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Mussolini grūmoja 
Vokiečiams

38 Zinovjevo šalininkai 
ištremta Sibiran

Dar apie lietuvių komunistų 
agitatoriaus Bimbos areštą

Mussolini grūmoja gelžine Dar apie komunisty kalbė
kumščia Vokiečiams tojo Bimbos areštą'

Kad kokia, Italija eisianti už
imt ir šiaurinį Tiroliu, sako 
diktatorius.

Bimba buvo griežtai atsisakęs 
kaucijos, bet pasėdėjęs porų 
yalandų šaltojoj, savo nuo
monę pakeitė. x € [Pacific and Atlantic Photo]

Taip žiemą atrodo Niagaros kroklys, kur randasi daug ledo.

Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos susijungimo 

sukaktuvių šventė v

Vilniaus lenkai nepaten 
kinti esama padėtimi

I^enkų vyriausybė ignoruojanti 
Vilniaus reikalus.

KLAIPĖDA, saus. 16. į Kita Į. 
Sausio 15 d. Klaipėdos sukilę 
bais paėmimo sukaktuvių dieną 
klaipėdiškiai paminėjo kukliai 
švęsdami. Centro ir autonomi
nės valdžios Įstaigos ir priva
čios lietuvių įstaigos buvo už
darytos. Namų daug papuošta 
vėliavomis. Buvo ant žuvusių
jų kapo pamaldos.

Žiaurus banditų užpuo 
Urnas Ježno valsčiuj

ROMA, Italija, vas. 7.—Kal
inėdamas vakar parlamente, Ita
lijos Uiktatorius Mussolini pa
reiškė, kad Italija galėsianti, jei 
busią reikalo, savo vėliavą neš
ti iš pietų Tiroliaus dar toliau 
į žiemius, bet niekados jos ne- 
nuleisianti.

Tokį pareiškimą Mussolini pa
darė kalbėdamas apie padėtį 
Italijos atplėštame iš Austrijos| 
krašte, pietų Tiroliuje, kurį 
dabar fašistų valdžia stengias 
smurto pagalba “suitalinti”, jo 
gyventojus vokiečius paversti 
italais.

Kaip žinia, dėl fašistų žygių 
prieš vokiečių užimtame kraš
te. Vokiečiuose kik> aštrių pro
testų, o vokiečių organizacijos 
paskelbė Italijos pirkliams ir

Sovietija gauna 300 mi 
liony markią kredito

Lenkai organizuoja parti
zanų būrius Lietuvai pulti

1,015,000 darbininkų be 
darbo Rusijoj

as tam-

“Su Vokietija mes norime bū
ti draugai”, sakė Mussolini, “bet 
jeigu vokiečiai bandys mus boi
kotuoti, mes jiems atsilyginsi
me laiikotu; jei Vokietija imsis 
keršto priemonių, mes atsiker- 
šinsime dešimteriopai”.

Italijos politika Tiroliuje ne
busianti pakeista nė per nago 
juodymą. įstatymai, kurie jau 
esąs fašistų valdžips priimti ir 
kurie dar busią*priimti, busią 
taikomi ten metodingai, nuo
sekliai ir griežtai. Ta teritori
ja turinti būt suitalinta, nes ji 
ir geografį^kai ir istoriškai 
esanti Italijos. Italų fašistai no
rį būt draugai su vokiečiais, bet 
toki draugai, kur žiuri vokie
čiams į akis su pakeltomis au
kštyn kumščiomis.

38 Zinovjevo šalininkai iš 
tremti j Sibirą

Broektono ('Mass.) dienraš
tis Brockton Daily Evening 
Enterprise, vasario 3 dienos lei
diny, paduoda platesnių žinių 
apie lietuvių komunistų agita
toriaus, Antano Bimbos, areštą.

Policijos pargabentas iš Wor- 
cesterio, kur Bimba buvo besi
ruošiąs laikyti komunistams 
prakalbą Lietuvių Svetainėj, ir 
kur jis buvo areštuotas dėl sa
vo kalbos, laikytos kelias cia
nas ankščiau Brocktone, Broek
tono policijos stoty Bimba grieš- 
tai atsisakė nuo kaucijos, ku
lią draugai siūlė už jį sudėti. 
Zis norįsrvįti ir sėdėti kalėjime 
dėl idėjos
šiame ir mažame policijos ka
lėjimo narve Bimba, porą va-, 

.landų pasėdėjęs,‘ savo griešlą 
nusistatymą “kentėti dėl idė
jos” pakeitė. Jis buvo paleistas, 
Kazimierui Benuliui sudėjus už 
jį 1,500 dolerių kaucijos. j

Kaltinamą jam prašant, bylos 
nagrinėjimas atidėta į vasario 
10 dieną.

Kas įskundė Bimbą
Pasak Brockton Daily 

HJvcning Enterprise, dėl Bim
bos kalbos Brocktone, sausio 29 
dieną jį įskundė vyriausybei 
Anthony Eudaco, Andrew Kas-, 
par ir Joseph Trainovicz. An- 
thony Eudaco [Judeika ar Juo
dakis? esąs vietos Lithuanian 
Citizens’ Association preziden
tas. Po Bimbos prakalbų, ta
sai Eudaco, su apie dvidešimt 
kitų savo draugų, tarp jų “pro- 
minent Lithuanians” Joseph 
Trainovicz ir Andrew Kaspar, 
nuėję j policiją ir įskundė Bim
bą, kad jis savo kalboj “bliuz- 
nijęs” ir kurstęs griauti Jung
tinių Valstijų valdžią.

1 MASKVA, vas. 7. Derybos 
tarp įvairių sovietų pramonės 
organizacijų ir Vokietijos ban
kininkų grupės dėl 300 milionų 
markių (71,400,000 dolerių) 
kredito beveik jau pabaigtos.

Einant* sutarties sąlygomis. 
Ve kietija tuojau pristatys Ru
se ms reikalingų mašinų ir elek
triku įmonių fabrikams. Pas
kola bus atmokėta per ketve
rius mitus, 

i

Tarsis dėl skolų Francija! 
A

PARYŽIUS, vas. 7. —Sovietų 
ambasadorius Fra nei jai, Ra- 
kovsky, po dviejų mėnesių vie
šėjimo Maskvoj, grįžo į Pary
žių. Rytoj jis žada vėl pradėti 
pasikalbėjimus dėl išlyginimo 
buv. caro valdžios skolų Fran
ci j ai.

Rakovsky pareiškė, kad jis 
turįs vilties, joge i busią priei
ta prie tokio susitarimo, kuris 
Franciją patenkinsiąs.

KAUNAS. saus. 19. [IL].—Del 
pablogėjusios padėties okupuo
tose Lietuvos srityse diena iš 
dienok gyventoji] ūpas virsta 
vis labiau priešingu lenkams. 
Gyventojai pamatė, kad vietoj 
žadėtų Įvairiausių gėrybių, jie 
atsidūrė didžiausiam skurde.

Bet tai tik unijistų; bedarbiai, 
nepriklausą unijoms, neregis
truojami.

MASKVA, vas. 7. Statisti
kos skaitlinės rodo, kad praei
to gruodžio 31 dieną Busijpj 
buvo 1,015,()()() darbininkų be 
darbo. Tatai parodo^ kad skai
čius bedarbių per praeitus še
šis mėnesius sumažėjo kone h 
nuoš.

Iš tikro betgi bedarbių skai
čius yra daug didesnis, nes val
džios skaitmens paduoda tik to
kius bedarbius, kurie priklauso

Tas gyventojų nepasitenki
nimas pradeda ne juokais bau
ginti lenkų valdžią, kuri dabar 
didina šmeižtų kampanija prieš 
Lietuvą, tuo norėdama atitrauk
ti žmonių akis nuo gresiančios 
ekonominės katastrofos ir su
versti kitiems visą kaltę už ne
vykusią politiką. Bet lenkai ne į darbininkų unijoms. Tie darbi- 

lietuvius, bet ir įlinkai, kur nepriklauso uni
joms, sovietijoj nelaikomi tei
sėtais darbininkais ir į bedar
bių sąrašą neregistruojami.

tik šmeižia1
provokuoja.

Esamomis žiniomis, už de
markacijos linijos, Rudakvoj, iš 
Suvalkų atvykę organizatoriai 
sudarė lenkų partizanų būrį iš

Ištremtieji buvo žymus Lenin
grado komunistų veikėjai, 
tarp jų 3 Pravdos redaktoriai.

BEBLINAS, vas. 7. (F).—Iš 
Leningrado praneša, kad spe-

Maskvoj rado gatvėj 
nužudytą kunigaikš- 

čiutę

Francija ieško sau nau 
ju sąjungininku

Stengiasi laimėti Jugoslaviją ir
Giaiklją savo interesams 
Tarpužemiuose stiprinti.

organizuotas kitas būrys iš 80 
Žmonių. Partizanai apginkluo
ti ir jiems pažadėta visokių ma
lonių /už busimus lietuvių puo
limus.

Žiuri j Francija kaip j ga 
įima Italy priešą

Fašistų laikraštis kalba apie ka-/ 
rą, jei Francija neužleis savo 
kolonijų Italijai.

Sugavo plėšikus pabė
gusius iš kalėjimo

sovietų valdžios instancijos) į- 
sakymu iš Leningrado tapo iš
siųsta į Kirgizų slėpus, Sibire, 
trysdešimts astuoni įžymus Le
ningrado komunistų organizaci
jos veikėjai. Tarp išsiųstųjų 
yra taipjau trys lėni n gra d iškęs 
Zinovjevo Pravdos buvę redak
toriai, kurie prieš mėnesį laiko 
buo Stalino pašalinti iš redak
cijos ir pakeisti kitais, valdžios 
partijai ištikimas žmonėms.

Visi išsiųstieji buvo pasižymė
ję. Žinovėjevo su Stalinu kovoj 
pastarajame rusų! komunistų 
partijos suvažiavime.

MASKVA, vas. 7. Vakar 
vienoj svarbiausių Maskvos gat
vių rado sniege kūną negyvos 
jaunos moteriškės. Joje pažinta 
jauna 23 metų, kunigaikščiutė 
Obolenskiutė, kuri dabar pelny
davus duoną dirlidama kaipo 
nąjnų tarnaitė. Ji matyt, buvo 
nužudyta. Policija sako, kad nu
žudęs ją vienas kiemsargis, kurs 
esąs jau suimtas ir prie pikta
darybės prisipažinęs.

Francija, matydama pairimą 
tarp savo sąjungininkų, taip va
dinamos mažosios antantės 
Jugoslavijos, čechoslovakijos ir 
Rumunijos, o su jomis ir Len
kijos, ieško sau naujų sąjun
gininkų. Dabar ji stengiasi gau
ti po savo hegemonija Jugosla
viją ir Graikiją, idant tuo budu 
sustiprinus savo interesus Tarp- 
žeminių jūrių srityse. Francija 
taipjau susi rūpinus dėl kalbų 
apie Anglijos su Italija sąjun
gą

Daug vilkų priviso 
Lietuvoj

PANEVĖŽYS. Panevėžio 
kriminale policija sulaikė ban
ditus Stankevičių, Valiulį, Ja
kubauską ir Jančenką, kurie 
pernai pasikasė po Biržų kalė
jimu ir pabėgo.

Minėtieji banditai 1916 me
tais buvo pabėgę iš Sibiro, kur 
jie buvo nuteisti amžinu kalėji- 
jimu. Kaipo Lietuvos piliečiai 
jie atvyko Lietuvon ir suorga
nizavo gaują plėšikų iš rusų ir 
vokiečių belaisvių. Panevėžio 
kalėjime jie prasėdėjo 4 metus. 
Atlikę bausmę, *jie vėl buvo už 
prasižengimą sulaikyti ir patal
pinti į Biržų kalėjimą, iš kur 
ir pabėgo.

ROMA, Italija, vas. 7. Fa
šistų lakraštis L’Impero įdėjo 
vedamąjį straipsnį, ku/’ reika
laujama, kad Francija gerą sa
vo kolonijų dalį atiduotų Ita
lijai. Laikraštis sako:

“Yra dvi karo galimybės. 
Francija kariaus arba prieš Ita
liją, arba ji susijungs su Itali
ja ir kariaus prieš bendrą prie
šą. Pirmame atsitikime Franci
ja negalės pavartoti savo ko
lonijų rezervų, nes Italija at- 
kirs jas savo laivynu. Antrame 
atsitikime Francija turėtų gra
žumu, ir iš anksto, atiduoti Ita
lijai gerą dalį savo kojonijų

Sovietai ištremia lenkus 
iš Kaukazo

KAUNAS, s. 16. [LZj. —Kri
minalas policijos žiniomis gruo
džio mėn. 30 d. naktį, trys ap
siginklavę plėšikai užpuolė Ig- 
nadovo vienkiemio, Jez.no vals., 
Alytaus aps., ūkininką Adomą 
Ivanauską ir reikalavo padėti 
ant lango 1,000 dolerių. Gavę 
neigiamą atsakymą, plėšikai iš
daužė langus ir pradėjo šaudyti 
į namą. Įsiplėšę Į butą jie su
rišo visos ūkininko šeimynos 
rankas ir kojas ir pradėjo juos 
kankinti, degindami ir badyda
mi panagius adatomis ir plau
dami peiliais jų kimus. Kankin
dami reikalavo
grasindami, kad jeigu 
šią, padegsią namą, 
apie dvi valandas, plėšikai su
ėmę Įvairius daigtus dingo.

Nukentėjusieji pranešė krimi- 
nalei policijai, kad plėšikai 
vę lenkų karo uniforma 
rengti ir kalbėjo lenkiškai, 
sa ūkininko šeima randasi 
bar ligoninėje. I

VILNIUS, saus. 14. [Elta], - 
“Kurjęr Wileski”, rašydamas 
apie Vilniaus krašto ekonominę 
būklę, tarp kitą ko pažymi, kad 
netrukus tarp Lenkijos ir Lat
vijos busianti sudaryta preky
bos sutartis, tačiau vyriausybė 
vis dėlto tuo klausimu infor- 
muojasi Poznanės ūkio sferose, 
visiškai ignoruodama labiausiai 
juo suinteresuotus Vilnijus 
krašto prekybos ir pramonės 
sluoksnius.

Kiekvienam žingsny, pasak 
laikraščio, susiduriama su sis- 
tematišku Vilniaus krašto nei
gimu iš vyriausybės pusės net 
tokius reikaluos, dėl kurių bent 
tranzito atžvilgiu turėtų būt iš
klausyta ir priimta 
Vilniaus krašto viešoji 
nė.

Da i k rasti s taip pat
vyriausybei, kad karo7 ir eko
nominio krizo sunaikintas Vil
niaus kraštas moka, palyginti, 
daugiau mokesnių, negu kitos 
sritys. r

dėmesin
nuomo-

prikiša

1,990 dolerių, 
negau- 

Pakankinę

Lietuvoj yra 10 tūkstan
čiu bedarbiu

Ką pridarė šalčiai 
Lietuvoje

bu-
ap-

da

Staigus šaltis pridarė Kaune ne
maža eibių. Jis ypač skaudžiai 
paliete nepasiturinčių vaikus,’ 
kurie, neturėdami tinkamo pa- 
rėdo, apsišaldė beeidami Į mo
kyklą. Paprastai mokiniai bū
davo paleidžiami namo, esant 
dideliems šalčiams. Taip pat li
goninėse daug matyti žmonių 
su apšalusiomis ausimis, kojo
mis, o lai ir nosimis. Priemies
čiuose prisirinko nepaprastai 
daug varnų, kurios vien tiktai 
gyvena kiemuose. Rasta nema
ža sušalusių žvirblių. Iš provin
cijos ateina žinių, kad pasku
tinėmis dienomis labai įsidrą
sino vilkai, kurie sudaro pa
vojų naminiams gyvuliams.

Bedarbių šelpimo komiteto pra
nešimu, Lietuvoje dabar randa
si 10,000 bedarbių (su šeimy
nomis). Kaune yra t,500 be
dariau.

AR NORI lį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau? 
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
coliš (apie 30

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienks 
žodžiui vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų .už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- 
nose.

Pigumas

Garantija 
Greitumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti .doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

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

Žinomas komunistas 
nužudytas už 

plėšimus
RUMŠISKIAl, Kauno aps. 

šioje apylinkėje priviso daug’ 
vilkų. Vietos gyventojams daž
nai ten^a matyti net ir dienos 
metu po kelis vaikščiojant. Dėl
to, kad čia miškų yra gana 
daug, tad jie he beimąs gali sau 
laisvai gyventi.

Daugumoje vie?’ po ūkinin
kų tvartais bandf pasikasti, bet

VARAUVA, saus. 16.
- -Sovietų Rusų vyriausybė pa
reikalavo, kad Kaukaze gyve
nantieji lenkų piliečiai išvažiuo- dažniausia nepavyksta. Vietos

[Eltai.*

VERA CRUZ, Meksika, vas.
7.—Jalapoj tapo nužudyti gene
rolas Jose Riveros ir du kiti tų iš ten iki kovo l d. Lenkų gyventojai yra labai susirūpinę 
karininkai, mirties bausmei pa- užsienių ministerija 
smerkti dėl sąmokslo prieš 
kartinę Meksikos valdžią.

BERLINAS, vas. 7. Archan
gelske, Rusijos žiemiuose, šio
mis dienomis tapo sušaudytas 
senas ir žinomas bolševikas Lo- 
mov.f

Kaip praneša iš Maskvos, Lb- 
mov buvo Archangelsko teismo 
pasmerktas sušaudyti už daly
vavimą užpuolimuose ir plėši
muose. Laike vieno jo Landos 
užpuolimo apiplėšimo tikslais 
buvo užmuštas vieno didelio 
valdžios sindikato kasininkas.

Chicagai ir apielinkei oficia
lu oro spėji kas šiai dienai spė
ja-

Didžiumoj apsiniaukę ir ne- 
nusistojęš oras; nedidelė tem- 
peraturos atmaina; 
mainąais vėjas.

Vakar temp«ratajra 
niškai siekė 97° F.

šiandie saulė teka 6:56, 
džiasi 5:12

vidutinis

viduti

lei-
stengiasi šiuo klausimu, nes atėjus vasa- 

da- išgauti leidimą, kad tas termi- rai, bus pavojinga laukuose ir
I nas butų pailgintas. i gyvuliai ganyti,
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Reumatizmas prašaliu 
tas į vieną dieną

H. B. Stone Surado Pastebėtiną 
Budų Prašalini m u i Reuma

tizmo Skausmo į Vienų 
Dienų

Savo Tautos ir Kitų Tautų 
Gydytojai

“Hm”, lietuvis gydytojas sa- 
k<^ “Aš žinau kelias įstaigas” 
ir pradeda apie jas kalbėti. Te- 
lefonuoja, prašo, rekomenduoja 
ir išleidžia moteriškę.

Bušo lietuvis gydytojas

Reumatizmas, Neuritis ir be
galiniai skausmai, kurie apsirei
škia nuo sustyrusių sąnarių ir 
raumenų, daugiau jau neberei
kia bijoti kaip yra išrasta Kū
rės Gyduolės. Dabai* yra gali
ma dėl tų kurie kenčia nuo reu
matizmo ir negali miegoti nak
timis, prašalinti tuos skausmus 
į vienų dienų. Tai yra pareiš
kimas vieno, kuris vartojo tas 
gyduolei. Tos pastebėtinos gy
duolės atpaujina sveikatų Ir su
teikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems 
kitos gyduolės nepagelbėdavo.

“Aš noriu pasakyti, kad ma
no Reumatizmas pranyko į vie
na diena,” sako H. B. Stone. 
“Aš kentėjau nuo Reumatizmo 
per metų eilę ir aš bandžiau 
daug visokių gyduolių-tę-k nie
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau 
vartoti Kure* iš ryto ir vakare 
jau nebeturėjau skausmų. J 
savaitę laiko pranyko sutiniiųas 
ir atsileido mano sustyrę sąna
riai. šiandien aš jaučiuosi taip 
sveikas kaip dar niekad pirmiau 
—pasidėk a voi ant jūsų puikioms

Atsineša moteris mirties liu- kiną: 
dijimą, rašytų daktaro, kurio 
pavardė vaigiasi “day”. Su
prantate, tai ne lietuvis.

“Vyras mano mirė”, sako ji, 
“ir ar negalėtute pagelbėti?”

“Aš jūsų vyro nepažinojau”, 
sako lietuvis gydytojas. “Jis 
niekad pas mane nesigydė. Ko
kiu gi budu aš galiu pagelbė-

“Taip, jis pas lietuvius gydy
tojus nesigydė. bet mirė ir bu
vo inšurintas ant tūkstančio 
dolerių. Pas Insurance kompa
niją buvo užsirašęs 45 metų 
amžiaus. Tai pusantrų metų at
gal. Gi daktaras dabar tašo ant 
liudijimo, kad jis yra 55 metų. 
Insurance kompanija nenori 
mokėti: sako, ant metų apga- 
vorųe. Buvau pas daktarų pra
šyti, kad permainytų, bet jis 
iškoliojo ir liepė nebaderiuoti.”

“Aš negaliu pakalbėti,” sako 
lietuvis gydytojas, “nes aš ne
gydžiau jūsų vyro ir negaliu 
inšyti mirties liudijimo. Jūsų 
daktaras turėtų būti draugiš
kas ir pataisyti metus’-.

“Bet kad jis ir kalbėti neno
ri.”

Atsikuiko moteriškė pas lie
tuvį gydytojų ir štai ką pasa
koja:

“Mano vyras įsigėrę, pradėjo 
rėkauti ir trankytis, puolė ma
ne mušti, žadėjo paplauti. Lie
piau vaikui pašaukti policiją. 
Atvažiavo, paėmė ir dabar lai
ko beprotnamy j. Jis yra svei
kas, turi seikų protų, bet angliš
kai mažai susikalba. Sako, be 
metų laiko jo nepaleis. Aš su 
vaikais, nėru^kam duonos už- 

Ar negalėtumėte' kaip

Tos puikios gyduolės yra pri
rengtos didelės labai^ftorijų^ ir 
abelnai žinomos kaipo Kurex, 
jas lengva vartoti 'namuose ii 
jos veikia kaip niaigja žmonėms 
visokio amžiaus ir lyčių. 

• • I ✓ .Nežiūrint kaip sunki yra jūsų 
liga, nežiūrint kiek jus turite 
amžiaus arba užsiėmimas, ne
žiūrint kų jus iki šiol esate 
vartoję, jei jus kenčiate nuo 
Reumatizmo Neuritis arba su- 
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stingusių sąnarių, mes esame 
pilnai įsitikinę, kad Kurex gy
duolės prašalins skausmus. Mes 
atsiųsime didelį butelį gyduo 
lių už $1.95 dėl 14 dienų išban
dymo. Jei pasekmės nebus už
ganėdinančios ir jų$ nebūsit pa 
tenkintas, jums nekainos nie
ko.

Nesiųskite pinigų — tiktai 
savo vardą pag R. A. Harmon, 
623 A & R Bldg., Kansas City, 
Mo. ir gyduolės bus atsiųstos 
tuojau. Tiktai užmokėsite laiš
kanešiui ir dar už pašto ženk
lelius kaip atneš. Vartokite jas 
pagal nurodymų. Jeigu į pa-, 
baiga 11 dienų jus negaunate 
puikaus pasitaisymo ir nepasi- 
liuosuojat nuo Reumatiko, tik
tai atsiųskite atgal, o jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal be jo
kio klausimo. x

(Apskelbimas)

Ateina vyras ir sako: “Mano 
pati mirė. Mirė nuo džiovos. 
Insurance kompanija nemoka 
posme įtinęs, nes sako, kad ap- 
gavome.”

“Kaip senai ji apsidraudė?” 
klausia lietuvis gydytojas. *

“Metai su viršum atgal,” aiš
kina žmogutis.

“Blogai,”’ sako 
“nes jei butų 
metų, tuomet I 
nors ir džiova, 
mirties liudijimo 
ras ^užrašė 
mirė nuo džiovos ir kad ji tą 
ligą turėjo daugiau, negu me
tai laiko* atgal?”*

“Taip, jis užrašė, kad ji sir
go džiova per tris pastaruosius 
metu/, nols ištikrųjų ji ligą 
pastebėjo mažiau negu metai 
atgal, o pirma visai nesirgo ir 
niekur nesigydė.”

“Negerai,” sako gydytojas 
“Turėsite keblumų. Jeigu ji 
mane, esanti visai sveika, kada 
apsidraudė, gausite, vienok gal 
reikės kreiptis į teismų ir pri
klausys nuo to, ką gydytojas 
paliudys. Jeigu jis nežino, kaip 
ilgai ji sirgo, neturėtų spėlio
ti, vpae kad tie spėliojimai 
jums kenkia.”

gydytojas, 
viršiau dviejų 
turėtų mokėti, 

Bet kaip ant 
i jūsų dakta- 

ir užrašė,» kad ji

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

- KONCERTAS
Įvyks Septintadieny . 

Kovo-Mareli 7,1926 
Ashland Boulevard 

Auditorium
Ashrand Boulevard 

ir
Va n Buren Street

Pradžia lygiai 6 vai. vakaro 
Visi ir visos jau dabar 

pradekite ruoštis koncertan.

VALET

AiaoSlrop 
•Razor

Pasiga- 
ląnda 
pats

“Mano brolis mirė,’ 
nuoja žmogus. ,

“Kaip jo pavardė?” 
lietuvis gydytojas.

“Vincas Bcnosis. Jis 
mis lankėsi

telefo-

klausia

pas ju- 
kokie 3 mėnesiai 

atgal. Ar negalėtumėte parašy
ti mirties liudijimų?”

“Nugi ne,” atsako gydytojas. 
“Jis tuomet tik slogų turėjo.

“Aš nežinau. Užrašykite bik 
kokią, nes kitaip graborius ne
gali laidoti... Miestas reika
lauja”.. .

“Ne, aš negaliu,” aiškina gy- 
dytojas. "fcmončs vienas įeiti} 
užmuštų, nunuodytų, jei dakta

ras taip lėngvai mirties liudi
jimą parašytų. Argi visai netu
rėjo gydytojo, prieš mirtį?”

“Siivo ilgai ir turėjo, bet ne 
Ii Juv* Mes negalėjome supras
ti, kokią ligą jis aiškino. Bet 
porų dienų prieš mirtį ligonis 
jautėsi geriau ir daktaro ne- 
šaukėm”.

“Tai nieko,” sako lietuvis gy
dytojas. “Daktaras vistiek tu
rėtų paliudyti, jei buvo mirti
na liga.”

“Bet kad jis neliudija.”
“Aš jums negaliu pagelbėti, 

nes tik, tas daktaras gali liu
dytų pas kurį gydėsi. Jei jis 
atsisakys, koroneris turės ištir
ti mirties priežastį.”.

“Mažu jie piaustys?”
“Aš nežinau. Mažu ir piaus-

“ Atsimenate, daktare, 
mano moteris lankėsi pas jus 
metai atgal. Visą laiką ji nesi
jautė gerai ir nedirbo. Dabar 
gavo darbų, bet unija reikalau
ja užmokėti už visą ^pereitą lai
kų. Tai kelios dešimtys dolerių. 
Sakome, geriau jums duosime 
porą dolerių, kad paliudytumė
te, jog ji sirgo ir negalėjo dirb
ti. Tuomet unija nereikalauja 
duoklių už pereitų laikų.-’

“Bet jūsų žmona nesigydė. dirbti. 
Kaip aš žinau, kad ji tiek ilgai nors jį paliuosuoti ? 
sirgo?” I

“Gydėsi, daktare. Kelis šim
tus dolerių išleidome. Ėjo prie 
kelių doktarų. Ir dabar da ne
sijaučia gerai.”

“Bet pas mane tik du dole
riu išleido”, juokiasi lietuvis' 
gydytojas. “Bandykite gauti. 
liudijimą nuo daktaro, pas kurį im au ls‘ 
gydėsi.”

“Bet kad mes susipykom?. 
Norėjo daugiau pinigų ir ka
da nedavėm, dabar nė paliudi
jimo nerašo.”

“Aš tikiu į unijas,” sako gy
dytojas,” ir jos laikosi iš na
rių duoklių. Butų neteisinga 
unijų apgauti, bet aš tikiu, kad 
jus nemaluojate ir paliudysiu. 
Bet keista, kad lietuviai leidžia 
šimtus svetimtaučiams, o 
tuvį kreipiasi tik bėdoj, 
nori pinigų sutaupyti.”

“Tamstos, turbūt, turite šei
mynos gydytoją”, sako lietuvis 
gydytojas”, nes aš pirmą qykj 

j jumis matau. Turėtumėte kreip- 
I tis į jį, kad pagelbėtų”.

“Taip, mes pas lietuvius nei- 
davom. Musų daktaras sve- 

Bet jis apie musų 
bėdas nepaiso. Jis nesi važinės 
liek toli, nes girdėjau, kad rei
kia nuvažiuoti!”...

“Bloga”, sako gydytojas, 
“bet bandysiu ką nors daryti. 
Ateikite rytoj kaip pirma ir 
važiuosime abu į ligoninę”.

Nuvažiavo, pasimatė su vy
riausiu ligoninės gydytoju, iš
aiškino, dalyką ir už trejeto die
nų vyras grįžo namo.

kada

atgal

kius gydytojus, kurie nelaimėj 
nenori gelbėti. Gydytojų reikia 
turėti nuolatinį. Jis turi būti 
jūsų geriausias draugas. Su sa
vo gydytoju privalo visa šeimy
na draugauti; jis turi būti arti
miausias pųtarėjas ir draugas. 
Savo tautos gydytojas geriau
siai gali su jumis susidraugauti. 
Tuomet kiekvienoj nelaimėj, 
nors ir jam pačiam gręstų pa
vojus, jis jums pagelbės”.

“Tai jus sakote, negalėsite?’ 
nusiminęs ir susisarmatijęs 
klausia žmogelis.

“Šitokiame atsitikime ne, nes 
tai butų melas, kadangi aš nie

ko nežinau apie jūsų nelaimę. 
Jeigu kada lapsiu jūsų gydy
toju, gal pagelbėsiu kokiam rei
kale”.

— ■ '■ ■ I I' H « *

“Atėjau pas daktarą rodos 
klaustis.

“Važiuojame į iLietuvų su 
vaikais. Valdžia neišduoda paš- 
porlo vaikams, nes metrikų ne
randame. Iš parapijos, kur 
vaikai krikštyti, kaip klebonas 
mirė, tai ir knygos dingo. Mies
to valdžia nesu randa. Mat tu
rėjome prie palago airišį ar 
kokį ten daktarų, l ai jis negali 
rašyti lietuviškai ir besąs žino, 
kaip suspelino musų pavardes”.

Gulbran««n Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. HalsteckSt.

Iš Jūsų Systemos

PBAŠALINKIT 
TAS SLOGAS

Atsilanko porą mėnesių 
matyta moteris.

“Kur taip ilgai buvote din
gusi?” klausia lietuvis' gydy
tojas. “Aš jums liepiau lanky
tis porų sykių savaitėj. Kode! 
nepildėte?*

“Buvau nuėjus pas kitų dak
tarų,” aiškinasi ji. “Dūrė jis 
operacijų. Sakė, pasveiksiu, bet 
po operacijos da prasčiau jau
čiuosi.”

“Kokia gi operaciją jis da
rė? Ką piovė?”

“Nieko nežinau. Piauste vi- 
duj kažin ką. Paėmė tris šim
tus dolerių.”

“Bet visgi ką jis piovė — 
kokią ligą jis rado?”

“Niekuj^iiežinau. Jis kalba 
angliškai. Nesupratau. B^t, sa
kau, mažu bus .geriau. BeFlnie-

JAkš nesakiau, kad jums ope
racija reikalinga.”

“Taip, bet, sakau, brangiai 
kaštuos gydytis ir mažu, sakau, 
nepasveiksiu, tai, sakau, eisiu 
ant operacijos.

“Bet operacija kaštavo dau
giau ir nesate sveika?” ironiš
kai klausia gydytojas.

“Taip. Sakau, eisiu dabar vėl 
pas ponų, mažu duos kokių 
liekarstų. Pinigų visai nebetu
riu. Sakau, gal ponas daktaras 
palaukių, nes tik liekarstoms 
porą dolerių beturiu.”

“Ką gi darysi?” pečius pa
traukęs, sako gydytojas. “Atei
kite ir vėl už kokios savaitės.

Čia jis da sykį išegzaminuoja, 
duoda patarimų ir užrašo vais
tų.

Atbėgu 
žmogus, 
kos partijos, kurį gydytojas vi
suomet kandžioja ir boikatuo- 
ja.

“Kas gi dabar?” nustebo gy
dytojas.

“Atėjau pagelbos”, sako žmo
gus, “ne sau, o broliui. “Jus 
žinote mano brolis priešingų 
jums pažiūrų, yra daug nesma
gumo jums daręs. Net nedrįsau 
ir eiti... Bet jis dabar bėdoj. 
Įsimylėjo į ji mergina, o kada 
jis atsisakė ją vesti, išgėrė 
nuodu. Girdėjau jus ją gydėte. 
Dabai’ jis areštuotas, jos gimi- 
hės sako, kad jis nunuodijo. 
Jus geriau žinote, nes jums 
pasisakė. Nuo jūsų liudijimo 
priguli jo gyvybė...”
“Tiesa jus esate dideli mano 
priešai”, sako lietuvis gydyto
jas”, bet gydytojas gy4t) vieno
dai draugus ir priešus. Jūsų 
partija mane boikotuoja ir ma
no nesusidurti su manim, ne
reikliau Ii mano pagelbos,* bet 
klysta. Gydytojo negali išveng
ti. Net ir šventrašty pasakyta, 
kad gydytoją turi gelbėti, nes 
jis tau reikalingas. Ir tie gy
dytojai, kurių nežinote, gali, 
būti reikalingi kada nors”.

“Taip, mes tai užmirštame”, 
prisipažino žmogus.

“Taip, aš paliudysiu, kada 
reikės,” sako gydytojas. “Aš ži
nau viską. Mergina pati man 
pasisakė kokių nuodų ir kokiu 
tikslu ėmė. Aš nesu tokis kerš- 
tinčius kaip jus: kad vartojus 
melą prieš nekaltų žmogų”.

Teismas pasibaigė ir vaiki
nas tapo paliuosuotas.

pas lietuvį gydytojų 
narys tokios poiitiš-

“Hello, daktare! Heilo!” Svei
kinasi senas pažįstamas su lie
tuviu gydytoju”. Atėjau pra
šyli pagelbos./ Pernai rudenį 
užvažiavo aul orhobilius ir nu
laužo kaulą. Užn^okejau puaant- 

ro šimto už sustatymą. Dabar 
artinasi teismas. Advokatas sa
ko,' kad daktaras turės liudyti 
teisme. Na, o mano daktaras 
pirma da žadėjo liudyti ir rei- 
kalvo 50 dol. už kožnų dieną,

“Senai Tamstos nemačiau”, 
smJZo lietuvis gydytojas senyvai 
moteriai, kuriai jis buvo pata- 

ręs eit ant operacijos šeši mč* 
nėšiai atgal, jos kčutyj augo 
vėžys.

“Dabar lik iš vošpitalio”,^aiš- 
kįnasi ji. “Aš netikėjau jums, 
kad reikės operacijos, bet kada 
anas daktaras liepė, nes, sako, I kada reikės ateiti į teismą, o 
kitaip mirsi, tai ir ėjau”.

“Bet kodėl ne pas lietuvį?'galėtumėte jus paliudyti. Butų 
Juk ir lietuvių turime porą-tre-, taip pat gerfu. Kiek čia svarbos 
jetų, ku^ie galėjo padaryti ope- katras dažtaras. Aš jums kokią 
raciją”.

“Brolienė patarė... Sako, tai 
profesorius”.

“Bet aš už ligos atradimą ga
vau tik pora dolerių, o už ope
racijų gal daugiau užmokėjo-

| dabar visai atsisako. Ar ne-

“Tik du šimtu. Bet pas dak
tarą aš atėjau kitu reikalu. Ži
note, turtu porą mažų vaikų, 
o pati dirbti negaliu. Ar nega- neturiu 
lėtumėte pagelbėt padėti juos į 
kokią gerų prieglaudą, kur niu- 

už
Ateina pas lietuvį gydytoją 

senai pažįstama šeimyna ir aiš- kėli nereikia arba kur laiko

' dešimkę už tai”..,
“Labai ačiū”, sako lietuvis 

I gydytojas, “bet liuuyti turi tas, 
kas gydė Ir kam tiek daug už
mokėjote. Ar jis nori, ar ne, 
teismas jį pašauks”.

“Bet kas iš to, kad pašauks? 
Piktuoju pašauktas jis liudys 
taip, kad man pajų 
taip man pasakė

laiko ir nebaderiuok 
manęs”.

“Tu pats 
gydytojas.”

i. Jis pats 
ako: “Aš

esi kaMan’'. sako 
Kreipiatės į to-

Skaudama gerklė nuo slogų turi būt išgydoma, 'lai 
yra persergėjimas. Neapleiskite savo sveikatos. Gali 
kas nors didesnio išsivystyti. Suteikit stiprų malonų 
antiseptišką gydymą.

SEVERA’S ANTISEPTOL
Jis suteikia gerklės gydymui tikrą pagelbą. Netik jis 
palengvina kvėpavimą, bet susikimšusius gleivėtas vie
tas, suteikia gamtai progą atgauti normai} padėtį. 
Parduodama visuose aptiekose dviejų didžių 50c ir 35c.

MAGIŠKOS GYDUOLĖS NUO SLOGŲ
Severas Grip Tablets Severa’s Cough Balsam 

Kosulys ir' slogos veda Tarnauja dviem tikslam, 
prie pavojingų ligų. Jus Netiktai džiovina, bet ir 
galit sustabdyti juos ir''gydo uždegtas vietas, šios 
gauti greitą pagelbą su 
Sąvera’s Cold ir Grip 
Tablets. Bakseliui 30c.

senon ir atsakančios gy
duoles prašalina kosulį 
greitai. Kaina 25c ir 50c.

Parduodamos virš 5,000 Aptiekose
W. F. Severą Co. Cedar Rapids, la.

DR. A. WARCHALOWSKI 
opto>£etristas 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — Šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilWauKee Avė.
Ant Xclowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

3514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

DR. B. M. ROSS .
Virš trisdešimt) metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės * ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados* ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius,* kurie turi tokias ligas. 
Specialiu gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Rdss. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštąs, Crilly Namas. 25 me
tai tame namo.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienę Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems) asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

21056—Kazimierui Demerskiui 
21063 tPranciš. Melašauskienei

553(T Marcijonai Kusienei
5581 Marijanai Meiliunaitei 

21060—Julijonai Mongelienei
5599 -Stefanijai Šantaraitei 
5528—Baltramiejui Kielai 
554B—Juozapui Urbaičiui 
55G1 Andriui Marcinkevičiui 
531)0 Onai Pavnienci
5571 Julijonai Vasiliauskienei

21597 ••Pranui Linkevičiui 
75238 Onai Peleckienei 
21059 Monikai Jakutienei 
11886 'Onai Zeigis
5586 -Lindvjikuil Zinkevičiui 

11891 Jonui Ličkunui
11902—Tamošiui Petkevičiui 
5559—Onai Sereikienei
5562—Adomui Kazakevičiui 
5596—Julijonui Sniukienei 

11901—Antanui Ramanauskui 
21061—Grasildai Janauskienei
5'535—Salomijai Murauskienei 
5537—Onai Bieliauskaitei 
5549 -Palegai Butėnienei 
5572- -Veronikai Kurlenskaitei 
5580 .levai Prelgauskienei 
5583 Malaušui Mackevičiui 
5593 Uršulei Repšienei

11897 Pranui Dungielai
21052 Aleksan. Mažunavič-aitei
21598 Elzbietai Bagočienei

5533 Klein. Marcinkevičaitci

Pinigus gavo:
5534 Mortai Tautkaitei
5539 —Be tr u i D i 1 i u n u i 
5554—Onai Ketvirtieuei 
5561—'Uršulei Juodicnei 
*5575* Agotai Pikčiunicnci 
5592-^Vladui Adžgauškui ‘

21596—Jonui Karaliui 
21599 Julijonai Stuparytei 
U1OOO KeLZ*imicM*u i l*nkiui 
24302- Mai’gar. Paulauskienei 

75241—Zofijai Strazdas
5540 Antanui Kinderiui 
5548—Agnieškai Aleknienei 
5576- Onai Morkunaitei

21058 Antanui Petkui 
24303 -Boleslovui Lukoševičiui

5606 Prdnui Bortkeviciui 
22379 Onai Čereškienci •
5661— Petronėlei Kundrotienei 
5613—Mari j onai Pilipavičiukęi 
5618—Adomui Landraičiui 

11913—Uršulei Budvitaitei
5603—Onai Truncienei
5608— Salomijai Liubinaitei
5609— Jonui Klusiui
5610— Jonui Čereškai
5621 .Elenai Adomaitienei
5622 Barborai Budginienei 
*5621 Aleksandrui Kaleckui 
562p Jurgiui Nutautui 
5627—J uozapui Stumbrį u i 
5031 Rozalijai Vaičaitienei 
5635 Petrui Kielai
<>()38 'Pranciškui Kuizinui

rxxxxxxxxxzxirrxxxxxxxxxTxz

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

Šis inusų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jys
Štai kiek kuponų gausit iri 

kiekvieną atneštą ar atsiustu 
paštu naujų skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponus
Už tris menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

'•i*<♦>;. •<♦>■

H y g ienos
, Susirgusios moterys da
bar vartoja Z('4iite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 

‘ Šio svarbaus tikslo. Zo- 
1 nito gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniem.s rau- 

! meninis.

v'’ ■ <
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Kepta aviena

KIMBALL PIJAMAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kini* 
bąli grojikliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą plano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJAMŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Draugams ir
Pažįstamiems

Šiuomi pranešu, kad permainiau 
gyvenimo vietą. Nauja vieta —

3154 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8674

Chicago, III.
.Juozas L. Grušas

Dr. Simon Linecki,
. D. C. D. O.

Atidarė ofisą kartu su

Dr. B. Yuškevičius,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 Milvvaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12

Nuo 2 po piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

ANT JŪSŲ LOTO 
Pa.stttysihie 5 kambarių mūrinį 

, \ bungalow už
\ $4950 ■

$500 įmokėti kitus po $50 į mėnesį 
2 flatų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Palisade 2977

Kenosha 
Lietuviai

i

NAUJIENOS, Chicago, III.

MPSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė ■■    ■■

Kį IR KAIP VIRTI

4 svarai avienos su šlaunies, 
krutinės bei peties.

puoduko taukų
1/4 puoduko miltų
2 šaukštuku druskos
Nuplauk mėsą gerai. Aptepk 

taukais ir apiberk miltais. Su
dėk ant skaurados arba gali
niame pečiuje ant d ratų apa
čioje, kur gazas dega. Duok, 
kad parusiu. Paskui neapdeng
tą padėk į karštą pečių, 30 mi
nučių. Paskui pasudyk mėsą 
sumažink ugnį ir kepk taip il
gai. kad išpultų 25 minutės 
ant kiekvieno svaro mėsos.v Jei
gu šeši svarai, tai 2^ 3) va
landų. Paskui kaip mėsa 
parus, uždengk ir kepk.

Jautiena ala Creole

gerai

1 svarą jautienos
1 šaukštą taukų
lĄ puoduko sukapotų

nų
1 puoduką sukapotų saldžių 

pipirų
1 šaukštukas druskos
1 puoduką virto, karšto 

dens
puoduko ryžių

1 puoduką supiaustytų
|vų ir “okra”

2 puoduku tomatų.
I Supiaustyk mėsą j

svogu-

van-

rnork-

j į mažus 
šmotukus. Pakepink svogūnus, 
pipirus ir mėsą kartu. Sudėk 
viską kita ir virk ant mažos 
ugnies dvi ar daugiau valandų, 
žiūrėk, kad nepridegtų. Jeigu 
reikia dapilk daugiau karšto 
vandens. Paduok karštą.

žuvies katletai
1 puoduką balto dažalo, 

daryto iš sviesto, miltų ir 
no.

1% puoduko salmono tuną 
žuvies iš blėkinių

1 šaukštuką citrinų sunkos, 
raudonųjų pipirų maltų (papri- 
ca). Sudėk dažalą bliudan kar- 

jtu su žuvim ir likusiais daly
kais. Padaryk kotletėlius, api
bark sutrupintais krekesais bei 
balta duona ir kepk taukuose 
bei svieste. Paduok su žuvimis 
ir bulvių koše.

Kiaušiniai

pa- 
pie-

4 kietai išvirti kiaušiniai
P/a šaukštuką sviesto 
1/8 šaukštuko pipirų 
P/ž puoduko pieno \ 
6 riekės pakepintos baltos 

duonos
2 Šaukštai miltų
% šaukštuko druskos
Kornų krakmolo.
Ištarpyk sviestą, 

tus ir prieskonius, 
gerai. Išlengvo pilk
išmaišyk. Virk 5 minutes. Su
dėk sukapotus kiaušinius. Virk 
dvigubame puodė 10 minutų. 
Paduok ant džiovintos duonos. 
Nžbarstyk kapotų petruškų. 
Paduok karštą.

Blanc Mange.

sudėk mil- 
išmaišyk 

pieną ir

I

Lengvas ryžiaus pudingas
Vjj puoduko ryžiaus
1/3 puoduko cukraus 

šaukštuko vanillos
1 kvorta pieno
1/2 šaukštuko druskos
*/2 puoduko razinkų, jeigu 

norima.
Nuplauk išvirtus ryžius van

denin sudėk kitus pridėčkus, 
išmaišyk ir sudėk išsviestuotan 
indan,. Kepk ne perkarstame 
pečiuje apie 2 valandas. Pamai
šyk ryžius ir apdengk , pirmą

Sponge (’ake.
6 kiaušinio baltymai
6 kiaušinio ^yrriai
1/4 i šaukštuko druskos
3 šaukštai citrinų sunkos
1 puoduką miltų I
1 puoduką cukraus 

šaukštuku sutarkuotų cit- 
skuros.

kiauši- 
pa na- 

šau k š- 
pečiu-

2 
rinų

Plak trynius pakol pasidarys 
I tiršti. Išlengvo pilk po trupu
tį pusę cukraus. Sudėk citrinos 

(sunką ir skurdę. Suplak balty
mus. Pridėk druską ir sudėk 
likusią dalį cukraus. Išlengvo 
pilk persijotus miltus pieno 
kiaušinių trynių, pamainydama 
dėk kiaušinių baltymus. Maišyk 
visą tešlą su tam tikru 
niams plakti prietaisu, 
siu į iš vielų padarytą 
tą. Kepk neperkaistame
je apie 40 arba 60 minutų. Iš
imk iš pečiaus. Xegul atšala 
Blokinėje, kurioje kepa.

Ponių ir panelių domei
Visos tos ponios ir panelės 

kurios arba jau užsisakė arba 
dar žada užsisakyti paternus 
prašau atsišaukti, kad užsaky
mai ant Patternų siunčiame 
New Yorkan, N. Y. ir.todėl ne
gali Chicagon anksčiaus sugrįž
ti kaip į 7 ar 10 dienų. Patter- 
nus, kaip kai gurios- manė iki 
šiol Naujienos ne turi savo ofi
se.

Taigi, prašau turėti truputį 
kantrumo ir skundų nerašyti.

—Dora Vilkienė i

X. ■
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BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu •“Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurte buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimų rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBE
193 GrandSt. Brooklyn, N. Y

M

NaujienoseGarsinkities

Lietuviai Advokatai

z

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Koom 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1819

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
_ ...

JOHN B. BORDEN
(John BagdziunaH Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946..

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 IkM'
Tehphone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

St., kampas 31 gat.

^DR. HEBZMAN^

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

>3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyka pa
tarimas, dar ir 

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 iaboe

Chicago, Illinois [
Specialistas džiovos 

Moteriški), Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik)
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

r\
Tel, Armitage 2822

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz« 

BANĮ S
AKU&ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
no, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

31H Scith
IIuIrtMi St.

KREIVOS 
AKIS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak,

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

. Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojiinai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams. :

J. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisai:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir' nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus. x

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukce Avė.

f

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

Gerai lietuviams žinomai per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VAl^NDOS: Nuo 10-12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į * Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
DrezeI 0959

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. v.

Telefonais 1

LIETUVIAI DAKTARAI

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Koom 530
Tel. Central 6890

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

Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
- — --------- . - . — III...............

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
H S. La Šalie St., Koom 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BfLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3895

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 s 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

-

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Heriųitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 

^Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: •
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki, 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, Iii.

-

Ofiao TelephonaH — Boulevard 70(>5 
Rezidencijos Tel. l.ufayette 57U3 

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Valandos: V — 12 ryto, 7—9 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniai* 

Ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

Rezidencijos tel. Dresel 9191
Ofiso Tel. Boulevard 9693

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Oucage 
arti 81 st Strapt

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 ctteu.

-

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

> Į

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

vvennersten’s
Bohemian Type

MALT and HOPS Combined

2 puoduku pieno
*4 puoduku cukraus
2 šaukštai komų krakmolo
1/2 šaukštuko vanillos
1 unciją šokoliado
1/8 šaukštuku druskos
2 šaukštai šalto vandens.
Sumaišyk pieną, cukrų ir 

smulkiai supiaustytą šokoliadą. 
Duok užvirti ir maišyk pakol 
šokoliadas ir cukrus ištirps. 
Sumaišyk atskirame puoduke 
vandens su krakmolu ir išleng
vo supilk į pieną maišydama. 
Virk 3 minutes, maišydama.

Paskui virk dvigubame puo
de 15 minutų, idant užmušus 
krakmolo skonį. Įpilk vanillą 
ir supilk į šlapias fermas. Pa
dėk stalanfr su plakta saldžia 
smetona.

No. 2417 Jaunai panelei labai tin
kanti suknelė, šiame sezone ji yra 
paskiausių žodžių mados.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir
14 metų amžiaus. 8 metų mergai
tei reikia l’/j yardo dėl suknios ir 
1Ū yardo 36 colių materijos dėl 
bliuzkos.

Norint, gauti vieną ąr daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti miorą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti,pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 8. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį ko................

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Mieros ...................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Garsinkites Naujienose
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imanti. 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 metusr—150, už pusę metų—75, ui tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikš lavinto. ‘ 

.................................................. Atkirpk čia ........... -J.......................... ........
Data: Vasaris 8, 1926

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
M "* " ' ■* **■ 1 ’ ~
N 
M 
M 
M

H
H 
M 
H 
M

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare

Kasdien

Dr. Lawrelice P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

M1 Valandos: m

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r imnirrmxmmxxiTm

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Ree^ 6641 S. Albsny Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akiu, Ausy, Nosiee lt Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 
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NEPAKENČIAMI KOVOS BUDAI

Iš nepartinės pažangiosios visuomenės dažnai girdėt 
balsų: “Kam socialistai riejasi su sUndariečiais, ažuot vi
są savo energiją atkreipę prieš tikruosius progreso prie
šus? Tiesa, kad galutiniai socialistų tikslai yra kitokie, 
negu sandariečių, bet šioje valandoje socializmo ideala 
juk dar nėra įvykinami, todėl dėl jų peštis nėra jokio rei
kalo. Juos galima ramiai diskusuot, neužmirštant prak
tiškų kasdienio gyvenimo uždavinių, kuriais socialistai ir 
sandariečiai neretai gali darbuotis kartu arba bent vieni 
antrų nekliudydami”. \ 1 *

šituose žodžiuose yra nemažai tiesos. Žymi dalis tų 
kivirčų, kurie kyla tarp dviejų aukščiaus minėtųjų musų 
srovių, yra visai bereikalinga, net stačiai žalinga musų 
visuomenės gyvenimui. “Naujienos” yra tatai ne kartą 
pasakiusios. Bet^ą nelemtą reiškinį nebus galima paša
linti, kol visuomenė aiškiai nepamatys, kas yra jo prie
žastis.

Mes griežtai' pareiškiame, kad kalti dėl tų kivirčų 
sandariečiai! >

Nekartosime čionai tų garsiųjų, dar tik nesenai pa
sibaigusių “bendrojo fronto” diskusijų, kuriose visi ge
rai atsipiena, ką sandariečiai pagiedojo socialistams. Ne
kalbėsime taip pat apie nuolatinį sandariečių spaudus 
skambinimą “amžino atsilsio” socialistų judėjimui; apie 
jos prasimanymus, kad socialistai neduodą “nė cento” Lie
tuvai, ir apie kitus sandariečių “geros valios” ir “džen
telmeniškumo” įrodymus. Pakaks tiktai pažvelgti į jų pa
skutinį žygį prieš “Naujienas”. ' ’ /

Visuose tautininkų laikraščiuose, bėgiu pastarųjų 
11-12 dienų, tapo paskelbtas begėdiškas išmislas, kad 
“Naujienos” jau “lipa prie liepto galo”, nes jos jau įklhn- 
pusios į skolas ir nutarusios parduoti savo mašinas. Tą 
išmislą paleido į tautininkų spaudą koks ten “Simu Pa
dauža” pasirašęs idiotas, ir ji pasiskubino įdėti jį, netu
rėdama mažiausio pamato jam paremti, išskiriant to idio* 
to rašinį!

Kadangi “Vienybė” paskelbė jį pirmutinė, tai “Nau
jienų” administratorius, drg. J. Šmotelis, pasiuntė jai lai
šką, kuris tame Brooklyno laikraštyje jau tilpo, ir skam
ba taip:

“ ‘Vienybes’ Redakcijai,
“Brooklyn, N. Y. t

“Gerbiamieji:
“Jūsų laikraščio šių metų sausio m. 26 dienos lai

doje įdėta neva korespondencija iš Chicagos, po ant
rašte: ‘AR NELIPA PRIE LIEPTO GALO’. Tenai 
koks tai slapyvarde prisidengęs begėdis pasakoja, 
kad ‘Naujienos’ esančios nutarusios parduoti savo 
mašinas ir ‘jau’ užtraukusios ant savo namo $16,000 
paskolos; x r

“Tai yra MELAS, sugalvotas aiškiu tikslu pakenk
ti musų dienraščio bizniui! Visas tos humbugiškos 
‘korespondencijos’ tonas rodo, kad jos autorius rašė 
ją, vaduodamasis pikta valia, ir reikia stebėtis, kad 
Tamstos tam šlamštui davėte vietos savo laikraščio 
skiltyse. Argi nežinote, kad už tokį mėginimą diskre
dituoti teisėtą įstaigą yra ATSAKOMYBE IR PRIEŠ 
ĮSTATYMUS?

“Reikalaujame tą melą tuojaus atšaukti!”
, t

“Vienybės” redakcija tą laišką įdėjo, pridurdama nuo 
savęs pastabą:

“Mielai tą paaiškinimą įdedame ir pastebime ko
respondentams, kad rašytų tik apie gerai ištirtus da
lykus”.
Iš šitos pastaboš aišku, kad Brooklyno tautininkų 

laikraštis buvo besąžiniško humbugierio auką. Patyrus 
tiesą, ji stengiasi, kaip galėdama, atitaisyti sa\o pirmes
ni išsišokimą. ?

Bet tuo tarpu kiti (matyt, taip pat humbugo išalkę)

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ---------------------- - ----- $7.00
Pusei metų ----------------- ------- 3.50
Trims mėnesiams — —~ 1.75 
Dviem mėnesiam _ :....... -. 1.25
Vienam mėnesiui ------------------  .75

Uiaimokljlmo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ........................... . $8.00 
_ 4.00 
... 2J«

runai metų . ______ , ____
Trims mlnesiams .... ........ a
Dviem mlaesūmis .... ... 1.5$
Vienam minėsiu!-- -----------___ .75

Chicagoje per neiiotnjuai 
Viena kopija ....................... ___  8c
Savaitei ----- ---------. 18c
Mineaiul_______________ —— 7Sc

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ________   $8.00
Pusei metų ----- ..-----------------.. 4.00
Trims mėnesiams .....-............. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

laikraščiai — klerikalų ir komunistų — jau tą “Vieny
bės” paskelbtą melą pasiskubino pakartoti. Likusieji gi 
sandariečių organai įdėjo “originalius” to paties apsi- 
maskavusio begėdžio pranešimus, kuris buvo “painfor
mavęs” ir “Vienybę”. So. Bostono “Sandara” rekomen
duoja jį, kaipo “žinomą chicagietį” — matyt, artimas jai 
žmogus! /

Taigi visą srutų puodą paliejo savo laikraščiuose san- 
dariečiai, stengdamiesi įkąsti “Naujienoms”, į kurias jie 
patys dažnai kreipiasi, prašydami vietos savo praneši
mams ir kitokiems reikalams. Ar padorus žmonės taip 
elgiasi? 1 \ •

Ir jeigu sandariečiai vartoja šitokią taktiką prieš 
mus, tai ar mes turime jiems už tai dėkavoti?

Nėra nieko nuostabaus, kad musų tautininkai nemo
ka nuosakiai vesti ginčus su savo oponentais politikos ir 
teorijos klausimais ir todėl nuolatos iškreipiaz*!vetiTnas 
mintis arba stačiai vartoja šmeižtą. Tuose klausimuose 
sandariečių vadai visiškai nesugeba orijentuotis. Kokie 
jų “principai”, jie nė patys nežino.

Bet sandariečiai turėtų bent nusimanyti apie papra
stąsias biznio etikos taisykles, nes biznieriai jiems vado
vauja. Argi jie nesupranta, jogei,švaresnieji biznieriai 
net tarpusavinėje konkurencijoje nevartoja tokių kiau
liškų priemonių, kaip aukščiaus nurodytoji “Vienybės” ir
kitų tautininkų laikraščių ataka prieš “Naujienas?”

Jeigu jie nė to nesupranta, tai kas gi jie galų-gale 
yra? Tegu sprendžia visuomenė!

DEMAGOGAI PRIEŠ 
DEMAGOGIJĄ

—------- /
Rusijos bolševikų partijos 

cuitralinis komitetas paskuti
niame suvažiavime, kaip žinia, 
nugalėjo opoziciją, vedamą Zi- 
novjevo, Kamenevo, ftokolni- 
kovo ir Leninienės-Krupskos. 
Opozicijos vadai tapo pasalinti 
iš atsakomųjų vietų partijos ir 
valdžios įstaigose ir opozicijos 
šalininkai tapo išmesti iš laik
raščių redakcijų bei dirbtuvių 
komitetų. Išrodo4, kad vienybė 
ir ramumas partijos vėl tapo at- 
steigti.

Bet taip išrodo tiktai žiūrint 
paviršium. Bolševikų partijos 
gilumoje, matyt, tebeverda frak
cijų kova ir gal būt dar eina ar- 
šyn. Taip spręsti tenka iš to, 
kaip elgiasi partijos viršininkai 
po laimėtos “pergalės”. Jie ne- 
siilsi ant savo liaurų, bet žo
džiu ir raštu veda energingą 
kampaniją prieš opoziciją.

Maskvos “Pravda” (sausio 
12 d.) aprašo Bucbarino refe
ratų, laikytą sausio 5 d. par
tijos veikėjų susirinkime. Miko
lai Bucbarin yra stambus vieš
pataujančios frakcijos šulas ir 
oficialus partijos “mokslo” (te
orijos) dėstytojas. Pasak “Prav- 
dos”, visų savo referatų jisai 
pašventė opozicijos demagogi
jos smerkimui. Kadangi jo iš
vadžiojimai meta gana įdomia 
šviesą antN vidujinių santykių 
partijoje ir ant kai kurių svar
bių bolševizmo politikos klau
simų, tai paduosime čia žodis 
žodi n ištrauka iš jo kalbos. 
Bolševikiškas Krivi ų-Kri va i t is 
talbėjo taipc

“Dabartinė opozicija yrą 
pavojingesnė, negu bet kuri 
musų iki šiol turėta opozici
ja... Ji dėl to yra ‘pavojinga, 
kad ji vartoja baisiai dema
gogiškus obalsius.

“Prie mus prisidėjo daug 
naujų elementų. Baisiai leng
va tiems naujiems, blogai ap
mokamiems, varge ir neda- 
tekliuj gyvenantiems ‘elemen
tams pasakoti tiktai malonius 
dalykus. Vienas tokių dema
gogiškų obalsių yra, pavyz-j 
džiui, reikalavimas lygybės. 
Dalyvavimas pelnuose taip pat 
yra demagogiškas obalsis. 
Kuomet pasakojama, kad rau
donieji musų armijos vadai 
esu ‘žmonės su auksiniais epo- 
lietais’, tai čia yra demago
gija blogiausioj rųšies. Kuo
met pasakojama, -kad musų 
pramonės ir ūkio vedėjai esu 
išnaudotojai, tai čia irgi yra 
gryniausia demagogija.

“Sudėjus j daiktų tuos vi
sus priekaištus, susidaro 
skąudi padėtis. Jeigu musų 
pramonė tikrai yra valstybi

Gina Palemme, nauja francu- 
zų krutamųjų paveikslų žvaigž
dė. r

nis kapitalizmas, jeigu musų 
armijoje randasi epolietų ne
šiotojai, jeigu musų krašto 
ūkio vedėjai yra išnaudotojai 
ir ‘nepo politika’ tėra tiktai 
pasitraukimas, tai tuomet iš 
tiesų tatai yra nukrypimas 
nuo komunizmo. Musų prie
šai su džiaugsmu pasigaus 
toki argumentų. Ir jeigu prie 
to dar sakoma: musų partija 
yra kalta, kad jus mažai už
dirbate, kad pas musų nėra 
jokios vienybės, kad dauge
lis ūkininkų neturi nė vieno 
arklio, tai suprantama, kad 
tie, kurie taip kalba, remiasi 
atsilikusiais darbininkų sluo
ksniais, kurie gauna menką 
atlyginimų, kurie dar pirma 
turi būt išauklėti, ir kuriems 
mes, deja, ne taip lengvai ir 
ne susyk galime mokėti ge
ros algas.

“Naujoji opozicija yra ūkio 
atsteigimo keblumų atspin
dys. Ji išreiškia ūpų kai kurių' 
atsilikusių darbininkų klasės 
elementų, kurie dar nėra iš
lavinti organizacijos mokyk
loje, dar nesupranta viso mu
sų problemų keblumo ir to
dėl reikalauja tuojaus išpil
dyti visus jų norus, kurių 
šiandie mes dar negalime iš
pildyti. Opozicija išreiškia 
ir tam tikrą pasiputimą dar
bininkų tarpe, tani tikrų dar- 

, bininkiškos aristokratijos šiuo 
Asilių ūpą, kurie su tikrai 
‘proletariškų’ pasiputimu žiu
ri į ūkininkus ir nesupranta 
darbininkų klasės uždavinių 
šitoje srityje. Ažuot tiems 
ūkininkams sakę: tą mes ga
lime atlikti, o to negalime, ši
tą dalyką mes galime tuojaus 
įvykinti, o to dalyko tuojaus 
įvykinti negalime, —vietoje 
to jie kiekvienam ūkininkui 
prižada ąrklį ir lygybę. Tai 
yra visai negalima. Taigi 
duodama vekseliai, kurie pas
kui negalės būt užmokėti. Ga- 
lų-gale iš 4o auga tiktai ne
pasitikėjimas musų pramone 
ir sovietų valdžia, (ialų-gale 
iš td butų ne naujų darbinin
kų klasės sluoksnių išauk
lėjimas, o tiktai kova prieš 
sovietų valdžią, (ialų-gale mes 
turėtume darbininkų klasėj 
suirimų, kovų tarpe išlavintų 
Ir neišlavintų darbininkų.

, “Ir pagaliau šita mūsiškės 
opozicijos taktika turi atves
ti prie labai sunkių pasek
mių. Viena, dėl to, kad mes 
esame diktatūros partija ir 
diskusijos pas mus yra be
reikalinga prašmatnybė, kuri 
tiktai klibina sovietų apara
to pagrindus, ir kadangi pa
galiau naudojasi tiktai musų 
priešai, kurie musų debatus7 
suvartoja savo tikslams, iki 
to, kyla suirutė Komunistinio 
Internacionalo eilėse, ftes mu
sų priešai, žinoma, rodo in ti
sų partijoms Vakarų Euro
poje tuos skirtumus ir sako: 
Jus šnekate apįe leninizmu,

bet yra du leninizmu. Taigi 
pirma nuspręskite, katras jų 
yra tikras, o paskui jau ga
lėsite ateiti ir mus mokinti.” 
įdomus išvadžiojimai, ar ne?e
Bolševikų vadai dabar staiga 

patyrė, kad demagogija yra bai
siai blogas dalykas: kad darbi- 
nikams negalima tuojaus ža
dėti visų jų norų išpildymų, nes 
ne viskas yra tuojaus įvykina
ma; kad atsilikusius darbinin
kus reikia šviesti, o ne kurs
tyti prieš geriaus apmokamą 
darbininkų dalį; kad kova dar
bininkų klasės vduje neša pra
gaištį, o ne naudą. Pirmiaus bol
ševikai to visai nenorėdavo pri
pažinti.

Visa bolševikų kova prieš 
menševikus ir kitas socialisti
nes Rusijos partijas buvo tik
tai tuo ir paremta, kad bolše
vikai ižadėjo darbininkams ir 
vargstantiems ūkininkams vis
ką, tuo tarpu kad socialistai ža
dėjo tiktai tą, kas buvo galima 
įvykinti. Neapšviestos rusų dar
bininkų minios, kuriuos tiktai 
karas ir revoliucija buvo pirmų 
kartą pažadinę iš letargo, - 
patikėjo bolševikiškiems dema
gogams. Lenino-Trockio partija 
laimėjo, o socialistai, kurie sa
ke tiesą Rusijos darbininkų kla
sei, tapo išskersti arba sugrusti 
į kalėjimus ir koncentracijos 
lagerius, kaipo “kontrrevoliu
cionieriai”!

Po astuonių neapriboto vieš
patavimo metų, dabar, pasiro
do, bolševįkai dar ne tiktai nė
ra įsteigę žadėtoju darbininkams 
ir valstiečiams rojaus, bet nė
ra įvykinę nė paprastų-papras- 
čiausiųjų liaudies reikalavimų. 
Šiandie, už astuonių suviršum 
meti) po to, kai visa žemė Ru
sijoje buvo be atlyginimo at
imta iš dvarininkų, kai buvo 
sukonfiskuoti visi privatiniai 
turtingųjų žmoriių turtai, kai 
buvo išplįštos nesuskaitomos baž 
nyčių ir klioštorių gerybės ir 
net iškraustyti nuinirėlių grai
bai,— šiandie daugelis Rusijos 
ūkininkų dar neturi nė po vie
nų arklį! Reikalavimų, kad 
kiekvienam ūkininkui butų duo
tas bent vienas arklys ir kad 
butų pagerinta blogai apmoka
mų darbininkų padėtis, Bučha- 
rinas vadina “gryniausia de
magogija” !!

Kuriam galui tat tie besąži- 
niški apgavikai buvo įstūmę tik- 
kų pasiliuosavusių nuo carizmo 
priespaudos rusų liaudį (į kru
viną pilietinio karo verpetą?

Kam reikėjo daryti taip, kad 
Rusijos darbininkai ir valstie
čiai žudytą kits kitą ir aklam 
pašėlime naikintų krašto tur
tus, iki tapo prieita prie bado 
ir kanibalizmo? /

Kam . reikėjo iš skęstančios 
varge Rusijos siųsti agitatorius 

sir auksą į kitas šalis, kad ir 
jose sukursčius vieną darbinin
kų dalį prieš kitą ir iŠšutikus 
tarpe jų kruviną kovų?

Kam?.. Į šituos klausimus 
dabartiniai Rusijos dėsliotai ne
turi atsakymo. Stalinas su 
Rucharinu taip pat negali į tai 
atsakyti, kaip ir jų smerkiamo
ji opozicija. Jie visi kartu skan
dino Rusijos liaudį, ir istorijo
je jų visų vardas bus įrašytas 
į vieną lapą.

1 ■' ’ 1

Angliakasių Likimas
Kietųjų anglių mainerių 

streikas I
Angliakasių streikas prasidė

jo rugsėjo 1 d. Vadinasi, strei
kas tęsiasi jau penki mėnesiai 
ir nežinia kada baigsis, gal 
dar trauksis porą menesių. 
Angliakasiai pasiryžo streiką 
laimėti, kuomet kompanijos de
da pastangų nukapoti algas su 
savo siūlymais priimti “arbi- 
tration”. Tai reiškia, kad jeigu 
angliakasiai su kompanijų at
stovais nesusitaikytų dėl algų, 
tai turėtų būti sudaryta komi
sija iš trijų asmenų. Ta komi
sija ir spręstų ar angliaka
siams reikia algas kelti, ąr ne. 
Su tuo niekuomet nesutiks ang
liakasiai, nes juos jau kartą su 
tuo sumanymu prigavo.

Iki šiol streikas ėjo ramiai. 
Tik dabar, kai derybos pairo, 
angliakasiai yra labai sujudę, 
ypač lietuviai ir lenkai. Anglai 
gi tyli. Eina kalbos, kad ka
syklos bus užsemtos, o prižiu- 
Tėtojai, kurių yra apie 10,000, 
bus ištraukti.

Apie angliakasių popieras
Woodruff iš Philadelpbijos 

įnešė bilių, kuriuo norima pa
naikinti arba bent pakeisti tą 
įstatymą, kurs iš kitur atva
žiavusiems neleidžia dirbti ka
syklose be popierių. Sulig da
bartinio įstatymo, iš kitur at- 
važiavusis tegali būti pagelbi- 
ninku to, kurs turi maineriškus 
popierius. Gi tie popieriai teiš- 
duędami angliakasiams, kurie 
mažiausiai vienoj mainoj yra 
išdirbę dvejus metus ir yra įgi
ję reikiamo patyrimo bei apsi- 
pažinimo su kasykla. Be ’to, jie 
privalo tinkamai atsakyti į už
duotos klausimus. Turintieji po
pierius vadinasi maineriais, o 
be popierių — leibėriais. Lei- 
heriams nevalia kirsti anglį ir 
vartoti sprogstamą medžiagą. 
Jo pareiga yra pagelbėti mai- 
neriui gręžti skyles, pilti ang
lis į vagonus ir pristatyti me
džius. Maineris turi prižiūrė
ti, kad leiberį nesužeistų — - 
aptaisyti tą viėtą, kur leiberis 
kasa ir pila anglis. Maineris 
yra atsakomingas už leiberio 
sužeidimą, bet jeigu pats mai
neris susižeidžia, tai už tai 
niekas neatsako. Priežingai, 
tankiai jis netenka darbo, yphč 
jeigu jis uždega gesą, nes ge- 
sų neuždegsi, jeigu apie jį nuo
lat mislysli. Kiekvienam duoda
ma sietine lempukė, kuri teiš- 
duoda visai menkutę šviesą. 
Tad dirbti reikėdavo pustam- 
sėj. Tačiau nesenai įvedė, elek- 
trikines lempukes, kurios gan 
gerai šviečia. Baksas pritaiso
ma prie diržo, o dratos eina 
viršugalviu. Lempa užkabina
ma ant tam tyčia padarytos 
kepurės. Lempa tveria 9 va
landas. Iš ryto ją uždegi ir pa- 
duodi “fire bosui’’, kuris ją 
užrakina, kad nebūtų galima 
atsukti. '14ii daroma todėl, kad 
neuždegus geso. Už užrakintos 
lempukes atidarymą baudžia
ma trimis metais kalėjimo.

“Fire bošis” yra boso pagel- 
bininkas. Jis anksti kas rytą 
turi peržiūrėti kiekvieno dar
bininko vietą ir pranešti jam 
ar ten yra gešo, ar ne, ar vir
šus liuesas, ar ne, — ir kas 
reikia daryti.

Anglies sluoksnių yra stačių 
ir gulsčių, Kertant anglį ir li
pant priešais sluoksnį, dirba 
tik du maineriai. Leiberiai prie 
to darbo neprileidžiami. Ir jei
gu tas įstatymus butų panai
kintas, tai ligoninėse nebūtų 
vietos ir reikėtų daugiau dar
bininkų samdyti žuvusiųjų ang
liakasių laidojimui.
Kietųjų ir minkštųjų anglių 

\ kasimas
Kasimas kietųjų anglių ski

riasi nuo minkštųjų anglių ka
sioj). Kasti kietos anglys yra 
daSlg pavojingiau ir reikalauju 
gero patyrimo. Jei kas bando 
tą darbą be patyrimo diriiti, 
tas daro žalos ne kompanijai, 
bet sau. Del menkiausio neap
sižiūrėjimo galima netekti akių, 
šiaip susižeisti ar net gyvastį 

prarasti. Į Ashland, Pa., buvo 
1921 m. atvažiavęs lietuvis drą
suolis iš Philadelpbijos. Apie 
kasyklų darbą jis nieko nesu
prato. Padirbęs už leilxrį vie
ną mėnesį, jis norėjo mainerių 
tapu. Girdi, kokį čia mokslą 
reikia iškalti anglyj skylę ir 
prikišus dinamito iššaut. Dirb
ti fabrike yra visai kitas daly
kas. Įsimelavai prie kokio dar
bo — ir dirbi, kad ir nemokė
damas. Na, jei sugadinai ma
šiną, tai visa bausme — neten
ki darbo. Tąsyk eini i kitą fab- 
tiką ir dirbi tol, kol išmoksti 
darbą. Bet kasyklose!* visai kas 
kita. Neturint patyrimo, nerei
kia imtis už mainerio darbą. 
Kasyklose nėra nieko kas butų 
galima sugadinti, apart savęs.

Tad tas Philadelpbijos ,kit- 
ruolis, padirbęs kiek leibėriu, 
sumanė maineriškas popieras 
gauti. Žinoipa, už pinigus gali
ma gauti viską. Tad ir jis ga
vo popieras ir stojo maineraut 
Gerardville, Pa., mieste, Hani- 
mond kasykloj. Išdirbo porą 
savaičių — viskas gėrai. Bet 
štai vieną rytą, 12 šimtų pė
dų po žeme, jis nešė baksą di
namito. Karboninė . lempukė 
spigsojo ant jo kaktos. Many
damas, *kad geso nėra, jis pa
dėjo lempukę su sietuku ant 
žemes. Nespėjo jis net į reikia
mą vietą nueiti, kaip pasigir
do tarsi perkūno trenksmas. 
Užsidegė gesas ir jį gerokai 
apsvilino. Laimė dar, kad dina
mitas nesprogo. Pabuvęs apie 
porą mėnesių kalėjime, sugrį
žo jis su suraitytais pirštais, 
su sukoneveiktomis ausimis (li
ko tik ausų skylutės)* su rau
donomis žymėmis veide. Grįžo 
vyras į Philadelphiją, gavęs 
skaudžiausią pamoką savo gy
venime.

Taip butų ir su visais nau
jais mainicriais, jeigu panai
kintų tą įstatymą. Nepatyrę 
maineriai ne tik savo gyvastį 
stato pavojun, ai? ir kitų.

Uždarbiai iv darbas
Uždarbiai yra nelygus. Sulig 

kontrakto, maineris gauna 
^6.97 dienai, o leii>eris $5.56. 
O kai dirbama “piece work”, tai 
leiberis gauna iki $5.90, o mai
neris nuo $6.00 iki $12.00 die
nai.

Paprastai po du mainerių dir
ba ‘brustoj’. Anglis kertama iš 
r pačios j viršų. Kasdien išker
tama maždaug apie šešios pė
dos ir aptveriama lentomis. Tą 
aptvertą vietą vadina “brasta” 
(angliškai “breast‘’). Kartais 
“brasta” yra 35 pėdų pločio. 
Maineriai prikelta tiek anglies, 
kad neretai vienas su kitu ne
begali sueiti. Pasitaiko, kad 
siena įlužta ir pradeda veržtis 
vanduo. Tokiame atvėjyj tiedu 
maineriai žūsta, kaip žiurkės.

* ‘ ' •. *
Apįe daria> pavojingumą ga

lima -spręsti iš to, kad maine
riui gan tankiai reikia lįsti po 
akmeniu, kad iškalti skylę ir 
prikimšti dinamito. Mažiausias 
neapsižiūrėjimas — ir akmuo 
prislegia bei sumala mainerj. 
Ir už visą tą darbą maineris 
gauna dienai tik $5.90! Fabri
kų darbininkai nedirbtų tokio 
pavojingo darbo nei už $20 į 
dieną. Ir nežiūrint į visu tai, 
kompanijai dar nori angliaka
siams algas nukapoti. Girdi, per
daug gauna. “Eagle’s Maga
zine” pagarsino, kad kompani
jos ant kiekvieno įšdėto dole
rio turėjo du doleriu pelno. Tuo 
gauna dusli ir kankinasi kokius 
ha 10 metų guzuose ir dulkėse, 
dvejus ar daugiau metų, kol 
numiršta, nebegalėdami dirb
ti. Labiausia sužeidžia sau 
sveikatą tie, kurie dir
ba ant “piece work”. l iesa, jie 
padaro kokius $10 į dieną, bet 
užtai į keletą metų pyuranda 
sveikatą.

Be didelės klaidos galima sa
kyti, kad lievcik visi angląka- 
siai netaiku miršta. Jeigu an- 
gliakasis* nežus kasykloj, tai 
10 20 metų išdirbęs prie ang
lių taksimo, jis mirs nuo mainų 
dusuliu.—A'ngiiakasis.
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kiek buvo surinkta į fondą, nė- susirinkimas 7:30'v
gi kiek išleista. Jis tečiaus 
prisipažino, kad iš tų pinigų li
ko apdovanoti teismo tarnauto
jai, o kitas jis pats išdalinęs 
asmeniškai. Kiek fiklę neisda- 
lintų aukų, tai jos esančios 
banke, atskiroj sąskaitoj.

lomelis’ likę, tad gal ir pirmąja! moky- 
I^ogressive Alliance, 7:30 v. tojai apmokės už mokinimą, 

Ketverge 1 vai. nemoka- nes, girdėtis, kad ikišiol nesą 
ina kūdikių klinika; 4 vai. pa- apmokėję 
sakos vaikams ir mergaitėms,! 
rankdarbiai vaikams; 7:30 vai. 

kliu-

Paieškoma

•Temytojas.

Lietuvis užmuštas 
automobilio

48Lietuvis Antanas Yuška, 
m., 5412( So. Richmond Avė., 
pasimirė ligoninėj nuo žaizdų, 
kurias jis aplaikė' taksikabui 
jį suvažinėjus prie 52 ir Ked- 
zie gatvių. Policija pradėjo 
tyrinėjimus.

šiemet automobiliai užmušė 
jau virš 80 žmonių.

Pereitą savaitę Carroll 
Cherry, 2039 E. 70 St., tapo iš
teisintas dėl kaltinimo, kad jis 
išaikvojęs $10,000 firmos pini
gų. Dabar jis savo kaltinto
jus, J. P. Roach Co., 722 S. 
Clark St., patraukė teisman, 
reikalaudamas $50,000 atlygi
nimo už garbės nuplėšimą.

“Lietuvių” Teatrališkas 
bas.

Pėtnyčioj • - lietuvių 
pamokos.

Atsidarė meno paroda
Dail. M. Šileikis dalyvauja pa

rodoje.

So. Englewood

Bet ištikrųjų 
gyvena galia

Uždraudė važinėtis 
automobiliais

Yra įrodymų, kad valstijos 
švietimo ir registravimo depar
tamentas globojo šarlatanus 
daktarus ir nieko neveikė, ka
da tie šarlatanai buvo skun
džiami.

Vienas sveikas v^ras,* kurį 
šarlatanai pripažino džiovinin
ku ir išviliojo $200, nuėjęs pas 

šarlatanus pareikalavo sugrą- 
. ižinti pinigus, prigrūmodamas 

Adams nu- areštu, šarlatanai tuoj aus pi-

Jau keli metai 
dvi pašelpinės 

vienas kliubas. 
ir karts

Mrs. Julia Van Valkenburgh, 
38 m., '4422 Dover St., girta 
būdama įvažiavo į kitą outomo- 

bilį; be to jos automobily rasta 
tuščią bonką degtinės. Už visą 
tą teisėjas Asą G. _______
baudė ją $50 ir teismo lėšomis nigus grąžino. Tai išgirdę kiti 
ir dar be to per šešis mene- šarlata/ių nuskriausti 
sius uždraudė jai važinėtis au- puolė šarlatanus, irgi reikalau- 
tomobiliais. Ji netik galės patildami savo pinigų. Delei to keli 
savo automobilių valdyti, bet šarlatanai jaus uždarė savo 
net negalės nė svetiniu auto- kromelius ir galbūt nešdinsis 
mobiliu, net ir taksikabu va-į ir iš Chicagos. 
žiuoti. Reiškia, vieton *keliauti! 
savo brangiu automobiliu, x per ! 
ateinančius 6 mėnesius 
teks važinėtis vien gatveka- 
riais, busais ir elevatoriais.

žmonės

Smulkios Žinios

Prie VVabash ir 7 gatvių bu- 
jaiisiąs budavojamas 2,000 kam

barių, 21 augšto hotelis, kurio 
■vardas busiąs “Coolidge”. Kai
nuosiąs jis apie $2,000,000. 
Vien lotai kainavę apie $1,000,- 

looo.

Mažai tenka matyti laikraš
čiuose žinučių iš šios kolioni- 
jos. Išrodytų, kad čia nieko 
nėra veikiama, 
taip nėra, čia
daug lietuvių ir veikimas tarp 
jų yra platus, 
kaip gyvuoja 
draugijos ir 
Visos gerai gyvuoja
nuo karto surengia gražių va- 
carų su programais. Yra kėlė
jas lietuvių biznierių ir labai 
gerai jiems sekasi, nes yra Me
lai patyrę tame užsičminie. Ap- 
svieta taipgi yra pakilusi aukš
tai, nes beveik kožnoj stuboj 
randasi, lietuvių laikraščių, 
daugiausia Naujienos.

* Taipgi čia gyvavo per porą 
metų ir Maskvos davatkos, pa- 
sirodydamos save progresystė- 
mis. Bet jau jų progesas užsi
baigė ir kuopa likviduota, ne
palikusi jokio ženklo dviejų me
tų gyvavimo. Vyrai dar gilė
si buk jų ALDLD. dar gyvuo
ja. Bet juokdariai sako, kad 
tik beliko B. V. D., nes tik trys 
yra, kurie išsitraukę naminėlės 
vis mano dar revoliuciją šukei-

Praeitą ketvirtadienį, 3 vai. 
i po pietų Dailės Institute atsi
darė Chicagos ir apielinkės dai
lininkų ir skulptorių meno ku
rinių paroda. Parodoje yra iš
statyta 268 paveikslai ir 26 
skulptūros eksiionatai. Paroda 
tęsis iki kovo 14 d. Parodą ati
darant prisirinko keletas tūk
stančių žmonių, ypatingai me
no mėgėjų ir turtingųjų žmo
nių.

Reikia 
tas turi 
ry”, kuri 
pasižymi,
metine paroda, 
ir įvairi. Tarp kitų •menininkų 
darbų yra vienas paveikslas ir 
lietuvio dailininko Miko Žilei- 
kio, No. 204, pavadintas *— 
“Adams Farm”.

1) Simanavičius Pranas, pa
einąs iš Pabiržės valsčt, Biižų- 
Pasvalio apskr. Amerikon at
vykęs prieš pasaulinį karą.

2) Bražickis, Simas, gyvenęs 
New Yorke, Chicagoje ir Ne- 
wark, N. J., po šiuo antinu: 
303 15th Avenue, Nevvąrk.-

3) Bartkus, Antanas, iki 
1917 metų gyvenęs St. Louis, 
Mo.

Ieškomieji arba kas apie 
juos žino, prašoma, atsiliepti 
čiuo adresu:

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ

Lithuaiiian Consulate,
38 Park Row, 

Nevv York, N. Y.

(Tąsa ant O-to įJasl.)

pasakyti, kad Institu- 
išrinkęs metinę “ju- 
savo griežtumu labai 
Todėl šiemet, kaipo 

yra gi* na gera

vakare Dailės 
buvo surengęs gražų 

parodoje dalyvau- 
dailininkams. Buvo 
prakalbos. Instituto

Boy Scouts, Chicago Council, 
37 S. VVabash Avė., 
kampaniją, kad surinkus 
0(X) draugijos reikalams 
panija tęsis nuo vas. 10 
dienos.

pradės
$200,- 
Kan 
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Lietuviu Raieiiuose
Roseland

kam-\\'estern Union Telcgraph ! Šiandie vakare Aušros
Co. įsteigė tiesiogini susisieki- bariuose (10900 Michigan Av.) 
mą tarp Londono ir Vokietijos, bus draugijų sąryšio rengiamo- 
kol bus pratiestas tikrasis tos ji prelekcija. Skaitys p. S. Ko- 
kompanijos kabelis į Vokietiją, dis temoj: “Amerikos politinių 
'lai pagreitins siuntimą kable- partijų istorija”. Visi kviečiami 
gramų į Vokietiją ir Lietuvą, atsilankyti. Įžanga dykai, 
nes sumažins skaičių įvairių 
perdavinėjimų, kurie buvo ne
išvengiami ikišiol.

Law-Dr..Max Gechį, 1221 
rence Avė. ir Dr. Charles Kli- 
netop; 4956 Drexel Blvd., tapo 
areštuoti. Juos kaltina 18 m. 
mergaitė, kad jie tūlą laiką 
atgal padarę jai krimiualę ope
raciją. Abu liko paliuosuoti
užsistačius po $3,000 kaucijos, šio kliubo.

Am. Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkimas Strumilo svetainė
je. šis kliubas dar nėra senas, 
bet jau tuii apie 200 narių. Jis 
be kitko pagelbsti norintiems 
išsiimti pilietybes popieras ir 
užlaiko pilietybės mokyklą. 
Kviečia piliečius ar norinčius 
tapti piliečiais prisirašyti

R.
prie

Nathan Labelsohn, kriaučius,
513 W. North Avė., buvo už- Town of Lake

, ėmė iš jo $20. Jo šuo tada 
puolė plėšikus ir vięnam taip 
įsikabino į koją, kad 
negalėdamas kitaip 
nušovė šunį.

Ir Town o f Lake - lietuviai 
__ ____r naudojasi savuoju Davis 
plėšikas Sųuare parkiuku, laikydami ja- 
ištrukti,

teisėjas

me savo susirinkimus ir ret
karčiais rengdami prakalbas ir 
šiaip visokias pramogas.

Štai vakar buvo čia susirin
kimas Garsus Vardas 
draugijos.

šiandie
nemokama
7:30 v. v.

Vyriausias miesto
Olson pradėjęs oficialiniai tyri
nėti kalėdines aukas, kurias 
rinko Soutr Chicago teisėjas 
Henry W. Walker rfeVa išda
linimui tų aukų tarp South 
Chicagos biednuomenės. Jis 
paliuosuodavęs nusikaltėlius, 
jei tie sutikdavo paaukoti į tą 
fondą; ypač daug paliuosuota
prasižengėlių prieš prohibiciją.* Seredoj -— Civic Music Assn. 
Teisėjas sakosi nežinąs tikrai dainų pamokos 5 v. v., Vyčių

1 vai. po 
kūdikių 

gi siuvimo

moterų

piet bus 
klinika;

pamokos
dėl mergaičių virš 10 metų am
žiaus.

•Rytoj — Stozek Orchestra; 
Ųueen Hedwig Society.

Taipgi čia gyvavo per kiek 
laiko AZVD.; ir tie tovariščiai 
visokiais budais išnaudodavo 
tuoi^ vaikučius ir jų tėvus, reng 
darni visokius koncertus, balius, 
kolektas neva dėl ‘ draugijėlės 
palaikymo. Bei jeigu kas iš tė
vų užsimindavo, kad reikia su
šaukti susirinkimą iri išduoti 
kokią nors atskaitą, tai gauda
vo atsakomą: —'jeigu nori,
leisk savo vaikuti, o apie susi
rinkimą ir atskaitą, — tai. mes 
vieni moKaru, sutvarkyti ir be 
jūsų. Tėvai nui\ darni, kad 
negalima ilgiau tokios jų tvar
kos pakęsti, sušaukė susirinki
mą ir nutarė daugiau nieko 
bendro neturėti ąu tais tovaviš- 
Čiais. Išrinko sau * komitetą 
tokį, kokį tėvui norėjo, ir vie
toj AŽVD. pasirinko vardų 
Dailės Vaikų choras. Ir šiandie 
tas choras stebina visus savo 
darbštumu, nes jau šį sezoną 
surengė du koncertus ir vieną 
teatrą, o ir vėl rengiasi 14 d. 
šio mėnesio duoti puikų koncer
tą, o iki sezono pabaigai dar 
apie tiek mano surengti. Garbė 
priklauso tėvams, nes jie dabar 
tą chorą užlaiko ir j.uo rūpina
si. Mokytojam dainų ir lietu
vių kalbos yra Gaubia, gerai 
patyręs tame darbe. Bolševikai 
irgi kaip girdėt, turi apie try
lika vaikų. Mokytoja pasikvietė 
kokią tai šventos Onos draugy
stės pirmininkės dukterį. Jau 
ouvo surengę ir koncertą, tik 
nebuvo kam klausytis^ nes susi
rinko apie tuzinas su visais 
rengėjais. Jd dabar viena garsi 
savo liežuviu moterėlė (bolševi
ke) vaikšto ir giriasi, kad labai 
pasisekė, nes, sako, avinų buvo 
pilna svetainė. Reiškia, visa jų 
publika bolševikams yra tik 
avinai. Sakosi ir pelno gerai

Trečiadienio 
Institutas 
bankietą, 
jautiems 
vakarienė,
direktorius R. Harshe, perskai
tė vardus, kurie gavo dovanas 
ir garbės medalius už žymes
nius paveikslus. Buvo ir pa
šalinės publikos, ypatingai mo
terų. Kai kurie svečiai pasakė 
gana karštas kalbas ir nurodi
nėjo, kad dailės srity publika 
yra toli atsilikusi nuo progre
so. Pasak kalbėtojų, daugelis 
žmonių turi gražius J namus, 
bet namuose laikydami kokius 
nors pigios rųšies popierinius 
paveikslus, sugadiną kad ir 
gražiausią vidaus išžiūrą.

M. Šileikis .turėjo savo pavei
kslų ir Marshall Fieldo parodo
je,, kuri užsidarė praeitą ketvir
tadienį. —Reporteris.

A + A
FRANCIŠKUS STULPINAS
Mirė Pėtnyčioje, Vasario 5 

<He»m. 10:45 -vuluncln vakare, 
1926 in., Bulaukęs seno amžiaus; 
gimęs Rainiuose, Telšių apskri
tyje, palikdamas dideliame nu
liudime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Teklę ir sūnų 
Vincą Amerikoje ir Stanislovą 
Lietuvoje ir dukterjs Zofija 
Vegnerienė, Aleksandra Kantri- 
mienė, Apolionija Žalienė ir Ste
fanija Kasparienė. Taipgi 9 sū
naičius Amerikoje ir 1 Lietuvoj 
ir 2 dukteraites Amerikoj. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose 8641 So. 
Houston Avė., Tel. So. Chicago 
'5101.

Laidotuvės įVyks Utarninke, 
Vasario 9 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Juozapo, parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaūs gimi- 
,nės, draugai ir pažjstami ir 
taipgi draugai likusių nuliudi
me jo mylimųjų esate nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame,

Moteris, Sunai ir Dukterjs 
laidotuvėse patarnauja gra- 

. boriai Radžius ir Pavlavičius.
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VĖLIAUSIAIS METODAIS
Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 

ir Elektrą

Or. J. W. Bosudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

' Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo ,7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30
Phone Canal 0464L, ......... , m V

JONAS DANIELIUS

Miisų mylimas vyras ir tė
velis mirė pėtnyčioj, vasario

<!., 1920 i»i., 1 :10 vai. >»o
po ilgos ligos, sulaukęs 57 m. 
amžiaus; gimęs Pagirių kaime, 
Eržvilko vai., Tauragės aps., 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir my
linčius moterį Oną, 3 sūnūs: 
Simoną, Jurgį ir Pranciškų 
Amerikoj ir 2 sunu Lietuvoj. 
Juozapą ir Petrą. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę 
kelionę namuose 717 W. 19ui 
Place.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 9 d., 8:30 va*, ryte iš 
namu 717 W. 19th PI. į Ap- 
veizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioj atsibus, gėdulin- 
f[os pamaldos už velionio sie-‘ 
ą, o iš ten bu^ nulydėtas į

• šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Danieliaus 
gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna- 
yimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai ir 

kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butaus & Co. Tel. 
Canal 31 (iL

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė. 

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

Palengvins aklą įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarifct^, atL 
taizo trumpregystę ir rtą.
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminąvhtns da
romas su elektra, paroda tifa ma
žiausias klaidas. Speciali r.iyda at
kreipiama į mokyklos valkus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki l vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Ronkverd 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dai.tų be tkiz^Dio. 
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 AshlanH Avė.

ANTANAS’ YUŠKA

Mirė Vasario 5 dieną, 7:30 
valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 43 metus Amžiaus; gimęs 
Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Eržvilko parap., Paupes kaimo, 
palikdamas dideliame nuliudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius brolį Simoną ir 3 pusbro
liui: Franciškų, Simoną ir Jo
ną. Lietuvoj paliko tėvelius, 2 
brolius: Kanstantiną ir Dzido
rių ir seserį Petronėlę. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę 
kelionę, namuose 4637 So. Pau
lina Street.

Laidotuvės jvyks Seredoj, Va
sario 10 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų 4637 So. Paulina St., j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kuzi- 
mjero kapines.

Visi A. A. Antano Yuška gi
mines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—tąke it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
A t your drvggitf, 25c

The Knight Laboratoriet, Chieagp

Garsinkitės Naujienose

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

> OH,
< K)K%

V)2AVJ\K)g OOWU ’ 
TV\’ STfctVV (JOITVA 
. U\% MfcU) CAR 

> au' uų, uo^n 
( TO TO^4 k .
\ COfcW=£,- /

PAVLAVICIA
Underfakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t. 
Grabus parduodam pigiai 

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

vvennersten’s
Bohemian Type

MALT andHOPS Combined

^kinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Ona Makaveckienė
Mirė Pčtnyčioj, Vasario 5 dieną, 1-pią valandą po pietų, 1926 

m., sulaukusi virš 60 metų amžiaus; gimus Lietuvoj iš Žagarės mie
stelio,' Kauno rėdybos, palikdama dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius, trys sunaU Ameyikoj, Vincentas, Antanas ir 
Edvvardas; trys dukterys, Veronika, Jenneta ir Pranciška Ameri
koj. Lietuvoj vienas sūnūs Juozapas ir duktė Ona. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, namuose 4435 So. T aiman Avė.

Laidotuvės jvyks Antradieny, Vasario 9-tą dieną, 8:30 vai. iš ryto 
iš namų j Apvėizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės/sielą, o iš ten bus nulydėta j Š/ Kazj- 
miero kapines. v

Visi giminės, draugai ir pažjstami esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuyėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame,

Visi Vaikai
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 4040.

AKIŲ LIGAS

' Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir piukančius 

taškus?
Ar atmintis po truputį mažėja ?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaifr in smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Tel. Ląfayette 4228
• Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tk Chicujo, UI.

AM' O\t>
VT< TOO

HE. PVOM'T TU^M VT
AT i

TftWt UfsSVH)
AKJV r^i

COfcM^R.1. J A

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir djatų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

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

k............................. ■■■■■■i..............
................................. —............. .....................

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

---- ---------------

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

I
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Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI NAMAI-ŽEMEĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EMERasytės, kurią advokatai rodė 
teisme Poška ‘ nebuvo matęs. 
Pdška padavęs knygutę banke 

| Valančau^kui. Paėmęs knygutę 
pamatęs, kad yra jau tik $1,500, 

kur dingo tuks- 
yra pažymėta 

nuimta $1015 ir
į Lietuvą. Popieras,

(Tąsa nut pusi.) 
. - pasukęs: “

tantis, nes tik
$1,500. —■
pasiųsta 
knygutę padavė no Valrfnčaus- 
kas, bet 
siuntė ir bankos knygutę Ur
bai į Lietuvą. . ,

Sekama liudininkė buvo Mrs.
Marga re t J. I’yan, generalė 
banko knygvedė. J klausinius 
atsakinėjo i.š sąrašo, bet užpro
testavus V. advokatui, adv. Ni- 

i. Ryan 
meniorandus susi- 
nealsimenanti ant 
įkalant bankine

S. Valančiaus bylos na
grinėjimas

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

Ar

liudyto- 
pripaži- 
pavogė

Ištardyta svarbiausius 
jus; Banko knygvedė 
no, kad Pavietas 
virš $106,000 banko pinigų.

Pavietas. Poška pa-

Penktadieny, vasario 5 d., 
buvo antra diena Stasio Valan- 
čmisko'(Valančiuus) bylos nn-coĮaj • pa5nlė js" j,"
grinėjimas dėl prapuolusio Uni
versal State banko $1.000. Tei
smas eina Cook County teisme, 
1121 kambary, prieš teisėją 
VVorth E. Caylor.

Pirmuoju buvo tardomas liu
dininkas Juozas Urba, 3111 Au- 
burn Avė., kuris tik keletas 
mėnesių atgal sugryžo iš Lietu
vos ir kuris sako, kad jo są
skaitoje banke buk trūkstą 
$1,000. Jį klausinėjo prokuro
ro pagelbininkas. Joseph H. 
Nicolai. Urba prisipažino pa
žystas Valančauska 5 ar 6 me
tui. Urba turėjo Universul State 
banke, $3,500. Bet kovo 21 <1., 
1922 m. jis apleido Ameriką ir 
išvažiavo
jant pasiprašė 
savo pažystamą 
nusivedė į banką 
Valančauskui knygutę sakė, 
kad palieka Povilui Poškai, ku
ris reikale prisius jam pinigus. 
Valančauskas nuėjęs į šalį, bet 
paskui atėjo su popiera ir lie
pė du kartu pasirašyti; liepia 
buvo pasirašyti kaip rašosi 
Lietuvoj. Pirkęs vokiškų mar
kių už $400 ir gavęs 
128,(X)O markiu. Adv.
rodė jo knygutę ir No. 7078 
rasytę Čekio ant $1,000 su pa
rašu Urbos; Urba sakė, kad 
buvo $3,500 užrašyta knygutėj. 
Urba neautorizavo nė vieną 
prie pinigų. Pasiėmė iš banko 
dvi nerašytas blankas dėl orde
rio pinigams parsitraukti. Lie
tuvoj išbuvo tiis metus. Urba 
išpildęs blanką ant $1,000 ir 
prisiuntęs Poškai, kad prisiųs
tų pinigus. Antrą kartą( prašęs 
pinigų per laišką. <

Lietuvon. Išvažiuo- 
Povilą Pošką, 

iš Lietuvos,

pasakė, kad 
rašiusi, nes 
atminties. 
Urbos knygutę Mrs. Byan pa
sakė, kad rašyta V. ranka; 21 
kovo, 1922 m. prieraše buvo 
raštas Rimkaus; kur $1,000 iš
imta, ten pasirašyta V. 'lai bu
vo nurodymas klerkų parašę 
priimant ir išmokant pinigus.

P-ią Byan klausinėjant, i 
bylą tapo įveltas ir pabėgusis 
banko kasieriaus pagelbininkas 
C. Pavietas, kurio vardas nuo
latos buvo minimas kitą liudy
toją. P-ia Byan, atsakydama 
į adv. 1 levine klausimus 
žino, kad C. Pavietas, 
mas, išsinešė- daugiau 
$100,000 banko pinigų,
$102,000 ar daugiau. (Laikraš
čiams, Pavietui pabėgus banko 
valdyba buvo padavusi daug

nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių. Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi- tarplnCn yrtt vienu iA <li-
tižiausių pašei pos draugijų Ciiicu- 
gojv. Į Šilą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų 'ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašalpos skyriai ligoje; $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bite dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais galę patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaUs. Iki Gruodžio 12 d. .š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystes bei kliubai, kurie yra Čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir paŠelpiniams kliubams 
> ra proga prisidėti prie (’hieagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko Julius Mickevičius, 
3210 K. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —v> rai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašinu) prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
lankumo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street. I

Tel. Yards 7282 '
BR1DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
sdklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.

BEVEIK Už DYKA!

BuČernė ir grosernė parsiduo
da labai pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Savininkas 
mainys ant namo arba loto.

C. P, SUROMSKIS & CO.

Pavasariniai Bargenat PAVASARINIAI BARGKNAl

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visieroš olselio 
kainomis

Lrvinthal Plumbing Supply Co., 
1637 Weat PiviRion St., 

netoli Marshfield

3352 So. Halsted St
\ Chicago, III,
Boulevard 9641

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VaRSIDUODA Imčcrnė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus, lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastj pardnvimo patirkite an 
vietos. Atsišaukite pas savininką, 

2542 \V. 151 h Place.
Tel. Lafayette 8935

KEIKALAUJAME patyrusio darbi
ninko ant formos. Vyras ir moteris,

"kurie mylit dirbti ant fanuos, atsi
šaukite greitai. Apie mokestį su
sitarsime.

JOKANTAS BROS.
i 4138 Archer Avė.
Tel. I.afayctte 7674.
_______________ L -r - , . --  -----------------------------------------------

j PARSIDUODA geras ir pelningas 
7 biznis, grosernės Storas, saldainių ir 

’ minkštų gėrimų. Biznis yra išdirbtas. 
?’|Gpra vieta, tarp maišytų tautų. Įlen

da $45.00, steam heat. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagą. 0802 So. 
Yale Avenue.

Pardavimui mūrinis namas 6 
ir 6 kambarius. Aržuolo iri
mas, katfttu vandeniu apgildo- 
ma»; įmokėt $4,000.00, kitus 
kaip renda. 6734 So. Maplewoo< 
Avė.

Naujas mūrinis namas 5 ir 5 
kambarius. Aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
maudynės ir visi parankamai. 
Cash $3,500.00, kitus kaip ren
dą.

Cottage, maudynės, 
$500, likusius kaip

apie

pnpa- 
bėgda- 

kaip 
būtent

kad Valančauskas 
banke kaipo darbinin- 
nuo Olszew.skio. Už- 

apie Urbos pingius, V. 
kad kibą girtas jisai. 

Jis matęs 
Poška .atne
ši įvykį. V. 

vėl tą pačią

Pašaukta liudyti ‘ Universal 
State banko prezidentą Joseph 
J. Elitas. Užklaustas kokias 
Valančauskas pareigas ėjo, Ki
lias atsakė, 
pasiliko 
kas dar 
klaustas 
atsakęs,
nes esanti rasytė. 
Urbos laišką, kurį 
šė. Jiedu svarstę 
atnešęs Ellias’ui 
rasytę. Kilias sakė, kad V. bu
vęs nužiūrimas, nes tokį pat 
atsitikimą turėjęs kitas... bet 
adv. Dėvi ne užprotestavo. 
EHias atleido Valančauską nuo 
darbo birželio 3 d., 1925 m., 
nes negavo bondsmono.

Ady. Devine klausinėjimas 
Valančausko advokatas ‘Milės'P- Elliaa atidėtas kitaf dienai, 

J. Devine daug Urbos klausinė-1nes teisėjas Caylor uždarė teis- 
jo.
damas Urba nepataikė ir ne 
atsiminė kada pribuvo iš Lie- j biose smulkmenose 
tuvos j New Yorką. Jis pribu-l^ems prieštaravo.
vęs Chicagon rugpiučio 11 1, 
1925 m. Kas apmokėjo kelio
nės lėšas sugrįžti į Jungtnes 
Valstijas? Atsakė, kad laiva
kortę ir du Čekius: vieną $10., 
kitą $25 aplaikė nuo Universal 
State banko. Atvažiavęs į Chi- 
cagą gavęs iš banko vėl $50. 
$1,000 būdamas Lietuvoj aplai- 
kęs iš Universal State banko, 
kuriuos jis buvo prašęs.

Po to tapo pašauktas liudyti 
Povilas Poška. Jis yra gara- 
žiaus bizny per 14 metų. Su | 
Urba paflipažįsta iš Lietuvos. 
Poška, prašant Urbai, prieš ap
leidžiant šią šalį nuėjo kartu į 
banką ir matė, kad knygutė bu
vo pažymėta $3,500. Urba savo 
bankinę knygutę padavė Povi
lui Poškai, o šis nunešęs pada
vė savo broliui Pranui Poškai, 
kuris turi vaistinyčią, kad pa
dėtų į apsaugos dėžutę. Nuo 
to laiko Povilas Poška tik da- 

’*bar pamatė Urbos bankinę kny
gutę.

Po pietų,* buvo pašaukta tū
la Mr. Josephine Novik, 3217 
Emerald Avė. Ją mažai klausi
nėjo, nes ji nieko, kas rištusi 
su šia byla, paliudyti negalėjo. 
Ji tik pasisakė, kad ji ir jos 
duktė turėjusios sąskaitą ban
ke, bet jokių trukumų nepasi
reiškė. Sekamas buvo Pranas 
Poška, aptiekorius. Jis pažystąs 
Urbą iš Lietuvos. Jis sakė, 
kad jo brolis Povilas padavęs 
Urbos bankinę knygutę prieš iš
važiuojant į Lietuvą. Jis paė
mė ir padėjo ją į Universal 
State banko “safety box”. Poš
ka apteikė laišką, kad prisiųstų 
jam Lietuvon $1,000. Apie 17 
d. rugsėjo, 1922 m., išėmė kny
gutę ir atidavė Valančauskui. 
LaiSke buvo nota ant $1,000. Bou,evard 9663).

Sunkiai anglų kalbą varto- m3-
Abelnai visi liudytojai svar- 

vieni ki-
Pirmadieny,

11 <1., *10 vai. ryto, tanų? pačiame teis- 
mabuty, tęsis tolimesnis bylos 
nagrinėjimas. — Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.

<i

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do^ 
lerio, mes greitai praleidžiame, 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus’ 
dirbti dėl kitų. I

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė*i 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba p<f 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 2Q metų? .i

Ateik ir pasitark su sekretorių I 
apie taupymo budus, o nuo jo su-į 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris. >

kiek jūsų 
laikytumėt j|

North Side. — Vasario 16 d. ap- 
vaikščiojimo rengimui draugijų dele
gatų susirinkimas bus utaminke, 
vas. 9 d., Liuosybės svetainėj. Visi 
delegatai prašomi dalyvauti.

— K. Baronas

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

North Sįde, Bijūnėlio Draugijos ‘ 
tėvų susirinkimas įvyks pirmadieny, ■ 
vasario 8, 7:30. vai. vak., Liuosyhės 
Svetainėj. Yra pakvietimas nuo Vii | 
niaus Vadavimo Komiteto dalyvauti 
apvaikščiojime. Tėvai* būtinai susi-, 
tinkite. » /

— Komitetas

REIKIA
2 gerų shearmen’ų ir 2 ge

rų pagelbininkų.
|APEX IKON and METAL CO.

3505 Shields Avenue

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč; gera vieta, kampinis namas 
ir biznis išdirbtas, arba parduodu 
pusę. Gera proga stoti j biznj. Atsi
šauki!. Tol. Lafayette 8117.

-Pardavinitii restaurnntas už pir
mą teisingą pasiūlymą. Gerus kam
pinis biznis. 6000 So. State St.
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AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

Roseland. — Vasario 9 <1., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. Bus 
svarstoma jame svarbus Sąryšio rei
kalai. Todėl visi delegatai ir delega
tas atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskus, Sek r.

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliuiftis laikys savo mėnesini 
susirinkimą 8 d. vasario, 7:30 v. v. 
Strumilo svet., 158 E. 107 St. Na
riai ma’onėkit atsilankyti, nes bus 
svarbių svarstymų. —ALPP. Kliub.

10% PIRMO jinokėjimo. VViIlys 
Knight sedan, važinėtas 1700 mylių, 
maleva kaip nauja, daug naujų pri- 
(lėčkų, bargenas, $659.

VVILLYS Knight, coupe sedan, 
kaip naujas, bargenas, $750, 4614 
S. Ashland Avė. Boulevard 8778.

TURIU parduoti savo nrapertę; 
turiu kelis gražius lotus dėl staty
mo gerų namų, lotai didumo 511 y 
15(1, arti mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių, liktai 26 minutės nuo 
vidurmiesčio, gera Iransportacija. 
Už mažą jn.okėjimų, lengvais išmo
kėjimais; veiki! greit. Rašykit man 
tuojau, Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 663.

ESSEX G coach, Vėliausia 1925, 2 
tonu užbaigimo, balloon tajerai, vei- 
kit greit. $525. Visuomet atdara. 1741 
So. Madison St? i

AJAX touring, važinėtas 240 my
lių, pilnai prirengtas, $785. Naujo ka
ro patarnavimas. Visuomet atdara. 
1741 W. Madison St.

koV() JEWETT 8 pasažierių coupe, važi-Roseland. — Pirmadieny,8 d., -Aušros” kambariuose (19909 netas 3400 mylių, balloon tajerai, disc 
Michigan avė.) p. St. Kodis skaitys ratai, duco uzbai^mo, $(>65. Naujo 
paskaitą tema — “Amerikos poįi- karo garantija. Viąučmet atdara. 1741 
tiniy partijų istorija.’’ W. Madison St. i

važinėta/s 4650 
Naujo 
Visuo- 
St.

AŠ galiu jums pagelbėti įsigyti 
namą — $158 cash.

Del keliu darbščių lietuvių, kat
rie nenori mokėti augštas rendas; 
hš'duodu gerą progą nusipirkti sau 
namą, netoli mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių, teatro ir banko. Tiktai 
24 minutes nuo vidurmiesčio, gera 
tjansportaeija. Rašykit šiandien 
Naujienos, 1739 S.'Halsted St. Box 
662.

Koseland. — Am. Liet. Piliečių 
Kliubas laikys mėnesini susirinki
mą pirmadieny, vos. 8 <1., Strumilo 
svetainėj, 7:30 vai. vak. Kviečiame 
piliečius ir norinčius tapti piliečiais 
prisirašyti prie kliubo.

—Sekretorius.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI i
PAJIEŠKAU savo vyro Tadeušo 

Valančausko. Paeina iš Liepojaus 
miesto. Prieš karę išvažiavo į Ame
riką, nuo to laiko nebežinau kame ji
sai gyvena. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinote praneškite man. 
Busite dėkingi. Po šito antrašo:

BARBORA VALANČAUSKIENfi, 
3917 Beach St., Indiana Harbor, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING* EXPERTS 

Long distance handlinp. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted-St.
Tel. res. Yds 8498—Blvd. 7667 office

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavhnus ant na
mų statymo.

3311 S'o. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

Plumbing ir Heating
Parduodame, jdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottagą Grove Avenue 
Fairfax 4620

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos jval- 

. ems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma-

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto.
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatves yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
UŽ “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros dienyj po pietų. • 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. Frank Seleinonavičius

Lietuviai riems nėriniams;

. HUDSON coach. 
mylių, <luco užbaigimo, $585. 
kuro garantija. Išmokėjimais, 
met atdara. 1741 W. Madison

Iš PRIEŽASTIES mirties šeimy
noje, aš turiu parduoti tris puikius 
2 fintų, namus, kurie randasi: 447 
W. 42nd Place. 538 \V. 42nd Place, 
501 XV. 43r<l Place. Tel. Triangle 
0600.

coupe,CHEVROLET 4. pasužierių 
duco užbaigimo, bamperiai, yru daug1 
ekstra dalių, $285. Išmokėjimais. Vi
suomet atdara. 1741 'W. Madison St.

STAR sedan, 4 ~dūrių, 1925, kaip 
naujas, ekstra dalių, $435. Visuomet 
atdara. 1741 W. Madison St.

FORD coupe, 1025, daug ekstra da
lių, retas bargenas, $265. Išmokėji
mais. Visuomet atdara. 1741 W. Ma- 
dison St.

STUDEBAKER coupe, važinėtas 
1350 mylių, kaip naujas, $485. Išmo
kėjimais. Visuomet atdara. 1741 W. 
Madison St.

RAKANDAI
Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies

to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setąs ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianblas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
VV. VVashington Blvd. Kedzie 2794.

GKO.IIKI.IS Planas ir Velour 
seklyčios setas. Visai mažai varto
ti, turiu parduoti labai greitai už 
teisingą pasiūlymą. Galit matyti 
vakare arba nedėlioj prieš pietus.

4318 So. Talman Avė. 
Antros lubos.

PARDAVIMUI
MINKŠTI gėrimai. Grosoris pi

giai. Agentų nereikia. 3302 W. 38

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo bučernė ir grosernė. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stri- 
to — Michigan Avė. Parduosiu pi
giai; aš esu persenas, nebegaliu 
dirbti.

Phone Pulhuan 4228

$800 grojikliš pianas su gražiu 
bančiumi, 85 geri voleliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 
$110. Del išmokėjimo vieni metai. 
Michelinee.

2332 VV. Madison Street
1 fl. .

PARDAVIMUI grosernS ir bučer- 
ne su namu ar be namo. Pardavimo 
priežastis einu j kitą biznj, Agentai 
nesikreipkite. J. Dambros, 1409 So. 
49th Ct., Cicero, III. \ i

KAS turi parduoti pool table, pa
jaukite Tel.Canal 1107.

MYKOLAS SLEKIS pajieško bro
lio Kazimiero Siekio ir seserės Elz
bietos. Seniau gyveno Philadelphia, 
Pa. valstijoj. Mano adresas: 1710 So. 
Halsted St., Chicugo, III,

PARDAVIMUI 3 flatu mūrinis 7— 
7—7 kambarių. Garu .šildomas, mo
derniškas, netoli nuo Marąuette 
Road ir Cottage Grove, kaina, $21,- 
000. Daug kitų bergenų.. \
Pioneer Realtv Co., 1615 VV. 51 St.

Hemlock 2100-2101 (

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 4 po 5 kambarius, aržuolo tri
mingai, viskas pafei naujos mados, 
randasi

6808 S. ARTESIAN AVĖ.
ANTRAS namas, 2 flatai po 

kambarius, randasi
6805 S. R()CKWELL ST.

Tie namai parsiduoda pigiai, nes 
aš pats esu kontraktorius ir kas 
nori namus statyti malonėkit atsi
šaukti, o aš patarnausiu teisingai.

5805 S. Maplevvood Avė.
Tel. Republic 4151
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NETIKĖTAS BARGENAS

ANT 115 gatvės, netoli Michigan 
Avė. parsiduoda 2 namai .ant vie
no loto; 1 namas* 3 augštų, mūri
nis, 2 flatai po 7 kambarius, yra 
štoras, karštu vandeniu šildomas. 
Antras namas medinis 2 augštų, 4 
flatai po 4 kambarius, yra garažus 
dėl 1 kat’0) lotai 210 pėdų ilgio, 
reridos neša j metus $4,8oO; geriau
sias pirkimas šioj vietoj, nuosavy
bė kyla kas dieną. Kaina $35,000, 
cash $10,000. Likusius ant lengvų 
išmokėjimų.

.loseph ZilievVicz 
11956 S. Halsted St.

metus $4,8t)O; geriau-

Ūkusius ant lengvų

Bargain! Bargain!
Tik iki 13 dienos šio mėnesio, 

kas nupirks, tas pasinaudos iš kito 
nelaimės. Iš priežasties ligos šei- 
mvnoj parduodu nuiro bizniavą na
mą ant loto 50y 125, 12 metų se
numo, per patį savininką statytas. 
2 šlortti ir 4 fl. po 6 kamb. ir dvie
jų karu garažas, pečiais apšildomas. 
Rendos neša $3,912 j metus. Mor- 
gičiaus nėra. Taipgi sykiu parsi
duoda bučernė ir grosernė, biznis 
be knygučių ir kompeticijos, nes 
bučernių arti nėra, štoras vienas 
vertas $5,000. Kas atsišauks pirmas, 
tas nupirks viską už $34,000, su 
$12,000 jnešinio. sis pirkinys bus 
paimtas $10,000 žemiau negu 
tas. Kreipkitės prie

A. P. KAIRYS 
331i3 S(X Halsted St. 

Antras augštas

ver-

10 pėdų kampinis mūrinis 
namas, 2-5 ir 8-4 kambarių, 
garu šildomas, moderniškas vi
sais atžvilgiais, visur beržo tri
mingai, dideles įplaukos, visi 
flatai išrenduoti, randasi Mar
ąuette Manor, paimsiu išmokė
tą namą į mainus, cottage, 2 
arba 4 flatu. Kų jus turite mai
nymui? Tel. Hemlock 1701, 
klauskite MR. SCHOENE ar
ba M R. HALLWAX.

Naujas kampinis, 4 pagyveni
mų muro namas, visi po 5 kam
barius ruimai, extra dideli, in- 
taisymai pagal vėliausios ma
dos. 4 karų garadžius. Namas 
randasi Netoli nuo Marąuette 
Park, 6554-56 So. VVhipple St. 
Cash $10,000.00, kitus kaip ren
dą.

Naujas 4 pagyvenimų mūri
nis namas, visi po 5 kambarius, 
įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir 4 karų garadžius. Namas ran
dasi netoli nuo Marąuette Park, 
6616-18 So. Whipple St. Cash 
$8,000.00, kitus kaip rendą.

2 flatu mūrinis namas 7 ir 7 
kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visi pa- 
rankumai. 
kitus kaip 
dasi 5422

Cash tik $2,500.00, 
rendą. Namas ran- 

So. Carpenter St.

2 Mediniai namai muro pa- 
damento, aukšti beismentai, gra
žus frontas ir užpakalinei por- 
čiai, maudynės, elektra, 2 karų 
garadžiai. Lotai 37x125, graži 
vieta, tik pusė bloko nuo Mc- 
Kinley Parko ir tik pusė bloko 
nuo didelių karų linijos. Namai 
randasi 2441-43 W. Pershing 
Road. Cash tik po $.1800.00.

Medinis namas 5 kambarių.
Graži vieta, cash tik $1500.00.

Gražus mūrinis bungalow, 
elektra, maudyhė, visi paranka
mai, garadžius 1 karui. Lotas 
37x125 ft. Labai graži, vieta 
tik pusė bloko nuo karų linijos. 
Namas randasi 5607 S. Natchez 
Avė. Cash $1,500.00.

Medinis cottage 5 kambarių, 
augštas beismentas, didelė bar- 
nė. 2 po 30 pėdų lotai, graži 
vieta, namas randasi 5538 So. 
Kostner Avė. Cash $1,500.00.

Naujas 7 kambarių, bungalow, 
carštu vandeniu pašildomas, ar
žuolo trimas. Namas randasi 
2441 W. 43rd St. '

BIZNIO NAMAI

kam- 
kani-

Naujas namas, štoras, 4 
)ariai, užpakalio štoro 6 
barių flatas. Augštas beismęn- 
as, karštu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,000.00. Narnąs ran
dasi 4324 So. California Avė*.

Naujas kainpinis biznio na
mas, gražus štoras ir fletas, prie 
Storo didelis flatas, 3 karu ga- 
radžius. Randasi Brighton Prak.

Mes tuos visus namus par
duosim pigiai ar mainysim ajri 
tamstų namų, lotų ar biznių.

Taipgi jeigu tamstos neišsi- 
rinktumėt iš musų namų, tai 
mes pabudavotume kokius < tik 
tamstos malonėsite. Kurie ma
note pirkti ar būdavot namus, 
atvažiuokit pats muš pasitart. O 
mes stengsimės tamstas užga
nėdinti.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayet|e 7674

Parsiduoda
Puikus lotas dėl statymo sau gy

venimo, 50x150 pėdų, jmokėti $158, 
netoli mokyklų, bažnyčių ir t. t. l>a- 
bai gera transportacija, tiktai 24 mi
nutes nuo vidurmiesčio. Puiki vieta 
dėl vaikų. Turiu parduot tuojau. Ra

• sykite man šiandien. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 664.

RUIMU elektra, cash 
rendą; 2 fialų namas, elektra, ga- 
sas? 2 mašinų garažas, cash $700. 
3 f kitų 2 po 4 ir 3 kambariai, lo
tas 50y 125. Kaina *'7000. Randa
si Brighton Parke, arba mainysiu 
j bugalow. I fiatų 3 po 5 ir 1 
kambariai. Kaina 
nysiu į 2 fialų 
Sidės. Arba kas 
duoti ar mainyti 
tės pas

/ 
$8500, arba mai- 
namų ant South 

nori pirkti, par- 
biznius, kreipki

K. C. VALAITIS
3404 So. Morgan SI.
Tel. Yards 1571

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
kampinis lotas, 48y 125 pėdų, su 2 
karų garažiu. Randasi prie 124 ir 
Halsted St. Calumet Park. Gera 
vieta dėl kabareto, žemė nepri
klauso prie Chicagos. Kas norit pi
nigų uždirbti, nepraleiskit tos pro
gos. Kaina tik $3,009. Joseph Zile- 
wicz, 11956 So. Halsted St.

/

4 FLATŲ NAMO BARGENAS 
$29,500

Už $700 galite pradėti veikli 
link 4 Natų namo, visas apgy
ventas, flatai po 4 kambarius, 
aržuolo ir riešuto trim ingai, j-

nos garu šildoma, 50 pėdų lo
tas, netoli 63 ir Kedzie.

Seward 3135 W. 63 St.
Prospcct 6100.

MORTGEClAt-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ava., 

Lafayette <738

2-ri MORTGECIAI. Mes speciali- 
zuojainės mortgečiose iki $10,000, 
žeinn kaina. L. Blumental & ('.o., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS
Speciales Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebug at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

^XXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam' šioje šalyje. 
Kurie kajba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted St^ Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

cnixxxxxxxxxiiixxmxxxii

i

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą h* asmenišką prižiūrėjimą 
jus 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 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
■ 3106 So. Halsted St.
MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy- 

I mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
diplomus.

J
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504 W. 33rd St. Prie Normai Ava


