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Lietuvai gresia karas su Lenkija
Iš Lietuvos esą ištremta Smerkia J._V. politiką Cen-. 

tralinėj Amerikoj .150 lenkų
Kongreso nariai sako, kad Cool- 

idgeo administacijos politikai 
f 1 • 1 1 i 1 1 v • I su Meksika ir Nikaragua di-Lenkai ael to begalo puzę ir riguoją Amerikos kapiiaus- 

•1 i • • . •• tai.reikalaują intervencijos
Kaune 30 komunistę gre 

sięs sušaudymas

Kaune su
ki Įmes vyrų, 
valandų va- 
kalėjime, o

BERLINAS, sausio 9. —Pra
nešimas iš Kauno vokiečiįu ko
munistų laikraščiui Rote Fahne 
sako, kad karo komendantas 
Kaune rengiąsis atiduoti karo 
teismui trisdešimts Lietuvos 
darbininkų vadų. Jei jie busią 
pasmerkti, jiems gręsias su
šaudymas.

Pranešimas sako . dar, kad 
naujoji Lietuvos valdžia įstei
gus koncentracijos punktą, 
idant ten padėjus
areštuotų politinių, daugiausiai 
darbiecių.

VVASHINGTON, sauso <).— 
Abiejuose kongreso butuose va
kar bhvo ašt'iiai • kritikuojama 
valdžios politika su Ccn tralinės 
Amerikos valstybėmis, ypač su 
Meksika 
atakoms 
politiką 
Wheeler
ir Missouri. '

Senatorius VVheelei savo kal-

ir Nikaragua. Senate 
prieš administraci jos. 
vadovavo senatoriai | 
iš Montanos ir lleed

daugybę

Cbicagos Tribūne korespon
dentas kablegrama iš Vilnimis, 
datuota sausio 7, praneša:

“Nebodama Lenkijos įspėji
mo, kad ji pulsianti Lietuvą, 
jei pastaroji imsiantL savo 
krašte persekioti tautines len
kų mažumas, praeitą naktį Lie
tuvos vyriausybė 
ėmė 150 lenkų 
moterų ir vaikų, 
landas laikė juos
paskui visus išdangino per sie
ną Lenkijos pusėn. šiandie 
apie pietus tie tremtiniai atvy
ko į Vilnių labai apverktinoj 
padėty, daugelis kone vienmarš
kiniai. Visayjų manta buvo iš 
jų atimta.
Panevėžy esą sušaudyti keturi

lenkų agitatoriai i #'
Panevėžy, kaip praneša, buvo i J. V. paliekamos už tautu 

sušaudyti keturi lenkai, vienas' ♦niomn flnni
Ikmiaczovvs ir trys jo sūnus. į lululllU UUIŲ
Jie buvę kaltinami dėl agitavi-' 
mo Lenkijos naudąj. Tas pra- Dauguma 
nešimas kol kas betgi dar nėra! 
patvirtintas. Lenkų visuome
nė, kuri pirmiau buvo priešin
ga bet kuriems žingsniams 
prieš IJetuvą, dabar ima gar
siai reikalauti intervencijos Lie
tuvoj. idant apgynus tautiniu 
lenki) mažumų teises.
Lenkijos Zaleskis vengiąs

su Lietuva

“Įsivaizduokit sau Jungtines 
Valstijas šokančias mušti ma
žiukę šalelę, kaip Nikaraguą, 
kad apgynus savo kapitaiiscus, 
gaunančius koncesijų iš Diazo 
valdžios, kuri buvo įsteigta 
durtuvų pagalba. Aš sutinku, 
kad reikia ginti amerikiečių gy
vybės, kur yra reikalo, bet jei 
jau ta taip vadinama Washingto 
no politika yra ginti visus mū
siškių aliejaus magnatų intere
sus svetimuose kraštuose, tai

karo

mi- 
pa- 
80-

valstybių atsisakė 
Washingtono dėji

mus teisman rezervacijas.

GENEVA. Šveicarija, sausio 
9. Dauguma Tautų Sąjungai 
priklausančių valstybių prane
šė generaliniam sekretoriui, 
kad jos pilnai pritariančios Są- 

; junges atsakymui 
Valstijoms dėl jų ‘ 
prisidedant prie 
teisingumo teisino.

Kadangi iš penkių “rezerva
cijų”, kurias Jungtinės Valsti
jos buvo pastačiusios kaipo są
lygą jų prisidėjimo prie tarp
tautinio teismo, Tautų Sąjun
ga paskutinių dviejų nesutiko

Jungtinėms 
rezervacijų” 
tarptautinio

nuėjo savo' vieton ir atsisėdo, 
nė žodžio nel/ep ra taręs.

Kalbamas istorinis dokumen
tas buvo visai nesenai suras
tas archivuosc Leningrade, kar- 

»tu su visu glėbiu kitų svarbių 
laiškų ir dokumentų. Tarp tų 
dokumentų buvo taipjau 29

Meksikos kariuomenė su
mušė maištininkus

Tarp minėtų maištininkų yra 
vienas kunigas, o antras ku
nigas usžeistas.

laiškai, buvusio caro Nikalo
jaus rašyti 1905—6 metais sa
vo motinai, Marijai Fiodorov- 
nai. Laiškuose caras teisinas,
motinai, dėl ko jis dąvęs žmo
nėms kai kurių politinių lais
vių. pareikšdamas, kad tai rei
kėję padaryti, nes valstybei 
grėsęs visuotinis žmonių suki
limas.

Manoma, kad po šitokio Sta
lino atidengimo Kamenevas ne 
tik nebegalėsiąs užimti svar
bios ambasadoriaus vietos Ita
lijoj, bet veikiausiai busiąs vi
sai pašalintas iš bet kurios so
vietų valdžios vietos, taip kaip 
Trockis ir Zinovjevas.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 9.—Karo ministerio prane
šimu Guanajuatoj įvykęs susi
rėmimas tarp valdžios kariuo
menės ir maištininkų. J<auty- 
nės ėjusios per dvyliką’valan
dų. Maištininkai buvo sumuš
ti ir išvaikyti/ Tarp daugelio 
kritusių maištininkų buvęs ir 
vienas kunigas, o kitas kuni
gas buvęs pavojingai sužalotas.

Lenkijos užsienio reikalų 
nisteris Zaleskis, Franci jos 
tariamas, nori taikytis su 
vietų Rusija ir stengias išveng
ti susikirtimo su Lietuva, ka
dangi tatai pakenktų atsteigti 
normalius santykius su Rusi
ja. Zaleskiui rupi 
atsteigti dėl to, kad Rusija yra 
geriausia rinka Lenkijos pra
monės produktams. Jis tatai 
stengias išvengti karo.
Lenkai stipriną savo kariuome

nę Vilniuje ir pasieniu
Nežiūrint to, jis labai susi

nervinęs 
IVaeita 
atsiųsta 
nimų ir 
kad 
bos kariuomenė ] 
trigubai padidinta.

santykius Į priimti, ir taip pranešė Wash-
ingtonui, tai Jungtinės Valsti
jos dabar liekas už tarptauti
nio teismo durų.

dėl padėties Lietuvoj, 
savaitę į Vilnių buvo 
kariuomenės susitipri- 
oficialiai pripažįstama,

dėl visa ko lenkų sargy- 
pasieny tapo

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

•Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie’ 30 
žodžių) 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.

Sovietai gins laukan sve 
timus kunigus

9RYGA, Latvija, sausio.
Sovietų valdžia išleido naują 
įsakymą, kuriuo einant kunigai, 
kurie nėra sovietijos piliečiai, 
bus genami laukan iš Rusijos. 
Sovietai sako, kad svetimi ku
nigai ir misionieriai steigią 
sekmadienio mokyklas, kurios
vaikai mokinami tikybos daly
kų, tuo tarpu kai sovietijos 
konstitucija užgina mokyti ti
kybos vaikus, jaunesnius kaip 
18 metų amžiaus.

Vienuolis ekskomunika- 
vo Rumanijos karalių ir 

visą valdžią
Bl’CHAR-EŠTAS, Rumunija, 

sausio 9. — Vienas stačiatikių 
vienuolis*, tėvas Vojnescu, grai
kų stačiatikių bazilikoj iš am
bonų prakeikė ir ekskomuiūka- 
vo Rumanijos karalių Ferdi
nandą, karalienę Mariją'ir vi
są Rumanijos valdžią už tai, 
kam tapo įvestas dabar Ruma- 
nijoj naujasis (gregoriškis) ka-

Grąžins vokiečiams jų 
nuosavybes Francijoj
PARYŽIUS, sausio 9. — Už

sienių ministeris vakar prane
šė; kad vokiečių nuosavybės, 
kurios buvo užgrobtos Franci
joj, busią ateinančio vasario 1 

| dieną grąžintos buvusiems jų 
savininkams.

Sorah smerkia J, V. inter
venciją Nicaraguojv

Nekontstitucinė Diazo valdžia 
tik dėl to- laikantis, kad ją 
remianti ginklu Amerika

! maištus Sumatroj
100 komunistu užmuštatbiilK „-.d ąi.IhhIU- Photo' 

V ■ .

Ha rota J. Croarkin, 26 metų, kuris nužudė šešių metų Walter

Soviety viršilos Kamenovo 
karjera baigta

prezidentas Coolidge turėtų pa- Schmith. Croarkin dabar sėdi Chicagos kalėjime.
keisti savo nusistatymą prieš 
laivyno didinimą: mums reikės 
didžiausio laivyno pasauly.

.1. t • M %

Kaltinimas Meksikos dėl bolše
vizmo—apgalvotas šmeižtas

Latimer galįs tyčia išprovokuot 
oi ra Meksika

“Musų politika, vadinas, tu
ri būt tokia: arba mes turime 
siųsti savo laivyno jėgas į vi
sus svetimus kraštus, kad jos 
ten gintų pono Doheny ir kitų 
aliejaus magnatų 
ba turime tiems 
kyti, kad kai jie 
koncesijų, dažnai
budu, tai jie imasi sau rizikos 
su svetimomis valdžiomis.”

BATAVIJA, Sumatra, sausio 
9,—Olandų vyriausybės prane
šimu per pastaruosius komu
nistų sukilimus Silunkango apy- 
r a'*doj, Sumatroj, Šimtas komu- 
n’stu maištininkų buvę už
mušta ir penki šimtai suimta.

WASHINGTONAS, sausio 9. 
— Senatorius Bojrah, senato 
užsienio įeikalų komisijos pir
mininkas, kurs andais turėjo 
pasikalbėjimą su prezidentu 
Coolidgeu baltajame name, po 
to pasikalbėjimo pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos neturinčios 
nė menkiausios priežasties mai
šytis į dalykus Nikarapuoj. 
Dabartinis Coolidgeo adminis
tracijos įsimaišymas Nikara- 
guoj esąs aiškus laužymas su
tarties padarytos su Centrali- 
nės Amerikos valstybėmis.

Senato! ius Borah pareiškė, 
kad nekonstitucinė Diazo val
džia Nikaraguoj laikantis tik 
dėl to, kad ją remia ginkluotos 
Jungtinių Valstijų jėgos.

ji ■ ' .

Daug žmonių užmušta 
Rusų traukinių kolizijoj

Jungtinių Valstijų laivyno 
jėgų Nikaragvoj vadas, admi
rolas Latimer, duotas neribotą 
galią, užąmęs dalį svetimos te

lš ten jis išvijęs vie
ku rs iš tikro 
* atstovaująs.

ri ton jos. 
nintėlį žmogų, 
Mušto žmonėms 
taj yia liberalų valdžios prezi
dentą Sacasą, sakė kongresma
nas Huddleston. Admirolas La- 
tinier norįs stipriai įtvirtinti 
prezidento suole Diazą, tą New 
Yorko piniguočių įnagį. rJis, 
Latimer, galįs padaryti pagaliau 
tokį karo aktą prieš Meksiką ir 
tada kas busią?
Tegul Coolidge ir Kelogg eina 

patys kariauti
“Bet jeigu įvyktų karas“, pa

sakė kongresmanas Huddleston, 
“tai į fronto liniją tegul tada 
eina pirmutinis Calvin Cool-

s u valdytų Meksiką. Mat Mek- idge< kaip tikrasai vadas, o 
e^°i l)onas_ lL‘ai>tas turi mH’Į paskui jį—ponas Kellogg, vals- 
žiniškų žemės nuosavybių. tybės sekretorius. Aš nenorė-

Stalinas iškėlęs į aikštę,
Kamenevas sveikinęs
Nikalojaus, brolį Michailą 
kaip busimą Rusijos carą.

lt ad 
caro

interesus, ar- 
ponams pasa
gai! na svetur

prigavingu

Coolidge žada Kinti 
“amerikiečių gyvy

bę ir turtą” -

Pliekia Hearstą už siundymus 
prieš Meksiką

Be to senatorius VVheeler da
vė aštriąi į kailį Hearsto hik- 
raščiams, kurie pastaruoju lai
ku pradėjo atkakliai agituoti, 
kad Jungtinės Valstijos pavai
totų ‘didelę lazdą” Centro Ame
rikos valstybėms, o ypatingai

sausio 9. — 
didelė sensacija.

pats sovietų 
išvilkęs aikš-

faktą, kad Leonas Kame- 
buvęs vienas stambiausių 
bolševikų valdžioj, pasi- 
kontrrevoliucininkų tcleg-

čiau, kad bent vienas Amerikos 
berniukas butų pasiųstas j Mek
siką savo galvą paguldyti tam, 
kad musų aliejaus magnatai 
lėtų mokėti dividendus”.

Reikalauja ištraukt J. V. lai
vyno jėgas iš Nikaiaguos
Atstovų bute kongresmanas

Huddleston įnešė rezoliuciją, 
reikalaudamas, kad Jungtinės 
Valstijos tuojau ištrauktų sa-’
vo karo laivus ir kareivius iš Pašto triobesys sudegė
Nikaraguos ir kad vėl paskelb
tų embargo ginklams ir amuni
cijai į tą kraštą. Pasiūlydamas 
savo rezoliuciją kongresmanas 
Huddleston pasakė, kad Jung. 
Valstijų diplomatiniai ginčai 
su Meksika dėl pastarosios že
mės ir gamtos turtų šaltinių į- 
statymų esą ne pripuolami da
lykai, lygiai kaip nepripuola- 
mas dalykas buvęs persiunti- 
ihas laivyno jėgų į Nikaraguą. 
Valdžios politika su Meksika ir 
Nikaragua esanti pragobusių 
Amerikos kapitalistų diktuoja
ma, ir melaginga propaganda 
apie Meksikos valdžios bolševi 
kiškumą esanti musų valstybės 
departamento inspiruojama. 
Kaltinimas dabartinės Meksi
kos valdžios dėl bolševizmo tai

tenderius. Vienuolis lapo suim- esąs tam tyčia sugalvotas ir 
tas ir patupdyta^ kalėjime. apgalvotas šmeižtas. ,

ga

LONDONAS, 
Maskvoj vėl 
Sensaciją sukėlė 
vii šilą, Stalinas, 
ten 
nev, 
šulų 
rašė
varną, kuri buvo pasiųsta buvu
sio caro Nikalojaus broliui, Mi
chailui Aleksandrovičui, jau po 
to kai Rusijoj buvo įvykus Ke
renskio revoliucija.

įvyko tatai paskutinę trecio
jo internacionalo konferencijos 
dieną, kuomet ėjo aštrus susi
kirtimas tarp Stalino iš vienos 
pusės ir Kame novo, Trockio ir 
Zinovjevo iš antros.

Stalinas pagaliau atsistojo, 
išsiėmė iš kišenės seną, gelto
ną nopierio lakštą, telegramą, 
ir atsikreipęs į delegatus pa
sakė:

“Aš esu priverstas* padaryti 
rimtą kaltinimą prieš Kamene-

WASHINGTONAS, sausio 9. 
‘—Nežiūrint aštrių abiejų kon
greso butų atakų, prezidentas 
Coolidge atkartojo savo pir
mesni pareiškimą, kad jis ir 
toliau pavaitosiąs laivyno jė
gas “amerikiečių gyvybei ir tur
tui ginti Centralinėj Amerikoj.

1 *' \ ♦_________

UŽDARĖ BANKĄ

SOUTH ST. PAUL, Minn., 
sausio 9. —Praeitą naktį gais
ras čia sunaikino pašto triobe- 
sį. Nuostoliai siekia apie 100,- 
090 dolerių.

Chioagai ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj apsinUukę ir kiek 
šalčiau; pusėtinas mainąsis vė- 
jas.
' Vakar temperatūros viduti

niškai buvo 30® F.

šįandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:36 valandą.

MASKVA, sausio 9. — Apie 
šešiasdešimt mylių nuo Mask
vos penktadienio naktį susimu- 
vė du iš priešingų pusių ėję 
pasažieriniai traukiniai. Abie
jų lokomotivų tarnautojai ir 
daug pasažierių buvo užmušta 
ir daugybė sužalota.

PITTSBURGH, Pa., sausio 
9.— Valstijos bankų departa^ 
mentas vakar uždarė Pitts- 
burgh Deposit ant Title kom
panijos banką, turėjusį dau
giau kaip 1 milioną dolerių de
pozitų. Banko pagrindinis ka
pitalas buvo $125,000.

vą. 1917 metais, tuojau po Ke
renskio revoliucijos, kai išda
vikai Irkutske pasiuntė savo 
garsiąją telegramą didkuni- 
gaikščiui Michailui Aleksan
drovičui, cMro broliui, sveikin
dami jį ir reikšdami vilties, kad 
jis dabar busiąs caras, pirmu
tinis tarp asmenų, kurie tą te
legramą pasirašė, buvo ne kas 
kitas, kaip musų prietelis Cha- 
ver Kamenev, tas pats, kur da
bar kaltina mus, kad, mes einą 

dešinę, štai čia yra ta teleg
rama, apie kurią aš kalbu“, tę
sė toliau Stalinas, keldamas 
aukštyn ranką su geltonu do
kumentu, “ir štai joje ir para
šas draugo Chavero Kamene- 
vo, musų paskirtojo ambasado
riaus Italijai.“

Kamenevas pabalo kaip nu
mirėlis ir, vos kojas vilkdamas,

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dęlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir. taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, 111.1739 So. Halsted St
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Namai ir Žeme
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T\ Tarybos Valdyba:

K. J. MAČIUKAS, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J, YUŠKEVIčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Jjafayette 4195
A. Ns MASULIS, lidininkas — GtMl So. Western Avė., Kepublic 6550L------------ ------- ------- —

Atsargumo, ne baimės
■ mums reikia

Sutinkame nemažai žmonių, 
kurie žiuri į viską su nepasiti
kėjimu ir abejonėmis. Blogiau
sias dalyko puses jie užčium
pa pirmiausiai, ir taip išpučia 
jog nebemato nieko kito.

Sakysim, žmogus eina ieško
ti darbo. Pakeliui jis mušto, 
kad darbas sunku surasti, o 
pats mažai turi mokslo ar pa
tyrimo. Sutikęs lx>są nedrąsiai 
užklausia ir atsako, žinoma, 
taip elgiantis geresnį darbą iš
leidžia iš rankų.

Tokių nuolatinių abejojimų 
rasime ir real estate. Per ilgus 
metilu žmonės mąstė pirktis 
nama^ar lota ir iki šiam laikui 
neturi nei vieno nei antro. Kai
nos buvo žarnos, sąlygos pato
gios ir jomis pasinaudojus, bū
tumėm šiandie nepi ikalusomi.
Nejudinamų nuosavybių agen

tas pasiūlo pirkti narna, kurs 
žmogui yra reikalingas. Nors 
mokestis butų prieinamiausią, 
bet žmogus labai svyruoja. Bi
josi bedarbių ir didelio kainų 
nupuolimo. Nugirdęs iš pašali
nių, kad Jonas ar Petras nedir
ba, jis mano, kad ir jam visą 
amžių teks išsėdėti namie be 
dariai. Kas tai jam pranešė, 
kad ten ir ten griaunama na
mą. Žmogus daro išvadą, jog 
namai pinga, kitaip jų nevers
tų žemyn. Besiklausydamas pa
šalinių kalbų ne vienas išsiža
da auksinės progos.

I

Turėtumėm neužmiršti, jog 
nejudinamos nuosavybės pirki
mas yra geriausias būdas* tau- 
pint. Man yra žinoma, kad 
daugelis vidurmiesčio ofiso dar
bininkų. tame skaičiuje gera 
dalis mergaičių turi nusipirkę 
ant išmokėjimo lotus. Tiek ir 
tiek į savaitę jie sumoka už lo
tą ir žiūrėk, metams praėjus jie 
įsigyja didelę vertybę.

Tėvams, kurie turi auklėti ir 
leist vaikus j mokslą yra svar
bu. kad sutaupyt kuodaugiausiai 
pinigų. Mokyklos kainuoja ne 
šimtais, bet tūkstančiais dolerių. 
Atsiranda daug ir kitokių išlai
dų. O ką apie savo ateitį? Ir 
čia, musų siekime prie geresnio 
būvio, real estate gali daug pa
tarnauti. Pagaliau juk nejudo- 
ma nuosavybė? yra saugiausia 
Vieta musų taupiniams ir pelnui.

Visoki abejojimai niekur ne
nuves Tomis progomis, kurias 
mes praleisim, pasinaudos kiti 
ir mums nepasakys nei ačiū.

I žbaigdamas norėčiau pa
reikšti, kad ne bile vie
nas real estate agentas vertas 
užsitikėjimo. Užsitikėti pilnai 
galima tik tiems, kurie priklau
so Nekilnojamo Turto Tary
boms. — G. Lucas.

Kiek miesto viršininkai 
gauna algos?

Majoras ..................... $18,000
Jo sekretorius .............. 5,500
Miesto klerkas ............. 8,(MM)
Vyr. Teisėjas Municipal

Teisme ...........   ..... 15,000
Klerkas Mun. Teismo, .. 9,000 
Coi poiation Counsel .. 15,(MM) 
Prosecuting Attorney . . 6,000 
Miesto Prokuroras ........... 6,000
Kontrolierius .............. 10,(MM)
Miesto Iždininkas .... 10,000 
Policijos Viršininkas .i l(),(M)0 
Knygyninkas .... ............. 4,000
Ugniagesių Virš............ 8,(M)0
l'riobų Komisionierius .. 8,000 
Sveikatos Komisionierius 10,(MM)

Ch. vokiečiai statys 
$5,000,000 Kliubą

Vokiečiai norėdami pareikšti 
visiems kitiems, kad jų dvasia 
Chicagoj nėra mirusi, priėmė 
sumanymą pasistayt vidurmies- 
ty didžiausią kliubą, kurs kai
nuotų apie penkius milionus do
lerių.

Priešaky šio darbo stovi 
Steuben organizacija turinti 
jau apie 4,000 narių vienoj Chi
cagoj. A. C. Lueder pašto vir
šininkas yra įgaliotas rasti atsa
kančią vietą.

Chieagos augimas tęsis sku
biais žingsniais ir šiuose metuo
se. Plati naujų namų statymo 
programa jau išdibta ir ji sie
kia šimtus miiionų dolerių.

Naujas pašto ofisas, netoli 
'paties vidurmiesčio kainuos 
$10,000,000.

Krimialio teismo namai —. 
$6,000,000.

Pancoe trysdešimts dviejų 
aukščių namas.

Wells gatvė ir Adams.
Švietimo Tarybos ruimai 

$17,000,000.
Prekybos Rūmai — $4,000,- 

000.
Teatras ir šokių salė, 47 gat

vė ir Michigan Blv. — $3,000,- 
000.

Panašių projektų, kurie bus 
įvykinti 1927 m. galėtumėm pri- 
skaityti keliasdešimts.

K. P.

Kaip ilgai gyvena aukš
tieji namai?

Tarp inžinierių ir architektų 
kilo ginčas dėl debesinių triobe- 
sių amžiaus. Vienas,- .1. Reed 
Kilpatrick pareiškė, jog jų am
žius ne ilgesnis dvidešimts as
tuonių metų.

N. B. Madden iš Clevelando 
pareiškė savo nesutikimą su 
aukščiau paduotu metų skai
čiumi ir savo keliu tikrina, kad 
vidutiniai ofisų namas gali sto
vėti iki šimtb metų. N.

LNamas aukščiau debesų

New Yorkas planuoja naują 
stebuklą: pastatyti tokį bokštą, 
kurs viršytų visus kitus jau esa
mus ar pradėtus. Sumanytojas 
J. Larkin įsigijo miesto centre 
žemės už $4,000,000 ir ant jos 
patalpins tą 108 aukštų milžiną, 
kainuojantį $18,000,000.

Jis bus 224 pėdomis aukštes
nis už Eifelio bokštą Paryžiuj; 
385 pėdomis aukštesnis už pro
jektuojama Book bokštą Det- 
roit ir 416 p. didesnis už pagar
sėjusį Woolworth namą New 
Yorke.

žinovai, tačiau apskaito, kad 
toksai bokštas biznišku atžvil
giu, nekalbantįau apie patogu
mą, neapsimokės. l'erdidelis 
investinimas, o permažas pel
nas. J. C.

I'el. I ufayviu- 1223
Plumbing, Heating

Ktfipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoveriausiai

M. Yuška,
<228 W 381h š.iraet, l'hicafo, Ilk I

l. U ---- 1 1

Plovimas namų su 
garais

Nesenai išrastas būdas plauti 
namus neįžeidžiant jų pavir
šiaus. Vietoj stiprios vandens 
yrio vės, vartojamas “šaltas ga
ras”, kuri gaunam užmovę ant 
triubos galo skietu ką. Šis bū 
das, sakoma esąs labai pasek- 
miiiįęas.-

Jei nori išmokti • 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritorj.

, [Pacific and Atlantic Photo] / '

, Nauja Aukštutinių Traukinių stotis Vidurmiesty prie Wells gatvės

Berlynas kviečiąs i 
pagelbą Chicagą 

__________ i

Teko patirti įdomus apsireiš
kimas. Pirmą kartą istorijoj 
Berlyno namų statytojai krei
pėsi į Chicagą ir New Yorką 
siūlydami pirkti “bondsus”. Ke
lios rimtos Vokiečių apdraudos 
kompanijos patiekė savo garan
tiją.

Klaidos, kurios dažnai 
pasitaiko

Vienas lietuvis Chicagoj pir
ko nuo antro restoraną ir pa
darė sutartį (kontraktą), kad 
pardavėjas negali per du metu 
atidaryti jokio kito restorano 
Illinois valstijoj.

Pinigai sumokėti ir raštas 
padarytas. Bet nepraėjo nei tri
jų mėnesių, kaip uždraustasis 
atidaro restoraną visai netoli
nuo savo pirmojo. Žmogus pir
kęs nuo jo traukiu jį į teismą. 
Bet nežiūrint, jog kontrakte 
parašyta n turėt Vestorano per 
du metu Illinois Valstijoj žmo
gus byla pralošė.

Dabar pažiūrėkim kodėl. Jei 
pirkėjas savo 
žymėjęs, jog 
gali atidaryti 
tuonių blokų,
tų. Visa Illinois valstija nepro
tinga minėt, nes tai perplatu.

Matęs.

pa- 
ne- 
aš-

sutarty butų 
antroji pusė 
biznio ploty 
jis teismą lai mė

. Oška, nuosavybė 
ir taksai

skunAmerikos teisininkas 
džiasi, jog perdaug esama iš
leista įvairių įstatymų, taip 
kad net patys valdininkai ne
susigraibo.

Pasakoja tokį atsitikimą: 
Taksų asesorius rinko viename 
priemiesty mokesnius už kil
nojimą ir nekilnojamą nuosa
vybę. Jis įėjo į P. Sxveeney na
mus ir rado, jog visi to žmo
gaus dalykai paliuosuoti nuo 
thksų. Pagaliau jis .surado oš- 
ką, kuri vaikščiojo po kiemą. 
Išėmęs savo knygutę jis užra
šo $4 ir reikalauja P. S\vceney 
mokėti. Tas nustebęs sušuko, 
jog pati oška nėra tiek verta.

Well, nieko neištaisysi; 
štai įstatymai rodo, kad nuo
savybė esanti šalę gatvės turi 
būti taksuojama po $200 už 
pėda”, atsakė rimtai valdinin-
kas.

Juokingiausias dalykas, sa
ko Ne\v York laikraštis, yra 
tas, kad Šeštus laivus, skirtus 
kovoti su degtines galintojais, 
apkrikštijo, kaip visuomet, 
šampanu...

>iada statyti naują, tiltą
Skelbiama, kad gal bus leis

ta Chicagai pasistatyti dar. vie
ną naują tiltą per Chieagos upę 
priu pat ežero, tuo labai pa
lengvinant susisiekimą automo
biliais tarp šiaurinės ir pieti
nės Chieagos, nes tuo bud u bus 
aplenktas vidurmieštis, kur ir 
taip didelis susigrūdimas yra. 
Nulijo tilto pastatymas kainuo
tų apie $8,(MM),000. Ikišiol to
kiam tiltui labai priešinosi ka
ro departamentas, kurio žinio
je yra Chieagos upė. Bet da
bar karo departamento inžinie
rius pulk. Scbulz davė supras
ti, kad departamentas veikiau
sia nebesipriešins tam t’ltui.

Mtisy Žinios 
------------4-,------- , 

Rengia šaunų bankietą

Greitu laiku (dieną paskelb
siu sekančiam “Namų ir žemės.” 
skyriuj) Lietuvių Nekilnoja
mo Tūrio Taryba turės savo 
vakarienę.' Rengimo komisija 
užtikrino visus Chieagos lietu
vius, kad smagumo ir skanių 
valgių niekam netruks.

Bilietai bus pardavinėjami 
iš kalno ir kiekvienam patarti
na įsigyti.

A. Vizbaras atidaro ofisą

žinomas visiems A. Vizba
ras žada greitu laiku atidaryti 
naują ofisą tik ką nupirktam 
dideliam name prie Kedzie ir 
64 gatvės.

Stato tiltus gelžkelių linijoms

ApsaTigoįirnui miesto gyven
tojų nuo nelaimingų atsitiki
mų, gelžkelių kompanijos pa
sižadėjo pastatyti tiltus tose 
vietose, kur traukiniai perker
ta gatves, šalę 51 g. ir Iloyne 
avė. jau pradėtas pilti tiltas*. 
Neužilgo imsis darbo ir 47 gat
vėj, kur tūkstančiai žmonių 
pereina kasdien.

Neplatins La Šalie gatvės

valdybai 
likos be-

Visuomenes gerovei

i dirbtuvėj ir atleidžia darbi nin- 
I kų, bet užtat išdygsta nauja 
) pramonė, kur be žmogaus raiH 
kų vištide negali apsieiti.

Nereikia pamiršti, kad ma
šinos gerokai palengvina darbą.

J. G. V.

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Tarybos programoj pirmą vie
tą užima doras ir teisingas pa
tarnavimas visuomenei taip 
svarbiam gyvenimo dalyke.

Kiekvienas musų narys seka 
Šį bendrą nusistatymą.

• * ■» ‘ -—■■■■■■■ .11 ■ ■ .

AR MAŠINOS MAŽINA 
DARBUS?

šis senas klausimas vis dar 
laužo galvas žmonėms. Girdim 
nuolat pasakojant, kad ten ir 
ten pastatė naują mašiną ir 
kelipliką darbininkų neteko 
darbo. Ar ištikro naujų laikų 
pažanga technikoj mažina žmo
nėms užsiėmimus?

Bendrai imant — nemažina. 
Mašinos veikia greičiau ir dau
giau, bei užtat žmonės plačiau 

■ naudoja pagamintas prekes, 
nes pigesnes. Gal kurioj vienoj

Klausimai
Klausimas. — Aš pavedžiau 

vienam real estatininkui par
duoti savo namą. Ar turi jis 
t*, isės išrenduoti tame name 
kambarius ir prašyti komiso?

J. M. K.
Atsakymas. — Jei tamsta iš

nuomavimui neįgaliavai jo, tai 
jis teisės neturi.

Ką reiškia tavo vakaryk-
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tuk- 
(tančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS
1739 S*. Halsted St.

Chicagtf. III

I NORI TAPTI PILIEČIU
1 Skaityk

i AMERIKOS PILIETIS
Kama 25 centai — gaunamas 

Naujienose

Rusiškos ir. Turkiškos Vanos
12th “STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd.
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL.

OOllSSg ms'R
IIIMT

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, Se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
iu ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, Kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar /moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile ’ kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

į Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago. UI.

Pinigai
Bridgeporto

Susibarus miesto 
su namų savininkais 
veik panaikintas projektas pla
tinti La Šalie gatvę, nuo Wash- 
ington iki Ohio galvių.

Savininkai pareikalavo per- 
aukštų kainų ir miestas pa va
dino piešimu.

Kampas Madison ir Oakley
— $200,000

Vienas kampas su nedideliu 
namu prie Madison ir Oakley 
tapt) nesenai parduotas Ch. I. 
Dempsey už $2(H>,0(M).

xzxxxxxzxxzxxzxxxzzxxxzxzxxxxxxzzxzzxxyxzzzx

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

Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In
surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 

% Naujienas per metus laiko.
Vardas ............ .............................................................
Adresas (gatvė) .......................................................... .'
Miestas ir Valst............................................ ................
Užsiėmimas..................................  Amžius............
Pašeipgavis ........................................ ..........................

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663,

FLIT
R«O.U>.*AT.O»F.

Išnaikina 
Muses, Uodus, 

Tarakonus, 
Blakes

ITANDARD OU.CO.L NIW JBRSKY)

M V »s
Už sausio mėnesį jau atspaudintas. Jame randasi Įvairaus turinio gerų straipsnių ir žemaitės apysaka -“Prakilni Meilė ’

900 West 52nd Street, Chicag'o, III. h
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MUSŲ MOTERIMS
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KĄ IR KAIP VIRTI
PRANCŪZIŠKAS OMLETĄ;

apibertoj? kapotom 
1 perplovus kiaušin 
į dalis išilgai—kas 
blogą sandvičių.

1 kiaušinis
1 šaukštas pieno 
truputi druskos
1 šaukštas sviesto

(OLE SLA\V
(Salotos iš žalių kopusių)

2 puodukai sukapotų žalių 
kopūstų lapų.

G> šaukštuko druskos
truputį pipirų
1 šaukštas cukraus
1 4 puoduko milko arba 

saldžios Smetonos
2 šaukštu acto arba citrinų 

sunkos.
Pridėk ciikrŲ,

Atskirk trynį nuo baltymo. 
Pridėk druską prie trynio ii 
plak pakol ne paliks trištas. 
Išplak baltymą ir sumaišyk su 
tryniais. įkaitink skauradą, už
dėk taukus. Kepk ant mažos 
ugnies pilko! apačia pa rus. Pas
kui padėk pečium Kaip viršus 
patus, paimk ir suvyniok kaip J Pridėk cukrtj, pipirus 
dūdelę ir paduok stalan karštą, kepustų ir gerai išmaišyk. 
Jeigu nori padaryti didesnį ii 
storesnį omletą, prie 3 kiauši
nių gali dėti 1 šaukštą miltų 
ir kokius 6 šaukštus saldau:' 
pieno, ir vaitoti dauginus svies
to. Jeigu kam patinka, gali 
omletą aptepti virtomis 
mis ar kitais vaisiais.

ŠKOTIŠKI KIAUŠINIS

prie 
Su- 

išlengvo actą arba citri- 
sunką į milką ir užpilk 
kopūstų. Laikyk šaltoj vie- 
pakol nepaduosi stalan.

nos
ant
toj
Geros salotos prie mėsos
tos arba 
ti ir beuogo

karštos. Galima valgy- 
mėsos, su bulvum. \

(CUKRUOTI) OBUO
U AI

NAUJIENOS, Chicago, TU.

petruškom, 
į keturias 

padaro ne-

[Pacific and Atlantic Photo]
('. H. King (po kairei) ir R. Borough, garsiojo detektyvo 

William -J. Burns dukterys. Jiedvi suėmė New Yorke plėšiką, 
kuris bandė pro langą Į namus įlįsti.

ir prispausk akmenim, tegul 
pastovi 4—5 valandas — pas*- 

1 kui supiaustyk j ketvirtainius 
šmotukus.

ŠOKOLADINIS PYRAGAS 
KIAUŠINIŲ

BE

1 puodukas cukraus
1 šaukštukas baking powder 
•/2 šaukštuko druskos 
1/3 puoduko tarpyto i
2 puoduku miltų
*/> šaukštuko sodos
Į/> puoduko kokao

puoduko rūgštaus 
kartu ir keletą 

pridėč- 
tarpytą

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confioement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terim* ir merginoms patalinius 
suteiksiu veltui. Valandos uuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street
sviesto ✓

piepo

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatf

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

V/i
Sumaišyk 

sykių persijok sausus 
kus. Pridėk pieną,
sviestą ir viską gerai sumaišyk. 

'Kepk dviejose atskiruose in
duose ir 20 minutų nekarštame 
pečiuje ir perdek su vaisių ko
še.

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Vinconncs 6987 arba Hemloek 5524

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7W9 So. Halsted Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1110
Baigusi akuše
rijom kolegiją: 
ilgai praktika* 
vusi PennayL 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na- 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po
pietų, nuo 6 iki *
9 vai. vakare.

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

Opteinicstrist 
T< 1. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Mis.

1 puoduką neriebaus kum 
pio, smulkiai supiaustyto.
6 kietai išvirti kiaušiniai

2 3 puoduko baltos
tos duonoj trupinių

pipirų
5 šaukštai pieno
1 žalią kiaušinį
Virk duonos trupinius

ir perkošk per šit

džioviu

Parink gražių obuolių
2 puoduku rusvo cukraus 

l/» puoduko vandens
šaukštuko Karo sirapo

• šaukštuko citrinų sunkos / M *
i Paimk kiekvieną obuolį ir už- 
smeigk ant 4 colių ilgio paga-

• liuko. Virk cukrų, vandenį ir 
siropą kartu, pakol slropas su 
cukrum ir vandeniu nesutirštės 
ant tiek, kad kuomet įpilsi jo 
truputį stiklan su šaltu vande-

apdengtas mišiniu, po to sudėk 
obuolius išsviestuotan in'dan, 
ant torielio arba ant kitokio 
kokio išsviestuoto indo (r nu
imk pakol dar nėra visai atšalę.

GRANDŽIŲ NOG (GĖRIMAS)

druską ir citrinos suhką 
išmaišius sušaldyk.

Padarysi 3 kvortas.

ir

Sausio Numeris 
Atspaudintas 
Nusipirkit visi

Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygų 
— 384 puslapių.

Prenumerata metams 
Pusei metų ................
Kopija ........................

$2
$1

20c
J

NEVIRTŲ VAISIŲ SALDAI
NIAI Mpieno 

sumaišyk
su kumpiu, dadėk truputį mu- 
štardos, ir viena žalia kiauši
nį. Gerai išmaišyk. Nulupk [niu mišinys tuojaus sukietės,
kiaušinius ir apdėk su mišiniu. I Nuimk tuomet nuo ugnie::. 
Kepk kiaušinius apdėtus misi-J pridėk citrinų sunkos ir už pil
niu taukuose 2—3 minutes. į galiuko laikydama mirkyk 
Paduok karštus arba šaltum.I kiekvieną obuolį atskirai miši- 
Gali paduoti ant baltos duonos1 ny, pakol abuolys ne bus gerai

2 puoduku orandžių sunkos 
11/3 puoduko ledo vandens 
2/3 puoduko cukraus
11/3 puoduko milko arba 

saldžios Smetonos arba
2*/^ puoduko saldaus pieno.
Ištarpyk cukrų įdėjus į oran

džių sunką ir ataušink. Kuo
met norėsi paduoti stalan (ne 
anksčiaus, nes rūgštis nuo 0- 
randžių gali sutraukti pieną) 
sumaišyk su pienu. Gerai su
plak. Paduok labai šaltą. Bus 
gana 6 ypatom.

2 Š 16 Kaip vi r ir kept
PENUCHI

puoduko rusvo cukraus 
puoduko milko arba sal- 
Smetonos

2U>
3/4

džios
‘/j puoduko vandens arba
11/4 puoduko saldaus pieno 

truputį druskos
šaukštukas vanillos 
šaukštas komų siropo 
šaukštukas sviesto
3 puoduko kapotų riešutų. 

Sumaišyk viską kartu išski
riant riešutus h virk pakol pa
sidarys beveik tirštas. Nuimk 
nyo pečiaus ir plak pakol be
veik visai sutirštės. Sudėk rie
šutus išpilk ant torielių, duok 
atšalti. Kaip bus gerai sustin
gęs, supiaustyk peiliu, bet peilį 
pirmiausia suvilgyk karštu 
vandeniu. Gausi 11/8 saldainių.

PINEAPPLE SHERBERT

7/8 puoduko cukraus
truputį cukraus
13/4 puoduko tarkuoto ■pini- 

apple.

2 šaukštu citrinų sunkos
IVi puoduko milko
1% puoduko saldžios Smeto

nos
Sudėk pineapple ir cukrų ir 

milką sumaišytą su saldžia 
smetona pakol pienas nepersi* 
ims pineapple skoniu ir neiš* 
tirps cukurs. Paskui pridėk

džių
2

svaras figų , 
svaras luptų riešutų 
svaras (dates) daktilių 
svaras besėklių ražinkų • 
šaukštas sunkos nuo oran-

šaukštai medaus
Sukapok fikas, riešutus, da

ktilius, razinkas ir pridėk o- 
randžių sunką, medų Ir gerai 
sumaišyk. Sudėk į kokią nors 
formą, blokinę ar molinę iš
klotą batą popierą, uždėk lentą

Nauja Madų Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jo* 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit į
NAUJIENOS? PATTERN DEPT.,

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

antisep-
TIKAS

Apsaugoja
ir Pralali-
na Gork-
1«h Parpi

Skau
dėjimą ir 
Kesijimą.

H 
H

M

M

M

Viršuje
State

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gauti

. NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St., Chicago

z * ” ~ »Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedėliomis: 10 iki 12 dieną

GERAS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

M
H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KUPONAS

n Atnešk ši kuponą su 
J savim, — nuteisiu 
J 20% už darbą pra- 
į dėtą prieš Vasario 
3 1 dieną.

nuleisiu

M
M
M 
H

H

H 0U. uaisitu N A M

*ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St, Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3823 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo. 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
17 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

• Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillaa 

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

Univenal
Bank

ir mergl-Moterys
nos kreipkite* *u

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutkrtį.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labąi švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 
__________ >

Įvairus Gydytojai
Telephone Yard* 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

į Res. telephone Plaza 3200

KJURGEUONIS
A D 7 O K A i A « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingallojimai. — Pas
kola pinigu 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vafcylą 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teurinne Roosevelt 9090 

Namų Telef^rry Republic 9600

«® DR. HERZMAN «
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS1 Nuo 10—12 pietą 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

(Dienomis: Canal
8110. Naktį

South * hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼. v.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
/ Vedėjas visu teisių

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chinirgaa

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visųchronišką ligą. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago
JOHN KUGHINSKAS

LAWYER
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St.
arti LeaVitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto Ud 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531
Tel. Central 6390

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

rišliomis ir Šventadieniais 10—12 dian.

(Vardas ir pavarde)

Vardas(Adresas)

Adresas

čMade by
LatnlMrt Phmaad Co., S«int Louk, U. S. A.

NAUJIENOS Pattem Dept.
4^739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... ....... .
Mieros ...........................per krutinę

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Motery*, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Motorų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorlų dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

2861. Smagi sporto suknelė. Gra
ži bus iš paprastos vilnonės mate
rijos.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 86 mierai 
reikia 3!4 y ardų 40 colijj materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k^asos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, III. (Miestas ir valst.)

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinoi*
Specialistas džiovos 
. Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Kairiai 6858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Sausis 10, 1027

muiimioS' Jeigu Smetonos-Voldemaro “galijotai” šitaip daro su 
lenkų kilmės gyventojais Lietuvoje, kaip sako ta telegra
ma, tai ginkluotas Lenkijos įsiveržimas Lietuvon gali 
įvykti kaip bematant. Ir tokiam atsitikime, baugu net ir 
pagalvoti, kas su Lietuva atsitiktų.

Bet gal reikia save raminti tuo, kad ta žinia apie len
kų areštavimus ir deportavimus yra melaginga? Saky
sime, kad ji melaginga, bet tai ką ji tuomet reiškia? Ji 
reiškia, kad Lenkijoje prasidėjo kurstymas užpulti Lietu
vą. Gi melu paremta propaganda gali taip pat iššaukti ka
rą tarp Lenkijos ir Lietuvos, kaip ir beprotiški Kauno dik
tatorių išsišokimai prieš tautines mažumas!

Nuomanu, kad aukščiaus minėtoji telegrama, jei ne 
ištisai susideda iš prasimanymų, tai bent žymiai persudo 
ir iškreipia faktus. Pavyzdžiui, joje minima “lenko Dpnia- 
czows” ir jo trijų sūnų suėmimas ir “sušaudymas” Pane
vėžyje. Beveik nėra abejonės, kad čia eina kalba ne apie 
kokį lenką, o tik apie komunistą — Dr. Domaševičių, ku
ris gyvena Panevėžyje ir kurio sūnus (studentai) pasku
tiniu laiku buvo pusėtinai “pasigarsinę” Lietuvoje, tran- 
kydamiesi iš vietos į vietą ir keldami komunistiškas “re
voliucijas” viešuose darbininkų mitinguose.

Iš tos Vilniaus telegramos patyriame, kad Domaševi
čius ir jo sūnus dabar yra suimti ir kad jiems grūmoja 
sušaudymas. Bet Varšuvos propagandistai Vilniuje pada
rė juos “lenkais”, kenčiančiais už savo tautybę, ir lenkų 
visuomenė gali tuo patikėti. Ką padės Voldemaro aiški
nimai, kad Domaševičius esąs “komunistas”, o ne lenkas, 
kuomet Lenkijos spauda tų jo aiškinimų gali visai ne- 
^ti? ,

Lietuvos klerikalai su fašistais skelbė pasauliui viso
kius humbugus, stengdamiesi pateisinti savo “putšą”. Bet 
jie užmiršo, kad tokių pat humbugų gali pavartoti ir Lie
tuvos priešai, kurie ieško progos ją užpulti. Ir kas tuo
met Lietuvą gelbės?

Maža ir pavojingų priešų apsiausta šalis, kaip Lietu
va, gali išlaikyti savo gyvybę tiktai eidama tiesos ir tei
sės keliu. Bet kuomet joje paima viršų judošiška klasta ir 
smurtas; kuomet klastos ir smurto apaštalai atsistoja jos 
priešakyje, — tai visoks jos rytojaus užtikrinimas išnyk
sta. Bile valandą gali ateiti į Kauną dar didesni žulikai, 
negu Krupavičius su Smetona, ir dar galingesni smurti- 

is į tuos bankus, siųsti tele- negu Plechavičius su Glovackiu, ir padaryti galą 
ąskaiton į Eųuitable Trust Company of Pačiai Lietuvai! * ; 1

Užsimokėjimo kaina:
— paštu:

i ______ __________________  SR.OO

Naujienos eina kasdien, įtikinant 
•ekmadieniva. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S. Halsted St., Chicago, 
IU. — Talefoaaa, Roomv<H p500.

The 1 Oaily
Publięh.’t! Daily Eacapt Sauday 
bv the I,Ithwat’1«n D*3y 
Co. Ine.

Edltor P. GRIGAITIS_______

Pusei metų-----------    |-t.00
'l'rium mėnesiam! .................... 2.00
DvJeiL th4M<**biuu> ______—— 1.60
Viasam Dtftueaiiu . ..............  .75

ChicagoJo per nešiotojui:
1739 Soath Habitai Street 

Chicago. III. 
Telepbonc Rooaerelt 85fK)

Viena kopija —...........    8c
Savaitei .................     18c
Mineliui ___ _____ __ _________ 75c

Suvienytose Valstijose na Chicagoje, 
paštu:

Metami _...L.... ......    $7.06
Pusei metų ............................ 8.50
Trims mėnesiams ________    1.75
Dviem minėsianti .....................  1.25

Subscription Rateli 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outsida of Chicago. 
$8.00 per year iu Chicago.

3c. per copy.
Entered ai Second Claai Matter Vienam minetiui___ —.J-------- .75

March 7th, 1914, *t thu Foit Office 
of Chicago, III, Jnder the act of 
March 3rd 1879.

Lietuvon ir kitur uftaiouluoMi 
{Atpiginta)

Metami . ..........   — $8.00
Pusei metų--------------------------  $.00
Trims rešucuiams  _______ 2J10
Pinigus reikia siųsti pašto Money

• orderiu kartu su užsakymu.
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RUSU AMUNICIJA VOKIETIJOS ARMIJAI

“Naujienose” jau buvo dvejetų kartų rašyta apie An
glijos liberalų laikraščio “Manchester Guardian” iškeltus 
aikštėn skandalingus santykius tarpe Rusijos sovietų val
džios ir Vokietijos karo ministerijos. Kaip musų skaityto
jai jau žino, tarp rusų valdžios, Vokietijos karo ministe
rijos ir tam tikrų vokiškų amunicijos firmų buvo padary
ta 1923 metais sutartys, kuomis einant tos firmos su bol
ševikiškos valdžios žinia ir pritarimu įsteigė amunicijos 
dirbtuves Rusijoje gaminimui karinių orlaivių, granatų 
ir kitokių ginklų Vokietijos armijai.

Gruodžio 10 dienų (pereitų metų) socialdemokratų 
atstovas Prūsų Seime^ drg. Kuttner, perskaitė vienų do
kumentų, iš kurio matyt, kad amunicijos šmugelio biznis 
tarpe sovietų valdžios ir Vokietijos karo ministerijos ėjo 
ligi paskutinių dienų. Tas dokumentas tai sovietų Rusi
jos Prekybos ir Pramonės Banko (Maskva, Karmulino 
Aikštė 2-7) laiškas, rašytas 1926 m. rugsėjo mėn. 20 d., 
Pramonės Įmonių Rėmimo Draugijai Berline. Laiškas 
skamba taip:

“Šiuo prašome Jus, jei galima, įgalioti Dresdener 
bankų ir Darmstaedter bankų bei Načionalį bankų 
visas dolerines perlaidas, kurias Jus mokate savo ei- 
namon sųskaiton su mumis j 
grafu musų s<
New York, 37 VVall Street, telegr. adresas: Eąuitrust

Waltter Schmith, šešių metų, 
kurį nužudė Harold J. Croarkin, 
turtingo Chicagos kontrakto- 
riaus sūnūs.

Skaitytojų Balsai
[t/ž išreikšta s šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} ’

Ar gali Lietuvos fašis 
tai gauti paskolų 

Amerikoj?

Ir pasaulis, žiūrėdamas į tą nelaimę, tik patraukiu 
New York, arba į Chase National Bank of the CityiP^iais ir pasakytų: “Kas kaltas, kad ji nemokėjo save 
of New York, 57 Broadway, New York, telegr. adre- valdyt! 1
sas: Chasebank New York, ir prašome kartu tiemš ----- ------------ ----------------
bankams pranešti, kad apie kiekvieną gavimą pinigų' f • ' 1
jie duotų mums žinią telegrafu. Savo korespondentų! j A 1 ry o j
telegrafo išlaidas mes imame ant savęs. i Į V CiAfį <4 j

“Šituo budu minėtosios transakcijos butų žymiai; 1
pagreitintos ir Jus išvengtumėte nuostolio nuošim
čiais”.

1'EISĖTA PALEISTUVYSTĖ

. , i • . Smurtininkų nuverstoji vai.Kas gi per biznis eina tarp to valstybinio sovietų ban- liaudininkų ir socialdemokratų 
Rėmimo Draugijos]valdžia buvo pagaminusi įsta- 

\ apie civiles 
Chicagos Marijonų 

...... , v». . . i .. .v. . • unMiidvid ki/jiaiiuiuoi, kad talietiniai auksciaus minimų įskaitų pnziurejimui prie valdžia nesuapėj(> pl.avesli sa. 
Dresdener banko ir prie Darmstaedter bei Nacionalio vo sumanymu Seime, nes, girdi, 
banku yra Vokietijos karo ministerijos ginklų bei amuni- civilės jungtuvės, lai ‘Ueisėta 
ei jos skyriaus vedėjas, pulkininkas Oskar Buchholz, ir ki- paleistuvystė”.
tas to paties karo ministerijos skyriaus tarnautojas, ma-j. Clv,k-S jungtuves senai 
joras Spangenberg. Įvisose pasaulk) šalyX.

ko /Maskvoje ur Pramonės įmonių jvvitiitnu vaiu^ia uuvu p«
Berline? .į k. į JĮ tymo sumanymą

Atstovas Kuttner paaiškino, kad šios draugijos įga- .
.........................'laikraštis džiaugiasi,
bei Nacionalio!

kas Daukantas, vienas uoliau-' 
šiųjų bu v. savanorių organiza
torių; pulk. Grigaliūnas-Glovac
kis, pašalintas iš armijos už 
fašistnę agitaciją ir laikraštu
ko “Tautos Valios“ leidėjas; 
generalio štabo majoras Ple
chavičius.

Iš tų trijų asmenų daugiau
sia “pasižymėję“ yra pasta
ruoju du. Glovackis savo “Tau
tos Valioje”, atvirai šaukė ka
riškius ginklais nuversti val
džią, už ką jį valstybės gynėjas 
(prokuroras) gruodžio 13 d. 
suėmė ir patraukė teismo at
sakomybėn. Jam gręsė 8 me-

kariuomenės dalis. Be to, jų 
(arpe yra stiprios simpatijos 
lenkams.

Kai ginkluoti lenkų burįaj 
(“Peoviakai“) rąėgino padaryti 
sukilimą Lietuvoje, tai valdžia 
sušaukė visų pulkų vadus, kad 
gavus jųjų pasižadėjimą griež
tai kovot prieš lenuks. Plecha
vičius tokį pasižadėjimą atsisa
kė duoti, ir todėl raitelių vado
vavimas buvo laikinai pavestas 
kitam karininkui.

Įdomu, kad svarbiausią rolę 
Griniaus-Sleževičiaus nuvertime 
dabar irgi suvaidino raiteliai ir 
jų “didvyris“ Plechavičius.

Plechavičius, taip pat kaip ir 
Glovackis, y,ra rusų carinės ar
mijos auklėtinis. Pastaruoju 
laiku jisai dar lavinosi ir če- 
choslovakų karo akademijoje, 
iš kurios jisai buvo sugrįžęs 
neužilgo prieš perversmą

Apie šitą asmenį randame la
bai charakteringų davinių slap
tam įsakyme kariuomenei, kurį 
išleido11922 m. vasario kėn. 15 
d. krašto apsaugos ministeris 
Sližys (klerikalas) ir kariuo
menės teismo valstybės gynė
jas žalkauskas/S. Bostono “Ke
leivis” turi to įsakymo nuora
šą ir jis skamba taip:

“1921 m. lapkričio 
dieną Mažeikių Kayo 
dantas Plechavičius už
darnųjį darbą, įmatytą Bau
džiamojo Kodekso 676 straips
ny (užtai, kad norėdama pri- 

pasakyti, kur 
norimas

gavęs iš pirmo

Lietuvos fašistai neapsileis- 
dami su kitais savo broliais 
fašistais Italijoje, Ispanijoje, 
Ivenkijoje, Graikijoje, Rusijoje, 
Vengrijoje pasekė jų pėdomis ir 
padarę sumoksiu viduryj nak
ties, kada visi žmonės ramiai il
sėjosi, kaip vilkai iš pirsai ų -už
puolė Lietuvos Seimų, išvaikė 
jį, o ministerius ir Lietuvos 
Respublikos Prezidentų Dr. K. 
Grinių įkišo į kalėjimų... Aiš
ku, kad šitaip pasielgti gali tik
tai banditai. Bet banditai turi 
ant tiek drųsos, kad savo juo
dų darbų atlieka dienos metu. 
Gi mūsiškiai, tamsieji apuokai, 
buvo taip bailus, kad net bijojo 
pasirodyti dienos metu Kauno 
gatvėse.

Dabar tie banditai ir bailiai, 
apsistatę pulkais kariuomenės 
vykdo “tautos valių“. Pasakoja 
pasakas, kurias jų fantazija 
tik gali piešti, svetimų valsty
bių korespondentams apie savo 
planus, kuriuos jie mano vyk
dyti su pagalba durtuvo ir 
smurto. Tie į prieakį klerika
lų iškišti dabartiniai fašizmo 
vadai, Lietuvoje yra,—karjeris
tus Voldemaras ir dvarininkų at 
stovas Smetona, šitie du ma
ži vyrai atsisėdo už didelių 
valstyliės stalų ir mano, kad 
visa Lietuva yra jų kišeniuje 
n* todėl Ja lės valdyti jų taip, 
kaip savo dvarų. Ir jie jau 
pasakė’ korespondentams, kaip 
jie sutvirtins Lietuvos finan
sus. Voldemaras yra ant tiek 
ignorantas apie Amerikos lie
tuvius, kad pareiškė Tribūne

korespondentui, jog jis m«.nąs 
f ?uti paskolos Amerikoj. Aiš- 

u, jeifcu tas ponas pažinotų, 
šiek tiek daugiau Amerikos lie
tuvius, tai jis iš gėdos negalėtų 
sėdėti ,-avo užimamoj vietoj, o 
jau apie kokią nors paskolą, tai 
jis nė užsimini• neišdrįstų po 
t >, kai jis paniekino brangiausi 
dalyką, kurį Amerikos lietuviai 
gerbia, būtent, Demokratiją. 
Amerikos lietuviai negali pa
kęsti jokios diktatūros, nes jie 
jau moka įvertinti žmonių tei
ses, laisvę žodžio, spaudos, su- 
s rinkimų, ir visas kitas laisves 
ir teises, kuriomis naudojasi 
1 -isvi ir civilizuoti žmonės. Gi 
ponai Voldemarai, Smetonos ir 
kiti jų sėbrai pamynė po kojų 
tas visas žmonių teises. Ame
rikos lietuviai ne tik kad ne
pritaria tiems smurtininkams, 
bet ir griežčiausiai smerkia 
juos. Tad kai ateis tie ponai 
prašyti paskolos pas mus, mes 
jiems pasakysime: eikite pas p. 
Mussolini paskolos prašyti, ,o ne 
pas mus. Jus esate musų ų* 
demokratijos niekintojai. Su 
jumis nieko bendro neturime!

—Vincas.

ĮvairenyBės

Blogas pasaulinis 
bulvių derlius

Tarptautinio žemės ūkio in- 
s ituto žiniomis, šiemet pašau
ti uis bulvių derlius 16% mažes
nis už pernykštį ir 12% mažes
nis už vidutiniškų prieškarinį 
bulvių derlių.

Iš džiaugsmo mirė
Prancūzų parlamento finan

sų komisijos pirmininkas H. 
Simon, sužinojęs, kad jis nu
matomas kandidatu i parla
mento pirmininkus, iš džiaugs
mo mirė.

Lietuviai Daktarai

mėn. 7 
Komen- 
nusidė-

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SI.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

~ — | visose pasiimtu saiyse. Milionai
l’aigi aišku, kad Vokietijos karo ministerija per tuos [doriausių šeimynų yra įsteigta

Bet ku
ka d tai

vokiškus bankus moka pinigus sovietų Rusijos bankui už'civilemis jungtuvėmis. 
’ * * ‘ * nigų organas tvirtina,

vis “paleistuviai“!
Nenuostabu, kad tas chamas 

giria Smetoną ir jo bičiuolius.

buvo žinomas 
Buvęs karinin- 
armijoje, jisai

ginklus ir amunicijų. Ir pinigų perlaidos, matyt, yra taip 
stambios, kad vokiečiams ir rusams apsimoka vesti tran
sakcijas per New Yorko bankus, ir dagi telegramomis: 
tuomet, mat, vokiečiai susyk iškeičia markes į dolerius ir 
rusai jau gauna dolerius, o ne markes. Rusams susitau
po keitimo į dolerius išlaidos, o vokiečiai, greičiau atsi
skaitydami su rusais, nežudo nuošimčiais.

Čia, beje, iškyla aikštėn dar ir tai, kad tame “drau
giškam” Rusijos bolševikų ir Vokietijos militaristų gink
lų šmugelyje apsiėmė tarpininkaut Amerikos kapitalo

FAŠIZMO TĖVAS SVEKINA 
i LIETUVOS SMURTININKUS

So. Bostono škaplierninkų 
“Darbininkas“ paduoda žinią iš 
Karaliaučiaus, kad Italijos fa
šistų premjera Mussolini 

centras — Wail Street. Tuo gi tarpu bolševikų pasamdy'- siunt& pasveikinimus naujai fa- 
cistinei Lietuvos valdžiai.

Romos? juodmarškinių viršy
ki, be to, siunčiąs Lietuvon fa
šistinę delegaciją “supažindin
ti Lietuvos naująją valdžią 
fašistiniais metodais.“ 

“Darbininkas” tiki, kad ta 
gali būt teisinga. Taigi 
pripažįsta, kad tarp Itali- 
fąšistų ir dabartinių Lietu* 
valdovų yra artima idėjinė

tieji agentai skelbia pasauliui, kad Maskva tai didžiausias 
neprietelius militarizmo ir kapitalizmo!

KARO DEBESYS LIETUVOS PADANGĖJE

Fašistiniai smurtininkai Kaune elgiasi, kaip tas 
liūs porcelėno krautuvėje. Jie ne tik sugadino visus 
rus Lietuvos santykius su kaimynais^ bet jau užtraukė 
ant Lietuvos ir karo pavojų.

Pereitų šeštadienį Amerikos spaudoje pasirodė tele
grama iš Vilniaus, dėl kurios tenka susirūpinti kiekvie
nam geidžiančiam Lietuvai labo žmogui. Telegramoje sa- eipažinęs, kad jisai

PA

su
v •Z1 
ji

bu- “ 
ge- 'nia

- - sai 
jos 
vos 
giminystė.

Bet Mussolini senai yra pri- 
i “gėrisi” bol- 

koma, kad Kauno diktatoriai sausio 6 dieną išplėšę iš na-^evii5ni0 l>lincipaia. Kam tad 

mų 150 lenkų vyrų, moterų ir vaikų ir, palaikę j^°^,veidnuiini;ųija, šaukdami prieš 
keletą valandų kalėjime, išgrudę lenkų okupuoton terito- Maskvą?

Bet Glovackis 
jau ir pirmiau, 
kas rusų caro 
buvo priimtas į Lietuvos ka
riuomenę dar pirmo Smetonos 
prezidentavimo laikais. Te- 
čiaus jisai buvo padaręs są
mokslą prieš patį’ Smetoną, 
žmonės, kurie gerai žino tą Is
toriją, sako, 1 a.d Antanėlis net 
apsiverkė, kai patyrė, kad 
Glovackis su šaika savo pakali
kų norėjo jį suimti ir išveisti 
iš prezidento vietos.

Pirmasis Glovackio Sąmokslas 
i^čias nepasisekė, ir jam grą- 
sino už tai karo teismas, Tik 
per didelę bėdą jisai išsisuko 
nuo si nkios bausmės. Bet šian
die Smetona eina kartu su Glo
vackiu.

Dar “garsesnis” y,ra Plecha
vičius. Jo rekorduose yra ir 
artimų valstybės išdavimui nu
sidėjimų ir kriminalių darbų.

versti asmenį 
randasi kitas asmuo, 
jo areštuoti, 
nepatenkinantį atsakymą, kumš
čiais ir ‘nagaika’, o taipgi spar
dydamas kojomis, žiauriau! jį 
sumušė), nubaustas dviem są- 
vaitėm kalėjimo...

“šis sprendimas pražiotas 
1921 m. kovo mėn. 5 dienos 
Armijos Teismo sprendimu, ku
riuo kapitonas Plechavičius, nu
baustas 4 mėnesiams daboklės.

“Beto, leista nukentėjusiam 
įrodinėti prieš kapitoną Plecha
vičių civilį jieškinį 1552 auksi
nų sumoje civiliame teisme.“

Taj ve koks paukštis yra tas 
majoras Plechavičius, kurį Lie
tuvos klerikalai pavaitojo su
organizavimui sąmokslo prieš 
demokratinę valdžią. Iš to mu
šeikos ir kriminalisto rankų p. 
-Smetona priėmė “valstybės va
do“ titulą.

Toks tokį pažino ir į kumus 
pavadino!

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandas: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia 
■.......................   ■ ■■» 7...... . ,

Rezidencija: 3114 West 42nd St. 
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, 1LL.

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.

A. L Davidonii, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz i J - I nuo 9 iki II vai. ryte; 
r a/anaoj j nuo 5 jy g Val. vak«ie

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

‘ 1707 W. 474h St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
i i iiiiiįi n-....  - iįimU

MAJORAS PLECHAVIČIUS

1919 metais buvo sukilusi 
prieš valdžių.dalis Lietuvos ar
mijos. Sukilimo vadai buvo 
aukšeiaus minetasai Glovackis 
ir Plechavičius. (Apie 
linui mini ir Smetonos 
vis

Lie tu
šavo 1926 m. gruodžio 23

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St..
• Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

A. K. Rutkauskas, M.D, 
4442 So. Western Avė. 

Tel. Lafayette 4146
i . J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo 6 jki 9 vul vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46Q1 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albaay Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 16 iki 12 d. 
r ~

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. V eželis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio A pliekos

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted St.
Chicago, IU.

D-RAI ŽILVIČIAI

rijon per demarkacijos linijų. Tie lenkai atvykę pusnuo-| 
giai Vilniun, ir žinia apie tai taip sujaudinusi lenkų visuo
menę, kad ji ėmusi garsiai reikalauti ginkluotos lenkų in
tervencijos. V 
jimų.

LIETUVOS FAŠISTU

Kaipo vadai perversmo, įvy*
L, 

minima šie asmens: pulkiniii-
ršuva jau pasiuntusi Kaunan rustų įspė- klišio Lietuvoje gruodžio 17 d

Plechavičius yra raitelių va
das. Gi raiteliai susideda dau
ginusia iš dvaiininkų ir stam
biųjų ūkininkų sūnų. Tai yra 
atžagerciviškiausia Lietuvos

DR. I. E. MAKARAS 
1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

v&kux*c«
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

IV ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deni ist as

3243 So. Halsted St
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane- 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu* 
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 $av' 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
7762—Kazimierui Martyšiui 
7774—Onai Tilvikiene!
7777—Ignacui Lukšui 
7768—Jonui Kiškioniui 

23199—Marijonai Jasunas 
55785—Pranui Dauknį 
55799—Mykolui Smailiui 
55801—Juozui Ignotui 
55803—Elenai Zulonaitel

7815—Jevai Gegužinskienei 
7808—Kazimierui. Jakubkai 

22566—Petrei Šepikienei
7823 Liudvikai Baltunienei 
7799—Jevai Norkaitei
7822—Marcijonai Monkienci 
7821—'Marijonai • Latošinskie-

• nei
7791—Kazimierui Vaątenui
7807—Rozalijai Morkūnienei 

21661—Adomui Bagdonavičiui 
22565—Juozapui Budriui

7813—Pranui Saunoriui 
7794—Marijonai Pašakaimie- 

nei
21549—Barborai Mikalauskie

nei
22567—Petrui Sekreckiui
23209—Veronikai Nutautienei Į 
23211—Jonui Juozapo sunui

Tomeli u i
23212—Marijonai Jakučiunie- 

nei
55805—Elžbietai Gelžinienei 
7832—Michalinai Ur. Cemna- 

lauskienei
7846—Adelinai Bronienei 
7855—Juozui Rimkevičiai 
7831 — Jevai Leskauskienei
7812— Antanui Stanevičiui 

12634 Onai Kairiutei
21667 - Marijonai Jucaitei 
21677 Juozui Zabukui

7813— Marcelei Stanevičienei 
7857 Mar. Slaha.šcvičienei

21382 Agnieškai Mankienei 
21745 Petronėlei Kučinskienei

7825—Jonui Balčiūnui 
7874 Stanislovai l’saitei 
78IML -Onai Kočinskienei 
7891—Kazimierui Beliackui
7914 Alenai Arlauskaitei 
7905 Apolonijai Kaščiukaitei

12611 Pranciškui Baniui 
12616 Kazimierui Simaičiui %
7879 Onai Martinaitienei 
7910—Jonui Kiliokaičiui

12637 Antanui Zavackiui
7915 - Antanui Leifeldui 

211)80 Onai Sutkienci
7918—Juozapui Bukauskui
7917—Antonimu Bukauskienei 

21701 -Jurgiui Vaičenui
7643 Marijonai Adomaičiutei 
7651—Kazimierai Gosickai 

23167—Antamti Džiongiui
7691 Andriui šlamkai
7719 Emilijai Buzevičienei 

55779—Bitinui Petrui 
12613 Kazimierui Burokui 
12615 Peliksui Radavičiui

7785 Uršulei Norkienei
12621 -Pranciškui Sakalauskui 
7781—Jonui Vogiui
7778 Anelijai šnarienei 

23197—Šimkui Leonui
55786 Leonorai Daukaitei

7801 Tesesai Jonauskknci

BILL Y'SAJNCLE
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Ž16q5 Petronėlei Bokaitei
7811 Aleksandrui Vaišui

12627—Agn ieškai 1 ialsevičienei
23207 Matui Žyliui
23208 V. Petrauskaitei
23213 Juozui Lapinskui
23219—Stanisl. Palčynskienei 
23220—Magdalenai (i u rsk ienei
24372 Magdalenai Pučkoraitei 
21384 Viktorui Zalatoriui 
24385—Juozui Zalatoriui t
7838 Močiai Kazlauskienei
7858 Agnieškai Petrokaitei

21673 Tadeušui Sprogui 
22568—Jonui Valoniui
21670 Antosei Bogučauskaitei
7837 Evdokijai Siniakovai 
7830—Teofilei ’Drevinskienei

21383- Aleksandrai Zalatoris
21386 Jonui Zaromskiui

7847 Stanislovui Zaukevičiai
7851 -Onai Vapštienei

21669 -PranuL Bogučenskiui 
7880—Jonui Ve gi u i

21679 Anelei Grinaitei
7884—Aleksandrui Dapšiui

21696 Antanui Grumbinui
7867— Juozapui Ambrolevičiui
7868— Pranui Ambrolevičiui 
7897 Antanui Dragūnui
7866 Jurgiui Ambrulevičiai 
7923—Konstancijai Mikulienei

12638 Kairiui Tadui
21681 Petrei Jonikienei
21700 Vincentui šulčiui
7916—Ipolitui Šepkai
7920 Marijonai Knežienei
7917 Emilijai Šukienei
7894—Ignui Šimkui

21687 Monikai Jasutienei
7869 Onai Neurienei
7901 Jonui Majauskui
7924 Daratai Veličkienei
7873 Jevai MiMkalajunienei 
7929—Martinui Aliuliui
7931 Pranciškui Putnevičiui
7932 Onai Putnevičienei

21705 -Onai Ver telksi tei
24388—Uršulei Vitkauskienei 
21389—Antanui Šimaičiui
7952 Antanui Ūsui
8013— Elzbietai Minkaitei
8014— Elzbietai Minkiutei

S022 Mykolui Balčiūnui
7993 Juozui Grušui

55809 Antanui Abakanavičiui 
55816—Uršulei S u rk ienei
55817 Juozui Kastečkai
55818 Antanui Petravičiui

Išmokėta per kilus bankus
8075 Aniela Guzik

*7797 Anton Kikowski
7919 Tomasz Batkiesvicz
8120 Rozalija Pisarek

22572 Adolpas Spcczius

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka1

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Daugiau atsargumo
7. XII. pil. Jarmolavičius, no

rėdama;’, pereiti gerai dar ne
užšalusį Romos ežerą (Smalvų 
valsč.), Įlūžo ir prigėrė. Pagal
bos suteikti nepavyko.

Salako apylinkėje atsirado kaž
kokį arkliavagių šaika.

Geresniuosius arklius, girdė
ti, jie siunčia j Lenkiją, blo- 
gesniuosius gi čia pat nulupa 
ir išdirbtą odą parduoda. Poli
cija tuo tarpu jų nesuranda.

SALAKAS, ZARASŲ APSKR. 
Suaugusių švietimas

Nuo š. m. lapkričio 1 d. prie 
Salako pradžios mokyklos yra 
Įsteigti vakariniai suaugusiems 
kursai. Re rašybos, skaitymo 
ir skaičiavimo, plačiai ir su
prantamai mokoma dar gam
tos, geografijos, krašto mokslo, 
geografijos, visuomenės, man
dagumo ir kitų dalykų.

Nors Salako mokvkla veikia 
jau septyni metai, bet šitie kur
mi yra pirmieji. Kursus labai 
toriąi lanko klausytojai, kurių 
labar yra 127.

Vox Populi, i

Įvairios Žinios
Dar vieną pasienio policinin- 

i ką apiplėšė. Šiomis dienomis 
'du lenkų karininkai ties Alks- 
| nonų kaimu užpuolė musų pas. 
pol. policininką Vaitkaitį beei
nant jam sargybą, atėmė iš jo 
visus šovinius, pinigus ir žiau
riai primušė.

Sulaikė pinigdirbius. Krimi
naline policija .Šiauliuose sulai
kė geležinkelių depo šaltkalvi 
S. Kaičiulį ir K. Kuopskį. pas 
juos bekratant rasta padirbtų 
sidaibrinių penkių litų vertes 
monetų, devyni gipsiniai mo
deliai, cinko, habito, gipso ir 
revolverių. -Kaltinamieji prisi
pažino dirbę pinigus. Abu už
daryti kalėjime.

Esperantininkų klubas. Lie
tuvos esperantininkai koperaci-. 
jos’ banko name įsteigė savo 
klubą. įėjimas visiems laisvas.

Rado požeminį urvą. Kalbos 
apie urvą Gedimino kalne Ve
liuonoje pasitvirtino. Nuslin
kus upelio krantui, iš tkrųjų 
rastas plytomis grįstas urvas.

Mokykloms ir augalų mėgė
jams žinotina. Botanikos sod«- 
ne (Kaunas, A. Freda) galima 
gauti gamtos kolekcijoms Įvai
rių Įdomių augalų sėklų ir vai
sių.

Iškasė pinigų. Seredžiaus gy
ventojas Ušalas, nuėjęs pasi
kasti smėlio į Palemono pilį, 
bekasdamas kastuvu užkliudė 
molinį puodą, sudaužė jį ir pa
bėrė daug sidabrinių monetų, 
žmogelis be galo nudžiugo, bet 
norėdamas pinigus Iškeisti, nu
sivylė, kad pinigų niekas nei
ma. Rasta apie 60 monetų, iš 
kurių žymi dalis sidabrinės. Iš 
monetų ženklų spėjama, kad 
jos esančios senovės Romos 
valstybės pinigai.

[Pacific and Atlantic Photo]

M. Bratiano, buvusis Ruma- 
nijos premjeras, kuris ir šiandie 
lošia vadovaujamą rolę fcumani- 
jos politikoj.

SHICAGOS 
ŽINIOS

Pakvaišėlis bandė nu
troškinti 3tf žmonių
30 žmonių, gyvenančių na

me 712—14 N. State st., vos 
išsigelbėjo nuo nutroškimo, pa
kvaišėliui atsukus gasą pirma
me. augate, restorane.

Wm?J. Fssington iš Carlisle. 
III., pabėgę? iš ntpilnapročių 
namo, ukriame taipjau yra jo 
motina ir dvi seserys, įsipra
šė namo janitoriaus leisti jam 
miegoti beismente, ant anglių, 
į rytą jis įsilaužė i restoraną, 
atsuko 30 gaso pervadų ir pa
leido vandenį, o pats vėl su- 
gryžo į beismentą miegoti. Kiek 
vėliau vienas namo gyventojas 
sugryžo namo ir beieškodamas 
raktą užuodė gasą. Jis pažadi
no visus kitus* namo gyvento
jus ir tuo juos išgelbėjo nuo 
mirties.

Išteisino
Mis. KalieCraTI,'42 m., !>28 

S. Marshfield avė., kuri nušo
vė Frarik Falato, 11 m., liko 
teismo išteisista. ♦ Ji teisinosi, 
kad Falato ir kiti vaikai rin
kosi jos namo beismente, triukš
mavo ten, dagi apiplėšė jos 
namą, ją visaip koįiodavo ir 
jos neklausydavo, kada ji liep
davo išsinešdinti. Ji gi šovusi 
per duris abelnai linkui tų vai
kų, netaikydama nė vienam 
ypatingam tų vaikų.. Nušauto
jo molina buvo užpuolusi Mrs. 
Craft teisme ir delei to jai duo
ta policijos sargyba, kuri da
boja ir jos namus.

Keturi žmonės nutroš- 
ko bedirbdami 

munšainą
I^awrence Chmiel, 6(^ m., 

2625 W. 23 PI., jo žmona Ag
nės, 48 m., ir duktė Ilelen, 11 
metų, nutroško namie, verdan

čiam munšainui užgesinus ga
są. Kaiminai jų nematydami 
jau ketvirtadieny pašaukė po
liciją, kuri išlaužusi duris, ra
do juos m gyvus. Jo žmona ir 
duktė gulėjo lovoj, o jis pats 
gulėjo ant sofos. Bevirdamas’ 
munšaina jis tur būt užsnūdo 
ir nepajuto, kaip perdaug ver-' 
dantis katilėlis užgesino gasą.

Einil Zaiiinck, kitaip John 
I lobar, taipjau mirė bevirda
mas munšainą šaute j prie 1518 
W. 16 st. Katilėlis taipjau per
viro, užgesino gasą ir nutroš
kino munšaino viiėją.

Apiplėšė einančią į ban
ką lietuvaitę

Lietuvaitė Auna Benett, ka- 
sierė Raklios restorano, 148 
W. Vau Buren st., liko užpul
ta ir apiplėšta plėšikų vidur- 
miesčio gatvėj, jai nešant res
torano pinigus į banką.

Kiek laiko atgal du plėšikai 
buvo užpuolę ją restorane ir 
atėmę apie $700, bet jos šauks
mą pagelbos užgirdo raitasis 
policistas, kuris abu plėšikus 
suėmė;

JONAS YONCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Penktadieny], Sausio 7 dieną, 
11:80 valandą dieną, 1927 m., 
sulaukęs 34 metų amžiaus; gi
męs Lietuvę], Tauragės apskr., 
Gaurės valšč., Užvarnių kaimo, 
palikdamas dideliame nubudime 
fiavo mylimuosius, ir mylinbius 
moterį Ludoviką, sūnų Joną 9 
m., dukterį Ludoviką 8 m., tė
vą Antaną Yončių, brolį Anta
ną, seserį Oną Yončienę Ame
rikoj, o Lietuvoj brolį Petrą ir 
Praną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1910 Canalport Avė.

Laidotuvės Įvyks Antradie
ny], Sausio 11 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų j Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Yončiaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

Į jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ų

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Simus. Duktė, Tėvas

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

.i

f 
A

J GZ A P AT A SI M ON A V1C1EN Ė 
• Po tėvais Gedritaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 9 d., 9 vai. ryto, 1927 m., 
sulaukusi 42 metų amžiaus. Gi
musi Kauno rėd., Ukmergės ap- 
Ikr. Paliko dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Justiną, seserę Domicėlę, 
švogorj Petrą Mingetevvskj, pus
seserę Graviskicnę ir švogerį, 2 
broliu, o Lietuvoj tėvą ir sese
ris. Kūnas pašarvotas, randasi 
4030. Brighton PI.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 12 d., 1:30 po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jozapatos Simona- 
vičienės giminės ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesers, Broliai 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikiš, Tel. Yds 1741.

X...

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Ssaudetle
VIRAU! ASHLAND 8TATF 

BANKO

1809 So, Ashland Avė.
Vh landos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nadl- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po ptalų 

RKZIDENCUa;
2226 Maruliai! Hl»d 

TELEFONAS CRAWFOkD 
TELEFONAS CANAL H6<

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grabufiu CUcagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 

* iMlrby-

OFISAS:
668 W. 18th St
Tel. Canal 6114

SKYRIUS:
8258 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068 i

Tel. Boulevard 4189

1. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningaą ir nebrangus, todėl 
kad neturime iKlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, I1L

......... ..
Phone Boulevard 62C3

Privatiniai'Amhulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46th St., Chicago, III.■—........... ......... ■■■ >

Phone Boulevard 7314
Pristatome Į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

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

^NAUJIENĮI" KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin-

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DK. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akla, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia m;j- 
žh usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklon vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vaJ. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

“ORENIUS”
1) “Oremus” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že- 
miaus minėtas ligas^ kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos į vidų, bon- 
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka su pri
siuntimu $2.15.

2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Rimkutė su prisiun
timu 60c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iŠ dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Jsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — paddinuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą, ir geriausią savo draugę. Si 
knygelč, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
uuntimu $1.60.

NAUJIENOS 
17.39 So. Halsted St, 

Chicago. III.

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

I
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Sausis 10, 1927

Lietuvių Rateliuose
North Side

janli scenoj jau 
metų.

j Linkime jaunam muzikui 
kuosekmingiausios darbuotės.

—-Rep.

nuo daugelio'kių buvo išrinktas šios spul
kos advokatu ir vietiniai lietu
viai gerai jį žino, kad advoka
tūros darbą atlieka sąžiningai.

— Jifrgio Antanas.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad lapkričio 20 d. (1926 
metais) Adomaičiai savo hute 
(3308 Evergreen avė.)' buvo 
surengę vakarėlį paminėti sa
vo dukters šešiolikos metų su
kaktuvėms. Minėtam vakarėly 
svečiai sumetė 20 dolerių Lie
tuvos našlaičiams. Auka buvo 
įteiktu J. Lapaičiui pasiųsti 
Lietuvon. Aukų J. Lapaitis 
urnai pasiuntė Lietuvių Moterų 
Globos Komitetui Kaune. Da
bar jisai iš minimo komiteto 
gavo sekamo turinio laiškelį: Į

1926 m. gruodžio mėn. 22 d.
(jerb. .L Lapaičiui,
1739 S. Halsted st..

Chicago, 111.
Gerbiamasai

Liet. Moterų Globos Komite
to ir našlaičių vardu turiu gar- 
l.js dėkoti Tamstai ii’ p. Ado- 
inaičiams už prisiųstus dėl mu
sų našlaičių 200 litų. Sunaudo- 
sirn tuos pįnigus kuo tiksliau
siai. Linkime lamstai ir 
Adcmaičiams

Sausio 1 d. buvo surengta 
“surprise party” p.p. Talas- 
kams, 107*53 VVabash Avė. 
Įteikta dovaną virš $200 ver
tės—dining room setą, o ir sve
čių buvo virš 100. Surengi
mui tos “party” darbavosi p-ios 
A. Dumbrauskienė, J. Dam
brauskienė ir Venciuvįenė.

P-ai Talaskai yra labai dė- 
kingi rengėjams ir svečiams 
už malonią ir linksmą “party”.

—A. Jogminas.

Pranešimai

REIKIA MRRININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ 

AMBiTlNGIVYRAI Tr 
MOTERYS

PARDAVIMUI NAMAI-2EME MOKYKLOS

P* 
ir Jų dukreliai 

sveikatos, li’nkjj- 
ir laimingų Nau- 
panele Adomai-

mo gyveninio 
jų Metų! Lai 
tytė nuga laimingai ir lai būna 
džiaugsmo šaltiniu Tėveliams 
savo ir mums čia Lietuvoje.

Su augšta pagarba
E. Klevinskienė, 

L.M.G. Komiteto Reikalų 
Vedėja

Užsigeidė pasipinigauti
Koks tai Bemnrd Kantor, iš 

Rosolando ar Kensington. užsi
geidė pasipiniyav.ti iš Naujie
nų, už vesdamas prieš jas bylą. 
Mes* der nespėjom? peižiūrėti 
tos bylos ir nežinome kuo mi
nėtas asmuo remia savo skun
dą, bet iš “summons”, kurį gavo 
me pereitą šeštadienį, matome, 
kad jis reikalauja $25,00(1. už 
kokią tai “damage”.

Naujienų vedėjai su Bernad 
Kantor nėra turėję jokių reika
lų ir yra tikri, kad jam jokios 
skriaudos nėia padarę, 
tas žmogus 
Naujienų?

Išsiteiravus 
rius sužinota,
koks tai keliaujantis 
jas, kuris tenai lietuviams par 
duodąs moteriškų rūbų materi
jas. Sako, daugiausia biznj 
darąs iš lietuvių. Toko taipgi 
sužinoti, kad prie to darbo, t. 
y. skundimo Naujienų, jj 
gundę vietiniai komunistai.

Tai ko 
prie

pas roselandie- 
kad Kanto r yra 

pardavė-

pri-

Roseland
Pereitą šeštadienį vietos 

I). “Aido” choro nariai buvo 
surengę savo mokytojui, p. J. 
Kenstavičiui “surprise party”. 
Susirinko virš 100 žmonių, ne 
vien choro narių, bet daug ir 
šaip svečių, nes p. J. Kens
tavičius yra labai populiaris, 
ypač taip vietos jaunimo. Su
sirinkę skaitlingi svečiai pava
karieniavę linksminosi iki ryto. 
Betai kada būna tokia linksma 
“party”, kaip ši. Daug jauni
mo, o ir patys aidiečiai-aidie- 
tės yra linksmus, vaišingi, mu- 

nonės, tad visi touei 
taip smagiai laiką ir praleido. 
Savo mokytojui vėliau aidiečiai 
įteiks pritinkančias, kaipo mu
zikui, dovanas.

P-as J. Kenstavičius yra dar tai kalbėtojų atsirado daugiau 
visai jaunas vaikinas, gimęs ir negu

’oselande. Nors jaunas'sakė, 
tėra, bet jau pasižymėjo mu-!geri, 
zikoj ir dabar yra netik I^MD. kuris 
“Aido” choro vedėjas, bet ve- buvo 
da ir didelį svetimtaučių simfo-1 kurie 
ninį orkestrą. Be muzikos, p. tynių

LM

CKEHAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, Mtenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30; išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Namai pardavimuiVAŽIUOJU Į KALIFORNIJĄ

Priverstas esu * greitai par
duoti savo puikiausiai įrengtą 
restauraną Bridgeporte. Biznis 
yra išdirbtas per daugeli metų. 
Kas greitai atsišauks ir pa
siūlys Rinkamą kainą, tam ir 
parduosiu. Paskubėkite, jei no
rite įsigyti x gerą ir pelningą 
biznį.

3103 So. Halsted St.

2 NAUJI mūriniai namai, 6 Ir 6 
kambarių, aržuolo trimlngas, karš
tu vandeniu apšildomas, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, graži vie
ta, namas randasi 6734 S. Maple- 
wood avė. Namas rhndasi 6653 So. 
Talmnn nve.

Mes turime vietos musų ofi
so -skyriuje dėl keleto rimtai 
protaujančių, inteligentiškų vy
rų ir moterų, pagęidaujama lie
tuviškai kalbančių, su patyri
mu arba be patyrimo, pilnam 
arba dalinam laikui. Jei jus 
seksite instrukcijas ir (ciksite, 
mes galime tikrai jums paro
dyti geriausią real estate par
davimo propoziciją UJiicagoje. 
Ekspertai manageriai išmokins 
jumis biznio ir galutinai už
baigs jūsų surengtą pardavimą. 
Geras komišinas, elektra bonai, 
privatiški automobiliai jums ir 
jūsų prospektams. Suteikiama 
didžiaus’is koperavimas.

Popu Haris reikalavimas mu
sų South Side savasčių, netoli 
ir prie geros transportacijos, 
pigiomis kainomis, aprubežiotoj 
vietoj, pilnai įrengta subdivi- 
zi.įa su cementuotomis’ gatvė
mis, gražus parkai, gražios švie- 

naujas golfo 
’’Audi-1 laukas, miškų auginimas, Ca- 

’Ppl .?• A Msiian- lumet upė ir keliai arti ir prie
nsi direktoriui ir draugijų | x , . . . w ~ .
, nes yru daug rei 

—. —Letukas, sek r.

KIEK KAINUOJA 2.MCGUI PRA 
LEISTI $100.01)?

Atsakymą*: ŠIUO 00 ant syk 
16.00 j metua per visą

dole- 
cen-

GABUS LIETUVIS

Naujienų. Suulka. 
$6.00 gryno pelno ant

Levan F. PilsuckI

SPL’LKA. FYalMed St.

au sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 

jusu

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
ių ir kiekvienas centas atlieka 
Hin tikra darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiam* 
šjnitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padft- 
tumėt juos j banką ar soulką?

Naujienų. Sęulka. uždirba po
* . I kiekvieno

$100.00 — pamislyk kiek Jūsų 
šimtus uždirbtu jei laikytumėt Ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie* taupymo bud 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

EXTRA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu j kitą 

biznj buČernę ir grosernę. Fikčeriai 
— pirmos klesos. Stakas — didelis. 
Turiu parduoti greit ir pigiai. Prie
žastis pardavimo —J neturiu patyri
mo tame biznyje.

5124 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI dclikatesen, sal
dainių, cigarų krautuvė, visokių 
tautų kolonijoj. 4 kambarių flatas 
ir krautuvė, $35 rendos. Išvažiuo
ju ant farmų. 5122 Princeton avė.

PARDAVIMUI grosernė. Vieta 
apgyventa lietuvių ir rusų. Turiu 
parduoti, nes viena negaliu vesti 
biznio — vyras pasisalino. 561 W. 
14th St.

NAUJAS Taurinis namas 5 ir 5 
kambarių, maudynės, elektra ir vi
si parankamai, karštu vandeniu 
apšildomi ant plrYno floro. Namas 
randasi 4637 S. Washtenaw avė.

VIENI,! melų senumo namas, 6 ir 
6 kambarių, aržuolo Ironingas, 
karštu vandeniu apšildomas ant 
pirmo floro. Lotas 37yl25. Par
duosime pigiai. Namas randasi 
Brighlon Parke.

Ar Jus Norite
ilidesnj užmdkesnį/ geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite’ mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos v Amato.

4 pagyvenimų mūrinis mumis ant 
kampo, tik baigiamas budavoti, vis
kas bus įtaisyta pagal vėliausios 
mados. Namas randasi S. E. kam
po ant 66 Rockwell St.

4 PAGYVENIMŲ namas ant kam- Praktiškos pamokos ant kostumerių 
po prie Mar(|iictte Park, gera ran- karų duos jums galę greičiaus ir ge
da. gera vietų. Parduosime pigiai 
Namas randasi 6602—04 South S 
Louis avė.

Chicagos Lietuvių Auditorijos
Bendrovės direktorių ir draugijų1 sos a-nįviu 
atstovų susirinkimas įvyks pirma-''. . •’
dienyj, sausio 10, 7:30 v. v.,1'* "“ 
torijoj, 
kykit v 
atstovai, 
apsvarstymo.

Roseland. — Draugijų Sąryšio de
legatų metinis susirinkimas įvyks 
Sausio 11 d., 7:30 v. v., Aušros kam
bariuose, 10900 So. Michigan Avė. 
šiame susirinkime bus renkama val- 

1 dyba, knygiai ir įvairios komisijos,
vrn vion-is iš dnmtelio mii<n To<,ftI ‘<e,eKatai ir delegatės seni iryra vienas is aaugeno mn.>ų naujai igrinktl atsiiOnkykite paskirtu
gabių jaunuoli i, kuris prasimu- laiku.
še sau kelią ir jau augštai pa
siekė moksle.

Tamašauskas, Sek r.

‘Gimęs jis y^i DeKalb, III., 
kur pradinę mokyklą lankyda
mas buvo Naujienų vietos 
agentas ir išnešiotojas. Prieš 
10 metų atvyko . Chicagon ir 
čia baigė ILarrison Technical 
High School inžinerijos kursą; 
paskui lankė Grane Junior Col- 
ledge, kur gavo Associate in 
A'rts ir Mechanical Engineering 
laipsnius. Jis yra netik geras 
inžinierius, bet ir .-.viotorius ir 
karininkas. Jis yra L N. G. 
leitenantu ir pagelb. militarinioj 
instruktoriaus Crane kolegijoj. 
Be to jis yra Bell Press spaus
tuvės manažerius. Gyvena jis 
prie 1839 S. Galifornia Avė.

Tečiau tuo ką atsiekė jis dar 
nepasitenkina, bet siekiasi au- 
i-ščiau ir manu neužilgo stotį į 
West Point karininkų mokyk
la, kad galutinai atsiduoti ka- 
rio gyvenimui

L. S. S. 4 ku. metinis susirinkimas 
įvyks sausio 11 d., š. m., 8:00 valan
dą yakare, Raymond Chapel, 816 W. 
31st St., Chicago, III. Kadangi šis 
susirinkimas esti metinis kuopos su
sirinkimas, tai, žinoma, yra daug 
svarbių reikalų. Todėl čia kviečiu vi
sus ir vos atsilankyti. Be kitų svar- 

• bių reikalų, bus delegatai renkami 
J L S. S. VIII konferencija, kuri įvyks 
’ i 16 d. sausio, š. m.

Bukite visi.
— Fin. Sekretorius:

iknllų,g(lel| * Pftt elektrinės Illinois Central 
I stoties, mažiau negu 30 minu
čių nuo vidurmiesčio.

Pamatymas yra įsitikinimu, 
atvažiuokit ir pamatykit patys, 
džiaugsitės, kad taip padarėt. 
Jums nereikia būti patyrusiu 
salesmenu, tik šiaip sau žmo
gumi, kuris gali pasakyti tie
sių tiesiausiai — musų savas
tys pačios parsiduoda —. mu
sų pasiūlymas patiks, kad ir 
skeptiškiausiam žmogui. Atsi- 
šaukit tik nuo 12 iki 2 ir nuo 
6 iki 8 vakare.

PABDAVIMUl bučernC ir nro- 
sernf, daroma geras biznis, prie 
biznio gatvės, netoli Western Elec
tric. I’ardnviino priežastis — liga 
šeimynoj. Turime 2 krautuves, ne
galime abiejų gerai prižiūrėti.

2097 S. Cicero avė.
CICERO, ILL.

PARDAVIMUI bekėrnė, geras biz
nis, turi būt parduota tuojau.

2005 \V. 19th St.

PARDAVIMUI LENZ 
AIT1EKA

Krautuvė, skiepas ir 6 kambarių 
flatas, 2 karų mūrinis garažas, 1 ’/2 
loto daržas. Stakas vertas $5200, 
fikčeriai $2800. įplaukų $50 į die
ną. Pardavimo priežastis — mirtis 
moteries. Geras lysas, rendos už 
visą namą $125 j mėnesį. Galit pil
nai apžiūrėti, cash už viską $3000. 

2250 W. 69 St.

Cicero
Triukšmingas susirinkimas

valdyba tapo 
ta pati, nors 
tapo išrinkti 
Laike valdy-

Sausio 4 d. Uetuvių Liuosy- 
bės svetainėje, įvyko metinis 
susirinkimas Lietuvių Skolini
mo ir Budavojimo Draugystės 
(Lithuanian Building and I.oan 
Ass’n), arba kaip lietuviai pa
pratę vadinti, “Spulkos.” 

šiems metams 
išrinkta beveik 
apie penki nariai 
direktoriais nauji.
bos rinkimų publika užsilaikė 
ramiai ir diskusijų mažai buvo, 
nes beveik visi žinojo, kuris 
geriau gali patarnauti draugijai 
ir atlikti savo užduotį, tai ir 
balsavo už tuos žmones, kurie 
yra gabesni.

Vėliausios ir smarkiausios 
diskusijos buvo laike minėtos 
draugystės advokato rinkimo. 
Kadangi nubalsuota buvo duoti 
progą kiekvienam nariui išreik
šti savo nuomonę apie advoka
tus, kuris geras ir kuris ne,

buvo tikėtasi ir visi pa- 
kad visi advokatai yra 

bet reikia balsuoti už tą, 
kam patinka. Diskusijos 

ant tiek karštos, kad ne
manė, jog prieis prie peš- 

. Buvo prieita prie to, kad 
J. Kenstavičius dar siekiasi ir kiti ir balso nebeprašę ir kal- 
augštesnio mokslo ir, kaip gir-'bėjo po keturias ypatus ant sy- 
dėjau, ketina neužilgo stoti ^io.
universitetan. Sekantiems metams minėtos

Jo tėvai taipjau darbuojasi'draugystės advokatu tapo iš
rietos draugijose, o ypač jo rinktas advokatas K. Gugis. 
motina, kuri yra pasižymėjusi Prieš jj didelės konkurencijos 
scenos darbuotoja, besidarbuo- nebuvo, nes jis jau keletą sy-

Ofiso Skyrius
BRANIGAR BROTHERS 

3400 W. 26 St.
CO.

PARDAVIMUI barbernė —biznis 
išdirbtas per daugeli metų. Nepra
leiskite progos. 4556 So. Paulina St.

13th VVardo Regular Refrublikoniš- 
kas Kliubns laikys savo susirinkimą 
Utaminko vakarą Sausio (Jhn.) 11 
d., 1927, 8 vai. vakare, J. J. Ežerskio 
svet., 4600 So. Paullha 'St:

Pranešimas Brighton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Ęrighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
anielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
nori** gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais rer išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinia žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė.. Tel. Prospect 1887.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI
DUOSIU $5 tam, kas praneš 

apie Dom. Stolpiną. Domini- 
kas Stulpinas pirmiau gyveno 
Chicagoj, o dabar prasišalino. 
Dirbdavo po restaurantus už 
veiterį ir kukorių. Amžiaus apie 
35 metų, aukščio 5 pėdų 8 co
lių. šviesaus gimio, mėlynos 
akys, šviesus plaukai; kalba už
kąsdamas žadą arba mikčio
damas. Ant kaires pusės pažan- 
džio randasi duobė. Meldžiu 
pranešt. Joe Smith, tel. Hay- 
market 0433. 1116 Washington 
Blvd., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Petro Žonsičio paei
nančio iš Žonsičių kaimo, Šilalės valš- 
čiaus. Pirmiau jis gyveno Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
pažįstanti praneškite jo adresą.

JUOZAPAS BUKAVECKAS 
1332 Wentworth Avenue 

Chicago, III. i

ji

/

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris su ne

dideliu kapitalų, arba parduosiu 
krautuvę su visais rakandais, ta
bako, saldainių, groserto ir notion. 
Esu viena, negaliu apsidirbti. 
3551 S. Halsted st.

SIŪLYMAI KAMBARIU
HENDON 4 kambarių flatas.

Elektra, gazas, ^maudynė.
4441 S. Campbell avė.

ANT rendos 5 kambarių flatas, 
ant 2 floro. šildomas su pečiais.

7250 S.’ Washtenaw avė.
—i----- ------ ”— ..........

ANT rendos moderniškas kam
barys, vienam ar dviem vaikinam. 
Karštu vandeniu apšildomas ir vie
nam karui garažas. 6551 So. Tal- 
man st.» Hemlobk 3740.

REIKIA DARBININKįJ
MOTERŲ

PARDAVUSIU! grosernė. 
nas biznis, gera proga, pigiai 
pirkti.

Kreipkitės
3232 So. Lowe Avė. ./

Se- 
nu-

REIKALINGA r senyva moteris 
našlė, kad ir su tlviem vaikais. 
Darbas ant fanuos stubą apžiūrėti 
prie mažos šeimypos. Platesnių ži
nių suteiksiu per, laišką. Rašykit 
šiandien.

JOE UNITUS
R. 1, Scottville, Mich.

HEIKALINGA moteris prie namų 
darbo. 2300 \V. North Avė. Anni- 
tage 1322.

REIKIA patyrusių operator- 
kų ir rankomis siuvėjų ir beis- 
terkų prie moteriškų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adoniu St.

. —T." J1 1 l.’!!!!L. J 1 ■

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

SAI45SMENŲ

Ir dalinam laikui darbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Aš 
nurodysiu jums, kaip galit už
dirbti daug pinigų. Išmokinsiu 
jumis kaip dirbti ir dirbsiu sy
kiu sų jumis. Pažinimas anglų 
kalbos nebūtinai reikalingas. 
Atsišaukit nuo 11 ry^ouki 
vakaro, panedėly, utarninke 
ba, seredoj. Klauskite:

Mr. MAGDICK, Vedėjas 
Foreign Dept. Room 660 

First National Bank Bldg.
31 So. Clark St.

8 
ar-

REIKALINGAS bučeris. Atsišau
kit 3307 So. Wallaęe St.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas vertas $700, už 

$110, sykiu 90 rolėlių ir benčius, $50 
ea»h ir po $10 atsakantiems žmo
nėms. 6512 So. Halsted St., Ist fl.

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklį pianą už <$110, cash $50, 
kitus po $10 į mėnesj. Pasirtiatykit 
su Barney Kaspuska, 6136 South 
Halsted st., 1 fl.

PABDAVIMUl ' grosernė ir 
bučernė su kampiniu namu, yra 
5 flatai, garažas dcl 3 karų, 
geras biznis.

Kreipkitės:
3001 Union avė.

PARENDAVOJIMUI kambarin vie- ,____________________ ___________
nam ar dviem vaikinama. Matyti ga- PARDAVIMUI coffec shop, yra 
Įima nuo 5:30 vakare. 934 W. 29th barai ir kiti fikčeriai. Parduosiu 
St., 2nd fl. front. pigiai. 514 W.<18 St.

——*

NAMAI-2EME
Nauji Namai

Mes šituos namus įgalini mainy
ti ant mažesnių ar didesnių namų 
arba lotų- .Jeigu tamstos neifcsirink- 
tiimet is tų musų namu, tai mes 
pabudavosime kokis tik tamstom 
patiks.

Jokantas Bros.
i

4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI per savininką 
nauja krautuvė, 25x60 ir 6 kam
barių flatas viršuj, .sekamas nuo 
N. W. kampo 59 St. ir Sacrainen- 
to avė. Kaina ir jšlygos labai pri
einamos.

šaukit
Prospect 8588 arba Prospect 9875

PARDAVIMUI • 2 flatų medinis 
namas, 6 ir 6 kambariai, elektra, 
maudynė. Namas' randas 740 W. 
48 PI. Galima pirkti, tik $1000 įmo
kėti. Arba mainysiu ant ko nors.

Kreipkitės:
.1. Wilichko /

6634 So. Maplewood avė.

Ateities Teatrui Vieta 
Geriausis Bargenas 

South West Side
Šiaur Rytinis kampas 56th PI. 

I ir Crawford Avė. .125x103 Craw- 
ford Avė. yra išcementuota šį 
metą. Teismas yra įsakęs panai
kinti bilą liepos mėnesyj perei- 

I tais metais. Karų linija eina nuo 
■ Marąuette Rd. iki Archer Avė., 
kaina • $125 pėdai, pusė cash.

Kelioliką naujų muro namų OConnor << Co., 847 E. 
gatavų apsigyvenimui, randasi ‘.St., Tel. Stewart 7144. 
pas mus pardavimui.

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški įrengi-

PARDUODU 3 flatų po 6 kam
barius muro namą, gasas, elek
tra, maudynes. 1 flatas tuščias 
parendavojimui. Turiu greit par-

mai ir nepaprastai geroj vietoj, duoti, nes išvažiuoju į Lietuvą.
6319 So. Sangamon St. 

Tel. Midway 2866$1,500.00 įmokėti, o likusią 
sumą kaip vendą, po $60.00 i 

r2s“endos atneša 1,0 $9°00 MORTGEČIAI-PASKOLOS
' z

4-rių augštų muro namai jau 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago- 
je.

Kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu {mokėjimu.

_— ------ i
Keli muro'namai po 5 kam

barius mainui ant farmų'ar lo-/ 
tų.

Visos šios sąvastys yra ge
riausia pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai -Į 
ku *

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
i vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. BakŠevičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

Pirmi Morgičiai
Investuok savo pinigus j pirmus sau 
gius aukso morglčius ir gaukite Še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi* 
nigus. Geriausi patarnavimą gausite 
pas 1

Jusliu Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Gana! 1678 J

MOKYKLOS

MARQUETTE MANOR | 
Pardavimui 8 flatų mūrinis na
mas 90 pėdų kampas, garu šil
domas, aržuolu trimotas, labai —1—~ 
geroj vietoj, vienas blokas nuo1 
63rd St. 2-7, 2-4, 4-5 kambarius.1 - ------
Rendos $579 į mėnesį. Greitam' DVI LIETUVAITĖS 
pirkėjui kaina labai prieinama.1 Mokina visokius šokius. Valandos 

. i*. ' nuo 10 vąl. ryto iki 2 po pietų ir va-KreipkitAs prie savininko. karalĮ1 nao 7 jki 9. Nedsi8ieniaifKreipkitės prie savininko.
2537 W. 63rd Street 

Krautuvė

karais nuo 7 jki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
lim. Darbą surandame. ’$20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. • Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

16t7
AUTO ENGINEERING 

SCIJOOI. 
W. Madinon Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Cicerog Krautuvė. 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

T

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
■t ■ CHICAQO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu a p rok avimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
-r “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosovelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
s£en, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas, Geras pa t ar 
navtraas, žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So. State St.
T

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš Virtuvių, kur duoda 

užganėdlnimą. (vedam elektros Ura
tus, motorus, taigom elektros reik
menys, fikčerius ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452

i—

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugel) metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kaihomi$, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš- CQQ Efi 
margintas setas
Gražus Jacųuard CO
setas $OCiwU
Ir daugelis kitų gerų bargenų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Ūpholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

MECHANIKAS garažų, wc)ding, 
kalvis, taisytojas, M. Goeis, 

154 Wooster Avė., Akron, Ohio.

*


