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Kauno fašistai mušė 
žydą, pataikė sau

Latvijoj fašistai taipjau 
bandė daryti “putšą”

Latvija daro sutartis su 
soviety Rusija

Anglija su Francija raukosi dėl 
irimo jų planų sudaryti bufe- 
rą prieš SSSR.

MASKVA, sausio 23. —De
rybos dėl proponuojamų dviejų 
sutarčių tarp Latvijos ir sovie-i 
tų Rusijos prasidėjo iš naujo.

Naujasis Latvijos užsienio

Latviai daro prekybos ir nepuo
limo sutartis su Rusija

Pjudymas prieš žydus pa
veikė pačią Lietuvos fa- 

šisty valdžia
KAINAS, sausio 23.— Val

džios organe “Lietuvoj” Iš
spausdintas straipsnis, kuriame 
atakuojami žydai už tai, kad 
jie reikalaują užsienio pinigų, 
tuiėjo visai nelauktų pasek
mių. laetuvos valstiečiai ėmė 
tuojau reikalauti užsienio pi
nigų, pareikšdami. kad kitaip 
jie n^. parduosią savo produktų.

Klerikalų fašistų valdžia ban
do dabar laminti ūkininkus ir 
įtikinėti juos, kad žydai visai 
nereikalaują užsienio pinigų,' 
jie mielai imą lietuviškus litus I 
ir centus.

SSSR protestas Ffaucijai 
dėl Besarabijos

MASKVA, sausio 23. — So
vietų Rus*j/, pasiuntė Franci
jai notą kurio* pareiškia, kad 
Rumanija laikanti užėmus Be
sarabiją priešingai elementari
niams tarptautinių teisių prin
cipams. priešingai formaliniai 
1918 metų sutarčiai tačp Ru- 
manijos ir sovietų Rusijos ir 
priešingai Besarabijos žmonių 
norui, kurį jie daug kartų yra 
pa re.

S.ivo nota sovietų valdžia 
protestui ja prieš ką tik pasi
rašytą Francijos Rumanijos 
lUtartį. Sovietu valdžia sako, 
kad tąja sutartim Francijos 
valdžia palaikanti plėšrias ag
resingas Rumanijos tendencijas, 
garantuodama jos status (juo.

ATŠAUKIA ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ CIGARETUS

TOPEKA, Kansas, sausio 23. 
— Atstovų butas 83 balsais 
prieš 35 priėmė sumanymą pa
naikinti įstatymą prieš cigare- 
tus. Per dvidešimt metų ciga- 
retų pardavinėjimas Kansas 
valstijoj buvo užgintas.

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 į 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.

Latviy fašistai buvo 
pasigrobę miestą

Karininkas Olin su 40 kareivių 
padarė “putšą’, bet veikiai 
buvo sugaudyti.

RYGA, Latvija, sausio 23.— 
Praeito penktadienio rytą, apie 
6 valandą, latvių armijos lei
tenantas Jahnis Olin, pasiėmęs 
keturiasdešimts kareivių, pa
grobė Vendeno mieątą, turintį 
10.000 gyventojų, šiaurinėj Lat
vijos daly, ir laikė jį sav) 
rankose per keletą valandų, kM 
pagalinu atvyko kitas latvių 
garnizonas ir “putšistus” areš
tavo.

Karo ministerija tuojau pra
dėjo tardymą.

Atvykęs į Vendeną Įeit. Olin 
• su savo buriu užėmė pašto ir 
telegrafo įstaigas ir geležinke
lio stotį ir išlipdė visur pro
klamacijas. skelbiančias, kad 
miestą paėmę Latvijos fašistai 
ir kad miestiečiai laikytus ra 
miai.

Latvių fašistų vadai užsigi
na, kad jie nieao bendra su 
“putšu” neturį. Jie sako, kad 
Įeit. Olin savo žygį nudaręs vei
kiausiai būdamas girtas.

Latvių biznio žmones remia 
savo naują socialistinę valdžią, 
kuri dabar užsigavus išnaikinti 
plačiai įsivyravusias suktybes 
ir grafą ir atskirti politikie
rius nuo biznio.

[Kitas pranešimas iš Rygos 
per Berliną sako, kad Įeit. Olin 
su savo banda buvęs paėmęs 
Valmaro miestą, Rygos-Talino 
geležinkelio • linijoj, o taipjau 
Janparto stotį.]

11 studentę žuvo trauki
nio buso kolizijoj

TAiLOR, Tex„ sausio 23. 
Netoli nuo Round Rock vakar 
greitajam International Great 
Northern traukiniui užgavus 
autobusą, kuriuo būrys Baylor 
Universiteto studentų važiavo, 
vienuolika studentų buvo vietoj 
užmdšti, o dvylika kitų pavo
jingai sužeisti.

Studentai, basketbolo kuopos 
nariai, specialiniu autobusu va
žiavo į Austiną žaisti su Texas 
Universiteto basketbolininkais. 
Del tirštos mig-los autobuso šo
feris nepastebėjo atlekiančio 
traukinio,, ir įvyko katastrofa.

Nikaraguos Diaz vėl 
siūlo liberalams taiką

MANAGNA, Nikaragua, sau
sio 23. — Nikaraguos konser
vatorių valdžios' prezidentas 
Adolfo Diaz vakar vėl pasiūlė 
liberalams susieiti konferenci- 
jon ir bandyti daryt taiką.

Diae pabrėžė, kad jis esąs 
priešingas tam, '• kad svetimi 
kraštai butų taikos darytojai 
Nikaraguoj.

RUSAI NEAT.SIGINA VILKU 
I RYGA, sausio 23. - Del di
delių šalčių Rusijoj žmonės ne- 
beatsigina vilkų. IŠ Samaros 
praneša, kad toje gubernijoj šią 
žiemą vilkai sudraskę apie 30,- 
000 naminių gyvulių.

reikalų ministeris, socialistas 
Feliksas Cielens, savo kalboj 
pasakė, kad Latvija, dėl savo 
geografinės padėties Pabaltijy, 
nebusianti barjeras, bet ji ga
linti būt tiltas tarp rytų Euro-
pos ir išorės pasaulio.

Iš viso atrodo, kad abidvi 
sutartys bus padarytos ir pa
sirašytos. . Anglijos ir Franci- 
jos planai ir siekimai sudaryti 
Pabaltijo federaciją, susidedan
čią iš Lenkijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Suomijos kaip 
buferą tarp sovietų Rusijos ir 
vakarų Europos tuo būdu bus 
sukiužę. Prekybos sutartis 
duos Rusijai patogų kelią į 
neužsalančius Baltijos latvių 
uostus.

Tos atskiros politinės ir pre
kybos sutartys su Maskva da- 
bas diskusuojamQs Rygoj. Pir
moji yra nepuolimo sutartis, 
panaši į tas, kurias sovietai 
jau yra pasirašę su Turkija. 
Vokietija, Afganistanu ir Lie
tuva, —sutartys, kurios taip 
stipriai erzina Tautų Sąjungos 
diplomatus.

Pasirašymas prekybos sutar
ties su Lietuva pastarajai bet
gi nedavė tų vaisių, kurių ji 
tikėjosi. Bet priežastis to vei
kiausiai buvo pastarasis per
vartas Lietuvoj [klerikalų fa
šistų sąmokslas ir nuvertimas 
smurtu demokratinės Lietuvos 
valdžios.]

Naujosios Latvijos valdžios 
politika pakrypus daugiau į 
Rusiją, m* kad į Lenkiją, kuri, 
Anglijos ir Francijos remiama, 
iki šiol dominavo Pabaltijo si
tuacijai.

“Musų pertraktacijos su so
vietų Rusija sukėlė kai kur pali- 
tinių dulkiu ir įtarimų’’, pasa
kė Latvių užsienio ministeris 
Cielėns. “Bet tai ^yra tikriau
sias kelias į. taiką ir politinį 
pastovumą. Tai nėkiek nesi
priešina tai taikai, dėl kurios 
Tautų Sąjunga stengias. Kol 
sovietų Rusija nėra Tautų Są
jungos narys, jos kaimynai sa
vo taikos problemas turi su ja 
išsispręsti. Musų politika yra 
gyventi sandaroj su Rusija, su 
kitais savo kaimynais ir su vi
su pasauliu.”

W. Va. atmetė obsku- 
rantų bilių

CHARLESTON, W. Va., sau
sio 23. —Valstijos atstovų bu-
tas 21 balso dauguma vakar 
atmetė bilių, kuriuo norėta už- 

i ginti evoliucijos mokslo dėsty
mas tos valstijos mokyklose.

PERŠOVĖ ŽMOGŲ
Lapkričio mėn. 26 d. apie 20 

vai. savo bute per langą neži
nomo piktadario iš revolverio 
sužeistas pik Dacius Juozas, 
gyv. Kalnėnų kaime, Telšių vi. 
ir apskr. Kufipkos pataikyta j 
nugarą. Sužeistas pil. Dacius 

• nugabentas Telšių miesto ligo- 
. ninėn.

i

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Ruclyard Kipling, garsus ang

lų rašytojas, kuriam gruodžio 
30 d. sukako 61 metai.

Meksikos “krikščionės” 
išvijo amerikietes

Jaunų Moterų Krikščionių Aso
ciacijos mitinge kilo peštynių 
tarp meksikiečių ir amerikie
čių dėl politikos.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 23.— Jaunų Moterų Krikš
čionių Associacijos generalinia
me mitinge kilo didelio triukš
mo ir1 pagaliau peštynių tarp 
trijų f akcijų—tarp amerikiečių 
moterų, meksikiečių, remiančių 
prezidento Calleso valdžią ir 
jos politiką, ir meksikiečių ka
talikų moterų.

Meksikietės moterys katali
kės smerkė Jungtinių Valstijų 
prezidentą Cooledgeą, valstybės 
skyetorių Kelloggą, o taipjau ir 
Meksikos prezidento Calleso 
valdžią. Meksikietės, remian
čios savo dabartinę valdžią, 
gynė prezidento Calleso politi
ką, bet taipjau atakavo Jung
tinių Valstijų valdžios elgesį su 
Meksika, tuo tarpu kai Ameri
kos patriotės šoko ginti savo 
vyriausybę, o smerkti Meksiką. 
Besiginčydamos moterys taip į- 
kaito, kad galų gale ėmė muš
tis. Amerikietės pabėgo, pa- 
reiškusios, kad daugiau Meksi
kos Jaunų Moterų Krikščionių 
Asociacija tegul nebelaukianti 
amerikiečių paramos.

MASKVA, sausio 23. — 
Francija užtikrina sovietų Ru
siją, kad ką tik pasirašyta 
Francijos Rumunijos sutartis 
nesanti atkreipti prieš Sovieti- 
ją.

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies apsiniaukę, su ne
didele tempe* ataros atmaina; 
vidutiniškas mainą sis vSjąs.

> Vakar temperatūros bendrai 
buvo 30° F.

šiandie saulė teka 
iasi 4:55 valandą

Italai pultų Turkus, bet 
bijo Rusijos

Mussolini bando meilintis Mas
kvai, kad laimėjus jos nei- 
trahimą konfliktui atsitikus.

LONDONAS, sausio 23. — 
Pranešimai iš Turkų versmių 
sako, kad Italijos diktatorius 
Mussolini pasiūlęs čičerinui, 
sovietų užsienio reikalų minis- 
t erių i, tam tikrų pakinkių są
lygų, jei sovietų Ruriju sutiks 
laikytis visai neitrahai atsiti
kus kariško pobūdžio komplika
cijoms tarp Italijos ir Turki
jos.

ši žinia patvirtina pirmesnius 
pranešimus iš kitų šaltinių, kad 
Turkų ir sovietų Rusijos diplo
matija, veikianti bendrai Bal
kanuose prieš Italijos propa- 

• gandą, stipriai surūpinus Mus- 
solinį Prieš porą mėnesių pa

darytas Odesoj susitarimas 
tarp Rusų ir Turkų buvo stip- 

•rus smūgis fašistų diktatoriui. 
Turkai turėjo pasisekimo Grai
kijoj, kur santykiai dabar daug 

i pagerėja.

Brily visuotinio streiko 
atbalsiai

Darbo unijų konferencija apro
bavo generalinės tarybos at
šaukimą streiko.

LONDONAS, sausio 23.
Darbo unijų konferencijoj, ku
rioj dalyvavo 1,200 delegatų, 
milžiniška balsų dauguma pri
pažinta, kad generalinė taryba 
padarė gerai, atšaukdama vi
suotinį streiką praeitą vasarą. 
Delegatai, atstovaują 2,840.000 
darbininkų balsavo pritardami 
generalinės tarybos žingsniui, 
o delegatai, atstovauują 1,09 ,- 
000 darbininkų, balsavo prieš. 
Prieš balsavo visi kasyklų • 1‘ir 
bininkų ir medžio darbų darbi
ninkų atstovai.

Brity darbininkai laimėjo 
svarbią bylą

IX)N1)ONAS, sausio 23. — 
Darbo unijos vakar laimėjo di
delę kovą teisme, ka* teisėjas 
Eve atsisakė duoti samdyto
jams jų reikalaujamą “in- 
džonkšeną’, užginantį japų asis 
tentų unijai vartoti unijos fon
dus politiniams tikslams. Sam
dytojai taipjau reikalavo, kad 
teismas užgintų unijai mokėti 
duoki . s darbo unijų kongresui 
tol, kol kongresas tuos pinigus 
vartosiąs politiniams tikslams.

Astrachanėj 200 žveju 
sušalę 'r

IZ1NDONAS, sausio 23. — 
Daily Mail korespondentas pra
neša iš Maskvos, kad per bai
sius šalčius, kurie dabar atlan
kė Rusiją, Kaspijos pajūriu 
apie Astracraną. sušalę du šim
tai žvejų. Taipjau šimtai be
namių vaikų sušalę Ukrainos 
miestuose ir Krime.

Sprogimo kasyklose du 
darbininkai užmušti
ROCKFORD, III., sausio 23. 

— Scales Mound kasyklose, ku
rios yni kalnuose tarp Galena 
ir Dubuąue, vakar įvyko spro
gimas, kurio du darbininkai bu
vo užmušti, o trečias baisiai su
žalotas. Sprogimo metu kasyk
lose buvo tik keturi darbininkai.

Italijoj tik fašistai galės 
būt mokytojais

Susekti priešfašistinėj darbuo
tėj profesoriai ir mokytojai 
bus šalinami.

ROMA, Italija, sausio 23. — 
Italijos fašistų vddžia paskel
bė nauja dekretą, kuriuo einant 
nė ivenas asmuo, nepritariąs 
fašizmui, negalės būt profeso
rium universitetuose nė moky-i 
tojum mokyk’ose. Kiekvienas | 
profesorius ar mokytojas, su
sektas kaipo fašizmo priešas, 
bus pašalinamas iš virtos.

Be to mokyklos, kologi jos ir I 
universitetai, kuriuose bus “mo-1 
koma negerbti esamos Italijos' 
socialinės sistemos įstaigų iri 
principų”, gali būt valdžios vi ’ 
sai nuždaryti.

Šeši žmonės žuvo namu 
ekspliozijoj

TOLEDO, Ohio, sausio 23. — 
Vakar čia vienuose dviejų auk
štų muro namuose įvyko du pa-į 
vymui sprogimai, sudraskę trio-1 
besį ir pagimdę gaisrą, kuris su- ■ 
naikino dar ir antrą šaly Stovė
jusi dviejų aukštų triobesį. Kiek 
žmonių žuvo, kol kas tikrai ne; 
žinia, bet iš degėsių jau išimta! 
šešių asmenų labai apdegę kū
nai. Penki kiti asmenys buvoi 
skaudžiai sužeisti.

Ekspreso darbininkai 
laimėjo daugiau algos
ATLANTA, Ga., sausio 23. — 

American Federation of Express 
Workers ir Southeastern Ex- 
press kompanija vakar pasirašė 
kontraktą, kuriuo daugiau kaip 
1,500 ekspreso darbininkų gau
na daugiau algos.

ANGLIJOJ SUČIUPTA SLAP 
TI ITALIJOS AGENTAI

LONDONAS, sausio 23. — 
Britų vyriausybė sučiupo slap
tus Italijos agentus, bandžiu
sius įlįsti į Aimstrongo laivų 
statybos dokus Newcastle, ka
me yra statomi du submarinai 
Jugoslavijos valdžiai.

BALSŲ KLASTUOTOJAI TEI
SMO NUBAUSTI

PIITSBURGH, Pa., sausio 
23. —Už suktybes, papildytas 
per praeitus “primary” balsavi
mus, du rinkimų valdininkai 
buvo teismo pripažinti kalti ir 
nubausti, o kiti du kaltinami 
dėl tolygiu nusikaltimų ištei
sinti. Penktas kaltinamųjų yra 
pabėgęs.

PATARNAVIMAS x
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 Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE g-alima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paStą ifi 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. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

Lietuvos žinios.
Koperacijos Banko padėtis 

stipri ir gera
KAUNAS. [Lž]. — Lietuvos 

Finansų Ministerio parėdymu 
padaryta Koperacijos Banke 
revizija sąstate p. p. Matulai
čio, Galdiko ir Grėbliausko pa
sirašė revizijos aktą, kurio iš
vadoje pareiškė, 1) kad banko 
finansinė padėtis yra gana stip
ri ir gera, 2) kad bankas savo 
balanse turi užtektinai likvi- 
ditingų aktyvų, kurių realizaci
ja galėtų pilnai padengti visas 
banko skolas, 3) kad banko 
darbuotė pilnai atatinka jo už
sibrėžtiems tikslams remti 
savo narius — koperatyvus ir 
jų sąjungas, 4) kad banko rei
kalai vedami gana rūpestingai, 
kad jo išlaidos prisilaiko taupu
mo, nes personalas sumažina
mas ir banko administracija ir 
jo personalo atlyginimas paly
ginant ne perdidelis ii* 5) kad 
banko sąskaitybos knygos ve
damos švariai ir tvarkingai, ir 
kad knygos, dokumentai ir vi
sos banko, vertybės yra sau
gojamos gerai. 

/ _______

Žvėriškas išžudymas visos 
šeimynos

'KAUNAS. [LŽ]. — Gruo
džio mėn. 27 d. apie 9 vai. vak. 
Kėdainių apskr., Žeimių valse., 
Blauzdžių kaime nežinomi gal
važudžiai išžudė pil. šimotonio 
Juozo visą šeimą, susidedančią 
iš 6 asmenų: Šimotonio Juozo 
72 m. amž., jo žmonos Zofijos 
32 m. amž. ir 4 sūnų: Petro 13 
m., Balio 8 mt., Jono 6 mt. ir 
Stasio 4 met. amžiaus, šeimi
ninkas su žmona nukauti iš 
medžioklės šautuvo, vaikai gi 
nužudyti kinžalo pavidalo pei
liu. Išžudę visą šeimą, galva
žudžiai gyvenamąjį namą su 
lavonais padegė, bet subėgę 
kaimynai visus lavonus, išski
riant vieną vaiką, iš ugnies iš
nešė.

Vieton tą pat naktį išvyko 
Kauno kriminalinės policijos 
punkto vedėjas su valdininkais 
ir bendrai su vietine viešąją 
policija yeda stropų tyrinėji
mą ir sulaikyti galvažudžius.

NEVY YORKAS. sausio 23.— 
Žinoma vodevilių “žvaigždė,” 
Eva Tanguay, kuri yra kur 
nors tarp 50—60 metų amžiaus 
išteka už vieno-vengrų pianis
to, Allan Parado, kurs yra tik 
25 metų amžiaus.

IMPERFECT IN ORIGINAL >
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DOVANOS KONTESTANTAMSNAUJIENŲ
Naujienų” kontestą, išpildykite čia

Oulbranaen Prade Mark

Chicago, IIIChicago, III

GERBI AM ASIS-JI

BLANKA

Mano Vardas Pravarde

gavęs ne

1739 So. Halsted St., Chicago, III

- Peoples Furniture 
83 Archer Avenue,

gavęs 
gauti
111 A.

nema 
Bruns

At\vater-Kent Radiolai 
modelio imami iš Jos. F, 
3417-21 So. Halsted St.,Franshmans Masterpieco Ka

ilio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau £,450 balsų gali gauti šitą 
Bernard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina.... $200.00

Bernard up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Panatrope Radiolos imami iš — 
’. Budrik, 3417-21 South Halsted

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 
Konteste, kad laimėjus dęvanas. Prašau gerbiamo 
“NAUJIENŲ” Kontesto Vedėjo priimti mane į 
Kontestantus ir suteikti reikalingas informacijas:

Šitos Tutor komodes yra ima
mos iš Peoples Furniture Co., 
1922,-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicągo, 111,

Jacųuard parlor setas imami iš — Peoples Furniture Co., 1922 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Tudor konjodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 1,270 balsų gali 
šitą 4 tūbų Kailio, modelio 
Kaina .... ....... ........... ............

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 3,880 balsų gali 
šitą auksini laikrodėlį — 
“Cruahion”, balto 14 karato 
17 akmenų 
Kaina ..... .

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 2(5,000 balsų 
gali gauti šitą Kamball Giijiklj Pianą su vėliausiais ir ge
riausiais pagerinimais. Kaina .............................. $975.00

Šitie Kimball Pianai yra imami
Co., 1922-32 So. Halsted St. ir - 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas ^avęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto tremai yra rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

šie 4 tūbų Radio, modelio 111A 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, UI

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir pri- 
siųskite j “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite 
sekamai:

Kiekvienas kontestantas gavęs 
žiau 14,000 balsų gyli gauti šitą 
wick Panatrope 6 tūbų The Cordova sty- 
lius. Geras fonografas ir Radio. Kai
na tiktai ......................... .-x........  $450.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nęmažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina ........    l... $400.00

Šie Frizay setai imami iš - Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitą Bihinsvvtck Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu brangus 
fonografas ir Radio — be baterijų, be vielų, 
varomas elektros spėka. Kaina .... $900.00 
šita Panatrope Radiolas imamas iš — Jos. 
F. Budrik, 3417-3421 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas ga4ęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario setų — visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ............    $150.00

šie 7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iš — Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali bauti šita 
Atvvater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
jrengta. Kaina ................... $200.00

Atvvater Kent Radio imami iš J. F. 
Budrik, 8417-21 So. Halsted St., 
Cricago, III. •

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacųuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdrožtais frėmais ir 
apverčiamoms paduškaitėms. Kaina ...................................... $200.00

Gulbransen Pianai imami iš — Jos, 
Budrik, 3417-21 So. Halsted Street,

Jūsų darbų teiks Jums dideles dovanas kurios randasi čia sužymėtos. Didelių ir mažų kolonijų lietuviai stokite tuoj darban 
esamų Blankų ir siųskite j “Naujienas”, o gausite pilnų kontesto aprašymų; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

Kiekvienas kontestantas 
mažiau 2,580 balsų gali t gauti šitą 
puikią ant grindų pastatomą Lempą. 
Kaina .....................   $60.00

Šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 1177-83 Ai'cher Avė., Chicago, 111.

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au 
tomobilių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Wcstern Avė. 
Chicago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Freshmans Master- 
piece Radio — pilnai įrengtą. 
Kaina ............. :.... .......  $100.00

gavęs 
gauti 
Elgin 
aukso 

adjustmentų”. 
........  $100.00

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-Kent Radio, Pooley * mo
delio, Console Speaker, Kai- 

.. $60.00
Pooley 

Budrik, 
Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Gul
bransen Registruojantį Pianą — geros 
išdirbystes. Kaina ..................  $450.50

Kiekviena* kontestanUs gavęs 
nelaužiau 3,880 balsų gali gauti ši
tą Brunswick Fonografą, SeviUe 
modelio, labai gražaus bako. Kai
na ......... :............    $115.00

Sevillio modelio Fonografai ima
mi iš J. F. Budrik, 8417-3421 So. 
HalHad St., Chicago, UL'.

Kiekvienas kontestantas Kavę:
6 cilinderių, 5 pasažierių ir 4 durų Sedaną

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes
te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip tai:Automobilių, Radiolą, Pianą, Deimantinį Bruce- 
letą, Deimantinį žiedą, Deimanto Špilką, Parlor Setą, 
Lotą, Laivakortę į Lietuvą ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Komodę, Lempą, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykite šią žemiau 
esamą Blaką ir atsiųskite į “NAUJIENAS”.

nemažiau 46.200 balsu gali gauti šita puiku, nauja ir pilnai įrengtą Paige automobilių
Kaina ............ ............................... ................ . ................................ ......................... ........ $1,720.00

Suromskis, 5833 S. Western Avė., Ghicago, UI.
Kiekvienas kontentantaH gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitų puikų, naujų ir pilnai įrengtų Jewott automobiliu,

6 cilindcrių, 5 pasažierų Sedaną. Kaina ..... . .............................................................................................................. r........................ ...........................* $1,365.00
Jewett automibiliai imami iš stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. VVcBtcrn Avė., Chicago, III.
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MUSŲ MOTERIMS
į — Veda Dora Vilkienė ■ ■ ■■ ■

HELERIŲ SRIUBA

puodukai pieno
Sudėk dvigubai) puodan ir 

virk 20 minutų. Ištarpyk kita
me inde. Tris šaukštus sviesto, 
tris šaukštus miltų, druskos 
ir pipirų pagal skonies ir gerai

3

dūką valdžios Smetonos ir mai-

si maišę. Perkoik per sielą ir

duok su krekėsais.

STEKAS SU KEPTAIS 
OBUOLIAIS

Sumaišyk vieną šaukštuką 
druskos. */•> šaukštuko baltųjų 
pipirų ir 3 šaukštukus tarpyto 
sviesto arba lajaus iš jautienos. 
šiiu> mišiniu gerai ištrink 2 
svarų steką ir duok pastovėti 
20 minutų. Kepink ant ugnies 
padėjus ant dratinio seto iki 
iškeps. . Paduok stalu n su kep
tais obuoliais. Nulupk obuo
lius, supiaustyk rituliais, įmir- 
kyk pirmiausia pienai), paskui 
miltuose ir kepink ant skau
rados, *ri Ii uost* taukuose.

OYSTER STEVV

*2 kvortos oysterių (nuplauk) 
14 puoduko karšto pieno 
Duok greit užvilti. Pridėk

pirų. šaukštuko druskos, 
puoduko tnipinių baltos duo
nos arba krekėsų. Bus ganr

SUCCOT ASH

su sviestu arba mažom dešre-1

1 puodukas didelių, baltų pu- 
pakol bus minkštas.

I l/<i puoduko virtų 

iš blokines ir virk 5 
Pridėk 3 šaukštus

GRANDŽIŲ SALOTOS

PRIKIMšTl ŽOLE PIPIRAI

Pridėk 

korini l 
minutes, 

sviesto, truputį pipiru, diuskos. 
Galima dapilti truputį saldžios 
Smetonos; jeigu mišinys butų

4 dideli, žali pipirai. Virk 10 
minutų vandenyj, įdėdama jin 
l/2 šaukštuko sodos.

Nusunk vandenį, perplauk 
per pusę (išilgai) išimk šerdį, 
prikimšk, sudėk ant skaurados, 
apiberk baltos * duonos trupi
niais sumaišyk su sviestu. Kepk 
oeciuje pakol duonos (riminiai 
pa rus.

Prikimšti pipirus reikia seka
mu mišiniu:

2 šaukštu sviesto
Vj šaukšto sukapotų žalių 

pirų
2 šaukštu miltų
*4
’4
!4

[Pacific and Atimtie Photo]
Hitsue Yuasa, japonų daini

ninkė, kuri turi nepaprastą pasi
sekimą Berline. Ji dainuoja vo
kiškai.

BULVĖS AU GRATIN

pi-

šaukštuko druskos 
šaukštuko paprikos 
šaukštuko muštardos 
puoduko pieno

blekinę komų

2 puoduku virtų supiaustytų 
bulvių

IVi šaukšto sviesto
P/y šaukštuko miltų

.1’6 puoduko pieno
V-2 šaukštuko druskos
Truputį paprikos
2 šaukštuku tarkuoto sūrio.

I šaukštukas cukraus
1 kiaušinis >
1 šaukštas tarpyto sviesto.
Sumaišyk karštą pieną su 

kornų miltais, gerai uždengk 
ir duok pastovėti per naktį.' 
Ant rytojaus 
persijotus ir
baking povvderiu. 
dėk išplaktą kiaušinį, 
druskų ii- cukrų, 
tu ant karštos skaurados

KIMBALL
pridek miltus,1 

įaišytus su 
Paskui pri- 

sviestų,1 
llllcš- 
kepk

Grojikliai Pianai 
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas 
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbia Laiškus) 
Už Balso Tobulumą, Tvir- 
tą ir Dailų Padarymu Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Tel. Lafa.vette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
va), po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti). 9

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHHIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

31 BĮ So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
i ukuše- 
kolegiją: 
praktika* 
Pennsyl-

i ligon*
Sąži-

. lutur- viHOkio- 
prieč 
laike

ir p<

Nulupk, išimk seklus ir su
pjaustyk orandžius. Apiberk 
druska, paprika ir užpilk tru
putį alyvos.

Sudek gražiai ant salotos la
pų ir paduok stalam

DEZERTAS Iš BANANŲ

3 didelius, prinokusius bana
nus

•State

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal su tirt j.

Moterys

nos Kreipkitės ai

reikalais nuo 12 ik

Yards 4951
s. Anielia Jarv.sz-Kau^hilIaM 

AKUSERK‘
3252 So. Halsted St.

(Jniversa1
Bank

ir merg)

Baigusi 
rijos 
ilgai | 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja 
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

i Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjime

ui sviestu, sudėk miltus, drus
ką, papriką, muštardą Išmai
nyk, supilk pieną ir ant galo 
aidėk korinis, duok kad virtų 
j minutes. Ant galo pridėk 
vieną gerai išplaktą kiaušinį 
r 2 3 puoduko baltos duonos 
rupinių pakepintų su sviestu.

Padaryk dazalą ištarpydajna 
sviestą, sumaišydama su miltais* 
ir atskiesdama su pienu. Pri
dėk druską ir truputį paprikos 
Jeigu nori gali 
sūrio.

Mišinyn sudėk 
ką kartu supilk

dėti tarkuoto

bulves ir vis- 
išsviestuotan 

puodan arba bliudan; ant vir
šaus užpilk l2 puoduko baltos 
duonos* trupinių sumaišyk su 2 
šaukštais sviesto. Kepk pečiu
je kol trupiniai nepasidarys

1 šaukštas citrinų sunkos 
l/i puoduko saldžios tirštos' 

Smetonos.
Pertrink nulupus bananus 

per sietą, pridėk cukrų, iš cit
rinos sunką ir sudėjus puo
dai!, nuolat maišydama, duok 
beveik užvirti. Nuimk nuo ug
nies, atšaldyk. Išplak Smetoną, 
sumaišyk su bananais, sudėk į 
stiklinius indus, padabink kapo
tais peštachio riešučiais ir rau
donom vyšniom.

PYRAGAIČIAI PRIE ARBATOS

puoduko sviesto 
puoduko cukraus 
puoduko pieno

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

, Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė.

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

DR. G. 6ERNER
(LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

*

SIUSKIT PER
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

rusvi.

KORNŲ MILTŲ BLYNELIAI

1 puodukas karšto pieno
•2 puoduko persijotų kornų 

miltų
2 '3 puoduko persijotų baltų 

miltų
2*2 šaukštuko hakfag powder
Vi šaukštuko, druskos

14
7 8 puoduko miltų
1 šaukštukas baking povvde- 

rio ' I
Vi šaukštuko orandžių eks

trakto.
Ištrink cukrų; kaip triuši ne

dėk visą cukrų išsyk, bet trin
dama sviestą, cukrų dėk po 
truputį. Paskui pridėk 4. try
nius ir vis maišyk—pilk pieną 
po truputį, pamainant su mil
tais, kuriuos prieš dėsiant ke
letą sykių persijok su baking 
povvderju. Ant galo pilk oran
džių ekstraktą. Kepk ant iš- 
sviestuotos kūtelės. Dėdama su 
šaukštu po truputį tešlos.—

Garsinkite Naujienose

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka>

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė.* 2 f 1.

M

12th STREET
Tel. Kedzie 8962
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 rjft. iki 8:30 vak. 
Nedėliomis: 10

- GERAS
i DARBAS,
> ŽEMOS

KAINOS
Dirbame ant išmokėjimo 

kas nori
DENTIST GRUBMAN

3464 So. Halsted St.

iki 12 dienų

si kuponą su 
nuteisiu

U Z

(i iena
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Lietuviai Advokatai

{vairus Gydytojai :
- A-----------

Telephone Yards 0D94

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

Res. telephone Plaza 3200

«-0R. HERZMAN -®»

2686. Labai tinkama suknell mo
kyklai. Galima pasisiudnti iš akso
mo arba pa p rato s materijos. .

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų mergaitėms. 8 metų mergaitei 
neikia 2 U y ardų 40 colių materijos 
ir yardų skirtingos materijos api- 
kaklei ir rankovėms apsiūti .

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 
įn adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
A centų. Galima prisiųsti plnigua 

arba kratos ženkleliais karta su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No   —. 

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

(Vardas ir pavardi)

T
^Adresas)

(Miestas ir valst.)

3514-16 Kooaerelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGELIONIS
ADVOKA1A* 

Miesto Ofisas 
190 No. State SU Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 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
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYBR

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

l

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Serodoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S'< Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
17 W. Washington St. , 

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

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

Gydo staigias ir chroniška* 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.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

, Dienomis: Canal 
8110. Naktj

South 1 hore 2238 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1588
Tclephone Randolph 3261 

Vakar is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
TeivjJr*ne Kooaevelt 9090 

Namų Telef^zzzj Kepublic 9600 
h, ............rw.................................  - ■ ■■■»>

J. P. WAITCHES
LIETUMIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 i ūbos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Kasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

Vaikų ir visų chroniikų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfax 8858

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioą. Jei abejoji akimis, paniteiraak 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
Opteinestrist

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St 
Kenwood 1752
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CŪcaffo, III.
Telepėone Rooaevtdt 85M
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18.00 per year in Canada.
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drovė. 1739 S. HalrtPd St„ Chicago. 
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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metanui ------------ ------------
Pusei metų---------------------
'Prima minMiama ----------
Dviem minaaianu____—

j žiant tuo pačiu laiku neve- 
- !?!! I dusių jų.

tams nusistatymo. Profeso-1 į

riauti tegalės tik ištikimi 1 SIS t SI DOS
.. 2.00
. 1.58
_ .75

Chicago jo por naiio tojui:
Viena kopija-------------
Savaitei --------------------
Minėsiu! ---------------—

Suvienytose Valstijos^, na Chicagoja, 
ųpaitui

Metams$7.0t
Pusei metų---------------------------- 8.50
Trims mine&iama ___________ 1.75
Dviem mėnesiams —---------------- 1.25
Vienam minėsiu! ... ................. . .75

Lietuvon ir kitur uteieniuosei 
^Atpiginta)

Metams _..... —..............„........ $8.00
Pusei metų .................. 4.00
Trims minėsiantis................... ... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

MOKSLO LAISVĖ
ITALIJOJ

DARBININKŲ JUDĖ
J IMAS

pridėta $25,000 kelionės iš
laidoms. 60-tas kongresas 
1909 m. prezidento algą pa
didino iki $75,000, paliekant 
$25,000 pridėčką kelionės iš
laidoms.

Italijos fašistų valdžia, 
matyti, yra pasiryžusi nu
slopinti paskutinę laisvės 
kibirkštėlę. Negana to, kad 
ten nėra žodžio ir susirinki
mų laisvės, bet dabar tapo 
užduotas mirtinas smūgis ir 
mokslo laisvei. Einant nau
jai išleistu patvarkymu 
Mussolinio valdžia galės už
daryti visas mokyklas, ku
rios nebus palankaus ^ašis-

juodmarškiniams žmonės. 
Jeigu kuris nors pasižymė
jęs mokslininkas drjs ne
prielankiai apie fašistų val
džią atsiliepti, tai jis tuoj 
bus iš universiteto pašalin
tas.

Vadinasi, laisvės varžymo 
kryptyj Mussolini nuėjo da
gi toliau nei buvusi canį 
valdžia. Net caristinėj Rusi
joj profesoriai gan dažnai 
kritikuodavo valdžios dar
bus ir už tai nebuvo šalina- 
mi.

Bronys Raila

SAVO

mėnesiui

Amsterdamo a m a t i n i ų 
unijų internacionalas nese
nai paskelbė raportą apie 
darbininkų judėjimą įvai
riose šalyse. Iš raporto ma
tyti, jog juo tolyn, tuo la
biau ima smukti komunistų 
ir anarcho-sindikalistų uni
jos. Tuo tarpu Amsterdamo 
internacionalui priklausan- i 
čios darbininkų organizaci-! 
jos gan tvirtai laikosi.

Vokiečių ir belgų amati 
nės unijos praeitais metais' 
atsiekė šiokių tokių laimėji- j*g prezidento; išlaikymas at-

*. Vokietijos reichstagas, g.-jo $227,110 metams; Har-
Į dingo laikais — $424,913, o 
dabar jau Coolidg'e’o išlai
dos vienais metais pasiekė 
$613,139. x

Tie skaičiai verta laikyti 
galvoj ypač todėl, kad nere-

mų. ’ 
priėmė įstatymą, kuriuo ei
nant aukštesnieji industri
niai teismai turės autoritetą 
skirti kvalifikuotus teisėjus 
nagrinėjimui nesusipratimų, 
kurie gali kilti tarp unijų ir 
darbdavių. Technikai, inži
nieriai ir chemikai galės su 
kuriais nors reikalavimais 
kai dėl 'darbo sąlygų kreip
tis tiesiog į industrinius tei
smus. Unijoms

muose.

Tačiau prezidentas gauna
daugiau nei nustatytą algą.y 
Jis naudojasi 60 tarnų p^ 
tarnavimu ir baltuoju namu. 

(Visa tai valdžiai atsieina 
$200,000 metams.

Prezidento ofiso išlaidos 
! siekia $40,000 metams, o 
i sargyba iš 35 žmonių apie 
; $60,000. -

Wilsono laikais maksima-

ruožai apie Lietuvos 
moksleiviją

ir tie patys ne chica-

jic taip ilgai laukė ir 
pirmiau mitingo, tai

(Tęsinys)

O kur paliko studentai ir 
baigę Panevėžio gimnaziją mo- 

' kiniai? Jie visi, kartu su vi- 
Įsais kairiaisiais studentais, uni
versitete buvo sudarę Stud. 
Socialistų Draugiją. Bet iš 
tos draugijos, kaip parodė tri
jų metų praktika, niekas* pozi
tyvaus negalėjo išeiti. Atsi
skyrė varpininkai, o studentai 
aušrininkai sudarė savo sekci
ją ir stengėsi visą 
užvaldyti, 
giami ginčai.

draugiją 
Prasidėjo nepabai- 

Tada buvusieji 
Langininkai, rodos, to paties P. 
Janeliuno pastangomis atsisky-

gaivoj ypač luuvj, nau nei v-, ‘žaizdro“ 
tai spaudoj kalbama apie organu’ir
Amerikos prezidento algos tiškososioe moksleivijos minčių 
menkumą. Bet kaip matote, jeiškėju. tapo, žurnalas 
ta alga su visais pridėčkais 

, .. (sudaro pusėtinai stambiąnebereikės i . sumą.is, nes jų' 
tovai galės repre- 
darbininkus teis-

Draugiją. Draugijos 
visos socialdemokra-

MOTINYSTĖS PENSIJOS

i Dr. Paul H. Douglas, Chi- 
amatinės unijos ti- cagos universiteto profeso- 

kisi didelio pasipriešinimo rius, rekomenduoja vedu- 
iš pramonininkų pusės. Mat, siems vyrams mokėti di- 
ios iteikė valdžiai reikalavi- desnes aitras. Asmeniškai
mą, kad butų šelpiami be- tai reiškia apkrovimą neve- 
darbiai. Reikalaujama taip
gi įvesti apdraudą nuo ne
darbo, senatvės, ligos ir ne
laimingu atsitikimu.

Kanados amatinių unijų 
kongresas pareikalavo iš 
valdžios įvesti astuonių va
landų darbo dieną valstybės'mos, 
kontroliuojamose pramonės1 
įmonėse. Reikalaujama taip
gi mokėti nedarbo apdrau
dą visiems tiems darbinin
kams, kurie negali gauti 
darbo.

Žodžiu, juo tolyn, tuo la
biau darbininkai ima atsi
peikėti ir vienyti savo jė
gas. > .

dusių vyrų mokesnais.
Prof. Douglas mano, kad 

toks patvarkymas žymiame 
laipsnyj prisidėtų prie ne
turto sumažinimo.

Neturtas ir skurdas parei
na nuo kapitalistinės siste- 

todel rekomenduoja
mas profesoriaus receptas 
vargu tas blogybes pašalin
tų. kitos pusės, prof. 
Douglas’o iškeltas klausi
mas yra gan svarbus. Sa
kysime, du vyrai dirba vie
nokį darbą ir gauna vieno
kį atlyginimą. Vienas jų yra 
vedęs, o kitas ne. Vedusiam 
tenka šeimą užlaikyti, tad

------- savo asmeniškam naudoj i- 
AMERIKOS PREZIDEN- mui jam beveik nieko nelie

ka. Jis negali geresnių dra
bužių įsigyti. Kiek geresnis ĮrašČio “Lietuvoj žinios“ priedo

Jungtinių Vai- teatras jam yra djdelė pra- 
prezidento banga, žodžiu, jis yra lyg ir

kftms, tai atiduos gražumu, be 
didelio karo. Juk /sena lietu
vių patarlė sako: varnas var
nui nekerta į akį.

Taigi visokios skleidžiamos 
žinios apie lenkų puolimą Lie
tuvos greičiausia yra sufabri
kuotos pačių’ fašistų-klerikalų, 
savo kailiui gelbėti.

DR POŠKA GIRIA MEKSIKOS 
VALDŽIĄ

Pas klerikalus dažnai išeina 
taip, kad jų vienas galas nesi- 
žino su kitu. Pereitą septin- 
tadienį, sausio 16 d., kai kleri
kalai-fašistai mitingavo Šv. 
Jurgio parapijos skiepe, tarp 
kitų kalbėtojų, kalbėjo ir Dr. 
Poška. Dr. Poška jau nuo se
nai pasižymėjęs savo demogogi- 
ja ir jis jos nepamiršo pavarto
ti ir šiame susirinkime. Bet 
turbūt, anot “Draugo“, ir jis 
“hiperboliškai kalbėjo“. Jis be- 
niekindamas Lietuvos demokra
tiškąją valdžią,' pradėjo girti 
Meksikos dabartinę valdžią, kad 
nesnaudžianti ir vedanti grieš- 
tą koVą su kunigija arba ge
riau pasakius, valdžios prie
šais. Girdi ką ta Lietuvos val
džia, tie miegaliai, bemiegan
čius, kaip mažus vaikus, atėjo 
ir išsinešė fašistai. Ot, girdi, 
Meksikos tai valdžia. Tegul, gir
di, ji kovoja prieš tikėjimą, bet 
tai parodo, kad stipri ir galinti 
priešus suvaldyti.

“Draugas“, jei jo redaktorius 
tupėjo kur kampe ir klausėsi 
ką Dr. Poška kalbėjo,. sakys, 
kad jis “hiperboliškai kalbėjo.“

Taigi Dr. Poška nemokėda
mas gudriau pasielgti, kad Lie
tuvos valdžią išniekinus, turė
jo išgirti Meksikos valdžią, ku
rią “Draugas“ mirtinai' smer
kia.

Čia Dr. Poška parodė visą 
savo diplomatišką “gudrumą“.

—Vincas.

“OREMUS"
1) “Orėm u s” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo ži
rniaus 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. Bonkutė su prisiun
timu 60c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Net Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

IR JIE IŠŠOVĖ Iš 
ARMOTOS

Praslinkus su virš 
laiko po perversmui
Cbicagos fašistai-klerikalai ga
lų gale vis tik sustenėjo su
rengti mitingų. Tą susirinki
mą, kaip aiškino kunigai, ren
gė keli šimtai draugijų, keli 
desėtkai organizacijų, daugiau 
nei desėtkas parapijų ir visos 
davatkos kiek tik jų yra Chi- 
cagoj. Bet bėda', kad klerika
lai taip biedni inteligentais 
Chicagoj, kad kunigėlius turė
jo ir čia išstumti į priekį. Tiesa, 
susikrapštė dar iporą daktarė
lių. bet 
giežiai.

Kodėl 
nerengė
greičiausia dėl to, kad neturė
jo morališkos drąsos tatai pa
daryti. Matyti, kai gavo para- 
ginimų-inspiracijos nuo saviš
kių iš Lietuvos*, tai tik tadž 
drįso viešai pasirodyti. Bet ir
gi pirmiausia išstūmė kalbėti 
ant estrados pralotą Krušą, ku
ris savo laiku, o gal ir dabar 
(?) laikė parapijinėj mokykloj 
lenkes mokytojas, kad jos į- 
kveptų katalikiškos dvasios lie
tuvių vaikučiams. Bet tiek to. 
Po Krušo kalbos ir kiti įsidrą
sino, nes ponas liepia, tarnas 
eina, taip sakant, reikia atlikti 
savo eilę.

Klerikalai-fašistai tiek išsi
gandę buvo, kad net rezoliuci
jas balsavo taip, kaip nepriimta 
balsuoti, būtent, riksmu: kuris 
arba kurie daugiau gali šaukti, 
tai tų būna viršus. Bet ir .tas 
skymas nepavyko jiems. Vieni 
šaukia “taip’’,į kiti “ne“. Bet 
gudrus pirmininkas žinojo, 
kaip apeiti (sulig naujo fašistų 
budo) balsavimo. Kuomet bal
sai pasidalino, • tai jis nuspren
dė, kad esą “vienbalsiai“ rezo
liucija priimta. Gi “Draugo“ 
i eporteris dar gudriau pasielgė 
už gudrųjį pirmininką. Jis pri
pažįsta tą faktą, kad buvo bal
suota prieš rezoliuciją, bet, gir
di, tie, kurie balsavo prieš bu
vę vieni žydai, o kiti maksviš- 
kiai. Mat, “Draugo’’ reporte
ris neduoda žydams balso už 
tai, kad jie Kristų nukryžiavo- 
ją, sulig kjinigų mitologijos. .Gi 
maksviškiai, tai nežmonės ir 
jie neturi teisės balsuoti. Gi 
buvę susirinkime tautininkai ir 
socialistai, aišku, turėjo išvirsti 
žydais arba maksviškiais. Tad 
ir jų balsai nuėjo perniek. Chi- 

seka 
tas

---------------------- P----------------------------------

/ 1 " ’ \
Tel. I>afayette 4223

Plumbing', Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street. Chicago, Iii.
U

kuriantis nepriklausomai Lie
tuvai, grįžo čia buvusieji aušri
ninkai ir ėmė gaivinti ir kurti 
Lietuvoj aušrininkus. Pirmas 
dalykas buvo—aiškiai ir griež
tai nustatyti principus. Prin
cipų klausimai ir anksčiau bu
vo svarstomi, bet galutinų iš
vadų niekas nepadarė ir todėl 
organizacijos veidas buvo nepa
kankamai aiškus. Tik galima 
pastebėti, kad aušrųiinkuose li- 
berališkumas vis nyko ir nyko, 
o organizacija ėjo vis kairyn.

Tokiai padėčiai esant, aušri
ninkų argonizącijos likimas ir 
principų nustatymas priklausė 
nuo žmonių, kokių daugiau or
ganizacijos eilėse atsirado, ar
ba kuri žmonių grupė parodys 
daugiau gajumo, arba kuri gru
pė geriausiai gins šiokius ar to
kius principų dėsnius. Iškilo 
viena, nors ir nelabai gausi 
grupė, buvusio Rusų durnos at
stovo M. Januškevičiaus ir stu
dentų vadovaujama, ši grupė 
faktiškai ir laimėjo rungtynes, 
nors buvo sutarta, kad aušri
ninkai, tai kairiųjų moksleivių 
socialistų lavinimosi, kritingo 
mąstymo organizacija.

Kaip minėjome seniau, (lėliai 
to organizacija pasidarė labai 
marga ir jos pamatai braškėjo 
ir galėjo greit sugriūti. Todėl 
buvo nutarta griežtai nustaty
ti principus. Tas griežtas prin
cipų nustatymas įvyko, kaip 
žinome, 1922 m. Kaune, kur 
atsiskyrė socialdemokratiški 
moksleiviai, o aušrininkai pali
ko vieni, su mažute komunistų 
priemaiša, kuri taip pat greit

Didelis Pasisekimas

Feeoa*imnt
Chewing LAXAT1VE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jj.

15c ir 25c

Vincenncs 6987 arba Hemlock 5524

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

7999 So. Halsted Street
Nub, 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6900 So. Campbell Avė.

i “Musų 
Frontas’’, paskum virtęs “Nau
ju Frontu’’, drg. P. Jaheliunui 
mirus.

Apie žaizdrininkų ideologiją, 
manau nereikia daug rašyti. Ji 
visiems bus suprantama, pri
minus, kad tai yra socialdemo- 
kratiškų, marksistiškų pažiūrų 
žmonės, šių organizaciją da- 
I ar sudaro vieni studentai. Tik 
pastaromis dienomis tenka pa
tirti, kad mokyklose atmosfe
rai palengvoj us, ir žaizdrininkai 
dėsią pastangų savo veikimo ri
bas paskleisti ir po gimnazijų 
i.ei vidurinių mokyklų sienas. 
Bet lengva numanyti, kad tai 
( rganizacijai nelengva biis plė
totis, nes kad ir pavyktų kai 
kur įsikurti, tai vis dėlto nau
jai organizacijai nebus lengva 
atlaikyti ateitininkų, varpinin
kų ir aušrininkų puolimus.

Ateitis tų greit parodys.
e) Aušrininkai

/
Kas gi tie aušrininkai, apie 

kuriuos taip daug jau teko mi
nėti. Nustatant eilę iš dešinės 
j kairę, bendras melodingumas 
reikalavo apie aušrininkus tik 
po žaizdrinnkų rašyti, todėl gal 
ir buvo skaitytojas varginamas 
tuo, kad skaitė ne apie visai 
suprantamą dalyką.

Pradėsiu nuo aušrininkų is
torijos.

Spaudą atgaivinus, Lietuvoj 
atsirado per kelis metus kele
tą dienraščių. Iš tokio dien-

Naujienų Spaustuvė 
vra Uniiina Snaustuvi

Lietuviai Daktarai
.......... ' 1

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

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

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

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia 7

cagos fašistai, matyt, 
Lietuvos fašistus- ir jiems 
“gerai“ sekasi.

Taigi klerikalai-fašistai 
šovę iš savo armotos, dabar 
lės ramiai ilsėtis.—R.

Phono Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. L-afayette 4988

• CHICAGO, 1LL.

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

TO ALGA

(moksleivių reikalams skiriamo 
į “Aušrinė“ ir kilo pats aušri- 

: |,.™..™W|Ua.lga.^uWU)j»,laVgu,||i|lk|J var()as bei p,imažu jisi.
sukčlc nenmziii (liskii- iiuktiustus už sukuiiniĮj. sei* rutuliojo puti uušriiuiiky orj.'u- 

< F 1 • i. — . 1- ’ • •• •• • * . *

Pirmame < 
stijų kongrese

sijų. Mat; VVashingtonas,'mos.
pirmas Amerikos, preziden- Kaip butų galima taip da- Gausias šiomis dienomis Lietu- 
tas, pareiškė, jog jis jokio Jykai sutvarkyti, kad butų'v<™ moksleivių susibu-
atlyginimo už savo darbą ir ožka sveika ir vilkas so-j *'7š“XpradžiM. aušrininkai buvo
nenori. Bet kadangi konsti-.tus — yra gan kebli proble- net palaidi ir “Aušrinėj” te-

Sakysime, kai kuriose kėlė bendro lavinimosi ir tauty
bės klausimus. Čia rašė stu
dentai, kiųie buvo susirūpinę

nizacija, gausingiausias ir stip-

tucfjojtucfjoj yra pasakyta, kad ma.
prezidentui turi būti moka-j Australijos vietose yra pra- 
ma algą, tai kongresas nu-'vestas atatinkamas įstaty- 
tarė mokėti Washingtonui mas, 
$25,000 metam

Tiek gč
prezidentai iki 1873 m
met alga tapo

. . . 2 J (pažangos darbu, bet kurie šian-
, kui įuo einant mokama vra atsidūrę pgįeš visai 

taip vadinamos motinystės ( priešingame liogeryje, pav. adv. 
Klimas ir kt. 

aušrininkai ėmė 
organizuotis, ta- 

kad tokiais 
nieko gero

vadavo ir visi kiti!pensijos.
kuo-'daugiau vaikų, tuo ji gauna1 — 

• pakelta iki didesnę pensiją. Tuo budu 
< Kovo 4 d. vedusiųjų’ būklė kiek pa-| 

1907 m. prie algos dar buvo lengvinama,

Juo motina turi St. šilingas, 
I Karo laiku 
(jau stipriau 
ėiau suprantama, 
neramiais laikau 

nenuskriaud- nebuvo galima p

Dabar aušrininkų pamatė yra 
individualizmas ir socializmas. 
Kaip žinoma, ši folozofinė ir 
socialinė sistema yra rusų fi- 
lozofų Michailovskio ir Lavro.- 
vo sukurta ir rusų Socialistų 
Liaudininkų ir Maksimalistų 
partijų populiari zuo j ama ir 
vykdoma. Dabar aušrininkai 
dirba kartu su ne visai legale 
Revoliucinių Socialistų Liaudi
ninkų (eserų) partija ir uoliai 
organizuoja “Musų Draugo’’ 
kuopas, kurios yra tos pat idea- 
logijos jaunimo ir darbininkų 
organizacijos.

Aušrininkų organizacija, kai
po gausingiausia ir rėvoliuciil
giausia kairiųjų moksleivių so
cialistų organizacija, buvo di
džiausias reakcionierių akyse 
krislas ir todėl buvo persekio
jimo objektas. Nedaugelyje 
mokyklų tegalėjo aušrininkai 
legaliai veikti, daugelyje vietų 
buvo skaudžiai persekiojami ir 
iš mokyklų mėtomi. Mokyto
juose neturėjo užtarėjų, nes vi
si bijojo nustoti vietų, o tokios 
gimnazijos, kur leido ir net pa
dėjo aušrininkams viešai veik
ti, kaip Mariampolės Realinė 
gimnazija, kademų ministerio 
buvo uždarytos, 'lokio pat li
kimo, jei ne rinkimai, butų su
silaukusi ir Kėdainių Mok. 
Prof. S-gos Mokytojų Semina-

LENKŲ ANT LIETUVOS PUO
LIMAS— blufas

Kad lenkai rengiasi pulti Lie
tuvą, tai greičiausia yra kleri- 
kalų-fašistų skymas nukreipti 
priešingą jiems Lietuvos ir 
lietuvių nusistačiusį ūpą prieš 
lenkus,
vo panaši 
gos, kad 
šaudymui 
kalėjimu.
rikalai patvirtino

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Tel. Lafayettc 4146
v 1 ,1 I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu() jki , vaĮ. yak.

iSirtii

(Bus' daugiau)

Dar visai nesenai bu- 
žinia paleista iš By- 
Smetona pakeitė su- 
pasmerktųjų bausmę 
Bet po to palys klc- 

sušaudymą

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

rz > J J nuo 9 iki II vai. ryte} 
Fo<anaOS | nuo 5 jį; g va|. vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedčlioj II iki 12 d.

■ - - -   --------------------------------------

Tel. Boulevard 0537

Smetona ir Voldemaras jau 
nuo senai stoja už dvarininkų 
reikalus ir tad jiems nėra ko 
pyktis su lenkais. Jeigu jie pa
norės atiduoti | Lietuvą len-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-LeidejaH 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— iižsi rašykit j j tuojau. Bu
siu labai dėkingas.

$2
$1

20c

Prenumeruta metams
Pusei metų ..........
Kopija .........................

Į metus išeis 12 knygų. Gote me
tų gulima sudaryti i vienų knygą 
— 384 puslapių.
’ v

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

• 1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St. >
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandų! —

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

' DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ofiso, Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfleld 0578 

v..

Offica Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

B-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojai ir ( hirurgas

M. ŽILVITIS
Deni irtas

32-13 So. Halsted St
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Ros. Telefonai Hemlock 2615
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., LafayeUe 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Repu^llę 5550

Kviečiame į savo bankietą
šauni vakarienė įvyks ateinan

čiam ketvirtadieny Lietuvių 
Auditorijoje

šioje savaitėj, ketvirtadieny, 
sausio 27 d. turėsime puikią 
vakarienę, kurią rengia Lietu
vių Nekilnojamo Turto Taryba 
savo nariams, draugams ir rė
mėjams.

Visi asmenys, kurie užintere- 
suoti realestate ir nori užgirsti 
ką nors naujo arba smagiai 
praleisti laiką kviečiami daly? 
vauti.

Yra pakviesti žymesni kalbė
tojai, biznio ir teisės žinovai, 
kurie nušvies kokią rolę lošia 
brokeris ir ko iŠ jo laukia vi
suomenė. Platesnis išvysty
mas real estate Chicagoj ir 
tinkamesnės lietuviams gyven
ti vietos taipogi bus atitartos. 
Tiek apie vakarienės formalią 
pusę. V

Beto ten bul skanių valgių, 
kuriuos pagapnns musų stro
pios šeimininkės ir maloniai 
patieks atsilankiusiems sve
čiams.

Taigi, iki pasimatymo visi 
darbuotojai nejudinamos nuo
savybės srity! Susitiksime ket
virtadieny vakarienėj. Petras.

Nejud. Nuosavybė — 
Jūsų Turto Apsauga
Viena didžiausių apdraudos 

kompanijų Amerikoj per pas
kutinius keturis metus yra in
vestavusi j real estate virš 
dviejų bilionų dolerių. Jos di
rektoriai tikrina, kad tai tinka
miausia vieta laikyti sudėtus 
turtus.

Daugybė įvairių organizaci
jų ir biznio įstaigų subyra, nu
sinešdamos žmonių sudėtus pi
nigus. Real estate atlaiko vi
sus bandymus ir keitimusis, 
apsaugodami ir padidindami 
turtą. >

m y • vrOJ w»*ihi»ii<i»i

pittsburgho darijun in
kai REIKALAUJA 5 

DARBO DIENŲ

Statytbos unijos vice-prezi- 
dentas A. S. Shutz, Pittsburg- 
he, pareiškė, jog darbininkai 
prielankiai. sutinką penkių die
nų į savaitę darbą.

Jų sutartis su darbdaviais 
pasibaigia kovo mėnesy 1 d.

Profesorių Ir Mūriniu*
, kų Algos

Kurie Kauna daugiau?

Vienas laikraštis nusįskun- 
džia, kad universitetų profeso
riai tegauną į metus $3;000, 
tuom tarpu kaip mūrininkai 
daugely vįetų uždirba $10 į 
dieną arba $3,120 į metus. Esą, 
todėl, didelė skriauda vieniems, 
ir neužsitamauta prlv^egiju 
antriems.

Šis užmetimas, vienok nėra 
pamatuotas ir štai dėl ko. 
Profesorius gauna savo algą, 
nežiūrint kiek dienų į metus 
jis dirba. Išvažiuoju į atosto
gas, jis algą ima; apsergi — 
mokesnis kaip buvo taip ir pa
silieka.

O mūrininko? Jis gauna sa
vo algą tik už tas dienas, ku
rias dirba. Užėjus blogam oriii 
mūrininkas turi pasilikti na
mie, nes statymo darbai per
traukiama. Taigi jo uždarbis Į 
metus negali siekti (jaugiau 
$2,000 arba $6.10 į dieną.

Pagaliaus jeigu profesorius 
mano, kad mūrininko .padėtis 
geresnė, tai kodėl gi jis neper
maino rūbų ir neina dėlioti ply
tų. Kelias atviras visiems.

—Mūrininkas.

Lietuviams reikalinga 
organizuotis

Chicagoj lietuvių yra gana 
daug. Kaikuriose vietose jie 
plačiai susispietę ir namažai 
turi biznio įstaigų. Bet nesant 
taip jų vienybes ir organizaci
jos pasekmės nėra tokios kaip 
kitataučių, bent daugumoje at
sitikimų.

Jeigu musų biznieriai laiks 
nuo laiko sueitų krūvon ir 
pasitartų apie savo reikalus, 
būtent — kaip suteikti geresnį 
patarnavimą, išplėsti krautu
ves, pritraukti daugiau žmo
nių ir tt., tai rezultatai nebūtų 
abejotini. Jie galėtų panaikinti 
tą bergždžią konkurenciją, var
žytines, kurios niekam gero ne
atneša. Dabar vienos srities 
biznieriai žiuri vienas į kitą 
kaipo į konkurentą, vietoje, 
kad žiūrėti kaipo į draugą.

Kaikurie skundžiasi, kad 
lietuviai savųjų neremia. Ne
manau, kad tai butų teisybe. 
Pagaliau, nėra ko tikėtis, kad 
be musų pačių pastangų žmo
nės ateitų ir atliktų mums vis
ką. Kad lietuviai traukia pas 
savus, parodo ir tas faktas, jog 
didžiosios kompanijos . stengias 
gauti lietuvių pardavėjų ir 
sako, jog to pasekmės yra ge
ros. Jei mu§ų žmonės butų 
jau tokie bešalųs, tai kompani
jos atsisakyt nuo tos savo po
litikos.

šiandie lietuvių biznieriams 
reikia daug geresnio susi orga
nizavimo negu seniau. Keli nie
kai atgal nebuvo pristatyta tiek 
didžiųjų krautuvių ir žmonės 
negaišindavo dienos ir ncaik- 
vedavo pinigų važiavimui vi- 
durmiestin nusipirkti visokių 
mažmožių. Kas žmones ten 
traukia? Ne vien kainos, bet 
ir krautuvių išpuošimas, man- 
lagus patarnavimas. Pardavė
jai yra- taip išsimiklinę, kad 
supranta kiekvieno asmens ypa
tybes ir moka prisitaikinti.

Musų biznieriai turi padaryt 
lą patį, jeigu jie nori atlaikyt 
savas pozicijas. Biznio vieta 
gali būti kuogeriausia, krautu
vė pilna prekių, bet jeigu ne
suprasi savo kostumierių, pa
sisekimas abejotinas. Kuomet 
gi sudarysim vieną organizaci
ją, taį atsiekti minėti dalykai 
bus kur kas lengviau. Susirin
kę galėsim pataisyt vieni kitų 
klaidas, suteikti patarimų ir 
suradę pasėkiu i ogesnį būdą 
perduosim jį savo draugams.

Kas pirmas suorganizuos 
mus, tas užsipelnys didvyrio 
vardą. -—G. Bucas.

,ei nori išmokti 
^erai rašyti —

’ Biznio Apžvalga
Pereiti metai buvo įdomus 

įvairiais atžvilgiais. Daugelis 
žmonių, jų tarpe keletas ne pa
skutinės rųšies žinovų, pranaša
vo biznio sustojimą ir bedarbę. 
Esą Amerika daugiau pagami
ną negu ji gali suvartoti pati 
arba išsiųsti užsienin. Pasek
mėj to dirbtuvės turės užsida
ryti ir darbininkai bus atleisti.

Tačiau nei vienas tų prana
šavimų neišsipildė. Krašto pra
monė ne tik nenupuolė, bet 
kaikuriuose atžvilgiuose žy
miai pašoko. Darbininkai, jei 
vienur ir buvo atleisti, tai ki
tus jų reikalavo ir lygsvara vis- 
tiek tapo atlaikyta.

Statyba užima pirmą vietą
Biznio plėtimosi atžvilgiu,» 

statyba pereitais metais atsisto
jo pirmon vieton. Tūkstančiais 
buvo statomi aukšti namai, 
viešbučiai, teatrai ir t. t." Vie
noj Chicagoj kiek pastebėsim 
naujų milžinų, kuriems išleista 
šimtais milionų dolerių. Su
prantama, žydint statybai, ge
rai stovėjo ir visos kitos pra
monės šakos surištos su ja.

1927 metai bus tęsinys- perei
tų, nes namų stoka dar vis jau
čiasi Chicagoj.

Automobiliai,
Automobilių išdirbimas 1926 

metais ėjo kuopuikiausiai. Iš
vijo padaryta ir išleista 4,572,- 
300 automobilių prieš 4,336,2sl 
užpercitais, 1925, metais. Au
tomobilių pramonė yra taipogi 
’abai svarbi, nes ji sunaudoja 
daug plieno, stiklo, odos ir gu
mos. Kiek sumažėjo gal Fordo 
išdirbiniai, kadangi žmonės 
ėmė pirkti brangesnius. Vienok 
tas žymiai neatsiliepė į bendrą 
stovį ir Fordas šiais metais ža
da patiekti * pasauliui naują 
siurprizą.

Farnierių stovis menkesnis
Amerikos- ūkininkų padėtis 

keistu budu pasilieka nepavidė- 
tina. Jie kenčia ne dėl stokos 
javų, bet dėl pervirsiaus. 1925 
metais javai neblogai užderėjo 
ir nors pigiai, bet visgi turėjo 
pakankamai pardavimui. Tuo 
budu jie galėjo pirkties įvairių 
dalykų už $750,000,000 daugiau 
negu 1921 metais, kuomet me
tai buvo blogi. Suprantama, 
kuo turtingesni yra farmeriai, 
tuo geriau yra šalies bizniui, 
nes jie sudaro Va visų gyven
tojų ir sykiu “kostumierių”.

1926 metų derlius, kaip/pra- 
neša bankai, yra žemiau''vidu
tiniško.

Gelžkeliai
^Gelžkeliai su mažomis išim
timis turėjo geriausius metus. 
Keleivių ir prekių judėjimas, 
su mažomis išimtimis buvo la
bai didelis. Užtat ir šėrininkai 
gaus nemažus dividendus, kurių 
jie senai laukė.

Smuikus pa įdavimai
Smulkus, krautuvių pardavi

mai pereituose metuose pašoko' 
visuose miestuose. Bet didžiau
sias pašokimas pastebėtas Chi- 
iagoj ir Clevelande, kur jis bu
vo lygus 10%. —V.

[Pacific and Atlantic Photo]
Kaip atiodo naujos mados vasarnamis — y^a-

Kas verta žinoti
Žiupsnys patarimų perkantiems 

lotus

Jeigu norite įsigyti ar pasi
statyti atsakantį namą, gerai 
apžiurėkit vietą ir apielinkes, 
kad viskas, sudėjus j krūvą, 
butų tinkama gyventi. Pirkda
mi žemę atsiminkite štai ką:

1) Visada apsimoka atlikti 
biznio reikalus tik su patikėti
nu ir sąžiningu brokeriu.

2) Pirma negu nupirkus že
mę, pravartu pasiklausti real 
estate agento apie žemės tikrą 
vertę. Kurie specializuojasi toj 
srity gali lengviau atspėti.

3) Gauk pilnas teises — “tit- 
le”. Pardavėjas turi įrodyti, 
jog jis yra pilnas savininkas 
pirma negu jus pi liksite. Šia
me atsitikime geriausia pasi
kviesti advokatą arba garanti
jų kompartiją, kuri jums iš
tirs visą dalyką. Nesibijok 
išlaidų; jos apsimokės.

4) ^Sužinok tikras perkamos
žemės rybas. Nepasitikėk ypar- 
davėjo žodžiams, bet pats per
žiūrėk. z

5) Pirk ten kur daugiau 
saulės, o ne durnų ir dulkių. 
Jeigu jau nutarėt pirkti savo 
namui vietą, tai dabokite, kad 
butų sveika gyvent jums ir jū
sų vaikams.

6) Vėjo pūtimas vasaros lai
ku yra pageidaujamas visiems, 
todėl atkreipkite į tai domės.

7) Pirk pakankamai žemės. 
Mažiausiai turi būti nuo ketu
rios dešimt iki šeąiasdešimt pė
dų frontę. Senieji lotai po 28- 
3į>-35 pėdų nekokie investmen- 
tai. Kuo didesnis lotas tuo 
greičiau gali tikėtis kainos pa
auginto.

8) žiūrėk, kad žemė butų 
kieta. Atvežta ir pripilta že
mė suteiks jums lemažai keb
lumo statant narna.

9) Pirk žemę aukštesnėj vie
toj, jei nori, kad vandentrau
kiai butų atsakančiai įtaisyti.

10) Pirk lygų lotą. Jei vie
nas galas aukštesnis, o kitas 
žemesnis, tai pripildyti jį kai
nuoja nemažai pinigų.

11) Pirk reguliarės formos, 
lotą. Kreivas ir nevienodas bus 
sunkiau parduoti.

12) Apžiūrėk dirvą. Atsi
mink, jog laužti kietą uolą pa
sidarys daug brangesnis dal " 
kas negu pats manai. Judam*, 
smėlys ar kitokie dirvos tru
kumai gali pakenkti statomam 
namui.

13) Pirk jau sutvarkytą že
mę. Nors tai brangiau kainuo
ja, bet virgi daug vertesnė už 
“akerius”.

14) Pirk ten, kur vandens ir 
gazo triubos įtaisytos, kur gat
vės įgristos ir šalygatviai iš
vesti. Jeigu to dar nebūtų, tai 
kaina privalo proporcionaliai 
būt. mažesnė.

15) Atkreipk domę j taksus. 
Jeigu norit pasirinkti tarp val
stijų, apskričių, miestų arba 
miesto dalių, kurioj norėtumėt 
statyti namą, susipažinkite su 
mokesnių didumu ir apskait- 
liuokite kiek tektų jums mokė
ti taksų. — V. G.

; ; i?

Atitraukit Vanas Nuo 
Lango

Svarbiausias dalykas prau
siamam kambary, tai nelaikyti 
vanos arti lango. Prie lango ga
li pastatyt tik šildytuvą — “ra- 
diator”.

Seniau būdavo įprasta išbal
tinti prausiamo kambario sie
nas kuolabiausiai, taip kaip 
ligonbulyse. Dabar jau nuo to 
atprantama ir sienos daromos 
kur kas tamsesnės.

Kalbant apie tą dalyką, pa
tartina įsitaisyt ir akmenines 
grindis, per kurias vanduo ne- 
persisunktų. —X.

Tikrina, Kad Gazas Bus
Vienintelis Kuras

Vienas inžinierius W. L. 
Nayt pranašauja, kad gazas ap
šildyme namų išstums visus 
kitus konkurentus, jis sako:

“Gazas yra pripažintas kai
po tobulas damų apšildyme. Ga
zas lengviausia kūrenti ir kon
troliuoti. Jo pristatymas nesu
daro jokių sunkenybių, nes vie
tos kompanijos pagamina už
tektinai. Beizmentas, kurs da
bar skirtas tik vieniems pe
čiams, galės būti žaidimams ar 
kitiems dalykams.

Klausimai
I. Klaus. Išaiškinkit man , šį 

dalyką: ar gali real estate bro» 
keris pirkti pats lą namą, kurs 
jam pavestas parduoti, už ma
žiau negu buvo kitų siūlyta?

j. a. k.
Atsakymas. Iš Tamsios klau

simo nelabai aišku, ar jums 
agentas buvo pranešęs kiek ki
ti siūlė, ar ne. Jeigu Tamsta 
žinojot, ir sutikot parduo
ti agentui, tuomet viskas tvar
koj :

Klaus. Aš nupirkau nuo vie
no krautuvininko stalą — 
“counter” ir parsigabenau, už
mokėjęs jam šimtą dolerių. 
Po kiek laiko gaunu iš kompa
nijos laišką, kuriame reikalau
jama grąžinti stalą, nes anas 
krautuvininkas buvęs įmokė
jęs tik dešimtj dolerių ir dau
giau nebemoka už jį.

Jeigu aš nesugrąžinsiu “coun- 
ler’io”, kompanija grąsina pa
blukti teisman. Ką turiu da- 

-p. v.
A įsa k. Sulig Illinois valsti

jos įstatymų nupirktasai bufe
tas pi įklauso jums ir niekam 
jo neatiduok it. Teisme kompa
nija negali laimėti.

Musų žinios
Bilietus į vakarienę užsisaky- 

kit iki antradienio, sausio 1,5 
dienos.

Lietuvių N. T. Tarybos va
karienės rengėjai prašo visų 
savo busimų svečių uŽsisakyt 
bilietus iki antradienio, t. y. 
ryt dienos. Išpildydami šj pra
šymą padėsit išvengt visų ne
patogumų dėl vietų. Minėta va
karienė įvyks ketvirtadieny, 
sausio 27 d. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj.

Valgiai ir programa bus kuo- 
puikiausia.

PIRKO LOTĄ

K. Andrisiiinas- nesenai nu
pirko iš J. L. Seltz $20,000 ver
tės lotą ant South Park aire., 
netoli šešiosdešimtos gatvės.

Pradžioj šio mėnesio Anta
nas Vainorius pirko nuo Pet
ro Variakojo lotą prie Wenth- 
worth ir 101 gatvės.

J. (hikis,z 5700 Artesian avė. 
gavo leidimą statyti mūriu j na
mą $22,(KM) vertės.

NAUJAS OPEROS NAMAS

* Chicagos inkstas, kaip tik- 
' rina real ertale rateliuose, bus 
papuoštas dar viena grožybe — 
tai puikiu operos namu. Senoji 
svetaine pasirodo nebeatsakan
ti šių dienų reikalavimams ir 
bus greičiausia nugriauta.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO ,

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago 
k ...... J

*■ ■" .......-s

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir l’acrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St., Cbicago, III. 
\> i......  ..... . i. /

Pastatymu naujos operos 
'daugiausia rūpinasi S. Insull, 
kurs jau turi sudaręs’ planus 
nupirkti žemės plotą tarp Ma- 
dison ir Washington gatvių, 
netoli State gatvės.

Jeigu šis sumanymas bus į- 
vykdintas taip kaip norima, tai 
nauja auditorija turės apie 
3,500 sėdynių, dvidešimts aukš
čių ir kainuos arti $16,000,000.

DIDŽIAUSIAS BANKAS 
PASAULY

Pereitų metų pabaigoj, Na
tional City Bank of New York 
nutarė padidinti banko kapita
lu nuo $50,000,000 iki $75,- 
000,000. Su perviršiu ir neda
lintu pelnu minėtas bankas tu
rės dabar $112,000,000 kapita
lo.

National City Bank of New 
York nuo senų laikų yra susi
rišęs su ' Rockefeller’io grupe 
finansiniuose reikaluose.

Sukeliant naują kapitalą se
nieji šerininkai galės pirkti po 
$200 šėra, nors rinkoje kaina 
$600.

GELŽKELIAI PRADEDA MO- 
KETI NUOŠIMČIUS

Bėgyje dešimties metų gelž- 
kelių kompanijos labai menkai 
mokėdavo nuošimčius savo še- 
rininkams. Todėl norinčių pirk
ti serus skaičius nupuolė. Kom
panijos buvo priverstos page
rinti operavimo budus, kad su 
mažesniomis išlaidomis atlikt 
daugiau darbo. Padėtis page
rėjo. Tarpvalstybinė komerci
jos komisi ja rado, kad pereituo
se metuose gelžkeliai turėjo 
gryno pelno 5%%.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigu
8001 Juozapui Adomaičiui 
7995 Antanui Hrincevičiui
8011 Jonui Merfcldui
8012 Onai Paplauskienei 
8023 Vladui Bielskiui 
8021 Antaninai Bielskailei 
8033 Broniui Venckui'
7983 Anulijai Chodasevičienei 
7989 Rozalijai Verbickaitci 
7992 Anelei Turauskaitei 
8009 Vladislovui Podens 
8019 Veron. Kanapeckienei

22571 Domicėlei Kinderienei 
1265.") Levusei Baltuškienei
7984 Elenai Savickienei 
7999 Barborai Jonuškienei 
<8010 Jonui Podens

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAR

Akiniai $4 ir augščiau

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, 'skaudamą akių karėtj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
iii usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos Taikos. VaLi 10 
iki 8 vai. Nerišlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO 
tpritaikinie akiniu dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau' jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. 0.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

>— '' .................... . -—"M

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, Iii.
S I 'I I ■ Į i

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

VI stė».
OFISAS:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
31’88 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

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

Tėmykit numeri ?avr

s wwvot
8032 Agotai Sinianevičienci
7996 Juozui Radauskui 
7998 Vikt. Gasparaitienei

12654 Vincentui Jonikiui
8018 Bronislovui Jokūbaičiui

I 8020 Mažeikiui Jonui
7986 Mar. Slaboš; vicienei 
<8029 Marijonai Kelionei 
<8007 -Aleks, Chmeląuskui

12656 Antanui Budraičiu 
12657- Barborai Kazimierai

Motiejaus Au.uatnei 
8026 Antanui Diksui 
<8028 Antanui Pečiukonui
7987 Marijonai Balėaitienei
7988 Juozapui Bielskiui
7997 Klemensui l baidai



Pirmadienis), Sausis 24, 1227 NAUJIENOS, Chicago,>ni.

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 5‘Jth Street
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., I^afayųlte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Kepublię 5550

‘ Biznio Apžvalga Kas verta žinoti Atitraukit Vanas Nuo 
Lango

Kviečiame j savo bankietą
šauni vakarienė įvyks ateinan

čiam ketvirtadieny Lietuvių 
Auditorijoje

Lietuviams reikalinga 
organizuotis

Chicagoj lietuvių 
daug. Kaikuriose 
plačiai susispietę 

puikią turi biznio įstaigų.

ganayra 
vietose jie 
ir namažai 
Bet nesant

šioje savaitėj, ketvirtadieny, 
sausio 27 d. turėsime __  ____ __
vakarienę, kurią rengia Lietu- taip jų vienybės ir organizaci- 
vių Nekilnojamo Turto Taryba jos pasekmės nėra tokios kaip 
savo nariams, draugams ir rė- kitataučių, bent daugumoje at- 
mėjams. 1 sitikimų.

Visi asmenys, kurie užintere-Į Jeigu musų biznieriai laiks 
suoti realestate ir nori užgirsti nuo laiko sueitų krūvon ir 
ką nors naujo arba smagiai pasitartų apie savo reikalus, 
praleisti laiką kviečiami daly? būtent — kaip suteikti geresnį 
vauti. patarnavimą, išplėsti krautu*

Yra pakviesti žymesni kulbė- 'ves, pritraukti daugiau žino
tojai, biznio ir teisės žinovai, nių ir tt., tai rezultatai nebūtų 
kurie nušvies kokią rolę lošia abejotini. Jie galėtų panaikinti 
brokeris ir ko iš jo laukia vi
suomenė. Platesnis išvysty
mas real estate Chicagoj ir 
tinkamesnės lietuviams gyven
ti vietos taipogi bus aptartos. 
Tiek apie vakarienės formalią 
pusę.

Beto ten bus skanių valgių, 
kuriuos pagamins musų stro
pios šeimininkės ir maloniai 
patfeks atsilankiusiems 
čiams.

Taigi, iki pasimatymo 
darbuotojai nejudinamos 
savybės srity! Susitiksime ket
virtadieny vakarienėj. Petras.

žiupsnys patarimų peikiantiems 
lotus

s v e-

visi
nuo-

Nejud. Nuosavybė — 
Tusų Turto Apsauga
Viena didžiausių apdraudos 

kompanijų Amerikoj per pas
kutinius keturis metus yra in
vestavusi į real estate virš 
dviejų bilionų dolerių. Jos di
rektoriai tikrina, kad tai tinka
miausia vieta laikyti 
turtus.

Daugybė įvairių 
jų ir biznio įstaigų 
sinešdamos žmonių 
nigus. Real estate 
sus bandymus ir 
apsaugodami ir

tą bergždžią konkurenciją, var
žytines, kurios niekam gero ne
atneša. Dabar vienos srities 
biznieriai žiuri vienas į kitą 
kaipo į konkurentą, vietoje, 
kad žiūrėti kaipo į draugą.

Kaikurie skundžiasi, kad 
lietuviai savųjų neremia. Ne
manau, kad tai butų teisybė. 
Pagaliau, nėra ko tikėtis, kad 
be musų pačių pastangų žmo
nės ateitų ir atliktų mums vis
ką. Kad lietuviai traukia pas 
savus, parodo ir tas faktas, jog 
didžiosios kompanijos stengias 
gauti lietuvių pardavėjų ir 
sako, jog to pasekmės yra ge
ros. Jei musų žmonės butų 
jau tokie bešalųs, tai kompani
jos atsisakyt nuo tos savo po
litikos.

sudėtus

organizaci- 
s u byra, nu- 
sudčtus pi- 
atlaiko vi- 
keitimusis, 

padidindami

vr »wv»"• i HUijį • rta. >1 ■■■!—mrii 

PITTSBUKGHO" DARHININ-
KAI REIKALAUJA 5

DARBO DIENŲ

Statytbos unijos vice-prezi- 
dentas A. S. Shutz, Pittsburg- 
he, pareiškė, jog 
prielankiai sutinką 
nų į savaitę darbą.

Jų sutartis su
pasibaigia kovo mėnesy 1 d.

darbininkai 
penkių die-

darbdaviais

Profesorių Ir Mūriniu* 
t kų Algos

Kurie gauna daugiau?

šiandie lietuvių biznieriams 
reikia daug geresnio susi orga
nizavimo negu seniau. Keli me
ni atgal nebuvo pristatyta tiek 

didžiųjų krautuvių ir žmonės 
legaišindavo dienos- ir neaik- 
vodavo pinigų važiavimui vi- 
durmiestin nusipirkti visokių 
mažmožių. Kas žmones ten 
traukia? Ne vien kainos, bet 
ir krautuvių išpuošimas, man- 
lagus patarnavimas. Pardavė- 
įtxi yra- tai|> išsimiklinę, kad 
supranta kiekvieno asmens ypa
tybes ir moka prisitaikinti.

Musų biznieriai turi padaryt 
lų patį, jeigu jie nori atlaikyt 
savas pozicijas. Biznio vieta 
gali būti kuogeriausia, krautu
vė pilna prekių, bet jeigu ne
suprasi savo kostumierių, pa
sisekimas abejotinas. Kuomet 
ffi sudarysim vieną organizaci
ją, laj atsiekti minėti dalykai 
bus kur kas lengviau. Susirin
kę galėsim pataisyt vieni kitų 
klaidas, suteikti patarimų ir 
suradę pasekmingesnį būdą 
perduosim jį savo draugams.

Kas pirmas suorganizuos 
mus, tas užsipelnys didvyrio 
vardą. —G. Lucas.

V ienas 
džia, kad 
riai tegauną 
tuom tarpu kaip

tei nori išmokti 
gerai rašyti —

bet 
žy- 
jeJ 
ki

vis-

Pereiti metai buvo įdomus 
įvairiais atžvilgiais. Daugelis 
žmonių, jų tarpe keletas ne pa
skutinės rųšies žinovų, pranaša
vo biznio sustojimą ir bedarbę. 
Esą Amerika daugiau pagami
ną negu ji gali suvartoti pati 
arba išsiųsti užsienin. Pasek
mėj to dirbtuvės turės užsida
ryti ir darbininkai bus atleisti.

'lačiau nei vienas tų prana
šavimų neišsipildė. Krašto pra
monė ne tik nenupuolė, 
kai kuriuose atžvilgiuose
miai pašoko. Darbininkai, 
vienur ir buvo atleisti, tai 
tus jų reikalavo ir lygsvara 
tiek tapo atlaikyta.

.Statyba užima pirmą vietą
Biznio plėtimosi atžvilgiu, 

statyba pereitais metais atsisto
jo pirmon vieton. Tūkstančiais 
buvo statomi aukšti namai, 
viešbučiai, teatrai ir t. t/ Vie
noj Chicagoj kiek pastebėsim 
naujų milžinų, kuriems išleista 
šimtais milionų dolerių. Su
prantama, žydint statybai, ge
rai stovėjo ir visos kitos pra
monės šakos surištos su ja.

1927 metai bus tęsinys* perei
tų, nes namų stoka dar vis jau
čiasi Chicagoj.

Automobiliai,
Automobilių išdirbimas 1926 

metais ėjo kuopuikiausiai. Iš
vijo padaryta ir išleista 4,572,- 
300 automobilių prieš l,336,2sl 
užpercitais, 1925, metais. Au
tomobilių pramonė yra taipogi 
’abai svarbi, nes ji sunaudoja 
daug plieno, stiklo, odos ir gu
mos. Kiek 
išdirbiniai, 
ėmė pirkti 
tas žymiai 
stovį ir Fordas &ais metais ža
da patiekti ’ pasauliui naują 
siurprizą.

sumažėjo gal Kordo 
kadangi žmones 

brangesnius. Vienok 
neatsiliepė į bendrų

Partnerių stovis menkesnis
Amerikos ūkininkų padėtis 

keistu budu pasilieka nepavidė- 
tina. Jie kenčia ne dėl stokos 
javų, bet dėl perviršiaus. 1925 
metais javai neblogai užderėjo 
ir nors pigiai, bet visgi turėjo 
pakankamai pardavimui. Tuo 
budu jie galėjo pirkties įvairių 
dalykų už $750,000,000 daugiau 
negu 1921 metais, kuomet me
tai 
kuo 
tuo 
nes 
tojų

1926 metų derlius, kaip pra
neša bankai, yra žemiau 
tiniško-

Jeigu norite įsigyti ar pasi
statyti atsakantį namą, gerai 
apžiurėkit vietą ir apielinkes, 
kad viskas, sudėjus į krūvą, 
butų tinkama gyventi. Pirkda
mi žemę atsiminkite štai ką:

1) Visada apsimoka atlikti 
biznio reikalus tik su patikėti
nu ir sąžiningu brokeriu.

2) Pirma negu nupirkus že
mę, pravartu pasiklausti real 
estate agento apie žemės tikrą 
vertę. Kurie specializuojasi toj 
srity gali lengviau atspėti.

3) Gauk pilnas teises — “tit- 
le”. Pardavėjas turi įrodyti, 
jog jis yra pilnas savininkas 
pirma negu jus pinksite. šia
me atsitikime geriausia pasi
kviesti advokatą arba garanti
jų kompaniją, kuri jums iš
tirs visą dalyką. Nesibijok 
išlaidų; jos apsimokės.

4) Sužinok tikras perkamos
žemės rybas. Nepasitikėk \par- 
davėjo žodžiams, bet pats per
žiūrėk. z

5) Pirk ten kur daugiau 
saulės, o ne durnų ir dulkių. 
Jeigu jau nutarėt pirkti savo 
namui vietą, tai dabokite, kad 
butų sveika gyvent jums ir jū
sų vaikams.

6) Vėjo pūtimas vasaros lai
ku yra pageidaujamas visiems, 
todėl atkreipkite į tai domės.

7) Pirk pakankamai žemės. 
Mažiausiai turi būti nuo ketu
rios dešimt iki šešiasdešimt pė
dų frontą. Senieji lotai po 28- 
3JJ-35 pėdų nekokie investmen- 
tai. Kuo didesnis lotas tuo 
greičiau gali tikėtis kainos pa- 
augimo.

8) žiūrėk, kad žemė butų 
kieta. Atvežta ir pripilta že
mė suteiks jums icmažai keb
lumo statant narna.

9) Pirk žemę aukštesnėj vie
toj, jei nori, kad vandentrau
kiai butų atsakančiai įtaisyti.

10) Pirk lygų lotą. Jei vie
nas galas aukštesnis, 
žemesnis, tai pripildyti 
nuoja nemažai pinigų.

Svarbiausias dalykas prau
siamam kambary, tai nelaikyti 
vanos arti lango. Prie lango ga
li pastatyt tik šildytuvų — “ra- 
diatorl*.

Seniau būdavo įprasta išbal
tinti prausiamo kambario sie
nas kuolabiausiai, taip kaip 
ligonbutyse. Dabar jau nuo to 
atprantama ir sienos daromos 
kur kas tamsesnės.

Kalbant apie tą dalykų, pa
tartina įsitaisyt ir akmenines 
grindis, per kurias' vanduo ne
persisunktų. <—X.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Akiniai $4 ir augščiau

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, 'skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žii usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikas. Valu 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

o kitas 
jį kai-

Tikrina, Kad Gazas Bus 
Vienintelis Kuras

Vienas inžinierius W. L. 
Nayt pranašauja, kad gazas ap
šildyme namų išstums visus 
kitus konkurentus, jis sako:

“Gazas yra pripažintas kai
po tobulas damų apšildyme. Ga
zas lengviausia kūrenti ir kon
troliuoti. Jo pristatymas nesu
daro jokių sunkenybių, nes 1 
tos kompanijos pagamina 
lėktinai. Beizmentas, kurs 
bar skirtas tik vieniems 
čiams, galės būti žaidimams 
kitiems dalykams.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvinis, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted S L Chicago

Klausimai

buvo blogi. Suprantama, 
turtingesni yri* furmeriai, 

geriau yra šalies bizniui, 
jk') sudaro l/» visų gyven- 
ir sykiu “kostumierių”.

vidų-

Gelžkeliai
K. Gelžkeliai su mažomis išim
timis turėjo geriausius metus. 
Keleivių ir prekių judėjimas, 
su mažomis išimtimis buvo la
bai didelis. Užtat ir šėrininkai 
gaus nemažus dividendus, kurių 
jie senai laukė.

Smulkus pardavimai
Smulkus, krautuvių pardavi

mai pereituose metuose pašoko 
visuose miestuose. Bet didžiau
sias pašokimas pastebėtas Chi- 
iagoj ir Clevelande, kur jis bu
vo lygus 10%. —V.

11) Pirk reguliares formos 
lotą. Kreivas ir nevienodas bus 
sunkiau parduoti.

12) Apžiūrėk dirvą. Atsi
mink, jog laužti kietą uolą pa- 
sidarys dauįf brangesnis daly
kas negu pats manai. Judantis 
smėlys ar kitokie dirvos tru
kumai gali pakenkti statomam 
namui.

13) Pirk jau sutvarkytą že
mę. Nors tai brangiau kainuo
ja, bet virgi daug vertesnė už 
“akerius”.

14) Pirk ten, kur vandens ir 
gazo triubos įtaisytos, kur gat
vės įgrystos ir šalygatviai iš
vesti. Jeigu to dar nebūtų, tai 
kaina privalo proporcionaliai 
būt. mažesnė.

15) Atkreipk domę į taksus. 
Jeigu norit pasirinkti tarp val
stijų, apskričių, miestų arba 
miesto dalių, kurioj norėtumėt 
statyti namą, susipažinkite su 
mokesnių didumu ir apskait- 
liuokite kiek tektų jums mokė
ti taksų. — V. G.

vie- 
už- 
da- 
pe- 

; ar

I. Klaus. Išaiškinkit man , šį 
dalykų: ar gali real estate bro» 
keris pirkti pats tų namą, kurs 
jam pavestas parduoti, už ma
žiau negu buvo kitų siūlyta?

J. A. K.
Atsakymas. Iš Tamsios klau

simo nelabai aišku, ar jums 
agentas buvo pranešęs kiek ki
ti siūle, ar ne. Jeigu Tamsta 
žinojot, ir sutikot parduo
ti agentui, tuomet viskas tvar-

Klaus. Aš nupirkau nuo vie
no krautuvininko stalą — 
“counter” ir parsigabenau, už
mokėjęs jam šimtą dolerių. 
Po kiek laiko gaunu iš kompa
nijos laišką, kuriame reikalau
jama grąžinti stalą, nes anas 
krautuvininkas buvęs įmokė
jęs tik dešimtį dolerių ir dau
giau nebemoka už jį.

Jeigu aš nesugrąžinsiu “coun- 
ler’io”, kompanija grąsina pa- 
traukti teisman. lOj. turiu da
ryti? —P. V.

ALsak. Sulig Illinois valsti
jos įstatymų nupirktasai bufe
tas priklauso jums ir niekam 
jo neatiduokit. Teisme kompa
nija negali laimėti.

Musų žinios
Bilietus į vakarienę užsisaky- 

kit iki antradienio, sausio 15 
dienos.

laikraštis nusįskun- 
universitetų profeso- 

į metus $3;000, 
mūrininkai

[etų uždirbu $10 į 
dieną arba $3,120 į metus. Esą, 
todėl, didele skriauda vieniems, 
ir neužsitarnauta prlv j^egijn 
antriems.

Šis užmetimas, vienok nėra 
pamatuotas ir štai dėl ko. 
Profesorius gauna savo algą, 
nežiūrint kiek dienų į metus 
jis dirba. Išvažiuoju į atosto
gas, jis algą ima; apsergi — 
mokesnis kaip buvo taip ir 
silieka.

O mūrininko? Jis gauna 
vo algą tik už tas dienas,
rias dirba. Užėjus blogam ohii 
mūrininkas turi pasilikti na
mie, nes statymo darbai per
traukiama. Taigi jo uždarbis į 
metus negali siekti
$2,000 arba $6.10 į dieną 

Pagaliaus 
mano, kad 
geresnė, tai 
maino rūbų 
tų. Kelias

pa-

šu
ku

(jaugiau

jeigu profesorius 
mūrininko .padėtis 
kodėl gi jis neper- 
ir neina dėlioti ply- 
atviras visiems.

—Mūrininkas.

■•jur’i

[Pacific and Atlantic Photo]

Kaip atrodo naujos mados vasarnamis —

Lietuvių N. T. Tarybos va
karienės rengėjai prašo visų 
savo busimų svečių užsisakyt 
bilietus iki antradienio, t. y. 
ryt dienos. Išpildydami šį pra
šymą padėsi t išvengt visų ne
patogumų dėl vietų. Minėti va
karienė įvyks ketvirtadieny, 
sausio 27 d. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj.

Valgiai ii- programa bus kuo- 
puikiausia.

PI K KO LOTĄ

K. Andrisiunas nesenai 
pirko iš J. L. Seltz $20,000 
lėk lotą ant South Park avė., 
i tėtuli J>ėš i osdeš i m tos gat veš.

Pradžioj šio mėnesio Anta
nas Vainorius pirko nuo Pet
ro Variakojo lotą prie Wenth- 
\vorth ir 101 gatvės.

J. (alkis; 5700 Artesian avė. 
gavo leidimą statyli mūrinį na
mą $22,000 vertės.

nu- 
ver-

NAUJAS OPEROS NAMAS

’ Chicagos miestas, kaip tik
rina real ertale rateliuose, bus 
papuoštas dar viena grožybe — 
tai puikiu operos namu. Senoji 
svetaine pasirodo nebeatsakan
ti šių dienų reikalavimams ir 
bus greičiausia nugriauta.

imperfect in original I

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46tb St., Chicago, 111.
................ ................................j —......... /

Pastatymu naujos operos 
'daugiausia rūpinasi S. Insull, 
kurs jau turi sudaręs* planus 
nupirkti žemės plotą tarp Ma- 
dison ir Washington gatvių, 
netoli State gatvės.

Jeigu šis sumanymas bus į- 
vykdintas taip kaip norima, tai 
nauja auditorija turės apie 
3,500 sėdynių, dvidešimts aukš
čių ir kainuos arti $16.000,000.

DIDŽIAUSIAS BANKAS 
PASAULY

Pereitų metų pabaigoj, Na
tional City Bank of New York 
nutarė padidinti banko kapita
lu nuo $50,000,000 iki $75,- 
000,000. Su perviršiu ir neda- 
lintu pelnu minėtas bankas tu
rės dabar $112,000,000 kapita
lo.

National City Bank of New 
York nuo senų laikų yra susi
rišęs su ' Rockefeller’io grupe 
finansiniuose reikaluose.

Sukeliant naują kapitalą se
nieji šėrininkai galės pirkti po 
$200 šėra, nors rinkoje kaina 
$600.
GELŽKELIAI PRADEDA MO-

KeTI nuošimčius

Bėgyje dešimties metų gelž- 
kelių kompanijos labai menkai 
mokėdavo nuošimčius savo šė- 
rininkams. Todėl norinčių pirk
ti Šerus skaičius nupuolė. Kom
panijos buvo priverstos page
rinti operavimo budus, kad su 
mažesniomis išlaidomis atlikt 
daugiau darbo. Padėtis page
rėjo. Tarpvalstybinė komerci
jos komisija rado, kad pereituo
se metuose gelžkeliai turėjo 
gryno pelno 5%G .

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningaa ir nebiungus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

J.F.RADZIUS
Pigiaasias Lietavi* 

Grabuiiaa Chicagoje 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

negu k i t; i, to- 
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•tės.

OFISAS:
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8L‘88 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063 t
----------------------------------------------

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus cavo?
8901 Juozapui Adomaičiui
7995 Antanui Hrincevičiui
8011 Jonui Merfcldui
8012 Onai Papląuskięnei
8023 Vladui Bielskiui
8021 Antaninai Bielskailei
8033 Broniui Venckui'
7983 Amilijai Chodasevičienei
7989 Bozalijai Vcrbickaitci
7992- Anelei Turauskaitei
8009- Vladislovui Podens
8019- Veron. Kanapeckicnei

22571 Domicėlei Kinderienei
12655 Levusei Baltuškienei
798 1 Dienai Savickienei
7999—Barborai Jo miš k ienei
(8010 Jonui Podens

8032 Agotai Simanevicicnei
7996 Juozui Hudauskui
7998 Vikt. Gasparaitienei 

12654 Vincentui Jonikiui
8018 Bronislovui Jokūbaičiui
8020 Mažeikiui Jonui
7986 Mar. Slaboš: vičienoi
8029 Marijonai Kelionei
8007- A1 e k s. (J11 ne 1 a u s k u i 

12656 Antanui Budrairfui 
12657—Barborai Kazimierai

Motiejaus Augatnei

7987 Marijonai Balčąitienei
7988 Juozapu Bielskiui
7997 Kiemeli: m 1 ’ogelai

8026 Antanui Diksui
<802<8 Antanui Pečiu kėn ui
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apiplėšė

Prohibicijos agentai 
šovė žmogų

li’ Chicagoje prasideda tai, ką 
prohibicijos agentai jau yra pa
darę keliose vietose, būtent, pra
deda šaudyti žmones. Pirmąja 
prohibicijos agentų auka Chica
goje krito Krank Davis, 17(K> N. 
La Šalie St., kuris tapo pašau
tas ir slinkiai sužeistas prohibi
cijos agentų gatvėje, prie savo 
namų. Kaip prohibicijos agentų, 
taip Davis pasakojimai labai 
skiriasi. Davis sako, kad jie te- 
lefonavę ir prašę poros lionkų 
degtinės. Jis pasakęs neturys, 
bet kada jie atvažiavę, jis su
tikęs vežti juos pas savo drau
gą, kuris gal ir turi degtinės. 
Jam įlipus į taksi kalią jie pra
dėję ji mušti, galiaus peršovę ir 
dar revolverio rankiena sutriuš
kinę žando kaulą. Prohibicijos 
gi agentai sako, kad jie telefo- 
navę jam ir kada jie atvykę, tai 
jis pardavęs jiems dvi bonkas 
degtinės už $11. Kada jie areš-

dento, kuris rašė apie kitifs 
biznierius, kodėl jis neparašo 

Mary ir kaip tam biznieriui biznis 
Mechling skrybėlių sankrovą 'einasi. O gal tas kontaktorėlis 
6823 Stony Island Avė. ir pasi-1 jaučiasi kaip koks Roselando 
prašė darbo — langusi nuplau-j“8amoderžaVca”» kad nė užsi- 
ti. Bet pamatęs, kad ji yra vie-!minti aPie tokl 1° “imperators- 
'na sankrovoj, atstatė revolverį koJe veličestvo” negalimo. Kas 

pa- nuvaręs ją į užpakalinį kam-'«ali Juoa ^Taisyti? O gal ati 
'barį, sumušė ir išgėdino ją ltinka sena lioti;vių patarlė apie 
; taipjau ir apiplėšė. Pasiliuosa-' ue«an?i« kePurV?
vusi ji nubėgo į gretimą san-' 
krovą ir ten suklupo. Dabar yra !.* 
po daktarų priežiūrą, policija gi 
ieško puoliko.

Arthur X. Ehod ir jo žmona

Mrs.
Pranešimai
North Ridės Draugijų Sąryšis ren

gia protesto mitingą prieš Lietuvos 
klerikalinių fašistų smurtu nuverti
mą Lietuvos Konstitucijines vyriau
sybes ir jos vieton pastatymas fašis
tinės diktatūros po priedanga gink
luotos jiegos. Visi katriems rupi tas 
pasielgimas malonėkite susirinkti ir 
už protestą jų notoriškam veikimui.

— N. D. S’. Komitetas

VYRŲ

VIENA CHICAGOS 
ATSAKANTI 

IŠTAIGA

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
GROJIKUS pianas gerame sto

vyje ir benčius, turiu parduoti tuo
jau už $95, 851 Milw;mkee avė. 1 fl.

GROJIKUS pianas, kaip naujas, 
vertas $850, yra roleliai, benčius, 
cabinet, už $120, įmokėti $25 ir po 
$8 į mėnesį. Tel. Brunswick 3931.

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
krautuvių bizniavus namas ant 
bungalow arba 2 fialų namo. Na
mas randasi 4552 S. Kedzie averrandasi 4552 S. Kedzie aver 

SAVININKAS 
712 W. 14 PI.

Tel. Roosevelt 8352

MOKYKLOS
Pusžemaitis pagalios pasigi

ria: žmeižimais ir įtarinėjimais 
jis noužsiimąs. Dar tokio ste
buklo žemėj nebuvo, kad pele- 

'da butų išmokusi lakštingėle 
dainuoti.—Pr.

vo namų 1103 Independence 
Blvd., tarpdury. Iš jų atimta už 
$3,150 brangmenų ir kailiniai.

Apiplėšė dar 3 san
krovas

Bedarbė

Šiame miestuke yra 
i bedarbių. Kurie neturi 

j1 pę pinigų. Tiems yra skurdus 
i gyvenimas. Bedarbiai vaikšti-

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte, laikys priešmetinj susi
rinkimą Antradięny, Sausio 25 die
ną, 1927 m., 8tą vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 31.33 So. 
Halsted St. Draugijų atstovai ir val
dybos būtinai malonėkite ant laiko 

• pribūti, nes yru svambus susirinki
mas kaip tai: bus rinkimas valdy
bos ant šių 1927 metų ir daug kito
kiu svarbių reikalų aptarti.

— P. K. Nut. Rašt.

Turi 4 vietas Lietuvių 
partmente, dėl keturių gerai iš
rodančių vyrų dėl specialio dar
bo tarpe lietuvių.

Mes išmokinsime jus, jei 
norėsite mokintis. Patyrimo 
reikia. <

De-

jys
ne-

u z-
daug. 

šutau-! iASMENŲ JIEŠKŪJIMAI

PARDUOSIU arba mainysiu va- 
riety store į automobilių arba į 
lotą, Storas randasi labai gero] vie
toj, biznis išdirbtas per 1-1 metų. 
Vertės $4,500. Parduosiu už $2,7(111.

Atsišaukite
MKS. GŪNIA

1021 W. 63rd St.

NAMAI-2EME

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos r ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugiaus.
FEDERAL

Instrukcijos $16.00 ir
Jei jus tiksite, jums yra 

tikrinta gera vieta su tikra 
ateičia ir greitu pasisekimu. 
Gera mokestis. \ • <

Nauji Namai
1507

AUTO ENGINEERING
SCHOOL

W. Madinon Street

Kelioliką naujų muro 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

namųAš Ona MočkaltC paieškai! savo 
j dėdės Dominlko Mockaus arba jos 
į vaiku. Mockus pirmiau gyveno apie 

Dirbo anglių ka
syklose. Paeina iš Lietuvos Rasei- 

‘ ; valsč.,

natvs du n^a ln'e T.'ibrįkų, bet retas ku-Į"'
- - tris iš jų gauna darbą, kuomet Pa.

. Si n ni.iv, • m «hm

be- nių apskričio, Skauduvelės
daibiu užeina i Aušros knvgy- i kaimo Monkaičių. Prašom atsišauk- ;n .... * fi po tokiu adresu: Miss Ona Moc-rarp savęo pasikalba, pa-lkail(’.t po Vvru Beiken Bnkies, 2126 

\V. 22 PI., Chicago, 111.

Manoma, K kad tie 
jauni plėšikai, kurie jienktadie-! . v. - - - , , -

• i- - r a e n • n 1 siaučia nedarbas. Daug ny apiple.se 5 A & P ir 2 Con- s
sumers sankrovas, šeštadieny i

• i-'- j ė • a e n i W lai apiple.se dar tris A <x P sankr0"(sjgU0(j2i( 
Plėšikų automobilių valdė

mer-
vas.
jauna, gražiai pasirėdžiusį 
gina.

Atėmė $6,000

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 

, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

ū 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 

. , , .... pradinį mokslą j devynis mėnesius;
mai ir nepaprastai geroj vietoj, augštesnj mokslą j vienus metus. 

  ' Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
AA . . ... ... . i tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.$l,<)00.00 |mokėtl, O likusią | Ateikite įsirašyti šiandien ir jums

1 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

Atsišaukite pas
M R. SUNEGA
So. l^a Šalie St.

Room 348 
atdaras vakarais

29 Namai dviejų augštų po ke- pamatikos, . . . knygvedystin,turis ir penkis kambarius, pui- mokslo šukų. Musų mokyklos nauja
kaus muro, moderniški įrengi-ikiOfisas 

vai.žio, kad niekur negali 
gauti darbo. Su nedarbu pa- 

I brango ir pragyveni mot:. Kurie 
j turi susitaupę pinigų, tie lau
kia kol pagerės darbai, kurie 
neturi sutaupę pinigų, tiems 

Ipriseis šią žiemą daug vargo 
panešti.

S
PAJIEŠKAU savo tėvo Fillciono 

DaunoraviČiaufl. Noriu pamatyti savo 
tėvelį, vergdama visada mini apie jj. 
Jis patsai ar jj pažįstanti praneškite 
man jo adresą. Duktė ONA — ELE
NA DAUNORAVIČIUTfi, Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III., 
Box.

SALESMENŲ

sumą kaip rendą, po $60.00 j padėsimeJsigyti abelną mokslą.^ Sa- 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
| mėnesį.

įėjo jDu
dar nepabaigtą statyti dalį Palm 
er House, prie State gatvės, vi- 
durmiesty ir suradę 14-tame

plėšikai šeštadieny

Maas šovęs į žemę, bet, girdi.
kulka atsimušusi ir pataikiusi augšte algų darbininkams išmo-) 
jam į petį, o žandą persiskėlęs 
krisdamas į šalygatvį. Agentas 
Maas tapo suspenduotas ir 
Davis ketina jį traukti į teismų 
už kėsinimąsi ant jo gyvasties.

kėtoją. Atėmė iš jo $6,000.

Lietuvių Rateliuose
$4,000 malda Roseland

Eli Andehl. iš Indiana Har- 
bor, Universal Portland Cement 
Co. darbininkai, 10 minučių 
malda kainavo $4,000, kiek 
tik jis turėjo susitaupinęs.

Jis pranešė policijai, kad ki
tas darbininkas, su kuriuo
dirbo cemento dirbtuvėj, pasi-

jis

lifornijoj ir kad jis mielai už
mokėtų $1,000, jei kas už jį pa
simelstų, nes jo paties malda 
nebusianti gera. Andehl sutiko 
pasimelsti, ypač dar už $1,000. 
Bet nepažystamasis pareikalavo, 
kad jis įrodymui savo maldos 
gerumo irgi užsistatytų pinigus. 
Andehl išsiėmė iš banko visus 
savo pinigus — $4,000 ir parsi
nešė namo, o j j samdęs melstis 
atsinešė $25,000 ir sudėjo visus 
pinigus krūvon ir paliko krepšį 
pas Andehl, kol jis pasimels. 
Andehl išsimeldė 40 minučių, 
bet savo samdytojo melstis ne
sulaukė gryštant. Palaukęs ke- ja J. J. Zolp, 
lėtą dienų pranešė policijai, ku- J. Useliutė, Br. 
ri atidariusi paliktąjį krepšį su 
pinigais, jokių pinigų nerado, 
vien gniužtį senų laikraščių. 
Nebuvo ten nė tų $25,000, nė 
žadėtojo $1,000, negi paties An
dehl $4,000. Viskas buvo dingę. 
Dabar Andehl vėl turės daug 
metų vargti cementinėj iki 
kiek susitaupins pinigų.

Iš Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio veikimo

Į ratelį netiktai, kad kas su
sirinkimas prisirašo vis naujų 
narių, bet pradeda ir buvusieji 
Ratelio nariai sugryšti.

Pereitą mėnesį prisirašė po
nios M. VValantienė ir A. Kas 
pavienė, P. A. Bukauskas, W. 
Sragauskas, K. Lukošius. Su- 
gryžo prie Ratelįo Jonas Grušas 
ir A. Vainorius. Pastarasis yra 
geras pieš’jas ir kai tiktai ra- 
teliečiams reikėdavo perpiešti 
dekoracijas, retai kada galėda
vo apseiti be p. Vainoriaus. 
rateliečiai kiekvienam savo pa
rengimui pritaiko tinkamas de
koracijas, 
rėš

Raudonieji biznieriai pasigro
bę vaikučius nuo tCvų, buvo 
žadėję juos išmokinti lietuvi 
kalbos ir dainuoti. Visa tai bu
vo apsiėmę atlikti veltui, be pa
gelios tėvų. Per koletą metų 
mokinimo nieko neišmokino ir 
jiems patiems kantrybe išsi
sėmė. Nesenai turėjo susirin
kimą. Jame nutarė atsikreip
ti prie tėvų dėl finansų. Da
bar jau patys pripažysta, kad 
be pagelbos tėvų nieko nega
lėsią atsiekti. Juk keletas me
tu atgal buvo patarta, kad vai
kų mokinimą galima pavesti 
tėvams. , Bet raudonieji biz
nieriai pasipriešino tam, sakė, 
mums tėvų pagelbos nereika
linga. Praktika parodė, kad 
reikalinga. Butų gerai, kad

APSIVEDIMAI
J IEŠKAU apsivedimui mergi

nos ar našlės, kad ir su vienu 
vaiku, be skirtumo tikėjimo. Ku
ri sutinka šeimynišką gyvenimą 
vesti. Aš esu vaikinas'28 metų 
amžiaus. Turiu geri), vietų ir esu 
pasiturintis. Malonėkite atsišau
kti, su pirmu laišku malonėkite 
prisiųsti savo paveikslą, 
vienai duosiu atsakymą, 
j ienos, 1739 So. Halsted 
Box 859, Chicago, III.

Kiek-
Nau-

Street,

Ir dalinam laikui darbininkų. 
Patyrimas nebūtinai reikalin
gas, nurodysiu kaip galiipa 
uždirbti daug-pinigų. Aš išmo
kinsiu kaip ir sykiu dirbsiu su 
jumis. Pažinimas anglų kalbos 
nebūtinai reikalingas. 
Atsišaukite, nuo 11 ryto iki 3 
po pietų, panedėly ir utaminke 
ir klausk

MR. MAGDICK 
Manager Foreign Department.

Room 660 First National 
Bank Bldg.

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

ĮVAIRUS skelbimai

r

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS vienam ar- dviem 

ypatom, labai geru vieta. 731 W. 
60 St. 3 lubos. _ .

ANT remtos 2 ofiso ruimai ir 6 
fialas, labai tinkamu vieta 

Antros 
apšildomas.

Keliolika puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma- 
žu įmokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam
barius mainui ant farmų ar lo-Į

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

I stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St. *

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

nors

Suėmė automobilių 
giliu Saiką

va-

aš-

O kada Ratelis tu- 
gerą piešėją, tai bus gali

ma daug pagerinti dekoracijas. 
Ratelis dabar rengias prie 

savo vakar sausio 13, Strumilo 
svet. Buvo suvaidinta “Val
katą”, J. .1. Zolpo keturių veiks
mų drama. Vaidinime dalyvau- 

M. Dundulienė, 
Liudkevičius, 

J. Shimkus, A. 
minėti vaidylos 

Niekurie

M. Indrelienė, 
Barčius. Visi 
jau yra pasižymėję.
Valkatą vaidino jau bent kelin
tą sykį. Todėl galima tikėlis, 
kad roselandiečiai vėl turės 
progos pamatyti gerą veikalą ir 
gerą vaidinimą. Del “Valkatos” 
rateliečiai jau taisosi reikalin
gas dekoracijas. Gero pasise
kimo rateiiečiams jų darbuo
tėje.—Rep.

i KONTRAKTORftLIO 
STRIOKAS

... . 1 , , .. . i ruimų Halai,patys tėvai paimtų globoti lietuvio profesionalo,
ž. V. D. Jie patys globodami, lubos, naujas immas, u. • iv? i — a • i I SAV1 i* Aovaikučius galėtų ge įau sutvar-i 2512 w. 63rd St.
kyti ir išmokinti.^ Dabar kuo- . Prospeci 3684 
met globojami yra raudonųjų i Z7T. , •I,. ... , :. ISRENDAVOJIMUI kambarys, švie-
bizruerių, moKytojuuja tokie garu šildomus, karštas vanduo 
mokytojai, kurio mažiausia su-, visados, labai gera transportacija.

4. • i • • 6103 S. Laflin st'., 2 lubos,pratimo neturi apie mokinimą,  
vrikų. Patys vaikai 
lanką 
tuvių kalbos mokyklą, bet ne 
aaug teišmokę, 
tojų kada jie 
kę, kad tada, kai 
musų amžiaus. Tėvai turėtų 
paimti žmogų apsipažinusi su 
rašyba ir paagzeminuoti tuos 
mokytojus, kurie nuo dauge
lio metų mokytojauja vaiku 
čius. išmokinti, nors dar sep
tynis; metus juos meilintų.

— Alginis Vergas.

Patys vaikai sakosi) KAMBARYS dėl vnikiho, šviesus 
po septynias metus lie-'frontinis ir apšildomas. Yra vana, 

,' šiltas vanduo ii” telefonas/ 2 lubos, 
13002 S. Emerald avė.

Khiusę moky-l-------------------'---------------------
llf/baiksią. Alsa- ANT rendos mažas štoriukas, tln- 

Kiilnubaitn kainas barberini, kriaučių! arba ki- 
s ' tokiam bizniui. Garu apšildomas.

6909 So. Rockwell si.

PAS1RENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem Vaikinam. Kamba
rys švarus ir šviesus, prie šeimy
nos be vaikų. Tel. Rock\vell 0473.

North Side
Rengiamas protestas

ųntradienį, 
vak., Liuo- 

Wabansia
8 vai.
1822 
visi.
lietuvis-vė priva

REIKALINGA 10 salesmenų 
pardavinėti real estate ir auto
mobilius. Gabus vyrai uždirba 
nuo $50 iki $75 į savaitę.

C. P: 5>t’hbMSKIS 
5833 S. WESTERN AVĖ.

Jlemlock GI51

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai; parduosiu visus sy
kiu arba atskirai. 3418 S. Lowe 
avė., 1 fl. Atsiša likit nuo 6 iki 
9 vakare, s ubą toj ir nedėlioj 
visą dieną.

PARDAVIMUI 2 ruimų rakandai; 
parduosiu visus sykiu ir ruimus 
gali renduoti. 732 W. 18 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 

—senas biznis, ant kampo. Savininkas 
apleidžia Chicagą. Naujienoj 1739 
So. Halsted St. Box 855.

Visos šios sąvastys yra ge
riausia pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai- Plumbing ir namų šildymo reikmenų 
ku

Sol EHis & Sons, Ine 
Jobbers In

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. lafayette 8600 .

2118 So. State St.. Chicago, III.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceras Krautuvė, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 130

Fauna Illinois Valstijoj
94 AKER1V žemės, 60 akerių 

ariamos, 20 akerių drūto miško, 
14 akerių ganyklos, gyvenimui šlu
ba, 5 kambarių ir skiepas, 2 didelės 
barnės ir saito. Upelis bėga per 
pat vidurį farmos. Del svarbios 
priežasties parduosiu labai pigiai 
arba mainysiu ant mažo namo Chi- 
cagoj ar jos apielinkėj. Kas norit . >-------— vį_

pas

ba, 5 kambarių i 
barnės ir salio, 
pat vidurį
p .
arba mainysiu ant mažo namo Chi-
i___
būti Partneriu ir gaut farmą su 
sais parankumais, atsišaukit 
savininką

2116 Milwaukee avė., Chicago, 
(Paint store)

Phone Humbuldt 2489,

III.

lel. Lafayette 8705--8706 ‘

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

RENDON OFISAS
Geriausia vieta Brighton Par

ke, labai tinkanti dėl advokato 
arba daktaro, tokia didelė kolo
nija ir daug lietuvių gyvena, 
advokato nėra.

JOKANTAS 
4138 Archer

Lafayette

BROS. 
Avenue 
7674

o

\ PARDAVIMUI bučėrnė ir groser
nė. Biznis Išdirbtus per 25 metus. 
Gera vieta ir viskas gerai įtaisyta. 
Ledų mašina ir mėsos malamos 
mašinos su elektra varomos. Biz
nis pirmos klesos padėjime. Par
duosiu arba mainysiu ant namo ar
ba Bongalow. Priežastį patirsit ant 
vietos. Anton Kegowicz,

8718 Comml Avė., So. Chicago.

PARSIDUODA arba pasirenduo- 
ja 2 flatų mūrinis kampinis biz
nio namas. Pigiai. Greitam parda
vimui arba parendavimui. Rendoriai 
nupirko savo namų ir greit kraus
tosi, o man vienai sunku visą biz
nį valdyti. 3959 S. Kedzie avė. Tel. 
Lafayette 3720.

TAISAU SENUS NAMUS
• ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
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 
— “Naujienų” adresu:

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

MORTGECIAI-PASKOLOS
KRAUTUVIŲ FIKCERIAI

Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u 8 1

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St. — >

Hammond policija suėmė 
tuonis žmones, kurie priklauso 
dideliai automobilių vagilių Sai
kai, kuri veikia jau gana ilgą 
laiką. Ta šaika buvo pasistvėru- 
si į savo nagus Joe Thomas, au
tomobilių lenktinininką, kurį 
privertė pertaisinėti vogtų auto
mobilių numerius. Bet kada jie 
pradėjo reikalauti iš jo pinigų 
ir grūmoti jo gyvaščiai, tai jis 
pasiskundė policijai, kuri vagi
lius ir suėmė. Jie yra pavogę 
kelis šiitus automobilius, be to, 
kaip spėjama, jie taipjau užsi
ėmė butlegeryste ir kitomis pik
tadarybėmis. Kadangi šaika yra 
didelė ir jos veikimas labai pla
tus, tai Hammondo policija ne
be įstengia viena viską susekti, 
tad pasišaukė pagelbon ir fede- 
ralinę žvalgybą.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

GROJIKUS pianas vertas $750 
už $90, 100 rolelių, benčius ir 
cabinet įskaitoma #į bargeną. 
Cash arįa išmokėjimais.

MR. BUKOVSKI
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Kadangi bolševikų “kores
pondentas” M. Pusžemaitis Vil
ny, apšmaižė keletą lietuvių biz
nierių, tai Prūdelis savo pasta
bose Naujienose paklausė M. 
Pusžemaičio, kodėl 
neparašo apie savo 
kontraktorių ir kaip 
si namus budavoti. 
nieko.

Bet ta nekalta pastabelė Pus- 
žemaitį desperacijon įvarė. Jis 
tiek jos nusigando, kad pradė
jo Vilny, kaip pamišęs, gvoltą 
kelti.’ Tai esąs visų Roselando 
kontraktorių įkriminavimas! 
(turis vienas raudonasis kon- 
traktorėlis sudaro visus kon- 
traktorius). Ir strioko apim
tas net teismu grūmoja • 
apšmeižimą. Koks čia “i 
/.imas”, jei paklausta korespjn- ga.

North Side Draugijų Sąryšis j 
rengia protestą prieš Lietuvos 
smurtininkus, 
sausio 25 d., 
sybės salėj, 
Avė. Bukime 

Kiekvienas
lome atsilankyti ir visi bendrai 
pareikšti skardų protestą. Nu
vertimas teisėtos Lietuvos vai 
džios ir patrempimas demokra
tijos principų per smurtinin
kus,* niekuomet nebus demokra
tinės liaudies toleruojamas. 
Mes daug kuo geibėjom ir dir
bom savo gimtinei šaliai, kad 
ji taptų laisva ir nepriklauso
ma valstybė, bet tikroji laisvė- 
demokratija ne visiems yra ma
loni.

Mes būdami :
mokratijos ir laisvės ir kaipo musų vilnonius Union,, pagal mįerą 
tikri sūnus 7 * 
jMireikšti smurtininkams tą, ko 
jie yra negirdėję.

Todėl northsidiečiai bukime 
visi. Bus geri kalbėtojai, dai- 

—už-nuos choras, žodžiu sakant, 
šmei- tai musų vietinių piliečių suei-

Sandarietis,

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo savaitėmis. Dr. Okner, 
3139 Roosevelt Rd. arba Tel Rock- 
well 6146.

GROJIKUS Pianas vertės $750 už 
$105, prie to dar pridedam benčių, 
rolelius ir cabinet, cash arba išmo
kėjimais, 6136 So. Halsted St., 1 fl.

jis nieko 
raudonąjį 

jam seka-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

FIKCERIAI bušcrnės pardavimui 
nigiai, 1143 E. 93 St. Tel. Chester- 
field 2736.

V DIDELE PROGA 
prie didelės organizacijos

, Ar jus norėtumėt turėti įplaukų ŠĮ
MET apie $5000? Taigi atsišaukite 

, j musų vidurmiesčio sales room ir 
salininkais de- suraskite kaip lengva yra parduoti J Z 1 _ —2 » o. ' ..<««« • » i 1 va Y T M • ra ra. ra 1 w* 1 ra ar

t padarytus siutus ir ©verkautus, $23.50Lietuvos, tunmet lr Didelė proga lietuviškai kal-

PARSIDUODA grosernė, ne
didelė, sena įstaiga. Sykiu par
siduoda 7 ruimų Cottage ir 
mašinų' garadžius. Rendai 
nupirkimui. 4716 S. Peoria 

Tel. Vjncennes 0775

2 
ar 

St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

^askola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

užgunėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik- 
w V8,aJikč'erius «’ ”t®phan Electric Co. (not inc)

^;>22 So. Halsted StH Chicago
Phone Victory 7452

bantiems vyrams.
J, B. SIMPSON, Ine.

Suite 415
30 North Dearborn Street

GRAŽUS Columbia Fonografas, 
mahogany keisais, kaip stalas, di
delis pasirinkimas rekordų. Turiu 
parduoti už $15. Tikras bargenas. 
Atsišauk it šiandien.

1538 W. Chicago avė.
1 fl.

BE NUOŠIMCiy
paskolas nuo $100 iki 
notų. Pinigus išmokame 

Vienatinis ofisas Kanados lietuvių informacijos 
biuras

ra patogiausis laikas 
< > uaukti savo gimines į Kanadą 
Arvoni!UVOS\ Latvijos, Lenkijos ir 
Norini*n<iS* padarom leidimus. iNonnh kreipkitės

m l’rh<»nas & Yauniskis, 
Magnus avė., Winni|

CANA

REIKIA lietuvio vyro prie farmos, 
nereikia milžti. Nuolat darbas. R. 75 
Kilney Purk, Blue Island.
Tel. 689 Y 1.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Biznis 
dirbtas per ilgus laikus.

4248 So. Artesian Avė.
iš-

Duodame 
$300 ant 
j 12 valandų, 
šiaur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hampton Avė. an,

apiple.se
apiple.se

