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Klerikalai Pralaimėjo Rinkimus
Kalba apie taikymąsi 

Anglijoje
Parlamentas atakuoja 

valdžios šališkumą
Vokietijos valdžios krizis dėl 

vėliavos pašalintas
Krikščionys demokratai 

pralaimėjo Lietuvos 
\ Seimo rinkimus

Kalbasi dalei visuotino 
streiko baigimo 

Anglijoj [Pacific and Atlantic Photo]

\ Tokio s darbininkų vienybes, kaip 
dabartiniame visuotiname streike

1 F

Anglijoj, pasaulis dar nėra matęs
LONDONAS, geg. 11. {Fj. — 

' Pranešimai iš visų streiko cent
rų rodo, kad streikuojančių dar- 

jbininkų disciplina yra puikiau- 
1 šia. Darbininkų galybė'kas die
na vis stipriau jaučiama. Vi
suotino streiko veikimas kiek
vieną dieną jaučiamas vis la
biau ir labiau.

Diatriktų sąjungų tarybos įs
teigė tam tikrus sąjungų vadų 

t komitetus, kurių uždavinys yra 
Į žiūrėti, kad streikininkai išsi
laikytų ramiai; daboti, kad į 
jų eiles neįsisuktų kurstytojai 

I provokatoriai, arba šiaip tušti, 
,bet pavojingi triukšmadariai. 
Komitetų uždavinys yra taipjau 
Palaikyti streikininkuose drąsą

Tiek vy- 
siuvėjai 
Siuvėjų 

apsideda

Krikščionys demokratai, Pasikalbėjimai kol kas neoficia- 
kurie valdė Lietuvą veiki lųs; angliakasiai nori išlai- 
nuo Steigiamojo Seimo ir 
kurių valdžia pasižymėjo 
viešais skandalais, šmuge
liais ir, pagalios, reakcija, 
kuri visu sunkumu užgulė Į 
Lietuvos liaudf ,A‘ 
tadienį ir sekm

ayt dabartines algas

LONDONAS, geg. 11. — Per- 
t laktacijos <lel taikymos ir 
visuotino streiko baigimo jau 

L pereitą šeš- pradėtos, nors kol kas dar ne 
madienį, geg. oficialiai. Pasitarimai tebėra 

8 ir 9 d. d. įvykusius Seimo |toki°j stadijoj, kad. pasak vie- 
rinkimus pralaimėjo. Apie.110 stambiausių darbininkų (va- 
tai pereita naktį “Naujie- dar P*“.1" anksti but*> 
nos” gavo trumpų kablegra-Įbus jų rezultatai, 
mą iš Kauno, nuo nuolatinio*, , , '
savo korespondento L. Me-,vadas- pasakf- 
rikonto. Kablegrama nepa
duoda smulkesnių rinkimų 
pasekmių, kurios veikiausia 
dar nėra žinamos ir pačioj’^ 
Lietuvoj, bet vien tenkinasi 
paminėjimu fakto, kad kle-L/.
rikalų pralaimėjo. Matyt 
pralaimėjimas yra didelis, 
kad jau iš nepilnų rinkimų 
davinių (nes suskaityti vi
sus balsus ir paskui pada
linti balsų likučius dar ne
galėjo spėti) jau aiškiai pa
sirodė, kad rinkimuose kle
rikalai prakišo.

Kablegrama iš Kauno sa
ko:

“KADEMAI PRALAI
MĖJO SEIMO RINKI
MUS.
— L. MERIKONTAS”.

Ispanų aviatoriai skren
da j Filipinus

geg.HONKONGAS, Kinai, 
11. — Ispanų aviatoriai, kapito
nai Gallarza ir Loriga, šį rytą 
išskrido iš čia į Aparri, Filipi
nų salose, 700 mylių per van
denį. Rytoj jie iš ten išskris į 
Manilą, savo kelionės galą.

Bandė išsprogdinti ka
talikų bažnyčią

SAN FRANCISCO, Gal., geg. 
10. — Vakar, dar neaušus, ka
talikų šš. Petro ir Povilo baž
nyčios angoje sprogo nežinia 
kieno padėta bomba, apdraskiu- 

. si bažnyčios priešakį, žmonių 
niekas neužgauta.

Iš kairės į dešinę: 1/eonard Ridi, Sianley Simųis Hų”t ir Emerson VVilson, Do Kalbo kolegijos lr 
studentai, kurie yra kaltinami sumušimu k* isgėdinimu studentės Dorothy Westervelt. Visi jie ~ ' * 
yra areštuoti.

Brity parlamentas smerkia Į > Vokietijos valdžios 
valdžios elgesį kiizisiašalintasvaldžios elgesį

Atakuoja Chuiehillį dėl vai 
dŽios organo pdntingumo nu 
švietime streiko situacijos

įsakymas iegaęijoms užsieniuo
se vaitoti monarchijos- vėlia
vą suspenduotas

LONDONAS, geg. 11. ■— Fi
nansų ministeris Churchill, 

'kurs yra atsakomasis valdžios 
'streiklaužių laikraščio British 
Gazette redaktorius, gavo stip
riai vėjo pai lamente už tai, 
kad tą valdžios organą jis veda 
labai partingai.

Vėjo gavo Churchill ne vien 
nuo darbiečių, bet taipjau nuo 
liberalų ir dagi pačių konserva-

• torių, taigi savo partijos žmo
nių.

Atstovas Kevvley, darbietis, 
klausė finansų ministerio Chur- 

ichillio, dėl ko jis valdžios laik-
1 rašty nuglemžę premjero' gas.

C\ VM VrBCtCT V f 1 I

vakarą mitingą si- ^akhvino pareiškimus dėl būdų į 
cuacijai apsvarstyti. į į taikymos su ......

Darbininkų laikraštis Bi’itish darbininkais, padarytus 
VVorker šiandie paskelbė, kad mente praeitą penktadienį. At- 
šią naktį bus pašaukta streikan H^ov^s Kenworthy, liberalas, 
dar laivų statyklų ir masinu Chųrchilliui, kad vai

zdžios laikrašty jis neteisingai 
perduoda parlamento opiniją. 
Liberalų gi vadas, buvęs prem
jeras Lloyd George, atakavo'

A. J. Cook, kasyklų darbinin- 
kad jeigu 

' bus galima prieiti priė bet ku
rio sustaikymo, tai vis tik susi
taikymas turės būti toks, kad 
angliakasiams butų užtikrinta 

it tokios algų ir darbo valan- 
i normos, kokios iki šiol kad 

buvo. Kasyklų darbininkai nie
ku budu nesutiksią, kad jiems 
butų sumažintos algos arba pa
daugintas darlx> valandų skai
čius. , 

šaukia daugiau streikuoti
Profesinių sąjungų kongresas 

šaukia šį 1____v ................ ... . . . ■
tuacijai apsvarstyti. į .taikymus su stieikuojančiais

Darbininku laikraštis Rritiah darbininkais, padarytus parla-<

Ka-BERLINAS, geg. 11. 
bineto krizis, grėsęs įvykti ry
šy su ginčais dėl vėliavos, šian
die buvo pašalintas. Demokrati
niai reichstago nariai priėmė 
kancleriaus Luthero pasiūlysią, 
kad jo įsakymas Vokietijos le- 
gacijoms ir konsulatams užsie
niuose vartoti šalę respublikos 
vėliavos taipjau ii- seną monar
chijos vėliavą, butų suspenduo
tas iki rugpiučio 1 dienos. Iki 
tam laikui ginčai gal bus išly
ginti priėmimd naujos valsty
bės vėliavos, kaip kad propo- 
nuoja prezidentas Hib^enbur-

Visuotinas geležinkeliečiy 
streikas Kuboj

HAVANA, Kuba, geg. 11 — 
Streikuojantiems geležinkelių 
darbininkams paremti paskelb
ta visuotinas Kubos geležinke
lių darbininkų ir traukinių tar
nautojų streikas. Visuotinas* 
streikas prasidėjo praeitą nak-

Kanados darbininkai remia 
Brity streiku

0TTAWA, Ontario, Kanada, 
geg. 11. Kanados Geležinke
lių Darbininkų Brolija, reikšda
ma Britų streikuojantiems dar
bininkams simpatijos, pasiuntė 
profesinių sąjungų kongresui 
pirmą piniginę paramą, 500 do
lerių.

Ledy audroj 4 žmonės už- Wisconsine butelys deg-

dar laivų statyklų 
dirbtuvių darbininkai.

I

Traukinių nelaimės
Netoli nuo NevvcastleTpn- 

Tyne vakar susikūlė bėgęs iš 
Edinburgo į Londoną greitasis 
traukinys, žinomas kaipo,“ . / . - »------- .
Flying Scotchman, bet pasažie-(^>a^^rno’ *r Canteibuiy ,tas kitų
rių, kurių traukiny buvo apie arkivyskupo padaryti r 
keturi šimtai, tik vienas buvo pasiūlymai dėl taikos buvo stio- 

buvo P**1* nutylėti kaip British Ga- 
■ zette’pj taip ir valdžios daro
muose radio pranešimuose.

rių, kurių traukiny buvo apie

užgautas. Traukinys 
streiklaužių aptarnaujamas.

Trys pasažieriai buvo užmuš
ti ir keletas 
Edinburgo,
niam traukiniui 
prekių traukiniu, 
kiniai buvo ir gi 
aptarnaujami.

sužeisti netoli 
vienam pasažieri- 

susimušus su 
Abudu trau- 
streiklaužių

- Girių gaisrai rytų 
valstijose

mušti, 5 sužeisti tinęs kišenėj visai 
all right

DALLAS, Texas, geg. 11. — 
Per smarkią lietaus, ledų ir 
perkūnijų audrą, kuri vakar at- 

Churchillį klausimais, dėl ko lankė šiaurinę Texaso valstijos 
British Gazette nuglemžė su--dalį, keturi asmens buvo už- 
gestijas dėl tkikymos ir streiko mušti, penki pavojingai ir kele- 

i lengviau sužeisti, 
arkivyskupo padaryti svarbus Daug žalos ledai padarė lau

kams.

Amimdseno dirižablis 
išlėkė j ašigalį

VVASHINGTONAS, geg. 11. 
— Prekybos departamento pra
nešimu per praeitus 1925 metus 
Jungtinėse .Valstijose buvo pa
gaminta visokios rųšies motori
nių vežimų ir automobilių viso 
labo 4,157,830.

MADISON, Wis„ geg. 11. — 
Wisconsino Aukščiausias teis
mas šiandie išsprendė, kad, ei
nant valstijos prohibicijos ak
tu, policija ai prohibicijos agen
tai, darydami kame nors kratą, 
neturi teisės daryti kratos pas 
privačius asmenis, kurie toje 
vietoj butų, ir konfiskuoti ras
tą pas juos kišenėj degtinę.

. Prohibicijos agentas 
mirtinai pašautas

Dabojas komunistų

Sąjungos stropiai žiuri, kad į 
streiko komitetus nepakliūtų 
komunistų agitatoriai, taipgi 
kad jie neįsibriautų su kursto
momis kalbomis į propagandos 

: mitingus ir tuo budu nesukeltų 
į vaidų ir, pagaliau, susirėmimtį* 
su policija.

Vrai streiko mitingai ' ra 
niausioj sąjungų įgaliotų vadų 
kontrolėje.

Bedarbiai griežtai atsisakė eiti 
streiklaužiauti

Didelė bedarbių darbininkų 
orgahizacija eina iš vieno su 
streikininkais. Visus pasiūly
mus užimti streikininkų vietas, 
taigi eiti streiklaužiauti, bedar
biai griežtai atmetė.
Siuvėjų sąjungos apsidėjo mo

kesniais streikui remti
Adatos pramonės darbininkų 

sąjungos kol kas dar nepašauk
tos dėtis prie streiko, 
rų tiek moterų rūbų 
įr siuvėjos tebedirba, 
sąjungos užtat pačios
tam tikrais mokesniais streiki
ninkams padėti.

Nuo laiko kai sustreikavo, 
taksi šoferiai, judėjimas gatvė
se stipriai sumažėjo.
Tokios darbininkų vienybės pa

saulis dar nebuvo matęs <
Bendiai, streiko padėtis yra 

kuogeriausia. Jokios didelės 
darbininkų vienybės ir sutarimo 
pasaulis dar nėra matęs. Visoki 
nuomonių skirtumai politiniais 
ię partiniai/ Klausimais darbi*

rninkų organizacijose yra at
stumti į šalį. Tatai padėjo įti- 

| kinti visuomenės opiniją, kad 
Kaip jau žinoma, Daily Mail {visuotinas streikas yra grynai

ir kitų kapitalistinių laikraščių industrinis, o ne politinis. Di- 
leidėjai bandė savo laikraščius (džiosios visuomenės masės ma- 
spaudinti Paryžiuje ir iš ten to, kad kova vedama ne prieš 
gabenti į Angliją. Dabar Ang
lijos profesinių sąjungų kongre
sas gavo iš Paryžiaus praneši
mą, kad paryžiškiai spaustuvių 
darbininkai atsisakė tuos strei
klaužių laikraščius spaudinti.

Popiet jo užareštavimas
Darbininkų dienraštis British 

Worker, kurį dabar leidžia pro
fesinių sąjungų kongresas, pir
momis streiko dienomis ėjo 8 ginkluotos policijos ir kareivių 
puslapių, bet dabar eina jau tik žygių, streikininkai laikosi drą- 
4 puslapių, kadangi valdžia už- šiai, garbingai ir ramiai. Jie 

turi pilniausio pasitikėjimo 
streiko vadais ir yra tikri, kad 
jų kova bus laimėta.

konstituciją, ne prieš krašto 
tvarką, bet kad tai yra kova 
ekonominiams darbininkų reika
lams apginti. Tuo streikininkai 
įsigyja daug simpatijos žmonė
se. šiandie jau visi žino, kad 
pati valdžia nutraukė derybas 
su darbininkais ir faktiškai pri
vertė juos paskelbti visuotiną 
streiką.

Nežiūrint visų provokuojamų

dėjo “areštą” popieriui. Darbi
ninkų dienraštis popierio turi 
pakankamai pasipirkęs, bet val
džia neleidžia jo imti iš sandė
lio, kuriame tas popieris guli 
sukrautas. Vienas įžymus dar
bininkų vadas šiandie pasakė, 
kad tuo budu valdžia tyčia er
zina darbininkus, bet jeigu dėl 
to kiltų rimtų neramumų, tai 
atsakomybė kris tiesiai ministe- 
rių kabinetui.
Studentai gauna “lengvatų”, 

kad eitų streiklaužiauti
Universitetai duoda studen

tams “lengvatų” — paliuosuoja 
juos nuo egzaminų, kad tik jie 
eitų streiklaužiauti. Valdžia 
taipjau siūlo visokių privilegi- 

|jų tiems, kurie eina skebaųti 
(“blaeklegs” juodkojais juos 
dabar vadina Anglijoj). Nežiū
rint to, pati valdžia pripažįsta, 
kad tokių streiklaužių negavus 
daugiau kaip 30 tūkstančių.

Streiklaužių organizacija su
smuko

Lenkija daug moterų 
paleidžia iš tarnybos
VABšl’VA, geg. 11. Sten

gdamos daryti ekonomijos Len
kijos valdžia paleidžia iš darbo 
daug valstybės tarnautojų mo
terų. Pastaromis dienomis iš 
tarnybos paleista astuoni šim
tai moterų, daugiausiai tekėju
sių.

8 metų vaikas vertėsi Jai k raiš
čiais ir degtine

VVHEELING, W. Va., geg. 
10. — Policija areštavo 8 me
tų vaiką, laikraščių pardavinė
toją, pas kurį rado keturias 
paintes degtinės. Vaikas, jo 
vardas Olifford Davis, pasisa
kė, kad jo motina esanti našlė, 
ir pardavinėdamas degtinę jis 
padedąs jai didelę šeimyną iš
laikyti.

ONEONTA, Ala., geg. 11. — 
Laukuose, netoli nuo 
prohibicijos agentai 
munšaininkų kuopą 
žmonių. Pastarieji 
pasiduoti, ir dėl to
šaudymos. Vienas prohibicijos 
agentas, Buckner, buvo mirti
nai pašautas, munšaininkams 
gi pavyko ištrukti.

Oneontos, 
užklupo 

iš dešimt 
nenorėjo 
prasidėjo

OSL(\ Norvegija, geg. U.— 
Gautas iš Kings Bay, Špicber
gene, pranešimas sako, kad A- 

i mundseno-EUswortho dirižablis 
Norge išskrido į žiemių ašigalį 
10:10 valandą ryto.

BOSTON, Mase., geg. 11. — 
Įvairiose rytų valstijose siau
čia girių gaisrai, padarę iki šiol 
kaip apskaičiuojami, daugiau 
kaip l,00(K000 dolerių žalos. 
Skaudžiausiai nukentėjo New 
Jersey valstija, kur girių gais
rai Atlantic kauntėj sunaikino

Chicagai ir apielinkei ofieia- 
lis oro biuras šiai dienai prana, 
Sauja: * "

Gražu, bet vešu; vidutinis, 
BrRlDGEPORT, Conų., geg. didžiumoj žiaiųių vėjas.

11. čia prasidėjo keturiolik-* Vakar temperatūra vidutiniš- 
_______ ______ _______ t____ . ________________________ ta metini Ameriko pjjjkaga kai siekė 46* F.

ką ir, apiplėšę jį, pabėgo auto- ’taipjau šešioliką namų ir vienakių Kliubo ko'nvenęija. Delegar 1 šiandie saulė teka 5:33, lei- 
mobiliu su 20,000 dolerių. moteriškė sudegė. tų dalyvauja daugiau kaip 600. jdžiasi 7:59 valandą.

31DNEY, Ohio, geg. 11. — 
Mi ginkluoti banditai šį rytą 
puolė vietos First National ban- Į t • •• I A

Plikių konvencija ' FBEEPORT, 111., geg. 11.- 
Augusta Brunkowienė, 80 me
tų, rūkydama pypkę lovoj už
snūdo, pypkė iškrito iš burnos 
ii' padegė lovą. Moteriškė taip 
apdegė, kad 
sveiks.

vargiai be pa-

Streiklaužių organizacijos, 
kuri rūpinas pristatymu maisto 
ir kitokių gyvenimui reikalingų 
daiktų, New Castle skyrius vi
sai pakriko. NeW Castle sąjun
gos gavo oficialį pasiūlymą su
smukusios streiklaužių organi
zacijos darbą paimti į savo ran
kas.

Alton B. Parker mirė
NEW YORKAS, geg. 11.

Vakar staiga mirė Alton Brooks 
Parker, 1904 metais buvęs de
mokratų partijos kandidatas j 
Jungtinių Valstijų prezidentus. ' 
Jis mirė savo automobily, va
žiuodamas Central Paike.

A



pyragai

Grožis Patarimai

Ypatiška Sveikata

Pro

KUPONAS

Vardas

nes

PRAKALBOS
SU KRUTAMAIS PAVEIKSLAIS

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEME

aršiausiais

KIMBALL
SHIELDS SGHOOL

43 ir Rockwell St

Nėra Kolektos kad ji turi dailų ir
C., H. Swingle

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

3345-49 So. Halsted St 
Phone BouJevard 7022

Ketverge, Gegužio 
13 d., 1926 m.

Mėsa 
I$ošclė> 
Pajai

rusų 
Visi 
Bra- 

iki 1

Duona
Balda niai
Žuvis

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

mes, 
t u vos 
sako 
sijos 
tume 
mai

Jei nori išmokti 
gerai rašyti *— 
nusipirk typewriterį

juos su 
visą su 
aliejum

Pudingai 
Boaai 
Sriubos

Pradžia 7:30 v.
Įžanga Liuosa

UNSWEETENet>

VAPORATED
MILK

Reikalaukite šio 
Naujo

Jeigu nebandėt, jus nežinot ką neturit. Jeigu turit 
savo receptą gaminimui tomatų smetoninės zupės, 
tada tik naudoki/t Borden’s Evaporated Pieną į vie
tą paprasto pieno. Jeigu gi norėtumėt pasidaryti 
tokią kuri laimėjo pirmą dovaną pastarame Borden’s 
receptą konteste tai pabandykit receptą kuris čia 
išspausdinamas.

THE BOftDEN COMPANY 
Borden Raudins, New York

Paskanintas su
Pasauly Importuotais 

Bohemų Saazer Apyniais
Parsiduoda visose krautuvėse

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
jo nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo- 
nite gerui veikiau bet ne
kenkia dcljkutniems rau
menims.

Borden\< Evaporated Pienas taipgi padaro skaniau
sią duoną, pyragius, pudingus, smetonines z u peš ir 
smetonuotas daržoves, pajus, sosus, priešskonius, 
pyragaičius arba bile kitą kokį receptą kur pienas 
arba Smetona reikalinga. O kaslink kavos, jis tie
siog perkeičia visą skonį j tokį kuris jums patiks. 
Borden’s yra ekonomiškas naudojimui.

Tomatos yra Amerikoniška daržovė ir mėgiama 
kiekviename name. Vaikai kaip ir suaugę mėgsta 
jas valgyti. Ar jąs kada bandėt pagaminti tomatą 
zupę su Borden’s Evaporated Pienu?

drutko* 
pipirų 
cukrau* 

Rodo* 
sviesto 
miltų

Jus Niekad Neragavote 
Nieko Panašaus!

Todėl 
stiklinį paviršį ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
nedaleidžia supleišėti ir įsi
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

nt) su vandeniu 
lengva j sviestų ir 
mą’innt Iki «utrUtė*. 
dar įcAlnits minutų 
tomntns sodų 
palengva

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos 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

Tel, Yards 3850
A. J. KAREIVA 

&SON 
HARDWARE

4537 So. Wood St
Pasak pravažiavusių, į SSSB 

artimiauesiomis dienomis iš 
Brazilijos grįžta didelė partija 
emigrantų.

evaporated 
MILK

šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurio bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

|W0 lARūivo—

Virimo Receptas.•
Džiovintos slyvos yra labai svar

bus valgio elementas, nes, jose yra 
lengvai virškinamas cukrus kurie 
veikia kaipo liusuotojas. Virk sly
vas išlengvo ik suminkštės. Patar
tina pirm Sutinimo pamerkti jas per 
naktj drungname vandenyje ir pas
kui virti tame pačiame vandenyje. 
Sekantis yra geras būdas padarymui 
skanaus valgio iš slyvų.

SLYVŲ SNIEGAS.
Vb puoduko evaporated pieno
M puoduko vandens
1 puskvortė gerai išvirtų be kau 

liukų džiovintų slyvų
2 kiaušinių baltymą;
M šaukštuko sviesto
U puoduko miltinio cukraus.
Sumaišyk slyvas, evaporated pie

ną, maltą cukrų ir sviestą ir sudėk 
į negilų stotką. Padaryk baltymo 
putas plaktas su cukrum, uždėk ant 
slyvų, įdėk į nekarštą pečių ir kepk 
penkioliką iki dvidešimts minutų, ka
da pienas susigers į slyvas putos jau 
bus gražiai parudavusios.

Virtuvės Reikaluose’,

Daugelis žmonių gydo savo veidus 
tik iš paviršio, užmiršta kad valgant 
tinkamus valgius užlaikys savo odą 
gerame stovyje. Jeigu jūsų oda sau
sa reikia valgyt tokius maistus kaip 
smetoną, sviestą, sūrį ir kitus mais
tus turinčius karbohydratus* Kar
tais gerai suminkštint vandenį kuria
me prausiesi dadedant biskį krakmo
lo. Geriausia ištirt kurs muilas at
sako tavo oda/. Kartais muilai ga
li uždegt odų kuomet kiti neturi ga
na aliejų sausai odai. Geriausias 
būdas odftn užžiurėt yra naudojant 
cold cream kas naktj. %

f-RU’NA
Mr*. Albert Hu«t. 109 Proapoct St., So. 

M*nche*ter. Conn., I»itikinu*l, kad išgųlbų-

<> 7 menesius badp.u- 
Jeigu užklausi darbinin- 
nc baisu, kad Brazilijoj 
nuo įvairių ligų mirti, 

atsakymą, jog Lietuvoje 
mirti badu. Jeigu už- 
darbininko, kas bus, kad 
joj reikės mirti nuo į- 

kandimo gyvačių ir įvairių žvė
rių sudraskymo, gauni atsaky
mą, kad Lietuvoje reikės mirti 
nuo elektrizacijos ir t.t. Tie 
patįs darbininkai keletą metų 
atgalios grįžę iš Rusijos ir Vo
kietijos džiaugėsi, kad Lietuvo
je yra užtektinai duonos, dar- 
*x>, kad čia geriausia gyventi. 
O tada dar tik tvarkėsi Lietu
vos valstybė, dar tik rinkosi 
Steigiamasis Seimas, buvo daug 
geriau gyventi negu dabar. Tai 
prie ko privedė krikdemų dikta
tūra paremta tamsių bobelių 
balsais.

Ką kalba darbininkai, kurie 
dar nevažiuoja Brazilijon? Kal
ba: “jeigu vėl krikdemai 

tai visiems reikės iš 
išbėgti”. Arba kiti 

“jeigu tik atsidarytų 
siena, tai mes visi išbėg- 
i Rusiją”. Musų krikde- 

gal teisindamiesi sakys: 
“tie, kurie nori išbėgti Rusijon, 
tai visi bolševikai”. Bet kad 
krikdemai arčiau susipažintų 
su (žmonių padėčia, tai pama
tytų, kad didesnė pusė Lietuvos 
inteligentijos, didesnė pusė tar
nautojų kur nors sienai atsida
rius, išbgėtų. O krikdemai dar 
vis nori prieš žmonių norą val
dyti kraštą

šiomis dieno- 
mis pro Kauną pravažiavo daug 
grįžtančių iš Brazilijos 
šeimynų, sovietų piliečių, 
pravažiavusieji išgyveno 
zilijoje nuo 1 mėnesių 
metų. Kalbėdami apie tą 
mes” šalį, emigrantai skundėsi 
sunkiomis vietinio klimato, dar
bo ir pragyvenimo sąlygomis.

Karščiai Brazilijoj nepaken
čiami. Atvykstantiems emi
grantams tenka dirbti planta
cijose, negaunant jokio užmo- 
kesnio, vien tik už maistą ir 
tai apribotą kiekį, ypač duo
nos. Patekusieji j žemesnes vie
tas tuoj suserga kankinančia 
ir labai pavojinga malariją. 
Dauguma atvykusių dėl to 
stengiasi kuo greičiau iŠ Bra
zilijos išvažiuoti.

B. Kanne’s Fair
BARDWARE ’B NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Malevn, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui ... ........... $1.89
Calcimine visokių spalvų sva-

Prie.š keletą metų vienas Ry
gos miesto inžinierius parsida
vė visą savo turtą, už -kurį ga- 

| vęs apie 12000 dolerių išvyko 
Į su visa šeima Brazilijon. Bra- 
I žili jos valdžia davė jam 1OO ha 
I miško. Tą miškų tas inžinie- 
I rius gavo su sąlygom: per tris 
Į metus turi tą mišką iškirsti, iš- 
| lupti kelmus ir padaryti dirvą. 
I To miško medžiagą Brazilijos 
I valdžia ima sau ir gabena už- 
I sienin. Po trijų metų pavers- 
I ta iš miško žemė lieka inži
nieriaus nuosavybe. Apie me
tus laHFos'bim prie miško pa
dirbus, jo zfcpona apsirgo ma
terijos liga. Inžinierius išjojo 
ieškoti gydytojo. Į aržiausių 
vietą reikėjo joti 3 dienas. Po 
šešių dienų inžinieriui parjo
jus su gydytoju (gydytojas pu 
savim pasiėmė visą savo nami
nę vaistinę), rado žmoną ne- 

[ gyvą ir tris sergančius ta pa
čia liga vaikus. Po kelių dienų 
pasimirė ir vaikai, Gydytojas 
padėjo inžinieriui mirusius pa
laidoti ir abudu išjojo pametę 
visą ūkį. Inžinierius sugrįžo 
Rygon be žmonos, vaikų ir be 
Pinigų.

Anot minėto inžinieriaus pa
sakojimo, ne vieną musų dar
bininkų šeimyną ištiks toks Ii- 
k imas. Ne vienas musų darbi
ninkas iškeliavęs Brazilijon — 
nebegrįš. Bet ar darbininkai 
tai žino? Jeigu užklausi va
žiuojančio Brazilijon darbinin
ko, kad ten reikės ištisus metus 
karštyje be poilsio dirbti, gauni 
atsakymą: mes ir norim ištisus 
metus tureli darbo, nes Lic-; 
buvoję turim darbo tik 5 mė-| 
nesiūs 
jam!..

Izajošius 65:17 ir Apreiškimas Jon. 21:10
Bus išaiškinta, kas yra šie “Senas dangus ir sena 
žemė”, kuriose girdėtis verksmas ir dejavimas, ku
rie neužilgio sugaiš... Ir kas yra tie, “Naujas dan
gus ir nauja žemė”; kuriose ne bus girdimas balsas 
verksmo, nei raudojimo, bet bus amžina linksmybė?.

Didžiausis įspūdis šių paveikslų yra, iš numiru
sių prisikėlimas.

Borden’s da
romas dviejų 
dydžių— au
kšta* (16 un
cijų) ir ma- 
iti* (6 un- 
cijų).

Šviesus, Tamsus 
Tonikas

— Visur! Pirkit j j pas 
grosernlnkų — delikatesen 
arba telefonuokit

TOMATŲ SMETO
NINĖ ZUPĖ

2 puodukai Borden’s 
Evaporated pieno

1 puodukas vandens
2 puodukai tomatų, ii dė

žės nrba šviečiu
2 riekes svogūno

1 šaukštukas kopūstų pei 
raikę

1 kamblys salierų (celery) 
>/a bahkavo lapo

1 viela* elove 
1 šaukštukas 

Vk šaukštuko
1 šaukštukas 

% iaukituko
2 šnukštnl 
2 šaukAtai

Sudėk pramokus su tomatom, 
vir.nk 20 minutų, ir nukoik. 
Sutarpyk sviestų dubaltavam 
virduly], dadėk miltu*, ir mai
šyk iki išsiplaks. Atm.ršk p|e- t 

ir pilk pa- .
miltą*, 

Virk 
Dadėk | 

išplak gerai. Ir 
dadik f baltų šo

ku, po hUkĮ ant syk, maišant 
kiaurai kožnų sykį pirm de
dant daufflau tomatų soso. 
Parkui išplak zupę pilnai Ir 
duok tuoj i stalų.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yru dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja sinetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI
109,000 moterų nuolato* pri
siunčia mums naujus receptus 
hu Rorden’s Evaporntod P5enii. 
J elitu norit Ainoti kaip
pasidaryt tuos įvairiu* rccep- 
tu* su Borden’s tipildykit ku
ponų pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųe- 
kit mums,

RODYKLft No. 31 1
Naminiai Pasigelbčjimai.

Uždengimui nuskilusių dalių ra
kandų kojų, nudažyk tas vietas su 
jodinu, ir lai sudžiūsta. Paskui per- 
trink visą rakandų geru rakandų va
lytojų (polish). Jeigu vieno užtepl- 
nio jodino negana reikia užtept ant
ru kartu kad visa baltuma pasislėptų.

Jeigu čeverykai sukietėja po vaik
ščiojimo po lietų, nuvalyk 
šiltu vandeniu paskui ištrink 
kasterimu aliejum arba kitu 
koki turit. Tas suminkštins

Ar jus žinot kiek esat verti 
fe s ori u s chemijos viename universi
tete buk pasukęs kad jeigu vidutinį 
žmogų išdalinsi į elementus iš kurių 
jo kūnas susideda, vandens butų ga
na išskalbimui poros blanketų, gele
žies gana padarymui dešimtpenės vi 
nies, kalkių gana nubaltymui geroko 
dydžio vištinyčios, fosforo gana pa
darymui 100 degtukų ir sieros gana 
išžudymui vidutinio didžio šunies 
blusoms. Jeigu nueisi į krautuvę 
kur tie dalykai parsiduoda, visus mi
neralus, randamus žmogaus kūne ga
lėtum nupirkti už 98c. Jeigu ju$ų 
kūnas taip delikatnai padarytas jū
sų pareiga yra mokytis jį užžiurėti. 
Pirmiausias dalykas yra maitinti jį 
tinkamu maistu.
SEKANČIUS PRODUKTUS: 
butelio pienų.

Kellogg’s Bran yra kelias j 
katę. Virkite jj su skaniesiais. 
dytojai rekomenduoja Kellogg’s 
jis yra 100% veikiantis.

"Ai turėjau skilvio katarų, žarnų Ir k«- 
Stnu. Al vii turėjau gulėti lovoj. Varto 

u Pe-ru-na ir Man•»din ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir gerų ape
titų. Mano yra tvirta* jaitiktnlma* l 
Pe-ru-na, kaipo gyvaaties išgelbėtoja*. AŠ 
kasdien patariu savo draugam t vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jo* pagelbėjo”.

P«-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu* 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Geri pyragai visada padaroma su 
geriausiu cukrum. Nenaudok malto 
cukraus darant pyragus.

Verdant kopūstus gali pagerint 
jų skonį ir spalvą dadėjus biskį acto 
arha lemono skystimo j verdantį van
denį.

Perkant orandžius daug anir sykio 
reikia laikyt juos kožną paskirai su
suktą popierių. Tas neduos puti.

Išvengimui purvo susirinkimo aąj 
viršelių stiklinių užvoži] kur sudėta 
vašių košes ar vaisiai ant žiemos, 
padėk bliudelf kalkių kamaroj kur 
sudėta tie dalykai.

Nuvalymui susitepusių kaulinių 
rankenų naudok druską ir lemono 
skystimą. Perlines rankenas galima 
nuvalyt naudojant druską. Papras
to kaulo rankenas reikia pirmiau nu- 
šveist žvyrine poplera, paskui nu
skraidinti.

MES RE KO M EN D U OJ A M E
Borden’s Evaporated Pienas yra ge- 

riausis substitutas paprasto pieno 
arba Smetonos. Tiktai atmieškite Bor
den’s Evaporated Pieną su lygia dali
mi vandens ir vartoki! taip kaip iš

Ruffles ir -^7/ 
“Charlestono” 
šokis, 
šok ir strepsSk ir galvi) kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Ruffles
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to jkyraua 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonkų per sa
vaite ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

6Sc. vaistinėse arba 75c. per 
paštų tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
B c r r y and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

d Case ofGood 
< Judgment y

1

I
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Ieškokite vardo

INGERSOLL
ant veido.

Ingersoll yra garsiausi ir 
mėgiamiausi laikrodėliai pa
sauly. Kas dieną veik tiek 
žmonių perka Ingersoll Ame
rikoje kiek visų kitų rusių 
laikrodėlių krūvon sudėtų. Jie 
pigiausi užtikėtini laikrodėliai. 
Jie garantuoti. Apsimokės 
jums ieškoti tik šį vardą ant 
veido.

Rūšys nuo $1.75 ild $11.00

Skausmą nuo li- 
\ guistoš pūslės 
Nk — greitai su- 

stabdo
Al S ANT A L MII) Y 

i'ei sit iki ink kad 
^■1 tranui tikrą vai- 
■f stą. Pastebėk 

■T/žodį “M i d y”.
Parsiduoda vi- 
sose vaistiny- 
čiose.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš ^fbo.

JJaUgelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

lšegzaminavimaR ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
503 S'o. State St.

Kampąs Congress St^ 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

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

sykiu

1$ SENŲ AUTOMOBILIU I 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

toinobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokią išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės i

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

4 cylindcrių sedan .............. $995
6 cylinderių ..........   $1,695
Inšiuriname dykai ant rtietų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. Western Avė,

Tel. Lafayette 9030

Wkelloggs
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor ofl pa
darytas dėl medikabo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mus ir grynumas nešimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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KORESPONDENCIJOS
So. Boston, Mass.

Visuotino Seimo Reikalu

Jau buvo rašyta “Keleivio” 
N. N. 9 ir 15, “Sandaros” No. 
8, °Žinių” No. 2 ir kituose laik
raščiuose apie reikalingumą Vi
suotino Amerikos Lietuviu Sei
mo. Dabar seimas jau veik yra 
šaukiamas ir atsišaukimai siun
tinėjami. Del aiškumo ir geres
nių pasekmių yra numatomi di
skusijoms sekanti klausimai: —

Įsteigimas Nacionalės Lie
tuvių Tarybos lietuvių rei
kalams ginti Amerikoj.
Suradimas*budų kaip gelbė
ti pašelpines draugijas ir 
kitokias organizacijas nuo 
žlugimo įvairiose kolonijo
se.
Išradimas būdų apsaugoji
mui lietuvių jaunuomenės 
nuo ištautėjimo.
Įsteigimas Amerikos Lietu
viu ankštesnės mokyklos. 
Sutraukimas po vienu cep- 

tru ar globa visti lietuvių 
gimnastikos, atletų, ir kito
kių sporto kliubų. 
Įsteigimas prieglaudos na
mų.
Kėlimas lietuvių kultūros ir

2

6

organizacijų susirinkimuose be 
atidėliojimo.

Aukščiau paduoti klausimai 
anaiptol nėra pilni. Jie yra rei
kalingi pagerinti ir fiapildyti.

Bostono Lietuvių Vaizbos 
Buto Komisija

Dzimdzi-Drimdzi 
gastrolės

Rašo A. Vanagaitis

Chicago, III.
Dzimdzi Drimdzi Chicago j 

rėjo gražų pasisekimų. Dikinio 
ir Dineikos benefisas 28 balan- 
džia, sutraukė apie 4(M> rinkti
nės publikos. Per atsisveikini
mo vakarą, gegužės 5, buvo 
kiek mažiau, bet skustis 'nega
limo, nes daug parengimų su
bėgo į krūvą. Dzimdzi-Drimdzi 
išsivežė gražų įspūdį iš Chica- 
gos. Mes nesitikėjome tiek 
užuojautos ir prielankumo. Į 
gust roles po kolonijas pasilei- 
dome du seni dzinidziai ir vie
nas “grinorius”, nes J. Bikinis 
buvo bepradėjęs “džiūti”. Chi- 
cagiečių aukos, reikia tikėtis, 
išgelbės Bikinį nuo ligos.

Bzimdziai apleido Chicagų 7 
gegužės. Stoty palydėjo kele
tas artimų draugų ir palinkėjo 
pasisekimo, bei laimingo sugrį
žimo į Lietuvą.

Detroit, Mich.
Detroite vaidinimas įvyko 7 

į svetainėj

Tai dar neviskas. Lietuvoje 
reikalingas politechnikos insti
tutas, muzėjus, panteonas, kny
gynai, etc.

Seimo šaukimo klausimas tux| 
rety būti apkalbamas įvairiu I gegužės parapijinėj

9 Nuošimčiai i Metus
už Indelius

200% APSAUGA
Tai yra geriausis investmentas, kokį 
kada-nors Amerikos lietuviai yra girdėję 

j 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- 
čiartii Jums kas pusė metų po 4 ir pusė nuo
šimčio.
Indėliai prųmami ir atmokami Amerikos Dole
riais. Indėliai grąžinami po vienų metų kiek
vienam, kuris neduos išanksto pareiškimo, jog 
nori palikti ant ilgiau. Visi indėliai apsaugoti 

t dviguba apsaga — 200%.
išduoda atatinkamą liudijimą.
Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų vi
sų Banko narių. Kiekvienas Banko narys at
sako už Banke padėtą indėlį dviguba atsako
mybe. Visų Banko narių turtai paėmus į krū
vą siekia virš 300 milionų dolerių ir kiekvienas 
indėtas doleris momentaliai padidina turtą ir 
sykiu apsaugą. Didesnės apsaugos nė negali būt. 
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pipigus ir praėjus šešiems mėnesiams 
moka nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems 
mėnesiam — grąžina sumą ir likusius nuošim
čius. Pasinaudojant telegrafo parankumais 
pinigai gaunami Kaune į 4—5 dienas po indėji- 
mui pas musų korespondentą — NAUJIENŲ 
BENDROVĘ.
Paleiskit Jūsų Dolerius į darbą ir pareikalau- 
kit iš jų gero uždarbio

Už indėlius Bankas

9% (nuošimčių).

LIETUVOS KOPERAGIJOS BANKAS
Kaunas, Lietuva .

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo 
Kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. , 
Arti St. Louls Avė.

CHICAGO, ILL.

^3

tu-

pas kleb. čižauską. žmonių pri- savo Tėvynės vardą ir pagerbti 
sirinko gana daug, ko mes vi-’150 metų Nepriklausomybės ap- 
sai nesitikėjom. Ačiū “Rytams”! vaikščiojančių Amerikos Valsty- 
Jusų neužmiršime. I tę, kas daug prisidėjo prie Lie-

Gegužčs 8 vaidinom Lietuvių tuvos Nepriklausomybės atgavi- 
į svetainėj (vakarų Detroite). {

Vakarai “subytino” rytus. Pa- _ ___
sisekimas kaip moralis, taip ir Įį 
materialis—^kopuikiausias. Tai
buvo “surprise” dėl dzimdzių. 
Rengėjas P. S. Miltonas nepa
tingėjo pasidarbuoti. Jam ir jo 
draugams sugebėjusiems mums 
suruošti vaidinimą, tariam šir-’ 
dingą ačių. Detroitas mums da-' 
ve inspiracijos tolesnei kelionei. 
Rytai ir Vakarai su Kulkaus- 
ku, Širvaičiu, Dirmaičiu, Ste- 
panaucku ir kitais, padėjo 
mums užsiristi ant laivo kelio
nei į Clevelandų. Gaila apleis-j 
ti vaišingus ir simpatingus de-' 
Uoi&rcius, kurie nenoromis at
sisveikino su mumis. Sudiev 
Detroitui! Daugiau Dzimddzių 
nematysite.

Cleveland, Ohio.
Gegužės 9 norėjome Clevelan- 

de vaidinti, bet negavome salės, 
todėl prisėjo linksminti akro-' 
piečius, pas kuriuos pirmą kar
tą apsilankėme.

Akron. Ohio
A kronas, pasirodo didelis

miestas ir lietuvių esama ne-! 
mažai. Cleyelandiečių būrys su 
Karpavičium priešaky nuvežė, 
Žuko, Mitchelio armobiliais į 
Akroną. Ten mums surengė 
Neverauskas su Ramoška vaka
rų. Žmonių prisirinko neper- t 
daugiausiai, bet apsimokėjo nu
važiuoti. Musų “praktiką” ap
mokėjo. Galėjo ir daugiau pub
likos būti, bet partijų peštynės 
ir kili dalykai skaldo lietuvius. 
Gaila. Kas kaltas? Atbuskit!..

Akroną apleidom saulei lei
džiantis. Smagi kelionė. ‘‘Gri
norius” truputį apšalo, nes oras 
buvo vėsus. Pažino ameriko 
niškas gastroles, . taip sakant, 
“paragavo pyragų”. Mums 
dzimdziams, tai nėra ko rugo- 
ti, nes patys sau lietuviškų var
gų užsitraukėm, bot tiems, ku
rie dar didesnį vargą mato ir...

:, tegul sau p~ujė Kauno 
artistai apie amerikoniška ro
jų-.

Cleveland, Ohio
Gegužio 10 vaidinom Lietu

vių „Svetainėj. Panedėlis, taip 
sakant, negal duoti reikiamų 
davinių, bet Cleve’ande žmonės 
dzimdzius visai kitaip sutiko. 4 

(Bus daugiau)

Pasaulinė Paroda
Sesųui-Centenninl
‘Uetuvių Diena”

Pasaulinės Parodos (Sesqui- 
Centennial) Lietuvių Skyriaus 
Komitetas turėdamas omenyje:

1—Kad atsisakius Lietuvos 
Vyriausybei dalyvauti Pasauli
nėje Parodoje Philadelphijoje 
visa ta sunkenybė krinta vien 
ant Amerikos lietuvių, ir kad 
tam tikslui reikalinga daug lėšų;

2 Kad tik Sausio 21mą š. m. 
galutinai paaiškėjo Pasaulinės 
Parodos ruošimo klausimas ir 
tik po to Pasaulinės Parodos 
(SesųuiCentennial) Laikinis 
Lietuvių Komitetas tegalėjo pra
dėti tartis su Centralinėmis Or
ganizacijomis ir galutinai susi
tvarkė Kovo mėn., o tatai tinka
mam pasiruošimui beliko mažai 
laiko;

—Kad yra ir daugiau Euro
pos Valstybių, kurios nemato 
perdaug reikalinga taip didelių 
sumų aikvoti dalyvaujant? visose 
Pasaulinės Parodos šakose;

Taigi savo posėdyje Gegužio 
2 d. š. m. nutarė priimti kleb. 
kun. Kaulakio, Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos atstovo 
Pasaulines Parodos Komitete 
pasiūlymų, kad Rugsėjo 28 d. 
butų “Lietuvių Diena”, kuria
me taip gerai progai esant iškil
mingu pasirodymu kelti savo ir

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

mo.
Pasaulines Parodos (Sesųui-
Centennnial) Liet. Komitetas

M. Grigaliūnienė,
Raštininkė.

PranešimaS
šiuomi pranešu visiems savo draugams, rė

mėjams ir draugystėms, kurie turite reikalus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
REGISTRUOTA AKUS f. R Ė

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

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoiikievicz* 

BAN1S

IsTUSERKA
PcJiekmingai pa
tarnauja mota* 

3lrims prie gim- 
■jdymo, patarimai 

dykai moterimi 
ĮQir merginoms, 

3113 South 
Halsted St.

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
i 3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

J. SAUDARGS

Tel. Willow Springs 23 W.

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

STANLEY MANKUS
Z SIUVfiJAS

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

Goddard Bldg., Tol. Central 4615

DR. HERZMAN^
Advokatas

11 S. La Šalie SI., Room 2001
Tel. Randolph 1034----- Vai. nu-o £>-G

k ii r* °
3241 S. Halsted St. Tel. Vards 0062 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 1O 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Fark 4000

GEORGE CHERNAUSKAS
W. 75th Street ir Archer Avenue

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

• Miesto Ofisas
1 27 N. Dearbom S«.. Room 1111-13 

Telefonan Central 4411.
Valandos: nuo 0 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Tel. Stote 3225 
Valandos nuo 9:$0 iki 4:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų i 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. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

LIETUVON — 
užrašykite savo ginti- 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. De|rborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. PuKman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 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 S t., 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.

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdaių krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

Gerui lietuviaiTis žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray it ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
l Dienomis: Canal
J 3110. Naktį 
į Drexel 0950 
’ Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir pp 8 v. v.

Telefonai:

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 VV. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

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
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

iki

LIETUVIAI DAKTARAI

k-

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

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.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 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 
Te). Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

Franklin 2460

A. L. Davidonis, M. D
4643 So. Michigan Avė.

Valandos \

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.

XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX2XXXX 
Dr. Lawrence P. Slakis į 

DENTISTAS
4454 So. Westem Avė, į 

VALANDOS: C
3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare ► 5axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok Į Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas sliaitytojrj 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 pavardė 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.

.....................................o.......... Atkirp čia ....................... .............. *......
Data: Gegužis 12, 1926

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 S iki 8 v.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8683 
UltraviolėtinS šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Resn 6641 S. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4,s6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, ni.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (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 Milwaukce Avė., 2 fl.

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

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj 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 persitikrinkit.
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 Mihvaukee Avė., 2 fl. ___________________—/

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, 111.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas i Kooserelt 8600.

Apžvalga
tai Bimba, nes ir “Laisvas” šta 
be jisai visus “bytina” savo na 
chališkumu ir žioplumu.

SMARKUOLIAI PRAKIŠO

Jack Londonas

Nelaukta
LIETUVOS CARUKAI 

DARBUOJASI

U . I '.T

SLA. GRIOVIKAI

Chicagoje — paltu:
Metams .....................................w $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų -------   4.00
Trims mėnesiams __________  $2.90
Dviem mėnesiams ........   1.60
Vienam mėnesiui ____...__....____ 75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ________ 18c
Mėnesiui ...............      76c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, I “Lietuvos Žinios” savo 94-am 
paltu: I numeryje praneša, kad Kauno

Metams.....................-..... - 8Į-jJjĮ I Apskrities viršininkas konfis-
Pusei metų .............-.........  8.501 , ,, „
Trims mCnesiatns .............-........ — 1.75 I kaVO to lalkrasclO 93 numOl’
Dviem mėnesiam ..........................  1.251 vedamąjį straipsnj “Pikša-
Vienam minėsim .............. 76 K. vjSU(,meI1ės kun0”.

Lietuvon k kitur uirianluose: Tam pačiam <M_am numery-
Metama ............... ........................18.061 je cenzoriaus išbraukta apie
Pusei metų ..........—. ...............- 4.001 pusantros špaltos rašto pirmam
Pinigus reikia siųsti palto Money puslapyje. Laikraštis taip ir iš-^ 

orderiu kartu su užsakymu. Į gj0 su dideliu baltu tarpu, ro
dančiu, kur turėjo tilpti 
brauktasis straipsnis.

iš-

PAVOJUS ORGANIZACIJAI. MANO, KAD SAVIŠKIAI 
LĖJO PRALAIMĖTI

KAIP SUSTABDYT “GRĘŽIMĄ Iš VIDAUS”?

SUDARYT TAM TIKRAS KUOPAS BOLŠEVIKAMS.

Vienas bolševikų šlamštelis pakėlė riksmą, kad “Nau
jienos” agituojančios “už SLA. griovimą”. Tai, žinoma, 
yra nesąmonė. “Naujienos” nori, kad SLA. ne butų 
griaujamas, bet kad jisai butų apsaugotas nuo griovikų.

Griovikai yra bolševikai, tituluojantys save “progre
syviais nariais”. Griovikais mes juos vadiname dėl to, 
kad jie nuolatos kelia vaidus SLA. kuopose, šmeižia ne 
savo partijos žmones ir skleidžia demoralizaciją nariuose. 
Per bolševikų kaltę jau yra suskilusios kai kurios kuopos 
ir vienas apskritis.

SLA., kaipo apdraūdos ir kultūros organizacija, bol
ševikams nerupi. Pirmiaus jie atvirai agituodavo savol 
pasekėjus trauktis iš tos organizacijos. Savo nusistaty
mą jie pakeitė tiktai nuo to laiko, kai jų vadai įsakė jiems 
stengtis užkariati Susivienijimą, gręžiant jį iš vidaus.

Bolševikų vadahis parupo SLA., kadangi jisai turi 
didelį iždą ir keletą apmokamų vietų centre. Tas vietas 
nori gauti jų agitatoriai, o Susivienijimo iždą jie panau
dotų savo partijos propagandai.

Taip jie kitąsyk padarė su. LSS. turtu. Iš keleto de
šimčių tūkstančių dolerių, klirie buvo sudėti į įvairius 

-LSS. fondus ir kuriuos bolševikai pasigrobė, “užkariau
dami” organizaciją, šiandie nebėra nė cento. “Kovos” 
spaustuvę ir kitokį turtą, buvusį LSS. centre, pasivogė 
keletas bolševikų lyderių ir vartoja savo bizniui.

“Draugas” mano, kad rinki
muose į Lietuvos Seimų, kurie 
įvyko pereitų šeštadienį ir sek
madienį, klerikalai galėjo pra
laimėti. Sako:

“...Įeinant nuo protesto 
niškos Klaipėdos *5 naujiems 
atstovams, gali kartais krik
ščionys demokratai ir netu
rėt absoliutes daugumos tre
čiajam Seime.”

/
šitais žodžiais “D.” pripažjs- 

; Į ta, kad klerikalai Lietuvoje ne
turi daugumos, ir tai nežiūrint 
to, kad jie spekuliuoja religi
niais žmonių jausmais.

KLERIKALIZMAS TRUKDO 
PAKALTUOS SĄJUNGOS 

SUSIDARYMĄ

Latvijos pasiuntinys Kaune, 
p. A. BaIndis, pagrįžęs R^gon 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad Lietuvos Seimo rinkimuose 
veikiausia laimėsianti opozici
ja, kuri kovoja už demokratijų 
prieš klerikalizmų.

Balodžio nuomone, tiktai po 
rinkimų galėsiąs įvykti susiar
tinimas tarp Latvijos ir Lietu
vos.

SLA. 83-j e kuopoje, Brook- 
lyne, anądien įvyko delegatų ; 
seimų perrinkimas.

Pirmesniuose rinkimuose bu
vo išrinkta 8 delegatai, iš kurių 
buvo 5 tautininkai ir 3 bolše
vikai. Po mitingo tečiaus kuo
pos valdyba, kuri daugumoje 
susideda iš maskvinių, nutarė 
pusę^ delegatų iš naujo perrink
ti, nes jie negavę absoliučios 
balsų daugumos ir todėl negalį 
skaitytis išrinktais. Bolševikai 
tikėjosi, kad, sumobilizavę vi
sas savo jėgas, jie laimėsią vi
sus keturis mandatus ir tuo 
budu turėsią 5 delegatus (nes 
vienas paliko išrinktas pirmam 
balsavime).

Bet perrenkant 4 delegatus, 
visi bolševikų kandidatai buvo 
sumušti. Išrinkta du tautinin
kai ir du socialistai. • t

Bolševikų priešai Brooklyno 
kuopoj laimėjo dėl to, kad jie 
susitarė. Paprastai gi esti taip, 
kad bolševikai ateina į susi
rinkimų ' drūčiai susiorganizavę, 
o jų oponentai nesusiorganb 
zuoja arba daugelis net ir ne
atsilanko į mitingą, nenorėda
mi rietis su bolševikiškais rėks
niais. Tik ačiū šitokiam bolše
vikų priešų apsileidimui, Mask
vos davatkoms pavyko įsigalė
ti visoje eilėje SLA. kuopų 
(pav. 36-je kuopoje, Chicagoje) 
ir kai kuriuose apskričiuose.

Sutartinai veikdami, komu
nistų priešai per pusę metų ap
valytų Susivienijimą nuo “rau
donojo pavojaus” — taip, kaip, 
iav. Amalgameitų unija apva- 
ė savo organizacijų.

“ŽODŽIO LAISVĖ”
“GEROVĖ”

IR

[Verte Tindi-Rindi]

(Tęsinys)

Bet jeigu bolševikai mėgintų šitokią “revoliuciją” 
padaryti Susivienijime, tai ar SLA. nariai tylėtų? Žino
ma, kad ne.

Šiandie yra ne tie laikai, kaip buvo 1919'metais, kuo
met bolševikai darė perversmą L. S. Sąjungoje. Tuomet 
minias buvo apėmęs stiprus bolševikiškas ūpas. Priešin
tis jam buyo labai sunku. Tie socialistai, kurie buvo pa
silikę ištikimi savo principams, turėjo išlaikyti su bolše
vikais sunkiausią kovą. Buvo ne vienas atsitikimas, kur 
bolševikai pavartojo kumščius prieš socialistus, pasiryžu
sius atgaivinti LSS. kuopas.

Tokiose sąlygose išgelbėti LSS. turtą nuo bolševikiš
kų grobikų nebuvo galima. Socialistai sugebėjo tiktai 

j atgauti teismo keliu mažą dalį pinigų iš LSS. Namo fondo 
i ir iš L. D. L. D. iždo. Ir tai jiems tatai pavyko tik dėl to, 
* kad bolševikai paniekino senosios organizacijos vardą ir 
1 įstatus.

SPĖJA, KAD LEONAS BU 
SIĄS PREZIDENTAS

liaudininkai, tautiniu* 
ir pažangiečiai (?), 
opozicija laimėjo Hu

tai mes abejojame, ar 
bus išrinktas preziden-

Dabartinis Amerikos lietuvių nusistatymas yra visai 
kitoks. Ne tik SLA. nariai, bet ir visa musų pažangioji 
visuomenė griežčiausiai sukiltų prieš bolševikus, jeigu jie 
ištiestų savo nagus prie Susivienijimo iždo.

Susivienijimo “užkariavimas” bolševikais iššauktų 
aštriausią kovą, kurios rezultate gal ir pats SLA. butų su
griautas. Štai dėl ko visi tie žmonės, kurie geidžia labo 
Susivienijimui, priešinasi bolševikų pastangoms pasi
grobti tą organizaciją į savo rankas.

Ir jie nori ne tiktai, kad bolševikų ataka butų atrem
ta, bet kad jiems butų visiškai užkirstas kelias prie.SLA. 
griovimo. x

Kai kurie laikraščiai ir atskiri asmens reikalauja 
bolševikų pašalinimo iš SLA. Nors daugelis bolševikų 

’ savo elgesiu yra pilnai užsipelnę tokios bausmės, bet 
mums rodosi, kad patogesnis ir tikresnis būdas apsaugoti 
organizaciją butų išskiriant bolševikus į tam tikras 

kuopas. »
Narys, išmestas iš Susivienijimo, pražudo apdraudą; 

bet narys, iškeltas iš kuopos, netenka tiktai galimumo 
daryti toje kuopoje triukšmą, šiaip gi visos jo teisės pasi
lieka tos pačius. Atskirti nuo “buržujų”, kurių jie taip 
neapkenčia, ir suorganizuoti į tam tikras “raudonas” 
kuopas, bolševikai galėtų tarp savęs peštis ir.koliotis, kiek 
tik jiems patinka. O visi kiti nariai butų palikti ramybėje.

Kodėl negalėtų busiantis seimas šitokią reformą

“Vienybei” rašo iš Lietuvos, 
kad stipriausi kandidatai į pre
zidentus esą Petras Leonas ir 
Antanas Sjnetona. Greičiausia 
busiąs išrinktas Leonas, kadan
gi jo kandidatūrą reinią val
stiečiai 
kai (?)

Jeigu 
kimus, 
Leonas
tu. Tautininkai ir pažangiečiai 
greičiaus rems Smetonų, negu 
Leoną. Bet Seime jų vargiai 
bus daug. Stipriausios partijoj 
opozicijoje yra liaudininkai ir 
socialdemokratai. Naujam 1 Sei
me jos gal turės daugumą ar
ba netoli to. Kam tuomet liau
dininkai turėtų statyti prezi
dentu p. Leonų, santarietį, kuo
met jie turi kandidatų ir \savo 
partijoje — pav. Dr. K. Grinių 
arba Dr. Jonų Staugaitį? ,

Socialdemokratai veikiausia 
remtų Griniaus kandidatūrų. 
I>r. K. Grinius turi, be to, ge
rą vardų ir tarpe tautinių ma
žumų, ypač tarpe žydų, kuriuos 
jisai, kaipo ilgus metus prakti
kavęs gydytojas, gerai pažįsta 
(ir moka žydų kalbą).

Dr. K. Grinius po didžiojo 
karo pusėtinai sudešinėjo. Bet 
kai pernai vasarą klerikalai su 
policijos pagalba išmeti? jį iš 
Seimo posėdžio, tai jo vardas 
pažangioje visuomenėje vėl žy
miai pakilo. Tik kas žiu, kokia 
jo dabar sveikata? Anąmet bu
vo labai nusilpusios jo akys, ir 
jisai turėjo važiuoti į užsienį 
gydytis.

Tie elementai, kurie nuvyks
ta į Rusiją ir gauna tenai ko
misarų vietas arba šiaip prisi- 
jlaka prie ėdžių, greitai iš
mirksta ir pradedą į viską žiū
rėti aklo valdžios lekajaus arba 
žandaro akimis.

štai, vienas buvęs amerikie
tis A^Kupreišis, gyvenus dabar 
sovietijoje, rašo laišką savo 
draugui į Ameriką ir giria to
lius dalykus, kuriais kiekvie
nas sveiko proto darbininkas 
turėtų biaurėtis^/Bolševikų ka
ralystėje, girdi, viešpataujanti 
laisvė!

“Kas links laisvo išsireiš
kimo (žodžio laisvės), tai yra 
liuosa. Daug man teko gir
dėti restoranuose suėjusius 
diskusuojant ir gana smar- 

*** kiai prieš valdžių išsireiš
kiant ir daltgelyj vietų. Pa
klausiau: Ar jus nebijote 
‘Gup’? (Glavnoje političes- 
koje upravlenije). Atsako, 
kad nieko už tai nebaudžia, 
bet laikraščius, kurie eina 
prieš valdžią, tai uždaro.” 
(Žiur. “Aido” Nr. 14.)

Čia, žinoma, yra pasakyta 
netiesa. Nes laikraščių, kurie 
eina prieš valdžią, jau senai Ru
sijoje nebėra. Jie senai uždary
ti, ir joks ne valdžios kontro
liuojamas laikraštis dabar ne
gali pasirodyti.

Bet komunistui Kupreišiui 
tai yra menkniekis. Jam pakan
ka tokios “laisves”, kad žmo
nes gali restoranuose ir kar
čemose, tarp savęs kalbėdami, 
valdžių kritikuoti.

Tas pats buvę! amerikietis 
parodo savo “komunistišką iš
mintį”, ir kalbėdamas apie Re
ligiją Rusijoje. Sako:

“Man
cerkvėse 
sirenka 
amžiaus
bet žiūrint į juos, 
panašių j civilizuotą 
nuskurę, apdriskę, utėlės bė
ga per kaklų. Teko pastebė
ti važiuojant gatvekariu pro 
cerkvę: religiniai žmoiiės 
nusiėmę kepures žegnojas, 
pravažiuojant arba praeinant 
pro cerkvę. Reiškia, kad ir 
religija yra tručinama (! 
“N.” Red.), bet dar jos yra 
daug.”

Gansas niekur nesižvalgė, 
bet Editos akys klydo kamba
ryj {žiūrėdamos visas įvykio 
smulkmenas. Deninas gulėjo 
nejudėdamas. Laike įdukusio 
sukinėjimosi kambary apversta 
kėdė gulėjo asloj greta jo. Iš 
po liemens kyšojo šautuvas, o 
iš dešinės rankos iškrito pat
ronai, kurių nesuspėjo sudėti. 
Aišku, jis juos laikė iki to lai
ko, kol nustojo sąmonės. Garkė
jus gulėjo asloj kniupščias, toj 
pačioj vieloj, kur parkrito. Dė- 
či galva kaip pirmiaus ilsėjosi 
ant stalo ir geltonų plaukų 
pluoštas susimaišė su kukurū
zų koše lėkštėj, kurios krantas 
pakilo 45 laipsnius ant ja gal
vos.

Šios lėkštės vaizdas įkalė jos 
akis. Delko gi lėkštė žemyn 
nepuola? Tai beprasmiška. 
Nejaugi lėkštė su kukurūzų ko
še briauna privalo remtis sta
lo, dargi, jei užmuštas žmo
gus ? i

Ji vėl pažvelgė į Dcninų, bet 
žvilgsniai išnaujo grįžo prie 
kabančios lėkštės. Tai buvo 
juokinga ir ji pajuto praside- 
dapt isterišką kvatojimasį. Pas
kui staiga atkreipė domę į kam
bary užviešpatavusį ramumų ir 
pagauta troškulio, kad kas nofs 
trukdantis šių ramybę įvyktų, 
pamiršo lėkštę.

Monotoninis garsas lašančios 
aslon kavos lašų dar aitriau 
pabnėžė tylą.

Delko Gausas nieko nevei
kia? Kodėl jis nieko nekalba? 
Ji pažvelgė į jį ir norėjo pra
tarti, bet pajuto neklusnų lie
žuvį. Ji jautė keistų skausmą 
gerklėj ir burna buvo sausa, 
lyg kailiu aptraukta. Ji galėjo 
tiktai žiūrėti j Gansą, kuris, 
savo eilėj, žvelgė j ją.

Staiga susitrikdė tyla ait
riais metalo garsais. JI suriko 
ir pažvelgė stalam Tai krito 
lėkštė . Gausas atsikvėpė lyg 
iš sapno pabusdamas. Lėkštes 
tark stelėj imas juos žadino gy
venti naujoj aplinkumoj, nau
jame pasaulyje, ir šis pasaulis, 
kuriame nuo šiol jiedu privalo 
gyventi ir judėti, dabar spietėsi 
bakūžėj. Ankstesnioji bakūžė, 
kurioje gyveno iki* šiol, amži
nai išnyko. Gyvenimo ratas 
(gorizonlas) pasikeitė, galuti
nai patapo naujas ir nepripras
tas. )

Nelaukta įsiveržė jų gyveni
mam, galutinai pakeitė daiktų 
išvaizdų, perspektyvą, vertumo 
reikšmę, sumaišė realų su 
nerealiu visur sudarydami kan
kinantį chaosą.

—Dieve mano, Gansai! —bu
vo pirmasis šūkis išsiveržęs 
Editai.

Jis neatsiliepė ir tik žiurėjo 
su baime į ją. Paskui palengva 
pervedė akis po kambarį, pir
mąjį kartą pastebėdamas visas 
įvykio smulkmenas. Po to už
sidėjo kepurę ir atsisuko į du
ris.

—Kur tu eini? — paklausė 
Edita kankinančia baime. Jis 
jau laikėsi rankenos, ir pusiau 
atsigręžęs į ją, atsake:

- Rausti kapus.
—Nepalik manęs, Gansai... 

su šiuo!

TAI DAR VĖPLA!

nori
ant

Vie-

teko būti kelione 
per pamaldas. Pri- 
pasimelsti 
ir lyties

visokio 
žmonių; 
nematai 
žmogų:

“Laisvės” komisarai jau 
uždėti savo diktatūrą ir 
“Naujienų” redaktoriaus, 
nas jų išreiškia didžiausią savo 
pasipiktinimų, kad “N.” redak
torius neparašo editorialo prieš 
“N.” nianadžerį!

Nuomanu, kad tas komisaras, 
kų taip drąsiai kiša savo purvi
nų snapą į “Naujienų” reikalus,

Tikinčius rusus Kupreišis pie
šia, kaipo nepanašius į civili- 
uzotus žmones. Jie esą nuskurę, 
apdriskę ir utėlių piaujami, ir 
okių vargšų dar esą daug. Bet 
iomunistui Kupreišiui neatei
na nė j galvą mintis, kad, jei
gu šitokiam baisiam skurde 
skęsta Rusijos liaudis, lai so
vietų valdžios pareiga turėtų 
?ut pirmiausia “tručint” ule- 
es, o ne ką nors kitft^.

Jeigu ir visas cerkves bolše
vikai uždarys, tai kokia nauda 
Jus Rusijos žmonėms iš “ko- 
nUnizmo”, kuris nepajėgia nu
galėti utėles?

Jos akys baimingai apžvalgė 
kambarį.

—Keikia gi kuomet nors iš
kasti kapai, pratarė.

— Bet juk tu nežinai, kelius? 
ji apreiškė su nusiminimu.
Matydama, kad jis dvejj>ja, 

ji pridėjo:
- Aš eisiu kartu su tavim, 

aš tau padėsiu.
Gansas priėjo prie stalo ir 

mašinališkai nuėmė žvakes gar- 
gažį. Po to abu apžiurėjo už
muštųjų kimus. Garkėjus ir 
Dėči buvo mirę, artimam at
stume šūvis juos užmušo vie
toje. Gansas atsisakėm prieiti 
prie 'Denino, ir Edita turėjo 
pati viena apžiūrėti.

—Jis gyvas, — pranešė ji 
Gausui.

Gansas ‘priėjo ir pažvelgė į 
užmušėjų.

—Ką tu sakei?— paklausė 
kažkokį murmėjimą sugavusi iš 
jo gerklės išeinantį.

—Aš sakiau gėda, kad jis 
dar gyvas?—atsakė Gansas. •

Edita stovėjo pasilenkusi prie 
Denino kūno.

—Mesk jį!—įsakė Gansas 
žiauriu, nepriprastu balsu.

Ji pažvelgė į jį pagauta ne
laukto nerimo.

Gansas pakėlė Denino šautu
vą ir dabar įdėjo į jį patronus.

—Ką tu nori veikti?—sušu
ko pašokdama ant kojų.

Gansas neatsakė, bet ji ma
tė rengiantis iššauti. Greitai 
ranka nutvėrusi šautuvo vamz
dį iškėlė jį aukštyn.

—Atstok nuo manęs! su
riko Gansas užkimusiu balsu.

Jis mėgino ištraukti iš jos 
šautuvų, bet ji priėjo dar ar
čiau ir įsikibo.

—Gausai! Gansai!— šaukė. 
-^Atsimink! Neik iš proto!..

Jis užmušė l>ėčį ir Gorkejų, 
ir aš užmušiu jį!—sekė atsa
kymas.

Nejaugi, Gansai!— suriko 
ji. —Jog yra įstatymas!.. Jis, 
bendrai imant, paniekos nepa
sitikėjimu žiurėjo įstatymų ga
lios šioj srity, bet nieko netarė, 
o tik atkakliai ir be jausmų 
pakartoje:

—Jis užmušė Dėči ir Garkė- 
jų!..

Rdita ilgai jį įtikinėjo, bet 
jos visi argumentai pasiliko be 
jokios įtakos, kadangi jis atsa
kinėjo vieną ir tą patį: “Jis 
užmušė Dėčį ir Garkejų”! Bet 
ji negalėjo pašalinti vaikystėj 
įkvėptų žvibgių,— to, kas bu
vo josios kraujuje. Ji įsigyvi^ 
no teises jausmus ir jos aky
se vienintelis taisyklingas pa
sielgimas buvo, klausyti įsta
tymo. Ji kito dorovės kelio ne
matė prieš save. Gansas, tvar
kantysis savo pažiūromis, taip- 
pat maža užsitarnautų išteisi
nimo, kaip ir Deninas.

Du kvaili pasielgimai nega
li sukurti teisingumo, — pra
nešė ji.— Yra tik vienas ke
lias bausti Deniną, ir tai—ben
druomenes nustatytais įstaty
mų keliais!..

Galų gale Jonas nusileido.
—Gerai, tarė Daryk kaip 

nori. Bet ryt nr poryt buk 
prisirengusi prie to, kad jis už
muš tave ir mane.

Ji palingavo galvų ir ištiesė 
ranką šautuvų paimti. Jis pa
sikėlė jį atiduoti, bet vistik 
paskutinį momentų pradėjo 
dvejoti.

—Geriau leisk man jį nušau
ti !—prašėsi.

Ji atstumančiai . linktelėjo 
galva ir padavė jis jai šautuvą, 
bet kaip tik toj minulėj atsi
vėrė durys ir įėjo į bakūžę iš- 
anksto nepaborškinęs iudietis. 
Kartu su juo įsiveržė į kam
barį oro srove su sniegu.

Vienkart Gausas ir Edita pa
kreipė galvas ir pažvelgė in- 
dietj. Gansas vis dar tebelai
kė rankose šautuvą. Bet ateivis 
be mažiausio sąjūdžio žvilgiu

įiervčre bakūžę ir skubiai pa
žiurėjo. į mirusius ir j sužeis
tąjį. Jo veidas nereiškė nusi- 
stebėjim*’, dargi nė smalsumo. 
Miręs Garkėjus gulėjo prie jo 
kojų, bet į tai jie nekreipė do
mės, lyg Goi’kėjaus lavono jum 
nebūtų.

— Didelis vėjas, — pastebė
jo indietis vietoj sveikinimo.

Pas jus viskas gerai? Labai 
gerai ?...

Toliau laikydamas šautuvų 
Gansas jaute, jog indietis pri
meta jam visus įvykius. Jis pa
žvelgė į Editą lyg kviesdamas 
pagalbon.

— Sveikas, Ncdukai, — steng
damosi ji pratarė. — Ne, be vi
sai gerai pas mus. Daug nema
lonumų.. .

—Atleiskite. Aš išeinu... sku
binuosi, — tarė indietis. Be jo
kio skubėjimo įr dideliu atsar
gumu jis apėjo raudoną lata
ką asloj, atidarė duris ir išėjo. 
Vyras ir žmona kits kitą nu
žvelgė.

—Jis mano, kad tai mes pa
darėme... jog tai aš padariau! 
— pratarė Gansas.

Keletas akimoju Edita tylė
jo, paskui tarė tinkamu tonu:

—Tegul mano kaip patinka. 
Paskui pamatysim*., O dabar 
reikia mums du kapus iškasti. 
Bet anksčiau privalome surišti 
Deniną, kad nepabėgtų.

Tačiau Gansas atsisakė liesti 
Deniną ir Edita pati stipriai 
i ankas ir kojas surišo. Tai pa
dariusi ji kartu su Gansu išė- 
j iš bakūžės į sniegą, žemę den

gusį. . I
Žemė buvo įšalusi ir nesida

vė kastuvo kirčiams. Iš pra
džios jiems prisėjo pririnkti 
žabarų, nušluoti sniegą ir įkur
ti ugnį. Per valandą, galų ga
le, žemės sluoksnis keletą co
lių atšilo. Jie nuėmė žemes ir 
užkure naują laužų. Tokiu bu
du {šildydami jie laipsnis po 
laipsnio lindo žemėn, bet ne
daugiau 2—3 colių į valandų.

Tai buvo sunkus, kankinan
tis darbas. Sniego pusnys kliu
dė laužą degti, o smarkus vė
jas perpūtė jų drapanas ir jie 
drebėjo dėl šalčio. Maža jie kal
bėjosi, vėjas kliudė. Tiktai jie
du ištarė kits kitam nustebimų 
tuo, kas galėjo Deniną masinti 
atlikti tokį darbą, ir po to ap
imli vaidintos tragedijos bai
me nutilo.

Dienos valandą Gansas pa
žvelgė į bakūžės pusę ir apreiš
kė, jog jis alkanas.

—Ne, ne dabar, Gausai, — 
atsakė Edita. — Aš tokiomis 
aplinkybėmis negaliu į bakūžę 
įeiti ir ten ruošti pietus.

Antrą valandą Gansas išreiš
kė norą su ja eiti, bet ji jį su
laikė prie darbo ir keturiomis 
abu kapai buvo išrausti. Jie 
buvo negilus, nedaugiau dvie
jų pėdų, bet vistik atatiko sa
vo tikslui.

(Bus daugiau)

PIRM NEGU PIRKSI

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKI.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 

$290 — $450 - $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Patvirtino nuteisimą 
šerifo Hoffman ir 
kalėjimo viršinin
ko — kalėjiman

Fekalinis apeliacijų teismas 
patvirtino distrikto teismo nu
teisimą Cook pavieto šerifo 
Hoffman ir buvasio Cook pavie-' 
to kalėjimo viršininko West- 
brook kalėjiman už paniekinimą 
fedcirtbnio teismo, kadangi jie- • •
du davė perdaug laisvės sėdė
jusiems kalėjime butlegeriams 
Lake ir Druggan. šerifas 
Hoffman yra nuteistas vienam 
mėnesiui kalėjiman ir užsimo
kėti $2,590 pabaudos, o West- 
brook yra nuteistas keturiems 
mėnesiams kalėjiman.

Esamomis Žiniomis, 
Ircck sutinka pasiduoti teismo 
nuosprendžiui ir eiti kalėjiman, 
nes esą moraliai jis likęs ištei
sintas, nes tapo pripažinta, 
kad jis duodamas didelės lais
vės kalėjime butlegeriams tik 
pildė Šerifo įsakymus. Dabar 
Westbrooko draugai stengiasi 
gauti prezidento Coolidge par- 
doną.

Šerifas Hoffman gi nemano 
pasiduoti ir eiti kalėjiman. Jis 
dar prašysiąs apeliacijų teismą 
išnaujo pernagrinėti savo nuo
sprendį, ‘o jeigu ir tada nuo
sprendis nebūtų palankus, tai 
kreipsis net į šalies augščiausį- 
jį teismą. Visą tai gali atidėti 
ėjimą kalėjiman keliems mėne
siams.

Tečiaus jei jam ir pamyktų 
nusikratyti šios bėdos, tai jį 
laukia nauja beda, nes ateinan
čią savaitę šerifas Hoffman, 
Westbrook, taipjau butlegeriai 
Lake ir Druggan ir kiti turės 
vėl stoti federalinin teisman, 
kur jie bus teisiami už suokal
bį — delei to pačio dalyko, šioj 
byloj irgi veikiausia gaus ka
lėj imo.

Del drabužių kėsinosi 
nusižudyti

West-

[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. J. N. Jackson (Kansas 
City), naujas Amerikos Medikų 
Draugijos prezidentas. Kaipo 
chirurgas jis yra žinomas ne tik 
Amerikoj, bet ir Europoj.

Laimėjo vieną centą

NAUJIENOS, CEIcago, IR

Kiekviena jauna mergaitė no
ri gražių, sulig vėliausios ma
dos, paiėdų. To norėjo 
Jennie Giganti, 20 m., 
Cambricįge Avė. Bet visus 
drabužiu
O kadangi tėvai, kaipo senesni 
žmonės, žiūrintys vien į praeitį 
ir. tik senovę femylintys, tai ir 
drabužius tėvas pirkdavo senus, 
jau senai išėjusius iš mados. 
Tai netiko gražiajai Jennie, o 
ypač dar ir dėlto, kad iŠ jos se
nos mados dn^iužių juokdavos* 
ir jos draugės. Ir kada tėvas 
nupirko vėl senos mados drabu
žius, tai ji juos persitaisė ir 
pritaikė nąujsH madai, bet tė
vas už tą ją aštriai subarė. 
Mergaitė nebegalėj o to pakęsti 
ir šoko iš trecio augšto lango. 
Dabar tėvas gal pirktų ir ma
dingiausius drabužius, bet jau 
pervėlu, nes jį guli ligoninėj ir 
veikiausia mirs.

ir 
345 
jos 

pirkdavo jos tėvas.

Apkaltino skerdyklų 
savininkus

Chicago Packing Co. ir jos 
prezidentas Ignatz Katz tapo 
federalinio grand jury apkal
tinti už permainymą ženklų ant 
nesveikų paplautų gyvulių ir 
pardavinėjimą nesveikos mėsos. 
Taipjau apkaltinta du buvusius 
Chicago Producers’ Commission 
Assn. darbininkus ir keletą 
gyvulių pirklių už suokalbį per
žengti įstatymus apie skerdyk
las.

Kada gyvulius paplaunama ir 
liu, tad vieną dieną atėjusi tam tikri valdžios inspektoriai 
raštinėn ji sumušė stenogral’ę. Ipripažysta juos nesveikais, tai 
Sumuštoji Friedland ir patrau
kė teisman savo užpuolikę, rei
kalaudama už sumušimą $100,- 
OOO atlyginimo. Friedland pri
sipažino Teisme, kad ji keletą 
kartų su apskųstosios vyru bu
vo išvažiavusi į VVisconsin val
stiją, bet esą nieko blogo neat- 

Tečiaus teismas kitaip 
pažiurėjo ir aštriai ją iš- 
Kadangi čia daugiausia 
nė\ apie pinigus, bec ištei- 
stenografę, tai teisėjas

Reikalavo $100,000, bet gavo 
tik vieną centą. Tokis likimas 
patiko gražią stenografę p-lę 
Gertrude Friedland, 2114 W. 
14 PI. Ji dirbo Arthur D. Wit- 
tgren ofise, 336 W. 63 St. Pa
starojo pati nužiūrėjo, kad tarp 
jos vyro ir stenografės yra per
daug artimi santikiai, kad jie 
gana tankiai išvažiuoja gana 
tolimoms kelionėms automobi
liu, tad vieną

new yor- 
/n ik° iki kau’ U V U NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert

Baliui, Deutschland
Hamburg

ir populiariški vieno kabin
laivai,

Cleveland, IVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

į tai 
barė, 
ėjosi 
sinti
David liepė sugrąžinti vieno 
cento verdiktą, bet ir tą centą 
liepė nemokėti. Tečiaus Fried- 
lan advokatas sako, kad jis pe
reis visus teismus, bet tą cen
tą vistiek iškolekluos.

jie užkabina tam tikrą ženklą 
— “tag”. Sulig kaltinimo, Katz 
susitaręs su niekuriais darbi
ninkais, nuimdavo tuos ženklus, 
ypač sergančių džiova gyvulių 

‘’tuliorculosis reacters’’ ir 
viewif\jų pakabindavo ženklus 
su užrašais, kad gyvuliai svei
ki — “sound”, ar “passed for 
sterilization”. Paskui tų gyvu
lių mėsą parduodavo už gerą. 
Keli darbininkai ir vienas kom
panijos direktorius liudijo, kad 
Katz tai tikrai darė. Už tą 
liudijimą juos paliuosuota nuo 
atsakomybės.

Girtavimo pasekmės

Septyni žmonės sužeisti
Lenta, ant kurios pasistoję 

darbininkai dirbdavo — plo
vė Maurice Rotchikl sankro
vos, vidurmiesty, sienas, 1 
ant kurios tuo laiku darbinin
kų nebuvo, nežinia kokiu budu 
išsikabino iš virvių ir iš aštun
to augšto nukrito žemėn, ant 
pilno žmonių šalygatvio, sužerg
dama septynius žmones, jų tar
pe dvi moteris. Tik du žmo
nas yra sunkiai sužeisti — 
jiems perskelta galvą; visi kiti 
lengviau sužeisti ir aprišus jų 
žaizdas galėjo apleisti ligoninę.

Ištikę girtavimo orgijos Peter 
Sobolinski, 50 m., 3511 W. 55 
PI., savo namuose nušovė Char
les Mitchell, 1305 W. 62 PI. 
Kaip muštynės prasidėjo niekas 

.nežino, tik kaiminai matė, kaip 
bet ĮSobolinskis išsivijo Mitchell 

gatvėn ir paleido šūvį į nugarą; 
kulka perėjo per širdį ir Mit
chell ant vietos krito negyvas. 
Pats Sobolinski gi buvo tiek 
girtas, kad nieko išklausti iš jo 
negalima buvo.

Du nusižudė

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
| Palengvins akių įtempimą, kuris 
, esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
. svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
1 mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
i kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyrtę. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Ronlevard 7589

i

AIŠKU, KAI) BIJOSI

Brolių muštynės

Naujieny ekskursantams

and Polk Sis.)

Laužys streiką

jau

Gal žuvo gaisre Van Buren

Fzpcreitą naktį Continental

o niekurie žmonių laike

Gegužio 14 
ryto iš na-

[Pacific and Atlantic Photo]

Sir Sųuire Bancroft, vienas 
žymiausių Anglijos artistų, ku
ris šiomis dienomis po trumpos 
ligos numirė Londone.

O
O

liai
kad
ves, nes jo niekur nesuranda
ma,
gaisro girdėjo jį šaukiau ties pa
galbos. Dabar kasinėjama griu
vėsius ir ieškoma jo lavono, 
bet iki šiol nieko nesurasta.

Gus sėdi kalėjime ir sako, kad 
jeigu Mike mirs, tai ir jis nusi- 
žudvsias. v

18 metų atgal trys broliai, 
Mike, Gus ir . Frank Brisky, 
5942 S. Keating Avė., motinai 
mirus, sutarė,. kad jie kitos to
kios moteries negali surasti, to
dėl visi trys pasiliks nevedę ir 
gyvens krūvoj. Ir jie savo pa
žadą išpildė. Dabar visi trys 
yra seni — Mike 40 m., Gus 
53 m. ir Frank 56 m. Pasta
ruoju laiku Gus nedirbo ir tik. 
apie namus triusėsi. Mike da-!
vė (uis pinigų nupirkti skalbi-. • Naujienų ekskursantai sere-* 
nių, bet Gus pinigus išleido ki-, doje> gegužės 12 d., 1926, išva- 
tienis reikalams, larp jųdviejų ^iuos iš Chicagos 11:25 vai. va- 
iškilo barnis. Mike kumŠčia už- karo gelžkelio laiku, arba 12:25 
gavo Gus, bet Gus turėjo peilį Chicagos laiku. Meldžiam visų

30,000 netinkamai mai
tinamų vaikų

Iš 180,000 mokyklų vaikų, 
kuriuos išegzaminavo sveika
tos departamentas, 30,000 vai* 
kų, arba 3 iš 23 mokyklas lan
kančių vaikų, yra blogai maiti
nami. Jiems arba duodamas ne
tinkamas maistas, ar netinka
mai duodamas. Dr. Bundesen, 
sveikatos komhiionierius, sako, 
kad netinkamas maitinimas pa
eina nuo nuolatinio maitinimo 
netinkamu maistu, arba kūnas 
negali pasinaudoti maistu delei 
stokos tyro oro, miego ar sau
lės.

Praeitą sekmadienį” 
dzūkas, “Požėla turėjo treni
ruotis Universal Kliūtie, bet ne
pasirodė. Mat, jis perskaitė 
Naujienose,' kad aš noriu su 
juo kliubė ristis. Kai į kliubą 
atvykau, buvo telefonu pašauk
tas Požėla ir pasiūlyta jam ris
tis su manim. Aš dėjau šimtą 
dolerių, bet Požėla atsisakė at
važiuoti. Kliube buvo apie šim
tas žmonių, kurie gali paliudyti, 
jog aš teisybę kalbu. Tad man 
nieko daugiau nelieka daryti, 
kaip tik reikalauti, kad Požėla 
atiduotų man čempiono diržą 
ir važiuotų sau j Kiniją.”

PRANCŪZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo Hrah krvvjo, Odon, Rečiai, 
Venerinio ir Chroniška •

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viriui banko
Valador: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. NedSlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Pagyvenęs keletą metų tarpe 
Amerikos Lietuvių, šiandie grjžda-' 
mus savo numylėton Lietuvon, bet ne
turėdamas galimybės asmeniškai 
kiekvienam iš savo draugų ir pažj- 

Sako štamų paspausti rajiką ir atsisveikin
ti, turiu garbės tarti keletu širdingų 
žodžių savo draugams, pažįstamiems 
ir giminėms, su kuriais praleidau 
daug linksmų valandų; kurios pasi
liks mano .sielos gelmėse amžinai ...

Reiškiu gilios pauėkos jiems už jų 
jautrumą, vaišingumą ir Lietuviiftą 
širdį. Nors labai liūdna yra apleisti 
Dėdes Šamo tėvynę, bet kadangi taip 
yra lemta, tai pavelykit jums, mano 
draugai, gimines ir pažįstamieji pa
sakyti iki linksmaus pasimatymo. 
Reikšdamas gilios pagarbos

A. JOZAITIS 
Chicago, UI.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

J.F.RADZIUS
PigiauHiaH Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st6s.

OFISAS:' 
668 W. 18th St.

•Tel. Canal 6174* 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

...... ................
. Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

ir tiek savo brolį supjaustė, kad j prjbuti vieną valandą anksčiau / 
tasis veikiausia mirs. Dabar; j Dearborn Station (Dearborn 1

Didieji kontraktoriai ir ban- 
kieriai atlaikė savo susirinki
mą ir nutarė bandyti laužyti 
plasteruotojų streiką, vie
ton sustreikavusių plaste
ruotojų samdant streiklaužius. 
Esą streiklaužių galima gauti; 
juos parūpinti apsiimąs “pilie
čių komitetas”, kuris jau senai 
kovoja su namų statytojų uni
jomis, bet ikišiol dar nieko ne
atsiekė.

Plasteruotojų unija sako, kad' 
streikuoja ne 2,500 darbininkų, 
kaip buvo skelbiama, bet tik 
800. Visi gi kiti dirba už nau
ją algų skalę. Unija taipjau sa
ko, kad apie 40-50 kontraktorių

i pasirašė sutartį su unija. '

Dar turime pridurti, kad prie 
musų ekskursijos, apart pag-ar- 
sintų pirmiau, dar prisidėjo 
šie: Domicėlė Gricienė su savo 
sunum Alfonsu ir duktere Jus
tina, ponų Jerumbauskų šeimy
na — Stanislovas ir Emma ir 
jų vaikai Antanas ir Stanislo
vas, o taipgi ir Pranas Badaus- 
kis.

MAIKIS DAUNORA»
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 11 dieną, 5:00 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dybos, Raseinių miesto. Ameri
koj išgyveno 19 metų, palikda
mas dideliame nuliūdima savo 
mylimuosius ir mylinčius mes 
du broliai Petras ir Stanislovas 
ir dvi brolienės. Kūnas pašar
votas, randasi 1601 
St., Gary, Ind.

Laidotuvės jvyks 
dieną, 9:00 valandą 
mų į šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, Gary,.Ind., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Maikio Daunoro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai

Boulevard 4139

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smeiana
OPTOMETRISTAS

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

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

ir

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
kokiam reikale, visuomet estą

sanziningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė
Chicago, III.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzaniuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 
ir 2199

mano
užga.

1271

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimti metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li
gas.
Serganti yra už
prašomi .atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pągrahų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

DR. ROSS turi dalei- 
dimų prnktikuoti Medi
cinų ir Ohirurųiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonieriiis 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžinusių Medi
cinos Kolegijų ir turi 
patyrimų virž trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų L'gų.
■■■■■■■ ___ _

Del 
Nusil
pusią 

ir 
Visai 

Bejegiij 
Vyrų

Manufacturing Co. dirbtuvėj,' 
835 Weed St., kilo gaisras, ku
ris prasidėjo rūsy, bet greitai 
persimetė į visą namų ir su
naikino daug rakandų. Nuoslo- 

siekia $200,000. Manoma, 
ir dirbtuvės sargas yra ŽuUžsimušė

• * • • — f i •• i ueisisacic kcuv.i,Garsiu kilęs Naujienose kelių valandų pasimirė.

BILLY’SUNCLE

užlaidas, 
1628 VV. 
laiptų ir|upę ir bandė

kad už North Avė. tilto sargas ją iš
gelbėjo ir ji pasveiks.

Henry Moeller, 66 m.
22 St., nukrito nuo 

[taip persi skėlė galvą 
I ...a....a..

- Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American b’nes 
(Harrimaa Line) Joint Service with

Hamburg American line
177 N. Michigan Avcnue

Chicago, III.

35 So. Dearborn St.
Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki b augšto.
Vyrų priėmimo kunibarys 5OG.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso talando'-: Nuo n> ')!" iki •') 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki I po 
pietų. Panedėly, sei-edoj ir suba 
toj nuo III ryto iki 8 vakiyc.

Uj’e.LL

Lucille Ritzler, 2224 W. A- 
dams St., našlė, rasta negyva 
lovoj. Manoma, kad nusinuodi
jo. Nepažystamas vyras rastas 
negyvas ant Simmon salos, 
Lineoln parke. Jis taipjAu nu
sinuodijęs. Mrs. Louise Gladish, 
31 m., 2211 Bissell St., įšoko į 

prisigirdyti, bet

BŪT TOU KAISTA. L.OOK££> K\GV\T
VUKA ALi* VOb

K1O\\C^

VLA OME

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

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtj.

Nieko Nekainuoja Pasjta- 
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite Jei kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — bus 
brangi dovana.



r

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Geg. 12, 1926

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI ĮVAIRįĮS SKELBIMAI
S.__________ ______________________ s------------______________________X_________________—

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka Žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur 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.

JUOZO ŽUHONO mokinių 
penktas koncertas įvyks neda
lioj, 16 d. gegužės, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. ’

Programą išpildys pasižymė
ję mokiniai: Pranas Sadauskas, 
baritonas, 
kininkas, 
baritonas;
pianistas; 
baritonas;
soprano (pradinė) ir pats mo
kytojas Juozas žuronas su gra
žioms dainoms.

Pradžia 8:20 vakare. įžanga 
50 centų. Visus kviečiame atsi
lankyti.

A. Pečiukaitis, smui- 
Pranas Danikauskas,

Edward Dowson,
Pranas Skamarukas,

Kotrina Pegeliutė,

Jaunuolių Orkestro praktika bus 
gegužio 12 <1.. Mark Whltp Sųuare 
svetainėje (Library Hoom), 29 ir 
Halsted gatvių. Jaunuoliai negros 
St. Patils Hospital, kaip buvo nu
tarta. —A. Schultz, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Valdybos susirinkimas bus seredo- 
je, gegulės 12 d., Dr. A. Montvido 
ofise, 1579 Mihvaukee Avė 
vakare. —X. Aaikus rašt.

S va).

Liet. Teat. Dr-stės Rūtos 
susirinkimas įvyks gegužės 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 
Halsted St. Visi nariai

12 d., 
South 

pribukite. 
Valdyba.

Lietuvių Tautiškų kapinių ap
vaikščiosimas įvyks gegužės 31 d. 
(Decoration Day). Bus gražus prog
ramas; pradžia 10:30 vai. ryte. Pas
kui naudai kapinių bus puikus pik
nikas Jųstice Parke, kur visi galė
sit linksmai laiką praleisti prie 
geros muzikos. Kviečia visus

Komitetas. Į

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 

tuoj užsakykite jiems 
Jiė jums bus di- 

nes jus jiems

kelią 
“Naujienas”, 
džiai dėkingi, 
įteiksite kultūrinę dovaną ir
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams j Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite- 
pas “Naujienų” agentus, “Nau-' 
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. HalAted St., Chicago.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00? k

PRA

ANakymag: $100.00 an* «yk 
ž6.0n j metus per visą 

likurj gyvenimą.

dole- 
cen- 

tų ir kiekvienas centas atlieka 
l9in tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjrntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
užiote pinigus. Atsiminkite, Ide-k tie pinigai uždirbtų jums jei pade- 
tumėt juos į banką ar apuoką?

Naujienų, Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita-'k su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jc su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,
> 1739 So. Halated St.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų Ir kiekvienas -

Prisidėkite j šią draugiją

Chicagjs Lietuvių Draugija S.

MĖNESINIAI APMO
KAMI KONTRAKTAI

i Del Deed
Mokame Gerą Kainą. 

Greitas Veikimas.
Jei jus gaunate' mėnesinius išmo
kėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus 
ir kontraktus dėl deed, mes už
mokėsime geriausią kainą Chica
goje už likusią neišmokėtą sumą 
pinigų.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

<—................ .. ■ ............... .........
Tel. Yards 7282

BR2DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popleruojam. Už* 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
8149 So. Halsted St. K 

J. S. RAMANČIONIS, Pres.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long dlstance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 3408—Blvd 7667 Office

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų j dirbtuves, reg- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GHAHAM’S AGENCY, 
833 Mihvaukee Avė.

■ V ■ I — - -■ .....

Mėnesiniai Apmokami Kon
traktai Del Deed

Mokame gerą kainą. Greitas veiki
mas. Jei jus gaunate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotą savo namų, 
atsineškite savo visus dokumentus ir 
kontraktus dėl deed, mes. užmokėsi
me geriausią kainą Chicagoje už li
kusią neišmokėtą spmą pinigų. Ofi
sas atdaras vakarais.

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

Franklin 4431

, STOGDENGYSTfi
Pranešimas Town of Lake lie- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

tuviams, kurie gyvena tarp LaflinJir garantuojamas už $4. Autoinobi- 
Hoyne ir 43-čios ir 5G-tos. Viršpa-.lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
minėtame apskrityje aprūpinu lie-'apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo, 
tuvius/ “Naujienomis”, pertat kurie Didžiausia ir geriausia stogų den- 
negaunat “Naujienų’- pranefx~ mn.
iniau pažymėtu adresu, o aš 
bariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

skite že- gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
aš regu- unijos darbininkai samdomi. J. J.

Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndalc 0114.

*>

ASMENŲ JIESKOJIMAI
KAZIMIERA Aleksaitė paieškau 

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

Kaziiinera Aleksaitė,
536 Linden Avė., Parnassu^ Pa.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA partnerio su kapita-1 

i lu, su prisidėjimu darbu arbe ne, 
patyrimas nereikalingas, išdir- į 

,binėjami produktai žinomi, kiek
viena šeimyna jų reikalauja.

Phone Prospect 7190

KEIKIA partnerio prie eroplanų 
biznio. Gali būti su patyrimu arba 

Mane gulima matyt 
12 dieną.

be patyrimo, 
nuo 8 ryto iki

Kreipkitės:

2212 S

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo ir kad mokė
tų milžti karves. 5630 So. Narra- 
ganselt Avė. Tel. Prospect 0611.

REIKIA DARBININKŲ

OGDEN AUTO \VRECKING CO., 
3340 Ogden Avė. Rockweil 4094
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

EXTRA
PARDAVIMUI kriaučių šapa, nau

jai įtaisyta, gera vieta, pigi renda. 
Didelis bargenas, 2011 So, Halsted 
St.

PROGA IEAKANTIEM8 
SVEIKATOS

BUICK Rex sodan, gerame sto
vyje, nauja batery, gerj tajerai, 
ekstra dalių, $100 Jei pirkaite šian
dien, 4158 Harrison St.

RAKANDAI
RAKANDAI

Parsiduoda pigiai 3 Šmotų bkuri- 
nis parlor setas, aisbaksis, cedar 

floor ir bedroom lempos ir tt.

M. ALELUNAS 
2249 Wcst 22nd Street 
lubos iš užpakalio. Vakarais 

G vai. Nedalioj visą dieną.

chest,

l-mos 
po

APLEIDŽIU miestą, turiu parduo
ti 5 kambarių rakandus labai pigiai: 
mohair parloro setas, 2 miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, kau
rai, Kampos, grojiklis pianas kaip 
naujas, parduosiu dalimis. Veikit 
greit. 1611 W. 55th St., 1 fl. netoli 
Ashland Avenue.

PARDAVIMUI
KRAUSTAUS j mažesni namą, ne

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

mėnesį.
JOE DUBRA

2332 W. Madison St., 1 fl.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkhohne-Cicero, 
vandeniu šildomas, »ąrti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Halsted Street

P. K. 
Leavitt St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 Sb State St.

rendos 
gyveni- ________  _____ _ ____ _

2 tlatai'bU8: laikraščius, knygas, konstituci- 
vanos, jas> programus, plakatus, tikietus ir 

elektra, naujos jnados įtaisymai, ne-| vjs<)kias blankas. Spaudos darbus 
1 padarome greit ir gražiai. Reikale 

......... . n spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

CICERO. — Storas ant 
geroj vietoj, 4 kambariai 
niui. Tam pačiam name 
rendon, 4 ir 5 kambarių,

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ 
Spauzdinam įvairius spaudos dar-

toli lietuvių bažnyčios, 1 
49 Ct. Kreipkitės prie savininko 
4936 W. 14 St., Cicero.

RENDAI štoras, gera vieta bar- 
beriui, nes arti panašaus biznio 
nėra. 2834 So. Union Avė.

RENDAI ofisas dėl dviejų dak
tarų, nes ir pirmiau buvo dakta
rai per kelis metus. 2901 South 
Wallace St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kambaris su 

visais parankamais dėl vaikinų ar 
merginų, s ir valgiu, ar be. 5240 So. 
Troy St., 2-ros lubos.

RUIMAS rendai vienam arba 
dviem vyram. 7126 So. Artesian Av., 
Tel. Hemlock 4774, 7 vai. vakarais.

RENDON kambarys dėl 1 arba 2 
vaikinų, gaminame valgį ir skal- 
bame baltinius. 4107 S. Sacramento 
Avė, 2 fl.

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi- ! 
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. “ 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai i------ —.......    » , . .. „ i «šią draugiją, galite paduoti prašy-. dariau ryšius su Howard h. Walter 
nu bilr vienam draugijos nariui, & C<S Real Estate Inv., 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia - 63rd St., Phone Prospect 8830. Visuo- 
ga ėsite išpildai aplikaciją j Chi- se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
cagos Lietuvių Draugiją 8. P. nėtu antrašu arba Prospect 7860.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. I PETER A. 3EDEMKA

ĮVAIKIS SKELBIMAI
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 36% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levi n t ha I PI a rabiną Sapply Co„ 

1637 West Di vieton SU 
netoli Marshfield

—__ SIUOMI turiu garbės pranešti vi-
nariai norinti įstoti j’siems savo pažįstamiems, kad aš pa-

bile vienam draugijos nariui, i & Co«. Real Estate Inv., 3124 VVest

STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

Xod<?l laikote muvo loto? Dabar 
yra geras laikas dėl statymo namo. 
Mes pastatysime jums namą ant 
jūsų loto be imokėjimo. Paskiau 
mokėkit kaip —— 
rodyti jums 
namus arba 
aprokavimą. 
yru pilnas.

7023 South Park Avenue 
Phone Trianglc 0535

rendą. Daleiskite pa- 
planus ir pastatytus 

suteikti jums pilną 
Musų patarnavimas

DR. ALVIN V. COLE
4653 GrandPerkėlė savo ofisą iš

Boulevard j
232 Weat 63rd St., 

Tel. Wentworth 8897.
dos nuo 10:30 iki 11:30, 3:30 iki 5
ir nuo 7 iki 8 vakaro. Nedėlioj nuo 
11 iki 12. Res.: 7421 Crandon Avė. 
Phone Saginaw 2333.

Suite
Ofiso valan-

TURTAS
KAS horėtų važiuoti i 

letui mėnesių ir ieškot 
informacijų viršutinės 
fronto po šešių vakare

nortus 
turtų;
lubos

to po Sesių vakare.
2000 S. Halsted St., Chįcago

PARDAVIMUI labai pigiai 2 krės
lų barbernė, lietuvių apgyventa 
vieta. Su mažu |mokėjlmu galėsit 
nupirkti. 111 St. & Kedzie ,Ave., 
Mt. Greenvvood.

NAMAI-2EME
150 -- NAMŲ — 150 • 

Dubai* budavojamų: 4, 5 ir 6 
kambarių, medines arba murinės.

KAINOS $3600 iki $6200 
Pirmas {mokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. Šis namų olselio 
pasiūlymas yra <lcl Jukų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu jmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, 
sišaukit šiandien.

SAW!AK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd. 
6537 Irving Park blvd.

KAS norit likt sveiki, pirkit for
mą. Parsiduoda 40 akerių, labai 
pulki forma, arba mainysiu | namą 
nepaisant apielinkės, 9 karvės, 2 
arkliai, 600 vištų ir kitokių paukš
čių, 1Y visi kiti įrankiai kas tik rei
kalinga ant formų. Farma randasi 
tarp 2 didelių miestų, po*pusė my
lios nuo miestų ir ežerų. Didelis 
sodnas su visokiais vaisiais: žemė 
visa dirbama, gera vieta dėl Suni- 
mer Reasort. Kas norit įgyti pui
kią vietą, atsišaukit tuojau, nes to
kia vieta ilgai nebus,

Kreipkitės pas
AF. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette <>107

At-

FARMA

PARDAVIMUI, Lake Vilią, Illinois, 
prie Cedar ežero, 7 kambarių su ra
kandais namas, yra elektra, stikli
niai užpakaliniai porčiai, telefonas, 
namas naujai malevotas, lotas ap- 
svadintas medžiais, garažas, laive
liai, gera transportacija, North Shore 
Electric Linija, Route 21, 14 mylių 
nuo Mundelein. 1’el. savininkui Lake 
View 2803.

VYRŲ
VYRŲ ATYDAI

Ar jus norite sunkiai dirbti ir 
užidrbti daug pinigų pardavi
nėjant Real Eštate.

Mes turime vietos dėl keleto 
sunkiai dirbančių vyrų, kurie 
gali pardavinėti. 'Patyrimas 
nereikalingas. Mes jums pa
gelbėtom visais atžvilgiais. 
Ši vieta reikalauja žmonių, ku
rie kalba lietuviškai ir kiek 
biskį angliškai, dirbti reikės 
tarpe lietuvių. Pasimatykit su 
Mr. Halik, Mgr., kuris išaiš
kins musų pasiūlymą jums.

Mares, Whit^ & Company 
1825 S. Loomis St.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
lessen krautuvė ant kampo, pagyve
nimui kambariai. Renda pigi. Parda
vimo priežastis svarbi.

385G So. Sacramento Avė.

55 akrai žemės su visais įtai
symais, 17 karvių, arkliai, žą
sys, vištos, kiaulės, 9 ruimų 
stuba, prie upės, mylia nuo gel- 
žkelio ir geri keliai, mylia nuo 
Michigan ežero, parduos už pir
mą pasiūlymą, J. šak., viršuti
nės lubos iš fronto po šešių va
kare, 2000 Sol Halsted St., Chi
cago, III. .

■ ■ ■ ■     . ■ ■ . >

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAJ 

Suteikiami ant 6% palukaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ava^ 

Lafayette 6788

TURIU parduoti tuojau iš priežas- 
ies apleidimo miesto savo $800 vėr
ės grojiklj pianą už $150. Yra 75 ro- 
leliai ir henčius, $50 cash ir po $10 į 
mėnesj.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., Imos lubos

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nC, maišytų tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis cash. 5752 S. Nacine 
Avė,

MAINAI
MŪRINIS namas 7 ir 6 kamb. 

ir lotas šalę namo ant biznio arba 
mažesnio namo, arba fanuos, neto
li Chicagos.

LABAI gera bučernė, maino ant 
namo ir pinigų pridės, jei reikės.

2 LOTUS prie 54 St. ant Union 
Avė, maino ant biznio, automobi
lio, arba mažo namo, šaukit Lafa- 
yette 6719. 4100 Archer Avė. Leon 
R. Jarusz.

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

be komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 MHwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Labai gera vieta, kam tinka 
toks biznis. Pigiai. 2837 W. 39 St.

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungaiow Ciceroj, tarnas šildo
mas. aržuoio trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai
nysiu į lotą, Naujienos, Box 751.

$250.000
Paskolinsiu <lel antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260 .
k, - ■ - - / ......

10 KAMBARIŲ naujai furnišiota 
rooming house, rendų $65 į mėne
sį^ turiu parduoti tuojau, 3815 Mi- 

“ Lciugan Avė. Boulevard 7114—7207

REIKIA agentavime patyrusio 
žmogaus rinkime “Naujienoms” 
skaitytojų-preniimerątorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai j Nau
jienų Cirkuliacijos < Skyrių.

r- ’

.PARSIDUODA bučernės aisbak- 
sis, 8x10 pėdų arba pilnai įrengti 
fikčeriai dėl bučernės. Galima lai
kyti bizni ant vietos arba iškraustyti kitur. 4 ZT‘“

Kreipkitės;,
4530 S. Honore St.

NAUJI mūriniai bungalow’s, 
$7950, sutaupysite $1000. Gražus, 5 
kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynai, bufetai, prosinimui 
lentos, stikliniai porčiai, aisbak- 
siai su grindimis viškai, garu šil
domi ir t.t. ant 87, 88, 89 St. i va
karus nuo Cottage G rovė, $150( 
cash. 1

Statytojas, 605 E. 90 PI.

MOKYKLOS

PEIKIA pardavinėtojų su patyri
mu arba be patyrimo, dirbti va
karais arba liuqsu laiku, kalban
čių lietuviškai arba kita kokia sve
tima kalbą, šaukit Vincennes nuo 
1 iki 6 vakaro, 5037 S. Marshfield 
Avė. Republic 4313,

REIKALINGAS
PORTERIS, 

vyras.
PEOPLES RESTAURANT

1628 W. 47 St.

PARSIDUODA ice cream štoras 
su kitokiais daiktais; gausit barge- 
nq. Ąplejdžlu miestą. 3528 South 
Halsted St. .
—.......... ........... —------------- —£—

PARSIDUODA čebatų tapymo ša
pa. Pirmos klesos ištaiga, gražioj 
vietoj. Vokiečių ir švedų apgyven
ki. Parduosiu pigiai. Išvažiuoju Lie
tuvon, 254 W. 61 St.

TIKTAI 1 BLOKAS NUO 
BIZNIO ZONO

100 pėdų lotas, tinka bile kokiam 
bizniui, tarpe 89 ir 90 St., ant 
Loonils bulvaro, Rock Isląnd tran- 
sportaciju. James Strad, South 
Shore 2110.

švedų Ai, 
Išvažiuoju Lie

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing Ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kąina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at* 
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

...................■■■ .................................. INU. I —

REIKIA pagelbininkų prie structu- 
re plieno darbo. Holmes Pyott & Co., 
159 N. Jefferson St.

MEDINIŲ KARŲ STATYTOJŲ
Tiktai patyrusių vyrų prie kelių 

refrigerator karų. Darbas nuo 
kų.

Atsišaukite
AMERICAN CAR AND 

FOUNDRY CO.
2310 So. Paulina St.

štu-

REIKIA gero draiverio prie pieno 
vežimo, South Sic^e, turi kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai.

2720 So. Ridgeway Avė.

REIKIA 3 patyrusių beilerių į sku
durų šapą. Gei’a alga. HARRY 
DRAY, 1447 Dine iRlund Avė.

REIKALINGAS darbininkas ant 
anuos dirbti. Norintis eiti ant 

fanuos dirbti atsišaukit tuojaus.
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė. 
Phone Lafayette 5107.

- 'T ---------7

-----------  ------------- —-   ............. -  
PIGIAI parsiduoda, groseriukas 

arba eisiu į partnerius. 1844 Canal- 
port Avė.

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 
blogu inetn. Darbas į namus atei
na ir čeverykai visiems reikalingi^ 
Kuris biskį nusimanot apie čeve- 
rvkų laisviną, tai pasinaudokit; aš 
išmokinsiu dykai. T,rie 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. GRINCEVlčIUS, 
4450 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

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.

DEL mirties vyro, našlė parduo<ia 
2 augštų mūrinį namą, 6-7 kambarių 
flatai, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi 
tam

ant Ada Street, bargenas grei- 
pirkėjui.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted Street 

Tel. Wentworth 4576

f...................... — ...................,.........................

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

GRAŽI mūrinė cottage ir vana, 
karštu vandeniu Šildoma, landrė, 
cementinis skiepas, 2 karų garažas, 
kaina nupiginta $4960, 3313 South 
Leavitt St. Lafayette 0016.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restfiurantas, 

vieta dėl biznio, ilgus lysas, 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti.

Kreipk jtPs: 
3202 S. Halstsd St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

AUTOMOBILIAI

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au- 

Studebakers 
tvirtus ka- 
Studebaker

omobilių * agentūrą, 
kompanija, kuri dirba 
rus. Standart Six ir
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kal

ke- ’ nuoja $1474. Taipgi turim daug sė
dė] | nų karų, nes gaunam ant mainų. 

iŠ1 Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu)

iš

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR 
Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus. 

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL,

D.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1085

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

FORDAI; coupe, touringai, seda
nai, roadsteriai. Tie visi karai yra 
perdirbti ir turi pridėčkus. Kai ku-

gera 
P»gi

BUČERNĖ turi būti parduota, vi
sas biznis cash. Parduosiu, nes išva
žiuoju j Europą, 2903 S. Union Avė.

PARSID'UODA grosernė-bučernė, 
geroj biznio vietoj, biznis išdirbta^ 
per ilgą laiką, 5 ruimai pagyveni
mui. Pardavimo priežastis — ne
sveikata. Pirmutinis gaus bargeną.

5306 S. Union Avė. 
Tel. Yards 1321

KAS norit gero biznio, atvažiuo
kit pažiūrėti. Arba priimsiu pusi
ninką. 1063 Van Buren St.

BARGENAS

PARDUODU kriaučių 
lymo ir dažymo biznis; 
biznj.

J. BAKTYS 
3249 So. Halsted

Storą, 
einu i

va- 
kitą

St.

PARDAVIMUI grosernė ir ken
džių štoras. Biznis išdirbtas per 
daugeli metų. Pardavimo priežastį 
patlrsit ant vietos. 3602 South 
Emerald Avę.

rie tų karų bus parduoti labai pi-. $2,400. Biznis iš 
giai. GEO. E. SHERMAN & €0., tuvių kolonijoj.

1725 D. DIVISION ST. 1 Avė.. Ro.seland.

RESTAURANTAS parsiduoda už 
$2,400. Biznis išdirbtas, randasi Ije- 

\ 10822 S. Michigan
Avė., Roseland. Tel. Pulhnan 6995.*

2 FLATŲ mūrinis $9000. Randasi 
geroje vietoje dėl biznio. Parduosiu 
pigiai. Cash reikia $800 nr dau
giau. Mr. CornelI Tel. Central 2462

PIRKITE mano vieną gražų lo
tą, pigi kaina. Biskį įmokėti, o ki
tus išruok&jimais. ŽemJ prirengta 
dėl statymo namo. Fizika.! ingi agen- 
tni. E. J. Lennartz, 4849 N. Kilbourn 
Tclephone Kildare 5577.

VYRAI, BARBERYSTF: 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti ko) 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti j biznj. Atsišaukit arba 
rašykit

International Barber College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.

NAUJAS moderniškas 2 flatų mū
rinis namas, 5—5 kambarių, randa
si, 4119 S. Montgomery St. Bus par
duotas labai pigiai šią savaitę. Kar
štu vandeniu šildomas, aržuoio 
mingai, 4—4 kambarių, geroje 
toje, gerame padėjime, 
laikas pirkti

Dabar 
pirkti.
HENRY KOPLEWSKI

3992 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9305 arba

Republic 8915

tri- 
vie- 
yra

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, karštu vandeniu šil
domas. Naujos mados įtaisymai. Mai
nysiu ant mažo namo už miesto. Na
mas randasi Brighton Parke. 

2837 W. 39th Street

Amerikos Lietuviu 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, abelno* 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailraŠystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

• MOKSLO ŪKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
Ir diplomus.

PARDAVIMUI pigiai namas, su 
ekstra lotu, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 
kambarių. Atsišaukit, nes važiuo
ju į Lietuvą. 12135 Emerald Avė.

PARDAVIMUI tuojau prie 1306 N. 
Kedzie Blvd., frontas prie Huroboldt 
Parko, 2 apartmentai, 3 karų mūri
nis garažas, alyva šildomas, lotą* 
92x175, vendų $2,850; kaina $19,500.

HOVLBERG 
Humboldt 0790

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jų.su išmoksite j 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 SU

j%25c5%25b3.su

