininko Racio:

“Numatoma, kad laike š. 
m. rinkimų į Seimų statys sa
vo sąrašus ir dalyvaus rinki
muose b. k. organizacija. Kaip 
sąrašai bus užvardinti neži
nia, bet spėjama, kad įvai
riais pavadinimais. Kad su
skaldžius ir atitraukus nuo 
bolševikų sąrašų skaičių bal
sų reikalinga bus išstatyti. ri n t atkartotinų Rumanijos val
au trus ] 
sąrašus. Tuo reikalu reikalin
ga surasti kiekvienoje apskri
tyje po tris asmenis iš bepar- 
tyvių tarpo, dešiniojo nusi
statymo, kurie nesusikompro
mitavę ir turi darbininkų tar
pe įtekmę ir nepriklauso nei 
vienai iš partijų. Numatytų 
asmenų sąrašą, pažymint var
dą, pavardę, užsiėmimą, gyv. 
vietą, amžių, mokslo cenzą, 
prisiųsti man 
d.

“Šis raštas• % 
skyrių draug 
mais sąrašais.

“Pasirenkant asmenis.sten
gtis, kad b. k. organizacija ar 
opozicija neiššifruotų musų 
sumanymo”.
Tokį įsakymą žvalgybos vir

šininkas buvo išsiuntinėjęs sa
vo agentams dar sausio 30 d. 
Vadinasi, žvalgyba (valdžios 
įstaiga!) iš anksto rengėsi sta
tyti apgavingus kandidatų sąra
šus varymui konkurencijos su 
bolševikais! O kadangi bolševi
kiškų agitatorių kalbos ir rašy
mo stilių yra labai lengva pa
mėgdžioti, tai žvalgybos provo
katoriai, be abejonės, apmulkino 
ne vieną bolševikų pritarėją.

Bet ar gražu, kad “krikščio
niška” valdžia užsiima šito
kioms provokacijoms?

SOVIETŲ VALDŽIA DĖKOJA 
FAŠISTAMS

Italijos ambasadorius Rusijo
je, grafas Manzoni, pranešė už
sienių reikalų komisarui čičeri- 
nui, kad Italijos valdžia, nežiu-

panagius darbininkų' džios prašymų, atsisakė pasira-

iki vasario 30

grąžinamas į 
su prisiunčia-

{DOMUS susigiminia
vimas

Vienas stambiausiųjų vyrų Anglijos liberalų parti
joje, garsus visame pasaulyje ekonomistas, prof. John 
Maynard Keynes, duotame vienam Amerikos laikraščio 
atstovui interview (pasikalbėjime) pareiškė, kad kaltė 
dėl visuotino streiko puola ant premjero Baldwino.

Pasak Keynes’o, Baldvvinas turėjo nieku budu ne
nutraukti derybų su darbininkų atstovais; jei nebuvo ga
lima tuo tarpu galutinai išspręsti ginčą anglių’ kasimo 
pramonėje, tai reikėjo pratęsti valstybinę pašalpą kasyk
loms, iki nebūtų buvusi surasta priimtina darbininkams 
ir darbdaviams išeitis. Pastatydamas ultimatumą Darbo

“Tėvynė” rašo apie keistą su
sigiminiavimą tarpe komunistų 
ir Dr. A. Graičuno.

Ne taip dar senai komunistai 
šunis korė ant Graičuno, o da
bar jau jie geriausi jo sėbrai. 
Komunistų spaudoje nuolatos 
telpa . Graičuno “straipsniai”, 
atakuojantys SLA. centrą, ir ta 
spauda , ne tik duoda vietos sa
vo špaltose Graičuno rašiniams, 
bet ir kartoja j© paduodamus 
“faktus”, kaipo medžiagą agita
cijai už savo 'kandidatus.

SLA. organas sako:
1

“Gerai atmename buvusį 
1923 metais Shane kompani
jos rubsiuvių streiką, kuria
me kokiu ten budu įsimaišė 
ir neramusis d-ras Graičunas. 
Tuomet komunistai jei butų 
įmanę, tai šaukšte vandens

šyt po pripažinimu Besarabijos 
Rumunijai. Sovietų valdžia tuo- 
jaus mušė telegramą savo am
basadoriui Romoj oje Keršence- 
vui, kad jisai išreikštų sovietų 
valdžios padėką Italijos vald
žiai. > •

Sovietų valdžia laiko tokį Ita
lijos nusistatymą Besarabijos 
klausime aiškiu įrodymu, kad 
Mussolini nuoširdžiai geidžia 
būti drauginguose santykiuose 
su Maskva.

, [Pacific and Atlantic Photo]

Arthur C. Rich iš Battle 
Greek, Mieli. Jis tapo nuteistas 
visam amžiui kalėjimo už kri- 
minalj užpuolimą ant Louise 
King. Rich turi tik 22 m. ir yra 
milionieriaus simus.

[Pacific aųd Atlantic Photoj
Princesa Teru-no-miya Shige- 

ko, japonų karaliaus anūkė, ku
ri gimė gruodžio 6 d., 1925 m.

Nesunku numatyti tai, kas 
metasi akysna, nesunku veikti 

į išanksto žinant—kaip. Indivi
dualia gyvenimas visuomet iš- 

, reiškia palinkimą pastovuman ir 
juo naudojantis civilizacija su
kuria tokią padėtį, kurioj turi 

[vietą tiktai kas savaime įsisiūlo 
ir kurioj nelauktinumų be galo 
retai įvyksta. Kuomet gi žymiu 
išsišokimu vistik kas nors ne
laukta nutinka, nemokantieji su
tarti žūsta, kadangi jiems aišku 
tik išanksto numatyta. Jie ne-* 
tinka nelauktiems prisitaikini- 
mams, .jie negali savo paprastą 
gyvenimą pakeisti ir pritaikinti 
naujoms nelauktoms aplinky
bėms: jie (miršta kai tiktai pa
prastojo gyvenimo sąlygos pa
siekia galą.

Bet esti mokančių pergyventi. 
Tai individai, tinką turėti reika
lų, ne tiktai su aiškumu ir ne- 
lauktinumu, o moką savo gyve
nimą pritaikinti prie bile nelauk
tų ir keistų aplinkybių, į kurias 
jie patenka arba kurios prisiver- 
žia jėga. Kaip tik tokiems indi
vidams priklausė Edita Uaitel- 
sėja.

Ji gimė Anglijos ūkio apskri
ty, kur gyvenimas sekė nustaty
tomis taisyklėmis ir nelauktinu
mų labai retai įvykdavo, kas at
rodė _ beveik kaip be prasmės. 
Edita anksti pastojo tarnauti ir 
susitaikinusi su nepajudinamo
mis savo socialines padėties tai
syklėmis, dar žymiai jauna tapo 
kambarinė.

Civilizacijos rezultatais pasi
rodo viso apskriejančio atsidavi
mas žmogaus įstatymui, iki gy
venimas neįsiterpia į žinomus 
griežtus rėmus. Visa peiktina 
tuojaus atsitolina, o neišvengia
ma išanksto numatoma. Negali
ma net lietuje išmirkti arba šal
ty nušalti. Mirtis pameta bai
sų pripuolamą charakterį. Ji 
apskrieja nustatytu tarpumu ir 
paskirtu keliu žengia į šeimyninį 
rusj, kur durų kilpos apsisaugo 
rudžių ir nuolat oras apsivalo 
dulkių.

Tokia buvo aplinkuma, kurioj 
išaugo Edita. Nieko nepaprasto 
su ja nenutiko, vargu ar galima 
laikyti nepaprastu, kad dvide-’me darbe Nusivokė 
šimts penktuose metuose savo 
ponią lydėjo Suvienytose Valsti
jose. Tiktai stovis pasikeitė, 
bet gyvenimas tekėjo išanksto 
tvirtai nustatytuose rėmuose. 
Jos mechanizmas taipat taisyk
lingai veikė kaip ir ankstesnėj 
gyvenimo padėtyj. Tiktai ši ap
linkuma tapo perkelta ant At
lanto vandenyno, kurį j.odvi be 
nuotykių perplaukė, taip, jog 
garlaivis jau nebebuvo daugiau 
garlaiviu vidury vandenyno, bet 
plačiu, komfortiniu viešbučiu, 
ramiai ir greitai judančiu, ske
liančiu bangas, atsidavusiais 
žengiančiu pirmyn kolosaliniu 
korpusu, ir pergalėtoji jura at 
rodė tokia vienoda ir rami, kaip 
kūdra.. Ir ši gyvenimo aplinku
ma tęsėsi sausumoje, perkelta j 
miestų viešbučius, prie kurių 
sustadinejo laivas, viešbučiuose 
su tekiniais,—< ir ji visur vieno
dai įdiegė pagarbą, taippat visa 
tvarkiai pastatyta, taippat visa 
buvo reguliuojama griežtomis 
taisyklėmis.

Čikagoj, kur jos ponia tematė 
vieną pusę socialinio gyvenimo, 
Edita susipažino su kita jo pu
se, ir kuomet ji apleido ponios 
darbus ir tapo Edita Nelsonienė, 
paaiškėjo,—< galbūt kaikuriuo 
bailumu, gabumas stoti prieš
priešais nelauktiems ■ įvykiams 
ir juos įveikti.

Gausas Nelsonas buvo emi
grantas, kilimu švedas ir daili
dės verslo. Jo charaktery buvo 
teutoniškas nerimas, šią rasę 
tempiantis ieškoti nuotykių nuo
lat toliau į vakarus. Jis buvo 
muskuluotas, truputį grubus 
žmogus, vadovaujantis nežymia

su- 
va- 
jis

fantazija, milžiniška iniciatyva, 
bet tuo pat laiku jo lojalumas ir 
atsidavimas buvo taip nepajudi
nama kaip ir jo jėga.

—Kaip tik įtemptu darbu 
rinksiu šiek tiek pinigų, aš 
žiuosiu į Koloradą, — tarė
Editai antrą dieną p6 vestuvių.

Po metų jiedu jau buvo Ko- 
loradoj, kur Gansasį Nelsonas su
sipažino pirmiausia su rudos 
darbais ir jį apėmė rudos dru
gys. Jo ieškojimai privertė per
eiti Dakotų, Idalio ir rytų Ore
goną ir atvedė į Britų Kolumbi
jos kalnus. Stovyklose ir kely 
Edita Nelsoniene visuomet buvo
jo su juo pasidalindama jo pasi
sekimu, jo praradimu ir jo dar
bais. Trumpas jos gyvenimo 
periodas, kuomet ji likdavosi 
namuose ruošos darbams ati
traukta užpakalinin planan, da
bar pasikeitė ilgomis kelionėmis 
kalnuose. Ji išmoko tiesiai pa- 
vojun žiūrėti ir amžinai išgaišo 
panikos baimes jausmas, kuris 
stiprėja nemandagumu ir taip 
tankiai apima miesto gyvento
jus atimąs jų šaltą protą, lyg 
išgazdintų arklių. Sustingę dėl 
baimės jie laukia savo dalies, 
vietoj grumtis su likimu arba 
aklos baimės įtakoj patys lenda 
pražutin apklodami kelią savo 
lavonais. 

į

Edita Nelsoniene nelauktinu- 
mų sutiko kiekviename kelio 
atgrežime ir jos regėjimas tiek 
išsimiklino, jog bi kuriame land
šafte ji matė ne tai, kas metėsi 
akysna, bet tai, kas jame buvo 
paslėpta Niekuomet nieko an
ksčiau neruošusi ji išmoko į- 
raugti duoną be raugo arba be 
mielių pagalbos ir keptuvėj pra- 
kepti prieš ugniakurą. Jeigu jau 
buvo išnaudota paskutinė sauja 
miltų ir suvalgyta paskutinis 
šmotas kiaulės krutingalio ir 
tuomet ji pasirodytų, aukštumoj 
aplinkybių ir mokėtų iš mokasi
nų (indiečių apavas iš žvėrių 
kailių, be padų. Vert.) ir iš dau
giau minkštos išdirbtos odos
prirengti tokį surogatą, kuris
galėtų tiek palaikyti žmogaus 
jėgas, jog įstengtų toliau ženg
ti. Ji išmoko kinkyti arklį ir ta- 

neblogiau 
be iš- 

miestelėnas.
būdas daugiau 
dydžio krovi- 
Prie to ji mo- 

iš drėgnų malkų

gaminti ėmėsi Edita Nelsoniene, 
tuo budu ir ji skaitėsi vienodos 
dalies su vyrais dalininkas.

Pirmiausia tapo nukirstos pu
šys ir iš trijų kambarių pasta
tyta bakūžė. Namais rūpintis 
buvo Editos Nelsonienčs prie
dermė, vyrų gi priedermė buvo 
ieškoti aukso ,ką jie ir darė. Bet 
rastojo aukso kiekis nebuvo ne
paprastai didelis. Tai buvo ma
žų įplaukų kasykla, kur po ilgų 
uolaus darbo valandų kiekvienas 
rinktinės narys galėjo nedau
giau penkioliktos-dvidešimties 
dolerių sukaupti.

Trumpa Aliaskos vasara tuo 
tarpu tęsėsi ilgiau, kaip papras
ta, ir tuo jie pasinaudojo grįži
mą į Skaguėją atidėję iki pasku
tinio momento. O paskui buvo 
jau pervčlu. Anksčiau buvo su
tirta, jog jie lydės vietinių in
diečių partiją važiuojančią pre
kybos tikslais išilgai kranto. 
Bet jų pralaukę indiečiai, kiek 
galėjo, nuvažiavo ir jiems nieko 
kito neliko, kaip laukti kito i- 
vykia peAikelti. O kolkas jie iš
valė vietą ir praėji) rūpintis 
žiemai malkų.

Dar kurį laiką tęsėsi indie
čių vasara, paskui staiga užėjo 
žiema. Ji viena nakčia užėjo, ir 
kartą iš ryto, kai aukso ieško
tojai pabudo, sustaugė vėjas, 
siautė sniego pusnys ir jau už
šalo vanduo. Audra sekė aud
rą, o protarpiais trikdėsi tyla 
tiktai dužimo triukšmo prie 
tuščio kranto, kur užšaldamos 
suraus vandens trikšmenos su
darė rimbą.

Bet bakūžėj buvo jauku. Au
kso smėlis sudarė aštuonių tu
ksiančių dolerių sumą ir jie ga
lėjo tenkintis. Vyrai pasidarė 
šliūžes, ėjo medžioklėn ir pa
pildė sandėlį nauja mūsa, o li
pais žiemos vakarais lošė visto 
ir pedro nebaigiamas partijas. 
Dabar, kai kasykloj sustojo 
darbai, Edita Nelsoniene, pa
baigusi šeimininkauti ir plauti 
indus, savo rupesnius pašven
tė vyrams, darė jiems kojines 
ir lopė jų drapanas.

(Bus daugiau)

GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS

Bendrai ji 
nelauktinu-

‘ M.,1
HOP HftVOR-1’ 

*IATZ PnoouCT* c<

vyro, kuriame
eities likti.
Ji žinojo koks 
tinka įvairaus 
niams raišioti, 
kėjo po liūties
ugnį susikurti ir dėlto jos nuo
taika nesigadino. 
mokėjo sutarti su 
mais visuose jo pavidaluose.
Bet pats svarbiausias pergyve
nimas dar tebebuvo priešaky.

Aukso ieškotojų piudiams me
tėsi šiaurūn, Alaskon, ir neiš
vengiamai turėjo su savim pa
grobti Nelsoną ir jo žmoną, ku
rie ir buvo nunešti Klondaikan. 
1897 metų atslugis juos užtiko 
Daijoj, bet ije neturėjo pinigų 
kelionei per čilkotą ir toliau į 
Dausoną. Dėlto šią žiemą Gan
sas Nelsonas vertėsi savo ama
tu ir padėjo įkurti Skagujos 
miestą, stovintį ant šio kelio.

Jis turėjo visa, kas reikalinga, 
Alaska gi senai jį viliojo. Visų 
smarkiausia jį traukė Dafnijos 
buchta, tuo budu 1898 metų va
sara užtiko jį jau kely kartu su 
žmona, 
dešimts 
giuotos 
su jais

Geras senas
Blatz — Milwaukee

Parsiduoda visose krautuvėse

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANĄ

iškėlė drauge 
atskirą krantą, 
arba netoli to,

Jiedu plauke septynios 
pėdų laivu išilgai vin- 
sivašų kranto linijos ir 
be indiečių buvojo dar

trys žmonės.
Indįečiai juos 

su jų atsarga į 
,iki šimto mylių
nuo Latuijos įlankos, o patys 
grįžo į Skagučją. Bet trys žmo
nes likosi su jais, kadangi jie 
taip pat buvo nariais susidariu
sios rinktines. Ton įmonėn 
kiekvienas įdėjo* vienodą dali 
kapitalo ir sutarė pelnus, lygiai 
dalintis. Visai

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja RoRes teisingai, be jo
kio mecKaniškumo; kainos: 

$290 — $450 — $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street

rinktinei valgį
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Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipiu į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tu r būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos**. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas”' per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų" spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios’ žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai, visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

'lodei jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad f!?semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
Įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigėrėjimą. 
“Naujienų” kaina metams i Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
l>as “Naujienų” agentus, “Nau 
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kompanijos mušeika nu
šovė streiklerj

■ _________________ %

Lietuvis streikieris pašautas 
mušeikų, kuriuos paliuosuo- 
ta.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

Vienas streikieris tapo nu
šautas, o kitas strei^įeris-lietu- 
vis tapo mušeikų pašautas prie 
Greenlee Foundry Co., Cicero.

Būrys streikierių stovėjo už 
poros blokų nuo dirbtuvės, 
pr e 14 ir Cicero gatvių, ir juo
kavo iš grįžtančių automobi
liais, po mušeikų sargyba, 
h I reik laužiu, (lai kas iš strei- 
kierių ir akmenį pametėjo 
streiklaužiams. Urnai iš streik
laužių automobilio pasipylė šū
viai ir streikieris Thomas Hall- 
\vood, 27 S. \Vbipple St., krito 
ant vietos nušautas. Kitas strei
kieris, lietuvis Charles Shim- 
Tcus, 3923 \V. 29 St., Cicero, 
krito sunkiai sužeistas. Spėja
ma, kad dar du streikieriai ta
po pašauti, bet nepavojingai ir 
jie patys galėjo pareiti namo, 
šaudė du kompanijos pasamdy
ti mušeikos. ‘ >

Policijai pasisekė sulaikyti 
automobilių su streiklaužiais ir 
vienas mušeikų, L. B. Kerr, 
kompanijos salesnianas, kuris 
laike streiko prisiėmė ir mu
šeikos pareigas eiti, prisipaži
no, kad jis buvo vienas iš mu
šeikų, kurie šaudė į slreikie- 
Lus. rėčiaus jiors Kerr ir pri
sipažino, kad tai jis* šaudė į 
streikierius, betgi policija jį 
tuojaus paliuosavo.

Streikas toje dirbtuvėje tę
siasi jau šešios savaitės. Strei
kuoja viso apie 150 darbinin- 
l ų.

Tai jau antras lietuvis Ci- 
cero krito iš streiklaužių ran
kos. Keletą dienų ii t gal vienus 
musų korespondentų iš Cicero 
rašė (gal būt ir apie šios pa
čios dirbtuvės streiką):

“ši mėnesi (balandžio) t|Į- 
las lietuvis atvažiavo iš Chica- 
gcs pas kitą lietuvį Cicero ir 
prašė, kad jis neskobai!tų lai
ke streiko dirbtuvėj, kurioj abu
du dirbo. Kadangi streiklaužis 
dirbo darže, tai su grėbliu rė
žė per galvą unijistui ir per
kirto didžiąją kraujo gyslą, 
nuo ko pastarasis nuvežtas li
goninėn pasimirė.”

[Pacific and Atlantic Photo]
J. C. Maupin tapo išrinktas 

Clerance, Mo., majoru, jps su- 
mušo fundamentalistų kandida
tą.

Plasteruotojai 
streikuoja

* Pereitą penktadienį sustrei
kavo? apie 2,906 plasteruotojų, 
reikalaudami pakelti algą po 
$2 į dieną.

Buvo dedama didelių pastan
gų streiko išvengti, nes treikas 
sustabdys baigimą budavoti 
daugelio namų, tečiaus samdy
tojai nesutiko nusileisti ir strei
kas tapo paskelbtas.

Tečiaus ne visi plasteruoto
jai streikuoja. Mat samdytojai 
turi dvi asociacijas. Abi asocia
cijos buvo sutarusios veikti 
bendrai ir nepasiduoti plaste- 
ruotojams. Bet paskutinėse die
nose viena asociacija atsimetė 
ir padarė taiką su darbininkais, 
priimdama jų reikalavimus. 
Pas tuos kontraktorius, kurie 
susitaikė su darbininkais, strei
ko, žinoma, nėra.

Susitaikė
f ______ __
Šoferių ir veziUų samdyto

jai susitaikė su šoferių ir veži
kų unija ir padarė su ja naują 
sutartį, kuriąja biskučiu pake
liama darbininkų algos. Sutar
tis apimą veik visus t rokų šo
ferius. Su “aiskrimo” išvežio- 
tojais btis susitaikinta šiomis 
dienomis.

259 žmonės užmušti

Užsimušė
Milton L. Straus, turtingas 

rūbų fabrikantas, iššoko iš 7 
aukšto pro langą kavo namuo
se yVindermer hotely, 1642 E. 
56 St. Spėjama, kad jis nusi
žudė dėl menkos sveikatos, ku
ri privertė jį ir iš biznio pasi
traukti.

Šalina mokinius
51 mokinys Oak Park High 

School tapo suspenduoti vie
niems metams už peržengimų 
patvarkymo, , draudžiančio pri
klausyti prie slapių draugijų.

Lietuviu Rateliuose.
Bridgeport

A. Zalatorius važiuoja
Lietuvon

tai bus ko pasižiūrėti ir pasi
klausyti. Paskui gi bus šokiai. 
Įžanga, nežiūrint programo di
dumo, tik 50c. Visi atsilankyki
te pasilinksminti ir kartu pama
tyti musų jaunosios gentkartės 
giiljiimų ir išsilavinimo.

>• — Q.

FRANCUZISKAS . 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraaįo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
k Elektrą

Gydome Be
Operacijos

HEM0RAIDAI
(pilės)

Lietuvių Auditorijos B-vės 
urmininkas p. A. Zalatoriui ne
užilgo išvažiuoja į Lietuvą pra- 
eisti vasaros atostogas ir pavė
sėti pas savuosius.

Jo pagerbimui rengiama vaka
rienė antradieny, geg. 11 dieną, 
Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj. Yra užkviesta pusė
tinai daug svečių, kurių tarpe 
)us žymesni musų darbuoto

jai.
Išvykus p. A. Zalatoriui į Lie

tuvą, jo vietą užims p. Juozas 
Rūta, Auditorijos B-vės vice
prezidentas.

Pranešimas SLA. 6 Ap 
skrieto kuopoms

Bandų reikalo pranešti pri
klausančioms prie SLA 6-to 
Apskričio kuopoms, kad buvu
siame apskričio metiniame su
važiavime sausio 24 d., 1926 m., 
liko nutarta, kad sekamas su
važiavimas butų laikomas 
Indiana Harbor, Ind., gegužės

Dr. J. W. Beamlettef M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandom: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE
§05 So. State St.

Kampas Congrcss St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

— Report.

Pasimirė

šiomis dienomis netikėtai pa. 
simirė bridgeportiečiams gerai 
mžystamas Kazys Trainis.

Per daugelį metų jis užsiimė 
politika, paskui prisidėjo prie 
L. S. S. 4 kp. Neilgai ten buvęs 
jis prisidėjo prie kairiaspamių 
ir redagavo jų laikraštėlį “Ža
rija”. Bet ir pas komunistus ne
ilgai tebuvo ir visai pasitraukė 
iš politikos. Pastaruoju laiku 
jis “daktaravo”.

Apdegė

F. Budrike muzikalių daiktų i 
sankrova, 3343 So. Halsted St. I 
Nuostolių gaisras nemažai pri
darė. •

Gražus vakaras

Ateinantį sekmadienį, geg. 
16 d., susilauksime dar vieno 
gražaus vakaro, — tai jaunuo
lių susipažinimo vakaro, kurį 
rengia keturios vaiku^draugijė
les. Vakaras bus Mildos svetai
nėj. Bus turtingas ir įvairus 
programas, kuris prasidės 6 v. 
Y, Programų bus 20 numerių, o' 
kadangi jaunuoliai yra gabus,

(Tąsa aut IM-o <ual.)
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

pritaiko 
stiklai

SPECIALISTAS 
kuria

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriub ir Pagrabų direktoriau 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th Stn Chicago

Akinių Pritaikymų Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Lietuvių Dentinas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuoti*me visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jusi) sveikatai.

1545 VVest 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

JUOZAPAS JUDIKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 7 dieną, 7 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 35 metų 
amžiaus; gimęs Voverinės kai
mo, Pušalato valsčiaus, Pane
vėžio apskričio, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius brolius 
Antaną, Joną if Aleksandrą 
Amerikoj, o Lietuvoj 3 seseris 
ir motiną. Kūnas pašarvotas, 
randasi graboriaus Lachavičiaus 
koplyčioj, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvėm įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 10 dieną, 9 valandą ry
to iš Lachavičiaus koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Judikai- 
Čio gimines, draugai ir pažįsta
mi, esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavičius, Telefonas 
Canal 2199.

KAZIMIERAS TRAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Gegužio 7 dieną, 9:25 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs 45 me
lų amžiaus. Velionis gimęs Lie
tuvoj, Oniškių miestely, Rokiš
kio apskričio, Kauno rėdyboj. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Veroniką, dukterį Aldoną, 
brolį Joną, brolienę Valeriją, 
seserį Elzbietą, ir švogerį Joną 
Liutkevičių, pusbrolį Kraną Lu
koševičių, švogerius ir švoger- 
kas, Mironus, Staškonis ir Ru-/ 
blauskas; Lietuvoj paliko tėve
lius, seseris: Oną ir Ameliją.

Kūnas raddasi pašarvotas, 
3327 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 11 d., 1 vai. po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visų gaminių, draugų ir pa
žįstamų, meldžiame dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Duktė, Sesuo 
Brolis ir visi Giminės.

Laidotuvėmis patarnduja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174. _ ♦

LIETUVIO AKIŲ
Palengvins akių įtempimą, 

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

1545 VVest 47th Street
Uolini* Boulevard 7589

šiemet, iki gegužės 8 d., au
tomobiliai užmušė jau 259 žmo
nes, Chicagoj ir Cook paviete. 
Penktadieny tapo užmušti trys 
žmonės. Vienas jų užsimušė, 
kada automobilius Tąylor gat
vėj nušoko nuo tilto ir nukri
to 30 pėdų ant geležinkelio bė
gių.

Sportas
APKURTO

Laucevičius sako, jog su Po
žėla, tur būti, kokia nors nelai
mė atsitiko, — gal jis apkurto 
ai‘ ką. “Bet”, sako dzūkas, “aš 
jo nepaleisiu. Jis neišsisuks, iš 
manęs. Jis turės atsižadėti nuo 
savo čempionato ir diržo arba 
risis su' manim”.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
11^63 Petronėlei Kazlauskienei
21250 Bladislovui Kukštai
6488 Andriui Kuzmickui

21244 Česlovui Rimkevičiui 
24265 Onai šeputaitei
21251 Adomui Skukauskui
6476 Pranciškui Putnevičiai
6477 Onai Putnevičienei

12255 Povilui Slavinskui 
6508 Onai Šepulskienei

12268 Pranui Vilčinskui
21265 Bogomilai Paškauskienei

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangu^ todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. k

3307 Auburn Avė
Chicago, III.

L*»ok
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Grahorius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby-

V! stos.
OFISAS:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN TABLET&

At your druggut, 25c 
The Knight Laboratonca, Chioąp

6446 Klemensui Durai
21227 Petrui Dirse
24259 Marytei Marmakytei
21348 Jonui Povilaičiui
12261 Onai Garmuvienei- '

Pikolavičiutei'
6478 Marijonai Bjadauskienei
6499 Agotai Tunaitienei

12260 Boleslovui Sadauskui
24268 Onai Jonienei Bielskienei
6498 Antanui Norvaišų!

12257 Juozapui Rimkui

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Egzaminuoja akis — 
akinius — šlifuoti 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Daktaro pa
tarnavimas y- 
ra gydyti jūsų 
ligą arba pri
taikinti aki
nius.
27 metai prie 
State gatvės

Akiniai taip 
Galvos skaudė-pigus kaip $5.

jimas, nervinguąias, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Franklin O. Carter,M'.I).

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
Chicago teatro

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuv 5 pusi.)

23 d. Taigi laikas jau visai ne
beilgas iki busimo suvažiavi
mo. Kuopos, kurios priklausot 
prie 6-to apskr., rengkitės ir 
raginkit viena kitą, kad daly
vautų suvažiavime. Kuopų val
dybos turi raginti savuosius 
delegatus, kad be jokio atsisa
kymo dalyvautų suvažiavime. 
Kuo daugiau kuopų dalyvaus, 
tuo geriau ir lengviau galima 
svarstyti SLA reikalus; kuo 
daugiau delegatų, tuo gražesnis, 
smagesnis yra suvažiavimas. <

Chicagos bravaras pa 
stebėtinai ištobulino 

savo produktą
Naujas alus geresnis nei 

kada nors pirmiau^

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 

LEISTI 3109.00? „

Atsakymas: $100.00 ant syk {r 
$6.00 j metu* per via* 

likuej gyvenimą.

O-to apskričio suvažiavimas yra 
labai svarbus, nes po kelių sa
vaičių įvyks SLA Seimas, 'lo
dei mes turime daug svarbiu

galės pranešti, kad ir mes esa
me suprantantys SLA reikalus.

Kuopos, kurios dar nepri- 
klatisol, bet norit priklausyti 
prie 6-to apskr., atsiųskit sa
vus atstovus arba .kuopų valdy
bos atsilankyki! tiesiai į suva
žiavimą gegužes d., 3120-2*2 
Micbigan Avė., Indiana llarbor, 
Ind., 1:30 vai. po pietų. Labiau
sia mes prašome apielinkių SLA 
kuopų — Gary, Ind., Hammond, 
Ind. ir E. Chicago, Ind. — at
silankyti ir pamatyti naudingu
mą priklausyti prie 6-to apskr. 
Kaip yra sakoma, vieną žagarą 
galima lengvai perlaužti, bet 
kad sudedama į daiktą keletą, 
tai negalima nei palenkti, o su 
sulaužymu tai nėra ko ir kal
bėli. Viena kuopa negali tvir
tai stovėti SLA reikaluose, bet 
kad susideda į daiktą keletas 
kuopų, pasidaro labai tvirtos ir 
galingos, 
rios yra 
prie 6-to 
padėsime

lodei tos kuopos, kn- 
netvirtos, dėkitės 

SLA apsk., mes jums 
veikti visuose reika- 
organizavime ir kuo

pų parengimuose, 
dėlę nauda iš to. 
apskr. suvažiavime 
d. ir turėkit naujų 
dėl SLA labo. ,

SLA 6-to apskr. pirmininkas.

turėsite di- 
Bukit 6-to 
gegužės 23 
sumanymų

Kai kada atsitinka labai ne
paprastų dalykų. Scboenbofen 
Kompanija, kuri per 60 metų 
prieš karą išdirbinėjo garsųjį 
alų, žinomą po vardu Edehveiss, 
dabar sakosi tiek ištobulinusi 
tų alų, jog Edehveiss esąs ge
resnis negu kada nors pirmiau.

įdomu yra tas, kad pagami
nime šio naujo Edelweiss kom
panijai ėmė septynius metus 
tyrinėjimo ir bandymo ir kai
navo keli šimtai tūkstančių do
leriu.

Tuojaus po to, kai valdžia 
pnVeitė bravorus paliauti iš
dirbinėjus senų laikų alų, 
Edehveiss išdirbėjai pirmiau
sia prisitaikė prie naujų įsta
tymų. Sulaikiusi išdirbimą 
alaus, kompanija ėmėsi už dar
bo, kad pagaminus alų, leistą 
Įstatymais ir užganėdinus var
totojų skonį.

Jų pirmi bandymai buvo la
bai nepu tenkinantis. Alus buvo 
silpnas ir labai mažai teturėjo 
selyklo ir apynių skonio. Buvo 
įsteigia geriausia laboratorija 
ir pasamdyti žinovai chemikai, 
kurių pareiga buvo pamėginti 
alų, lygų senam Edehveiss.

Per keturis metus dirbta la
bai sunkiai. Bandymai gaminti 
vienas po kitam, ragauta ir pa
naikinta. Kai kada atrodė, jog 
nėra galimybių pagaminti to
kį alų, kurs butų kai senas 
alus, užganėdintų publiką ir ne
peržengtų valdžios patvarky
mų. Tuo tarpu, sulyg išsitari
mo p. Theurer, Scboenhofen 
Komp. prezidento, publika rei
kalavo ko nors tokio tikro ir 
gero kaip Edehveiss, kurį val
džia iš jos atėmė.

Taip darbas "tęsėsi. Metai po 
melo rodėsi vis geresnės pasek.- ' 
mes. Produktas ėjo geryn ir « 
geryn, bet net ir pačiam ge- į 
riausiam stovyje dar bebuvo 1

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
ram tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiekį 
tie pinigai uždirbtų jums jei p.idė- 
tumėt juos j banką ar spulka?

Naujienų. Spulka. uždirba 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.60 
šimtas 
čia pei

Ateik
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Ilahted St.

— painislyk 
uždirbtų jei 
20 metų?
ir pasitirk

po 
kiekvieno i 
kiek jūsų 

laikytumėt ji
Ali sekretorių 

, o nuo j 
dauginsis

su*
jūsų

Ar nori būti nariu Chl'Ugct 
Lietuvių Diaugiįrs',

5% iki 10% ..
Atrokavimas

Pigiausios kainos mėnesi
nių apmokamų kontraktų 

Chicagoj

Mokėsime Pinigais
Del isrenduotų namų, iki 
morgičių.
Atsineškite kontraktus, 
abstraktus ir t. t. su sa
vim.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT
. COMPANY

Suite 405 Otis Building
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

PAJIESKAU darbo prie laikrodi
ninkų; turiu patyrimo metų ir pusės; 
dirbsiu už tinkamą atlyginimą.

Atsišaukite pas
WALTER VVOISCHREIDER 

1606 So. Halsted St.

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $800 ver
tės grojiklj pianą už $150. Yra 75 ro- 
leliai ir benčius, $50 cash ir po $10 j 
mšnesį. «

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., Intos lubos

NAMAI-ZFME
DIDELIS PARGENĄS

SAVININKUI reikia pinigų, par
duos savo lotų už $200 cash, lotas 
randasi arti gatvekarių ir mokyk
los.

J.-N. ZEWERT AND CO. 
5882 Archer Avė.

Brighlon Park
Grane Building & Loan 

Association

Atidaro naują seriją. Galima 
dabar -užsirašyti į spulką. ‘Susi
rinkimai atsibus Panedėlio va
karais, B. R. Pietkiewicz, Real 
Estate ofise, 2612 W. 47th St.

— R. Marcinkevicz, Sekr.

Atvyko inžinierius 
Petras Vilkas

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA agentavime patyrusio 
žmogutis rinkime “Naujienoms” 
skuitytojų-prenunieralorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai į Nau
jienų Cirkuliacijos Skyrių. •

REIKALINGAS lietuvis penterius; 
turi būt unijistas. Darbas nuolati
nis. Unijos alga. Atsišdukit greit. 
'I’el. Rcpublic 4139, 6531 S. Crawk 
ford Avc.

NAMAI-ŽEME
CHICAGO LAWN

NAŠLĖ parduoda 5 kambarių 
cottage, 5522 Justine St. Kaina 
$3750, cash $1500, atsišaukite. Mr. 
Wendt, 5535 Justine St.

7 kambarių medinis na
mas, puikiais dideliais med
žiais apielinke apsodinta, 
garu šildomas, garažas, viš- 
tininkas. Namas ant 3-jų lo
tų, 75x125. Savininkas pri
verstas parduoti iš priežas
ties gyvenimo kitame mies
te. Parsiduoda visai pigiai, 
su $1,500 įmokėjimu.

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką nauja krautuvė ir 6 fia
lai ant viršaus, augŠtos klesos lie
tuvių apielinkėj. Telefonuokite:

Prospect 9875

NEMOKĖK rendos, už $300 įmo
kėjus nupirksi modernišką bungalow, 
40 pėdų lotas, gražiame Melrose 
Parke, taipgi parinktų keletas lotų 
pigiai. Blumfield Tuber & Co. room 
934 11 S. La Šalie St. State 1719 or 
1720.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpus yra viena iš di
džiausių pašclpos draugijų Chica- 
goje. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašei pos skyriai ligoje: S(5, 
$10, $16 savuitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir dietos drau
gystės bei kliubat, kurie yra čur- 
teriuoti kaipo pušelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas! 
prisidėjimo malonėkite kreiptis] 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. I'el Roulevard 
9663.

'Pavieniai nSiiai —vyrai ir mo- 
terįs norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašinu) prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
ranku.no galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Krygyres 3210 S. Halsted 
Street.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokii patarnavimas Chicagoj ir 
apiclinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkui samdomi. J. J. 
Dnnnc Hoofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phci.e Lawndnlc 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plmnbing Supply Co., 
1637 West Divislon SU 

netoli Marsh field

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. VValter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 VVest 
63rd St„ Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugių atstovų 
mėnesinis susirinkimas. įvyks pirma
dienį, 10 d.xGtgužio, 8 vai. vakare Au
ditorium svet.. 3133 So. Halsted St. 
Gerbiami direktoriai ir atstovai, ma- 

i•liiusiiiiii stovyje uar iivimivo |Onėkit visi laiku pribūti, nes turim 
pakankamu! Meras, kad prilvgi- daug reikalų apsvarstyti šiame susi- 

i rinkime.—Rašt. K. J. Dcmereckis.

kurį chemikai

rinką

Pirmyn Mišraus Choro repeticija 
atsibus Antradienyj, Gegužio 11, 7:30 i 
vai. vakaro, Pulaskio Park Svetainėj, 
Noble ir Blackhavvk Svet., Room I), 
3 lubos. Visi dainininkai ir daininin
kės būtinai atsilankykit.

— Valdyba

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

BAGDONAS BROS.
MO.VING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Haltited S't.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7GG7 offiee

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikato- 
ssen, Ręst au ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheiins, 1912 Sb State St.

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

i I

REIKIA vyrų dešrų dirbėjų, pri- 
kimščjų, prie mėsos malimo, mai
šytojų, mėsos džiovintųjų. Maža 
dirbtuvė, už miesto, gera -mokestis.

Kreipkitės:
G. A. FARLEY 

Room 900,
440 S. Dearborn St.
• I
, ... ■ ■ ■ 1——■   — ■ — ■ ■ ■ ■ ■     ■' ■■■■»

REIKIA bučerių prie kiaulienos 
ir .jautienos mėsos, maža dirbtuvė, 
už miesto, gera mokestis

Kreipkitės:
G. A. FARLEY

Room 900, •
440 S. Deorborn St.

REIKIA stipraus vyro, kuris nori 
dirbti kaipo pagelbininkas prie tro- 
ko, gera alga. H. GRAFF, 6343. So. 
Morgan Stieet.

AUTOMOBILIAI. 7 4>

-

. ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompaniją, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yča 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu!

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai
OGDEN AUTO VVRECKING CO., 

3349 Ogden . Avė, Rockwell 1994
Brangiai mokome už senus netin

kamus karus.

RAKANDAI

MARQUETTE PARK

DEL mirties vyro, našlė parduoda 
2 augštų-murinj namą, 6-7 kambarių 
flatai, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi ant Ada Street, bargenas grei
tam nirkėjui.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted Street

2-jų pagyvenimų mūrinis 
namas, 4-5 kambariai, gani 
ir pečiais šildomas. Lotas 
30x125. Su $2,000 imokėji- 
mu. Kaina $12,500.00

BEVERLY HILLS 
APIELINKĖ

— „I,, , ■ d

2-jų flatų, 5-6 kambariais 
šiltu vandeniu šildomas, 2 
pečiai. Kaina $13,000. Įmo
kėti $4,000.

ROZENSKI-LEMONT 
& COMPANY

6312 So. Westem Avc. 
Prospect 2102

MORTGECIAI-PASKOLOS
4" 1 . ........ " -----------

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Av«^

Lafayette 6788

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2^ nuošimčio 

be komiso. •
Lincoln, Loan Association 
1931 Mibvaukee Avenue

Netoli Western Avė.

BARGENAS

5 KAMBARIŲ bungalow, 7 
pėdų beismentas, elektra ir 
miesto vanduo, arti gatvekarių 
linijos, lotas 50X125, kaina 
$3,750. Parduosiu ant išmokė
jimo arba mainysiu į lotą.

.1. N. Zewert and Co.
5882 Aręher Avė.

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260 
______________________________ ___ i

MOKYKLOS

Šiomis dienomis į Chicagą at
vyko chemijęs inžinierius Pet
ras Vilkas, kuris pastaruoju lai
ku gyveno Tulsa, Oklahoma.

Inž. Vilkas yra Standard Oil 
kompanijos tyrimo laboratorijos 
direktorius. Chicagon ‘jis atvy
ko kelioms savaitėms pasiviešėk 
ti ir su savo senais draugais pa
simatyti. Apie geg. 25 d. jis iš
važiuos į Wyoming valstiją, 
kur pasiliks apie šešetą savai
čių. Ten jis tvarkys Standard 
Oil kompanijos laboratoriją. Po 
to jis vėl grįš j Tulsa, Okla. •

— K.

nūs prie seno Edehveiss.
Pagalios pabaigoje 1925 me

tų atsitiko stebuklas. Tapo pa
gamintas alus, 
ir kompanijos viršininkai pri
pažino tobulu. Jis putojo, da
vė šilimą, buvo tinkamos spal
vos, turėjo apynių ir selyklo 
skonį, kaip ir Edehveiss ir jau 
buvo tinkamas siųsti į 
kaipo geriausia alus.

Tečiaus mintis, kad šis, alus 
pasidarė netikėtai vertė dary
ti tyrimus jo proceso ir suras
ti sekretą. Sekretas tapo su
rastas. Po to procesų dar tapo 
pakeistas ir ant galo gimė nau
jas Edehveiss. Kad įsitikinus, 
jog Edehveiss visuomet pasi
liks toksai geras ir tobulas, 
kaip pagamintas bravare, kom
panija laikė jį slaptybėje nuo 
publikos per aštuonis mėne
sius. Alus tapo paleistas j rin
ką tik pradžioj balandžio.

Tie, kurie geria šį, alų, ste
bisi jo skoniu, jo spalva, jo ge- 
rumu ir panašumu į senų laikų 
alų. Čia parašyta jo pagamini
mo istorija yra tik dalis, yra 
tik tas, ką galėjome patirti. 
Likusioji dalis yra paslėpta gal
vose tų žmonių, kurie padarė šį 
tinkamą gėrimui irzgardų alų.

KAZIMIERA Aleksaitė paieškai! 
savo giminių: dėdės Mykolo Gedmi
no ir savo sesers Onos Aleksaitės. 
Taipgi Ratkevičienės Domicėlės ir 
'jos dukters' Amilijos, o po vyru 
nežinau kaip vadinasi.

Kaziimera Aleksaitė,
536 Linden Avė., Parnassus, Pa.

r

Kodėl laikote savo lotą? Dabar 
yra geras laikas dėl statymo namo. 
Mes pastatysime jums 
jūsų loto be įmokėjimo. 
mokėkit kaip i . 
rodyti jums 
namus arba 
aprokavimą. 
yra pilnas.

7923 South Park Avcnue 
Phone Triangle 0535

RAKANDAI
Parsiduoda pigiai 3 šmotų skuri- 

nis parlor setas, aisbaksis, cedar 
chest, floor ir bedroom lempos ir tt.

M. ALELUNAS
2249 West 22nd Street 

1-mos lubos iš užpakalio. Vakarais 
po 6 vai. Nedėlioj visą dieną.

Dzimdziai išvažiavo Pranešimai

JIESKO PARTNERIU
REIKIA partnerio su kapita

lu, su prisidėjimu darbu arbe ne, 
patyrimas nereikalingas, išdir- 
binėjami produktai žinomi, kiek
viena šeimyna jų reikalauja.

Phone Prospecfr 7190

ISRENDAVOJIMUI
CICERO. — Storas ant 

geroj vietoj, 4 kambariai 
mui. Tam pačiam name 
rehdon, 4 ir 5 kambarių, 
i" ' . ’ *
toli lietuvių bažnyčios, 1434 So. 
49 Ct. Kreipkitės prie savininko 
1936 W. 14 St., Cicero.

namą ant 
Paskiau 

rendą. Daleiskite pa- 
planus ir pastatytus 

suteikti jums pilną 
Musų patarnavimas 

i

MAŽESNIS ATROKAVIMAS
------ ,------

Mes sumažinsime bile kokj mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdįnam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 

Reikale
romios, 
gyveni-, . . ,. .2 fialai padarome greit n* gražiai.

.V..MVU, •« 1> M vanos,!spaudos darbų malonėkite kreipkitės
elektra, naujos mados įtaisymai, ne- j'musų spaustuvę.

RENDAI Storas, gerą viela bar- 
beriui, nes arti panašaus biznio 
nėra. 2834 So. Union Avė.

BRIDGEPORTO, LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yarda 6751

' PARDAVIMUI/
KRAUSTAUS j mažesnį namą, ne

turiu kur pastatyti savo grojiklj pia
ną, išrodo kaip naujas, atiduosiu už 
$150 cash, Arba mokėkit man po $10 
į mėnesį.

JOE DUBRA
2332 W. Madison St., 1 fl.

AR NUSIBODO fabrike dirbti? 
Jeigu turit keletą šimtų dolerių, tai 
tuojau meskit tą fabriko darbą, 
Geriau dirbk dėl .savęs; neturėsi 
boso ant savo sprando ir nematysi 
blogų metu. Darbas į namus atei
na ir čeverykai visiems reikalingi. 
Kuris biskį nUsimanot apie čeve- 
rvkų taisvmą, tai pasinaudokit; aš 
išmokinsiu dykai, nrie to dar du 
bizniai krūvoj. Labai gerą pragyve
nimą galima daryti; ant stritkarių 
linijos, didžiausis lietuvių centras. 
Per 24 metus išdirbta vieta. Ne
praleiskit progos. Atsišaukit

A. J. GRINČEV1ČIUS, 
4450 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

150 — NAMŲ — 150
Dnbnr budavojnmų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medines arba murinės.
KAINOS $3600 iki $6200 

Pirmas jiųokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. šis namų olselio 
pasiūlymas yra dcl jūsų pasirinki?' 
mo. Galit įsigyti vieną ‘tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjimo, kjtus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At-. 
sišaukit šiandien.

SAVVIAK & CO.
7181 W. Grand Avė. 

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd. z

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pąsiulymas nebus at
šauktas^
Valentine Dtessmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

> ■ i .i —

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galow ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisiągą darbą, šiuo reika
lu kreipkitės* pas .

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contraclor 

6551 S. Franclsco Avė. 
Tel. Rcpublic 8/61

PARDAVIMUI pigiai namas, 2 pa
gyvenimų pa 5 kambarius, yra elek
tra, gasas; atsišaukit greit. 

12135 Emerald Avė. 
West Pullman, III.

MM■■■■■M 
r LIETUVIAI VYRAI

Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną ęo užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing>Works
&14 N. La Šalie St.

■  ----------- ———>
“VYRAI, BARBERYSTĖ 

APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir va

karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinima^ pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

Internationa] Barber College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, 1LL.

Praeitą trečiadienį įvyko pa
skutinis dzimdzių vaidinimas. 
Tai buvo atsisveikinimo vaka
ras. Gi penktadieny trys dzim- 
dziai — Vanagaitis, Dineika ii 
“naujai įšventintas” drimdzius 
St. Pilka išvyko į Detroitą. Nuo 
Detroito prasidėjo jų gastro
lės.

Dzimdzių išlydėti susirinko 
būrelis draugų.

Vanagaitis ir Pilka apie bir
želio vidurį grįš/ Chicagon, o 
Dineika išvyks į Lietuvą.

Dikinis kol kas dar pasiliko 
Chicagoj, bet trumpoj ateityj 
rengiasi važiuoti gydytis.

— N.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpina lie
tuvius “Naujienomis”, ncrtat kurie 
negalinai “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas,1 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887..

ĮVAIRUS skelbimai
REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

CEMENTO maišymui mašina, ke
letas vartotų cemento maišyklių 
$35 ir augščiau dei greito pardavi
mo, taipgi visokių kontraktoriškų 
prirengimų. DRAVO EŲUIPMENT 
CO., 611 Fulton St. Phone Monroe 
7360.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS
REZIDENCIJA, 5437 S. May St., 

2 vanos, miegojimui' porčiai. tūrių 
parduoti tuojau, pasimatykit su 
savininku ant vietos subatoj po 
pietų arba nedėlioj, arba pašaukit 
Tel. South Shore 7147.

PARSIDUODA . restaurantas, arti 
didelių dirbtuvių. Geras biznis.

4324 S. Ashland Avė.

TURIU papkioti savo 5 kamba
rių bungalow Cicęroj, furnas šildo
mas, aržuolo trim ingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu i lotą, Naujiehos,. Box 751.

" ■■■■■ ............... ...Tel. Yards 7282
BR'DGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom nialevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.

»■ ■■■........ A.. . €»■■■■....     ,4

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, res- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 Milvvaukec Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 4 Bowling Alleys ir 
šokių svetainė, 5 metų lysas, 2402 
St. Charles Rd., Bellwood, III.

MODERNIŠKAS namas, paimsiu 
lotą už pirmą įmokėjimą arba casb 
$750, kitus kaip rendą, kaina $6750 
MR. WESTERHOFF, Pullman 7500

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
i lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ________

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų, taipgi patyru
sių prie sortavimo popierų ir kny
gų. • Tiktai patyrusios moterys lai 
atsišaukia.

Kreipkitės:
CENTRAL PAPER STOCK CO. 

1401 W. North Avė.
\ - u__________ A - I I,- . -n------  ■ . - . - , _-L------„

REIKIA patyrusių moterų sku
durų sortavimo^ gera mokestis, nuo
lat darbas. Tanner & Chapman, 
401 N, Sangamon St.

PARDAVIMUI grosęrnė, sena biz
nio vieta, nupirksit už pusę kainos, 
nes turiu apleis^ miestą.

Kreipkitės: ‘
201 E. 61 St.

PARSIDUODA grosęrnė ir delika- 
tessen krautuvė ant kaMpo, pagyve
nimui kambariai. Renda pigi. Parda
vimo priežastis svarbi.

385G So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA Barbei* Shop, 2 krė
slų. Biznis išdirbtas per 10 metų. 
Labai geroj vietoj.

808 W. 35th St., Chicago, III.

NAUJI mūriniai bungalow’s, 
$7950, sutaupysite $1000. Gražus, 5 
kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tčs, knygynai, bufetai, prosiniinui 
lentos, stikliniai porčiai, aisbak- 
siai su grindimis viškai, garu šil
domi ir t.t. ant 87, 88, 89 St. j va
karus nuo Cottage Grove, $1500 
cash.

Statytojas, 605 E. 90 PI. 
____ &_______________________ _

PASINAUDOKITE gera pro
ga; parsiduoda ūkė su gyvuliais, 
mašinomis ir gerais įrankiais 
už žemą kainą. Del platesnių 
žinių Jčreipkitės antrašu 
Joe^Zubriski, Goodman, Wis.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora- 
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
(r diplomus.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.
1

ranku.no

