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Lietuvos darbininkai nepri- nai slaptomis rengėsi I A Į valdžia Amerikos Lietuviu
smurtu nugriaut valdžią

■ LONDONAS, XII. 18. — Del 
sutrukdyto susisiekimo tele
grafu ir telefonu, situacija Lie
tuvoj šiandie pasilieka vis dar 
neaiški. Atrodo, kad grupė 
žmonių su buvusiu kitąkart 
prezidentu Antanu Smetona ir 
majoru Plechavičium prieky 
pasigrobė valdžia į savo rankas^ 
patapę kaip ir Krašto diktato
riais.

i Pranešimai rodo, kad* genero
las Smetona [Smetona ne tik 

a “generolas”, bet nė paprastas 
kareivis niekados nėra buvęs] 

y į nori Vilniaus klausimą padary
ti žymiausia savo naujos val
džios politinio programo dalim. 

| Dabartinis sukilimas, kuriam 
KAUNAS, XII18. — Lietuvos valdžia vakar 

. ■ I • I I J ■ _ _....  .......... ry-

taria smurtininkams kleri
kalams nuvertusiems
demokratinę valdžią

Praneša, kad Klaipėdos kraštas pa 
siskelbęs “nepriklausoma valstybe

gtasi, buvo užvakar anksti 
tą padarytas.

Seimas laikė posėdį, kurs 
didelių ginčų tęsėsi iki po 
dumakčio. Staiga Seimo salėj 

WASHINGTON, D. C., XII 18. — Jungtiniu Pasirod6 kariuomenės būrys.
i i i T/ tt • x Būrio vadas, majoras Plecha-V alstijų konsulas Kaune, p. Heimgartner, prane- vičius> atėjęs tiesiai Seimo pir. 

ša Valstybės Departamentui, kad Lietuvoj jvy- mininko tribunon, pareiškė, 
kinta militarinis coup d’etat (perversmas). Lie- kad Seimas esąs paleidžiamas, 

o prezidiumas areštuojamas. 
Valdžią paimanti į savo rankas 
armija.

Tuo pačiu laiku kariuomenės 
dalys užėmė geležinkelio sto
tį, pašto įstaigą, valstybės 
banką ir valdžios įstaigas.

Prezidentas Dr. K. Grinius 
buvo internuotas Kauno pily 
ir jam daboti pastatyta stipri 
sargyba.

Pranešimai iš Lietuvos sie1- 
nos sako, kad šian ir ten įvykę 
susikirtimų ir kad įarbininkai 
paskelbę visuotiną streiką.

buvo klerikalų ir fašistų kariškių nuversta smur
to pagalba. Seimas išvaikytas. Lietuvos darbinin-1 
kai paskelbė generalinį streiką.

dėl 
vi-

t. SMETONA PRISAKIN 
TAS LIETUVOS PREZI

DENTU
Kaune areštuota jau 300 social

demokratų; areštai visame 
krašte; sprendžiama Dr.' Gri
niaus likimas

Lietu*

kleri-
coup

Praeitą šeštadienį Lietuvos 
konsulas Chicagoj, p. žadeikis, 
gavo iš Lietuvos pasiuntinio 
IVashingtone, p. K. Bizausko, 
telegramą, kuria pranešama, 
kad gruodžio 17 dienos vakarą 
Respublikos prezidentas Dr. K. 
Grinius priėmęs ministerio pir
mininko Sleževičiaus kabineto 
rezignaciją ir patvirtinęs nau
jai sudarytą valdžią.

Naujojo kabineto sudėtis pa
duodama tokia:

Valdemaras — premjeras 
užsienio’ reikalų ministeris;

Karvelis — finansų;
Inž. Zinkevičius — susisiekiu 

mo;
šilingas — teisingumo;
Merkys — krašto apsaugos; 
Pulk. Musteikis — vidaus; 
Aleksa — žemės ūkio; 
Bistras — švietimo;' 
Milčius 

rius.

Visuomenei

ir

tuvos valdžios prezidentas ir ministerių kabine
tas nuversti, Seimas išvaikytas, krašte paskelbta 
karo padėtis ir Taikraščiai uždaryta.

Praneša, kad darbininkų sąjungos rengiasi 
kontr-sukilimui.

Kiti pranešimai skelbia, kad Klaipėdos kraš
tas pasiskelbęs nepriklausoma valstybe.

Perversmo {vykintojai išleido proklamaciją, 
kur jie kaltina nuverstąją valdžią, kad ji “parduo
danti kraštą bolševikams ir kitataučiams”.

Kariuomenės susikirtimai ties Kaunu
BERLINAS, XII. — Lietuvoj dedasi rūsčių 

dalykų. Klerikalai su fašistais smurtu nuvertą 
Lietuvos valdžią, kaltindami ją dėl pardavimo 
krašto bolševikams ir kitataučiams. 1

Ties Kaunu einąs susikirtimas tarp ištikimos 
senajai valdžiai kariuomenės dalies ir remian
čios naująją. i

Grinius nužudytas?
Per Vilnių gautas pranešimas sako, kad Lie

tuvos prezidentas Grinius tapęs nužudytas. [Tur
būt netiesa].

valst. kontroiie-

Krizis Lietuvos valdžioj 
esąs pasibaigęs

Valdemaras pasiekė to, kc 
mirtinai troško—tapo vėl vai- 
džioti galva

i

LONDONAS, XII. 19.

Ties Kaunu einą kariuome- kurio pasunkinimo krizio l.ie- 

nės susikirtimai |turj šW . . Id.Į Tą pareiškimą Lenkų valdžia 
išleido tikslu nuraminti visuo- 
menę-. k iii-i ėmė l«l>»,i nerimau- 
ti dėl spaudos paskelbtų gandų, 
buk vakarinėj Lietuvoj lietu
viai puolę lenkų tautines ma- 
žumas.

gos Tribūne kablegrama.J — 

Lenkų'generalinis štabas .gavęs 
žinių, kad ties Kaunu einanti 
kova tarp naujos ir senosios 
Lietuvos valdžios kariuomenės' 
dalių. Du kariuomenės regi- 
mentai įsitvirtinę į žiemius nuo 
Šiaulių.
Geležinkelių darbininkai sena

jai valdžiai paremti grūmoja 
visuotinu streiku

Lenkai mobilizuoja kariuomenę 
Vilniaus krašte
Lenkų valdžia skelbiasi,

Ankstyvesni pranešimai 
apie Lietuvos klerikalp 

įvykintu coup d’etat 
f ’ *

RYGA, Latvija, XII. 17. — 
Lenkija koncentruoja kariuo
menę Lietuvos pasieny. Kiek
vieną valandą laukiama už
puolimo. Provizorinė Lietuvos 
valdžia pradės krašto mobiliza
ciją rytoj. Iš Rusijos kol kas 
nėra jokių žinių, tečiau mano
ma, kad bolševikai ims kon
centruoti savo armijas Lenki
jos ir Pabaltijo sienose.

Seimas išvaikytas, mi
nisteriai areštuoti

KAUNAS, XII. 17. [Chicago 
Tribūne koresįJ. Donald Day.] 
— Anksti šį rytą Europoj gi
mė nauja diktatūra. Lietuvių 
katalikų ir kitų politinių parti
jų organizuotas militarinis su
kilimas nuvertė socialistinę 
[turbut liaudininkų ir social
demokratų] valdžią, o ministe- 
rius padėjo Kauno kalėjime, 

metu 
kareivių

KAUNAS, XII. 19. — Anta
nas Smetona šiandie buvo pri- 
saikintas kaipo naujas 
vos prezidentas.

Šitą vietą jis laimėjo 
kalų fašistams padarius
d’etat — smurtu nuvertus val
stiečių liaudininkų ir socialde
mokratų valdžią ir prezidentą 
Daą Kazį Grinių.

Nors pulk. G’rig'aliunas ir 
maj. Plechavičius, bendri ka
riški Lietuvos diktatoriai, nuė
mė Kaune apsiausties padėtį, 
miestas pasilieka betgi kai o 
padėty.

Mįestas stipriai ginkluotų 
kareivių kuopų patroliuojamas, ■ 
o ties karo ministerija pastaty-' 
ii tankai, prisirengę kiekvieną i 
valandą akcijai.

Kai tik kariška vyriausybė 
gavo buvusio kabineto rezigna
ciją. Valdeiparas bematant 
sudarė naują kabinetą.

Valdemaras pats save pasi-|Gauti šiandie pranešimai iš 
skyrė ministerių pirmininku ir Lietuvos sako, kad krizis, kilęs- 
užsienio ministerių.

Naujoji
laužo galvą, ką daryti su bu- Smetonai diriguojant, jau pasi- 
vusiu Respublikos prezidentu baigęs.
Dru Grinium, kurs vis dar te
belaikomas po areštu.

Dras Grinius iki šiol nusi
leido visiems smurtininkų' rei-į 
kalavimams, pasirašė 
derį, autorizuojantį 
naują valdžią.

Daugiau kaip 300 
mokratų ir tariamų komunistų 
areštuota viename Kaune. Pa-I 
našių areštų padaryta visame 
krašte.

Kairiosios 
dešiniosios 
padariusios 
spiruojamos Anglijos, 
rupi sujungti Pabaltijo kraštus Pia,le^imas 
federacijon prieš Rusiją.

dėl kariškių nuvertimo Lietu-
vyriausybė dabar į vos valdžios, generolui [?!]

' Pranešimas sako, kad Prezi
dentas Grinius, priėmęs prem
jero Sleževičiaus kabineto re- 

a. •• or zignaciją, ėmęs vėl eiti savo 
h .. normalias pareigas Kaune. Jis 

SU a1*' 1'paskyręs prof. Valdemarą mi- 
nisteriu pirmininku ir užsie
nio reikalą ministerių, o kitus 

j nacionalistus — naujojo kabi 
neto nariais. Tarp jų pulk. 
Merkys paskirtas krašto apsau- 

, .'gos ministerių, o Karvelis —fi- paitijos- sako, kad . . , .
partijos, smurtu. •

pervartą, buvę in-l Atrodo- kad P^ersmas pa- 
kuriai ^aryta be kraujo liejimo, nors 

i iš Varšuvos sako, 
kad vienas buvusiai valdžia; 

‘ ištikimas pasilikęs regimentas 
, • . , įsitvirtinęs žaliajame Kalne,Seimas patvirtinęs smur- ties Kaunu, ir kad įvykę susi* 

... i . .v* ' kirtimų.

socialde-

Nors 
kad ji šaltai žiūrėsianti dalykų
vystymos, kariuomenei Vil
niaus krašte duota įsakymas Seimas buvo posėdžio
būti pilniausiai prisirengusiai, apie 3 valandą ryto
Visos rezervos pašaukta į ei- apsiaustas ir išvaikytas, 
les ir visoki paleidimai atosto
goms panaikinta.

šiandie sušaukta nepaprastas 
Lenkų valstybės tarybos posė
dis apsvarstyti situacijai, susi
dariusiai dėl perversmo Lietu
voj.

Lenkijos pareiškimas •

Lenkų valdžia išleido pareiš
kimą, kuriame sakoma:

“Lietuvos krizis yra grynai 
jos vidaus politinis dalykas, ku
riuo Lenkija nėra suinteresuo
ta, kol Lietuvos lenkams ne
gresia pavojus. Lenkų valdžia

(Tąsa ant 4-to pusi.)

šingi Rusijai ir Lenkijai.
I Kariuomenės sukilimas Lie- .. . ..
tuvoj gali vėl pagimdyti karą!Jl. 8,um°lan 1 

m lestH.

Pereitą penktadienį atėjusios žinios pranešė, kad nak
tyje iš gruodžio m. 16 dienos į 17 laikinoje Lietuvos sos
tinėje Kaune fašistai ir klerikalai įvykino ginkluotą par- 
vartą respublikos valdžioje. Prezidentas Dr. Kazys Gri
nius ir dauguma ministerių buvo suimti, Seimas apsiaus
tas smurtininkų būriais ir išvaikytas. Visam krašte pa
skelbta karo ir apgulos stovis.

Vėlesnės žinios skelbia, kad prezidentas Grinius (gal 
po prievarta) sutiko priimti Sleževičiaus ministerių ka
bineto rezignaciją ir patvirtinti naują “ministerių kabi
netų” iš pono Voldemaro ir pustuzinio žinomų klerikalų 
partijos šulų. Kas daugiaus dedasi Lietuvoje, tuo tarpu 
dail tikrai nežinia; bet eina gandai apie mušius tarpe val
džios šalininkų ir sukilimo rėmėjų, apie Klaipėdoj kraš
to atsimetimą, apie generalj darbininkų streiką Lietuvo
je.

šioje valandoje gal liejasi Lietuvos žmonių kraujas 
ir išoriniai priešai galanda peilį paskersti jauną Lietuvos 
respubliką!

Kodėl tatai įvyko?
Fašistų ir klerikalų vadai skelbia, jogei pervartas bu

vęs padarytas dėl to, kad koalicinių vai. liaudininkų ir so
cialdemokratų kabinetas vedęs perdaug draugingą poli
tiką link sovietų Rusijos ir pataikavęs tautinėms mažu
moms. Bet tai yra melas, kuriuo nei patys smurtininkai 
netiki. Už susiartinimų su Rusija karščiausiai stojo juk 
pats Voldemaras, kurį klerikalai su fašistais dabar yra 
pastatę savo naujosios “valdžios” priešakyje. Tautinių gi 
mažumų klausimu Sleževičiaus valdžia vykino tiktai tų, 
kas yra nustatyta Lietuvos respublikos Konstitucijoje, už 
kurių St. Seime balsavo ir krikščionys demokratai.

Tikroji sukilimo priežastis yra ta, kad teisėtoji Lie
tuvos valdžia buvo patraukus teismo atsakomybėn šimtus 
fašistų ir klerikalinių valdininkų už jų kriminalius dar
bus. Su jais dabar susivienijo ir dvarininkų reikalus gi
nantieji smetoniniai tautininkai, kurių neapykanta yra 

atkreipta daugiausia prieš besiorganizuojančias Lietuvo
je darbininkų profesines sųjungas (unijas). Šitais moty
vais vadovaudamiesi, tie smurtininkai pakėlė ginkluotų 
rankų prieš žmonių išrinktuosius Seimo narius ir begė
diškai sutrempė krašto Konstitucijų.

Taip pasielgdami, jie ne tik užtraukė ant Lietuvos 
žmonių kruvino vidaus karo pavojų, bet ir pastatė ant be
dugnės krašto Lietuvos nepriklausomybę ir pačių josios 
ateitį.

Kas apgins Lietuvos žemę nuo tykojančių progos už
pulti jų lenkų militaristų, jeigu jų bus apsėmusios kru
vino pilietinio karo bangos? Kas sugrųžins pradėjusį stip
rėti klaipėdiečiuose pasitikėjimų Lietuvos demokratija, 
kuomet jai tapo suduota toks žiaurus smūgis? Kas ati
taisys gerų pietuvos vardų ir kreditų užsieniuose?....

Bet gal dar ne vėlu gelbėti Lietuvų. Todėl kelkime 
griežčiausią protestą oi-ieš pasalinguosius Lietuvos de- 
inokratijos užpuolikus ir bukime .pasirengę padėti Lietu
vos darbininkams ir susipratusiems valstiečiams kio kas 
galėdami.

LIETUVOS SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 
PILDOMASIS KOMITETAS

1926 m. gruodžio 19 d.
Chicago, III.

liniuku valdžią
IJEHUNAS, XII. 18.—Tele

grama iš Kauno pranešu, kad 
Lietuvos Seiuuis v ji iki-i ninme 

savo posėdy šiandie pareiškęs 

pasitikėjimo naujai, perversmą 
padariusiai, fašistų valdžiai, Už* 

i pasitikėjimą buvę paduota 52 
| balsai, prieš — 36, dviem Sei
mo atstovams posėdy nedaly
vaujant. [Lietuvos Seime viso 
tėra 85 atstovai.]
Lietuvos armija pasidalinus
Varšuvos laikraščiai skelbia, 

kad Lietuvos kariuomenė esan
ti pasidalinus ir kad kariuo
menės dalis, pasilikus ištiki
ma buvusio premjero Sleževi- darytam smurto aktui 
čiaus kabinetui, 
Kauno žaliajame Kalne, iš kurdžiant senąjį ministerių kabi- 

bombarduoti' netą ir paskiriant naują val
džią su Augustinu Valdemaru 
kaipo ministerių pirmininku.

Valdemaras esąs pareiškęs, j tūrių iki devynių kilometrų nuo 
kad buvusis kabinetas buvęs sienos krašto vidun, idant tuo 
perdaug palankus sovietų Ru- budu išvengus susidūrimų su 
sijai ir vedęs kraštą prie ka- Lenkijos sargybomis. Varšuvoj 
tastrofos. manoma, naujasis Lietuvos dik-

Kaune apsiausties 
padėtis nuimta

H VGA. XIL 19. Gauti iš 
Lietuvos pranešimai sako. ka<5 

apsiausties padėtis Kaune esan
ti nuimta. Karo stovis tečiau 
pasilieka visame krašte. Kraš
to viduj atrodą viskas ramu, 
nors yra girdų, kad kai kuiie 
buvusieji ministeriai, kuriems 
pavyko išvengti smurtininkų 

I arešto, organizuoją jėgas pro
vincijoj, žygiavimui į Kauną.

Gauti Rygoj pranešimai sa
ko, kad karinė vyriausybė 
Kaune prikalbinus prezidentą 
Drą K. Grinių suteikti jų pa- 

šiokio 
įsitvirtinus tokio teisėtumo išvaizdą, palei-

Lietuvos sargybos ka
riuomenė atitraukta 
nuo Lenkijos ribos

tatorius [?], generolas [?!] 
Antanas Smetona, nori tuo bil
du užbėgti už akių įvykiams, 
’urie galėtų išprovokuoti Len
kų puolimą.

VARŠUVA, XII. 18. — Pra
nešimai iš Lietuvos Lenkijos 

[demarkacijos linijos sako Lie
tuvos sienos sargybos kariuo
menė tapus atitraukta nuo ke-

8 darbininkai užmušti 
traukiniui susikūlus

Bijo lenkų įsiveržimo 
Lietuvon

BERLINAS, XII. 19. — Nu- tarp Pabaltijo valstybių. Sme- 
vertus pusiau socialistinę Lie- tonos pirmas žingstiis buvo . . . x.
tuvos valdžią, Lietuvos diktato- skubotas pasiuntimas •• kariuo* a 7*n \ avo e,T 
rjum patapo pirmiau preziden- menės į Lenkų sieną saugoti HELENĄ, Mant., XII. 18. 
tų buvęs Smetona, vadas nacio- ją nuo Lenkų kariuomenes, su-1 Vienam prekių vagonui sudu- 
nalistų ir fašistų, kurie yra koncenti-uotos ten per pastaras žus buvo sumušta 93,000 kiau- 
draugingi Vokietijai, bet prie-1 kelias dienas. šinių.

MANILA, Filipinai, XII. 18. 
— Rąstu gabenamam trauki
niui susikūlus netoli nuo Fab- 
rica, aštuoni darbininkai buvo 
užmušti, o vienuolika pavojin
gai sužaloti.

v
k
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incotp. 1925 m. bul. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd SC, Canal 2552
J. YUŠKEV1ČIUS, Sekietorius — 3G47 Archer Avė., Jjafayeite 4195
A. N. MAHULIS. Iždininkus — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

- Miestų pradžia ir 
augimas

Miestai buvo statomi apsiginti 
nuo priešų. Upės prekybos ke

liai skatino miestų augimų

Kuom gali jums padėt 
R. E. agentas?

Kalėdų belaukiant
Unksnių Ateinančių švenčių!

nebetoli.
skaityto-

ir

lai-

ka- 
taip

Kalėdų šventės jau 
Ir mes linkim savo 
jams linksmai jas sutikti 
palydėti. Tegul kiekveinas tu
ri tiek smagumų ir gauna tiek 
dovanų, kad atmintų ilgus 
kus!

Kalėdos yra visų švenčių 
ralienė. Niekad žmonės
nejuda, nesirūpina, kaip prieš 
šaltas, sniegu apdengtas Kalė
das. Visos didžiosios krautuvės 
kupinos. Moterys, vyrai, seni 
ir jauni renkas ir perka dova
nas savo artimiems ir drau
gams. Visi laukia nekantriai 
švenčių...

Kalėdų pradžia siekia tolimą 
praeiti. Tai nėra vien krikščio
nių išrasta švente. Musų pro
tėviai lietuviai, būdami dar 
gamtos garbintojai turėdavo ją. 
Ji būdavo skiriama Saulei. Se
niau žmonės tikėdavo, kad už
einant žiemai, saulę nugalėda
vo koks tai baisus galiūnas ir 
nustumdavo ją tolyn nuo že
mės. Bet apie pabaigą dabar
tinio gruodžio mėnesio saulė 
atkariaudavo savo vietą. šį 
saulės “grįžimą” linksmai su
tikdavo visi žmonės. Jie džiau
gdavosi tuom ,kad saulė ims 
vėl šviesi i ir atgaivins apmiru
sią gamtą.

Mes nebetikim jau daugeliu 
panašių 
gražios 
žiūrime 
seneliai.

Į pasaulį

l'aigi toji sistema paskelbė 
bankrotą ir teismas paskyrė 
prižiūrėtojus. Tas atsitiko ne 
dėl to, kad biznis butų blogas. 
Kompanija pati suplanavo tą 
žingsnį, kad nereiktų pačiai 
mokėt privalomų morgičių.

Žinoma, susisiekimas Chica
go j nuo to daug nenukentės, 
priešingai, gal miestas energin
giau imsis patobulinti visas li- 

laiku
gyven-

n i jas, nes dabartiniu 
susisiekimas neatatinka 
tojų skaičiui.—P. L.

Namu savininkai įvairiuose
- miestuose

Žemiau paduodame 1920 me
tų skaitlinę išreikštą nuošim
čiais, kuri rodo kiek esama mi
nių savininkų didžiausiuose 
Amerikos miestuose.

Chicago ..............
Pliiladelphia . . . .
Iletkroit ..............
Cleveland ..........
St. Louis ........
Boston ................
Los Angeles .. ..
Baltimorc ..........
Pittsburgb
San Francisco ..
Buffalo ..............
Mihvaukee..........
\Vasbington, D. (

27.
39.5
38.3

. . 23.8
. 18.05

28.3
27.1

. 38.6
. 35.5
. 30.3

. 20.2
. 28.7Cincinnati __ __

New Orleans . .
Minneapolis ...<.. 40.01

Kansas City, Mo. .. 34.7
Seattle ........... ..•••• 10.3
Indianapolis ........ 34.5
Per paskutinius metus, na

mų savininkų skaičius Chicagoj 
ir kituose miestuose, beabejo, 
žymiai padidėjo.—F. Mockus.

Sumainė namus

Pastarajame laike, Marquet-

pasakų, nežiūrint kaip 
jos nebūtų.
kitoniškiau negu musų

Bet kodėl gi mes te-
bešVenciam Kalėdas, nors pa
grindo tam, rodos, nebėra? Vie
na, iš įpratimo. Ką darydavom 
maži, pakartojam užaugę. Iš 
kitos pusės, kodėl gi turim ne
švęsti? Juk jeigu visos dienos 
butų panašios ir lygios, gyveni
mas atrodytų nuobodesnis. 
Žmogui reikalingas įvairumas, 
ne tik tam, kad pailsėti nuo 
darbo, bet ir duot progos pasi-!
reikšti savo jausmams ir šva- te Parko biznierius p. Geo. Pet- 
jonems. Siunčiam linkėjimus, kus, sumainė savo namą ir kar- 
jteikiam atminimus, dovanas ir,tu biznį su plačiai žinomu 
džiaugiamės patys nežinomu į northsaidiečiu p. Jonu Sutku. 
mums patiems džiaugsmu. Nuosavybės įkainuotos iš abie- 

Vieną sykį į metus, per Ka- *jų pusių $70,000.00 vertės. Par
iedąs, esam 
ka turiu-, 
venimas pradeda plaukti 
vaga.—M. čiburas.

pasitenkinę tuom tarnavo kaipo suvedėjas-broke- 
Prabėga jos ir gy- ris, Lietuvių Real Estate Tary- 

K. J. Macke and Co. 
namų savininkams 

pasekmių naujose 
Ypatingai Marquette 
lietuviai džiaugiasi 

Sutkaus mandagiu pa
krautu ve,

Gatvekariai “re- 
ceiverio rankose

sena bos narys 
Linkėtina 

• geriausių 
vietose, 
parkiečiai 
SU p|).

i tarnavimu ir gera
Važinėdami gatvekariais, nuo-! kuri randasi 250t) W. 69th St 

lat matydavom iškabintus pa-l —Kazys,
čios kompanijos plakatus, ku-|--------------------------------------- -
riose buvo sakoma, jog Chica-Įjei nori turėt 
gos- traukinių sistema zyra di- nuolatinį draugą 
džiausiu visam pasauls. Skaityk Naujienas.

Miestai visgi yra įdomus ap
sireiškimas. šimtai tūkstan
čių ir milionai žmonių gyvena 
susibūrę krūvon, aukštuose na
muose, tarytum motina žeme 
būt taip skupi, ir neleistų jų 
kur nors kitur. Mums yra su
prantamos priežastys. Žmones 
laiko krūvoj biznis, uždarbiavi
mas arba patogumai. Bot ne- 
visada buvo taip. )

Senovė nematė tokių dirbtu
vių, kokias turime šiandie. Že
mės apdirbimu maitinosi di
džiuma gyventojų. Miestai irgi 
užsiėmė tuo -pat. Tai kam gi 
jie buvo reikalingi? paklausit. 
Apsiginti nuo priešų. Žmonės 
gyvendami krūvoj galėjo grei
čiau atremti svetimus užpuoli
mus. Be to, apie kiekvieną 
miestą laivo statomos medines 
arba murinės sienos. Kinai ir 
tuom nepasitenkindavo. Jie ap
vedė visą savo valstiją stora 
siena, 2600 mylių ilgumo. Lon
donas, Paryžius, Roma taipogi 
turėjo sienas.

Miestai iškildavo ir tose vie
tose, kur persi kirsdavo preky
bos keliai, arba kur bųdavo pa- 

i togu sustoti plaukiant vandeniu.
l Per

gali
Konstantinopolis, Maškva 
lynas ir musų Chicago, 
būti pavyzdžiu.

Miestai pirmieji 
lizaciją. 'Seniausi 
liekanos randamos 
Jeigu sudėti viską 
miestų užsi tarnavimas žmoni
jai butų milžiniškas.

—K. Pūkas.

civi-
ir

išvystė 
užrašai 
miestuose.

Kodėl kampiniai lotai 
brangesni už kitus?
Reikia pasakyti, jog kampi

niai lotai yra brangesni už vi
durio tiktai biznio vietose. Re
zidencijų distrikluose skirtu

mas yra labai mažas.
Kampinis lotas biznieriui yru 

svarbus lodei, kad ten šviesa 
geresnė, krautuvė matosi iš 
abiejų pusių, ir praeina pro ją 
daugiau žmonių.

Kiekvienas gali būti bran
gesnis už kitą, sunku tikrai pa
sakyti. Vieni nustato dvide
šimts nuošimčių, kiti prisiarti
na ir šimtą. Jersey (lity priim
ta taisyklė padidinti 33*/{ nuo
šimčių.

Kad arčiau sužinoti kampi
nio loto vertę, reikia atsižvclg- 

į tai, kiek žmonių pereina 
pravažiuoja, kokios nuo- 
artimiausių krautuvių, 

parduodama prekių kam-

ti ir 
arba 
mos 
kiek

Svarbiausieji miestų centrai 
yra taip planuojami, kad suda
ryti kuodaugiausia kampų ir 
tuo budu pritraukti biznį ir 
pirkėjus. Esant geram bizniui, 
kirkliai, L-e abejo, statosi dides- 
lius namus, kas savo keliu ir- 
fi padidina žemės vertę.

M. Krig.

■ *
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Žmonėms, kurie valdo, perka 
arba parduoda nejudinamas 
nuosavybes tenka labai dažnai 
susidurti su tokiais klausimais, 
kuriuos gali atsakyt tik paty
rę toj srity asmenys. Jie yra 
real estate agentai.

Agento uždavinys, skaitosi 
teikti įvairų rųšių informacijų, 
patarimų. Sveikatos klausime, 
kreipiamės į gydytojų, teisės— 
į advokatą, nes jie specialistai. 
Nejudinamos nuosavybės daly
kuose patarnauja mums minėti 
agentai arba brokeriai.

Antras atsitikimas, kur bro
keris yra reikalingas, tai, kuo
met nori pirkti arba, paiduoti 

Jis suranda mums žmo- 
vaikščiotu- 

viętos j kitą, 
nenori kas

Liidcsmiv Kalėdų Šven
čių linki visiems Chica- 

?os lietuviams L. N. 
urto Tarybos val

dyba ir nariai

namą, 
nes. Be jo, mes 
mem iš vienos 
klausinėdami ar 
pirkti namo. Prisipluktumem,
nuvargtumem ir kažin dar ar 
rastumein. Kai kurie žiūrėtų 
į mus kreivai už trukdymą ir 
gaišinimą jiems laiko. Tas 
butų, jei norėtumėm namą pirk
ti. Turėtumės eiti pas kiek
vieną ir teirautis ar neparduo-, 
da. Įsivaizdikim, kiek, tai. bu
tų vargo! Dabargi dauguma 
nuosavybių yra užregistruota 
brokerio ofise1 iš mums belieka 
tik užeiti ir pasirinkti.

Trečias atsitikimas, kur bro
keris suteikia svarbią pagalbą, 
tai sutvarkant patį pirkimą ir 
surašymą kontrakto, kurs butų 
teisingas abiem pusėm. Be pa
šalinio žinovo, neužinteresuolo 
nei vienu nei kitu, sunku su
statyt sutartį. Teisės klausi
mai yra taip supinti, kad gud
resnis visada nuskriaus neapsi- 
pažinusi. '■*>

Trečias atsitikimas, kur bro
keris suteikia svarbią pagalbą, 
tai sutvarkant patį pirkimą ir 
surašymą kontrakto, kurs bu
tų teisingas abiem pusėm. Be 
pašalinio žinovd, neužintere- 
suoto nei vienu' nei kitų, sun
ku sustatyt sutartį. Teisės 
klausimai yra taip supinti, kad 
gutlrcs'nis visada 
apsipažinusį. t

Nejudinamų 
agentai, daug
miesto plėtojimo, įtaisymo ge
resnių namų iš tobulinimo ąpie- 
linkių. Jeigu kas nenori ar ne
gali valdyt savo nuosavybių, 
minėtam agente, jis ras ge
rinusį padėjėją. žodžiu, yra 
šimtai dalykų, kur brokerio 
patarnavimas yra reikalingas.

—V. Grauž.

nuskriaus ne-

nuosavybių 
prisideda prie

Kas nustato real estate 
vertę?

Mes dažnai manom, jog ne
judinamų nuosavybių verte yra 
didesnė, kuomet jos daugiau 
parduodama, perkama, statoma 

Jeigu keletas žmonių, 
po kito, klausinėja kur 
pirkti namą arba sku- 

išsiimti leidimą statytis 
tai

vienas 
galima 
binasi 
naujų,
t ate gerai

atrodo, kad real es- 
stovi.
naudodamiesi ta sis- 
ne kiek atspėtumem

(Pacific and Atlantic Phęto]

Dovydo kolonijos namai (Benton Harbor), kur slaptai gyveno “King Ben” Pur-'lėtumem 
neit Tuose namuose jis tapo areštuota®.

tema mes 
tikrąją vertę kokio nors namo 
ar lolo. Reikia pažiūrėti taipgi 
ir i aplinkybes: gyventojų pri
augimą duotoj kolonijoj, susi
siekimo patogumus, pramonė, 
Įtaisymus ir kitus dalykus. Ko
dėl lietuviai nelabai skubinasi 
pirkti “subdivision’ų”, nors 
amerikiečiai ir grailx> juos? 
Todėl, kad ten nepatogu priva
žiuoti, nėra gatvių, šviesos- ar 
kokio kito patogumo. Vieta 
gera, žmonės perka, bet musų 
lietuviui nepatinka.

(’ook apskritys pereitais me
tais nupirko 1,229.6 akerių miš
ko už $1,134,448.68. Miškas bus 
skirtas parkams.
tiltams išleista virš trijų milio- 
nų dolerių. Vienas Chicagos 
miestas 1925 metais išleido 
$74,(M)(),0(H) įvairiems pagerini
mams ir papuošimams. Apie- 
linkės tobulėjimąs didina vertę 
namo arba lolo. Ir to nepriva- 

užmiršti įkainuodami 
real estate. V. GrauŽ,

Keliams ir

•»

Margaret Mickevice, 
So. Halsted3146 

L. Švėgžda. 
4917 W. 14 

A. Vi abatas, 
3210 

K. J. Macke

St. Cicero,

Leavitt

Halsted

Halsted

Halsted

St.

St.

St.

St.

Justin MacKievvich 
2342 S.

George Lucas
3311 S.

V. M. Stulpinas, 
3311 S.

Adam Grigas, 
3114 So. 

John Kuchim&as,
2221 W. 22nd 

Edw. W. Baks,
4336 So. Kedvie Avė. 

N. C. Knikonis,
3251 S. 'Halsted St. 

B. Kazanauskas,
2247 W.' 23rd Place 

Frank Young,
2221 W. 22nd St.

L. Fabjan, ’ f
809 W. 35th St.

P. Suromskis, / ; , 
5833 S. Western Avė.

Namon,
2418 W. Marquette Rd.

N. Masulis?
6641 S. Westem Avė.

Anton Kairas,
3313 S. Halsted St.

B. A, LeAiont,
3313 S. Halsted St.kož

> 6312 S. Western
Rozenski,

6312 S. Western
S. P. Kazvvell,

6312 S. Western
Anton Berzinskis,

6312 S. Western
J. Dargis,

6312 S. Western
John Sinkus,

6959 S. Halsted St.'
S. J. Dargush,

1944 Canalport Avė.
Anton Bružas,

755 W. 32nd
R. Gasiunas,

755 W. 32nd
W. Gritienas,

3241 S. Halsted
A. K. Masiulis,

, S- Halsted

Avė.
M.

Avė.

Avė.

Avė

So. Halsted 
(Mačiukas) 

2436 W. 59th 
John Rekash, 

3154 Wallace 
John Dovidaitis, 

724 W. 35th 
Joseph Yushkewitz,

3647 Archer Avė. 
Peter Kazimer, 

6641 So. Weslern Avė. 
L. N. Turto Taryba

K. Į. Mačiukas, Pirmininkas.

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

Automobiliams teks 
lipti aukštyn

st.

III.

st.

st.

St.

•' Paskutiniu laiku galvojama 
apie įsteigimą 
miesty didelių

Chicagos vidur- 
ir aukštų gara- 

į važiuojančius 
Kadangi gatvėse 

leidžiama sto-
automobilius, 
automobiliam 
vėt lik penkiolika minučių, tai 
daugelis palieka automoblius 
nuošaliai ir eina pėsti vidur- 
miestin. Tas suteikia ne tik 
nepatogumų, bet ir palengvina 
vogimą.

Garadžiai išlikro butų nau
dingi. Kada juos pradės sta
tyt—nežinia.—V. B.

T ' ' ---------------- -

Mažiausia krautuvė
Chicagoj galime užtikti ga

na įdomių ir karakteringų da
lykų. Didžojoj musų galvoj 
28 N. Michigan avė. tarp dvie
jų milžinų namų stovi mažut/ė 
krautuvėlė, per kurią galėtum 
lengvai peršokti. Ji turi de
šimts pėdų platumo ir apie 80 
pėdų gilumo. Iš vienos pusės 
stovi dvidešimts dviejų aukštų 
People’s Trust Building, iš ki
tos nemažesnis Ward Building.

Neatsižvelgiant j tai, išnuo
mavęs ją gėlininkas moka 
$12,000 į metus. —Report.

Didelis pasirinkimas au» 
ksiniu daiktų laikrodėliu, 
deimantu, piany, radio, 
phonografy, rakandu, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
Pianų Krautuvė

3417-21 So. Halsted St 
Chicago 

Tel. Boulevard 4705

4

Avė.

St.

St.

St.

♦

GERIAUSIA VIETA

H

M

M

Piano Soloms.
Parsiųskite musų 

katalogą dykai 
Vitak - Elsnic Co. 

4639 So. Ashland Avė. 
Chicago,. III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brandi dovana.

Yra geriausia. Rekomendup 
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikaliŠkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir

HERE 
I AM!|

IN EVERY STORE 
WHICH ADVERTISE 

in

Buy there your daily needs 
and Christmas Presents

Pearl Quceh
CONCERTINOS

<?
’o

Valgyti, tai Liberty Restaiiraiit, 
kurie norite patirti apie teisingą 
patarimą kokius valgius valgyti, 
tai ateikite j

Liberty Restaurant 
4915 W. 14th Street 

Cicero. III.

xixmraiixxxixximixxxi
C

H

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktJs, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

Radio
W. P. Stephan Electric Co. (Not Ine.)

Su laisniu Elektros Inžinieriai 
|vedant elektros dratus, motorus. Tai
gom elektros reikmenis ir fikčerius.

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone Victory 7452
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

U IR KAIP VIRTI DVYLIKTOS NAKTIES 
PYRAGAS

ANGLIŠKAS VAISIŲ
KALĖDOMS

CAKE” ^a^(’oms pyragas su siurprizu

2 puoduku sviesto 
2*4 puod. rausvaus cukro ♦
5 gerai išplakti kiaušiniai
6 puodukai miltų
1 šaukštuką sodos
2 šaukšt. “cream of tartai" 
*/2 šaukšt. druskos
l/a šaukšt. maltų gvazdkų 
11/2 šaukšt. maltų cinamonų 
l lZ» šaukšt. maltų nutmeg 
1/2 puod. sirupo (molasses) 
*4 puoduko pieno 
I sv. liesėklių

l'į sv. sviesto
’/i sv. cukraus
3 kiaušinius
2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking po\vderio
• citrinos nutarkuolos sku-

1sv. mažųjų besėklių razin-

didesniųjų besėklių

razinkų
razinkų*

rants).
Ištrink sviestą 

pridėk išplaktus kiaušinius. Per
sijok keletą sykių visus sausus 
pridėčkus kartu sumaišius ir 
dėk prie sviesto su cukrum pa
mainant su pienu ir sirupu ir 
gerai maišyk. Vaisius pridek 
ant galo ir vėl gerai išmaišyk. 
Išdidink tešlą į tris dalis, kiek
vieną dalį sudėk į paprastą bal
tai duonai kepti popierą išdė
tų blėkinę. Kepk 3 valandas 
neperkarščiausiame pečiuje, pa
kol pyrago viršus susproginės 
ir kuomet šiaudų įkiši pyra- 
gan, šiaudas bus visai sausas. 
Toks “cake” galima iškepti, su
vynioti baltame vaškuotame po- 
pieryj, sudėjus puodan ir pas
tačius drėgnon vieton, pyragas 
pribręs, tuomi pasidarys ska
nesnis. šis pyragas valgomas 
Kalėdų dienoje.

su cukrum ir

2 uncijas sukapotų cukruotų 
vaisių.

Ištrink pirmiausia cukrų su 
sviestu, persijok sausus pri- 
dėčkus bent keletą sykių. Su
pilk tešlą į apskritą blėtį, iš
klotą popierium, įmesk tešlon 
noperską, žiedą ir dešimtuką. 
Kepk nekarštame pečiuje. Kaip 
išimsi iš pečiaus^ išdek ant to- 

jrlrielio apačią į viršų. Padaryk 
turtingą glazūrą iš 7 kiaušinių 
baltymų, 2*/-j sv. 
kaus cukraus ir 
citrinų sunkos, 
mišiniu pyragą, 
peiliu kad lygiai apsiteptų. Pa
dabink su raudonom ir baltom 
žvakutėm ir su raudonom sal- 
dainėm. Padėk ant lentos ir 
laikyk 24 valandas, kad sukie- 
tėtų^ Tai yra tikrai angliškas

. 1 šaukštukų cinamonų
‘/2 šaukštuko maišytų maltų 

saldžiųjų pipirų 
puoduku razinkų
puoduko cukruotų vyšnių 

puoduką supiaustyto cuk
ruoto ananaso

•Zj puoduko džiovintų apri- 
kosų, sukapok

V2 puoduko tvirtos juodos 
kavos

1 kiaušinius
2 puoduku miltų
% šaukštuko maltų gvazdikų
1 puoduką mažųjų razinkų

;I/l puoduko cukruotų citrinų 
ir apelsinų skurelių, smul
kiai supiaustytų.

Ištrink sviestą su cukrum. 
Sudėk išplaktus kiaušinius, vai
sius, supilk kavų ir gerai iš
maišyk. Gerai sumaišius persi
jok miltus <su kitais- sausais 
pridėčkais, sudėk ir viską kar
tu gerai plak 
Kepk popiečio 
nėj 3 valandas, 
ma šutinti ant

%

per 5 minutes, 
išdengtoj blėki- 
šj pyragą gali
ma ro per I va

landas vietoj kepus pečiuje 3 
valandas.

MEDAUS, RIEŠUTŲ 
PfEKNINKAI

SARD1NKŲ “CANAPES” 
(užkandis)

Paimk lygią dalį sirdinkų ir 
kietai išvirtų kiaušinio trynių, 
viską kartų sumalk, užtepk ant 
mažiukų šmotelių baltos džio
vintos duonos arba krekėsų, ap
taškyk citrinos sunka. Kiauši
nio gi baltymus* sukapok ir už- 
berk ant viršaus krekėsų,'taip
gi truputi kapotų žaliųjų pet
im šk u. *

SMEGENŲ CANAPE 
(užkandis)

Tel. Lafarettn 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

nu-Paimk teliuko smegenų, 
valyk ir įmerk šaltan vandenin 
20 minučių. Nuplauk vande
ny, sukapok smulkiai, pridėk 1 
kiaušinį, 1 šaukštą baltos duo
nos trupinių, druskos iV trupu
tį paprikos. Užtepk ant baltos 
duonos šmotukų, ant kiekvieno 
šmotuko imk pilną šaukštą, 
kad duona butų aptepta storai, 
ir virk giliuose taukuose puo
de ir ant skaurados.

Tel. I^faye|te 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Wuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapftf ė f

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

V .........-...............- - . _■ — .. . -

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

Optemestriit
J'( I. Boulevard 6487

* 4619 S. Ashland A v. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

Baigusi akufie- 
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Yards 4951

CHAROSES FOR SEDAR

Lietuviai Advokatai Jarusz-Kaushillas, D. C.
* AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

labai smul- 
1 šaukštuku v 

Aptepk šiuo 
išlygink su

ŠVENTADIENIO PYRAGAS 
KALĖDOMS

/

11 j puoduko cukraus
1 puod. sviesto bei taukų
1 šaukštuką baking pow<lerio

1 puoduką medaus
Y2. puoduko .sviesto

! gerai išplaktu kiaušiniu
! puoduku gerųjų pyragams 

miltų
! šaukštuku 

šaukštukų 
šaukštukų

4 šaukštuko sodos
1/2 šaukštuko druskos j
1 puodukų sukapotų riešutų.
Ištrink sviestą su medum, 

pridėk išplaktus kiaušinius. Iš
maišyk sausus pridėčkus ir per
sijok. Paskui dėk prie medaus 
su sviestu pamainydama su 
vienu puoduku šalto vandens. 
Ant galo pridėk riešutus. Su
dėk j išsviestuotų negilų blėtį, 
kepk ne karštame pečiuje 45 
minutes.

9

9

1
1

baking powder 
malto imbiero.
maltų cinamonų

Nulupk ir sukapok keletą 
obuolių. Pridėk cukraus, cina
monų, sukapotų saldžiųjų mig
dolų, citrinos skurdės sutar
kuotos, viską kartu sumašiyk 
ir priplik truputi balto vyno, 
idant mišinys kartu laikytus.

VIŠTIENOS ARBA VERšIE- J 
NOS KEPENŲ PRIESKONIS

Paimk dvylikos vištų kepenis, 
pakepink svieste bei taukuose, 
sutrink, kad pasidarytų košė, 
pridėk druskos’, svogūnų sun
kos, sviesto ir viską sumaišyk. J 
Aptepk ant baltos arba juodos 
duonos šmotukų. Galima var
toti ir veršio arba žąsies kepe-1 
uis. ,

UŽKANDŽIAI

Kumpis ir kiaušiniai

KAVIARAS SU KIAUŠINIU

kiau-

ritu- 
didu-

riekutė- 
ir pridėk

KAULŲ SMEGENŲ PRIESKO
NIS

Chicago, III.

Adresas

(Vardas ir pavardė)
LMA

laibai 
atrodys

M

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.tinkantis žiurstas, 

jeigu pasiūdinti iš 
gražios lengvos ma- NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
. čia jdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdj No ............
Mieros -........................  per krutinę

2311.
Gražiai 
kokios šviesios, 
tori jos.

Vidutinio ūgio moteriai reikia % 
vardų 36 colių materijos ir % yardų 
skirtingos materijos apsiuvinėjimui.

1/2 sv. kumpio
5 kietai virtus kiaušinius
1 šaukštuką sukapotų “chi- 

ves”
Mayonnaise.
Atskirk baltymą nuo trynio. 

Sumaišyk trynius, pridėk “cbi- 
ves”, druskų ir paprikos ir vis
ką kariu su mayęnnaise iš
trink. Sumalk kumpį su 
šinio baltymu, paskui 
kartu sumaišyk, padaryk 
liukus valakiško riešuto 
mo, paduok ant salotų lapų api- 
pvlus su mayonnaise.

Nupirk kaulų smegenų iš 
didelių kaulų. Nuvalyk. Dėk 
kibai karštan pečiu n šešioms 
minutėms. Padėk ant pašildy
tos džiovintos lialtos duonos,1 
padabink kapotom petruškom • 
ir apiberk druska.

Supiaustyk kietai 
kiaušinius plonomis 
mis, išimk trynius 
tuščias vietas kaviaru. Paduok 
ant mažų šmotukų pakepintos 
baltos duonos apteptos sviestu 
—trynius gi sukapok ir apiberk 

i aplink.

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavinfo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard

Vardas

f* f tt rty 99 9^9999r9999r99r9'99'99
Mes turime vyrų marš

kinių didžiausį pasirinki
mą. Kalnieriai, kaklaraiš
čiai, apatiniai ir pančia- 
kos. Tai musų sp'eciališ- 
kumas. Merginos ir mote
rys yra kviečiamos persi
tikrinti, kad musų šilki
nės pančiakos po 50c, 
$1.00, $1.65, $2.00 ir dau
giau yra tikrai geriausio 
išdirbimo.

■

B

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

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

A. J. MOSGERS
f1* Gents’ Furnishings & Dry Goods
f* 3108 So. Halsted Street

tumu99* f tS

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.

KJURGEUONIS
ADVOKAaA«x

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos vlsuofe teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis* Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I/javitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PėtnyčioJ nuo 0 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

2.
3.

5.

u

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
RoomC 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Rorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

<s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiv(.?r'*'e Roosevelt 9090

Namų Tekfvca* Republic 9600
a——— 11 1 11 ~W" ’    1 —X

J. P.’WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PuHman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531 
Tel. Central 6390

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

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
Z-——-Ti’Ti.u

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po......... L 80 centų
“ Pasiimantiems iš ofiso po...................... 75 centus

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

Viršuje Univeraal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutirti.

’ 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 fl.

(vairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200
h ■ . ........................-- ■

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir vlsųchroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlon.

( DR. CHARLES SEGAlJ
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Inboe 

, Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku <v 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valau* 

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2889L---------- .... ------------ —y

r DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tol. Fairfax 6858 X >

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Snnday 
bv the Lithuanian Daily Mews Pnb. 
L’o. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooeevelt 8505

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered aa Second Claaa Matter 

March 7th, 1914, at tha Port Office 
of Chicago, III, andai tha act of 
March 3rd 1879. ,

Naujienos eina kasdien, i laki ri ant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicaio, 
111 — Telefonas! Boosevalt 8590.

Užsimokėjimo kaina?
Chicagoje — paltu:

Metami _______________
Puaei metą---------- ——
Trims mėnesiams ............
Dviem minėdama ______
Vienam minėtini

Chicagoje per netiotojus:
Viena kopija...... .... —.....
Savaitei ---- —........   18c
Minėsi ui __ ------------—-----------75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams -------—----------------- $7.01
Pusei metą ----------  8.50
Trims mėnesiams _... .......  1.75
Dviem mėnesiams----------------- 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uialaniuoaai 
(Atpiginta)

Metams __________________ 18.00
Pusei metų ..----- -----------------4.00
Trims mėnesiams...... ...... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su uisakymu.

. |8.00 

. |4.00 
.. 2.00 
_ 14)0
_ .75

GINKLUOTAS SUKILIMAS LIETUVOJE

Ginkluotomis pajėgomis versdami žmonių išrinktąją 
valdžią, fašistas Glovackis ir tautininkas Smetona kar
tu su krikščionimis griauja tą pagrindą, kuriuo laikosi 
dabartinė Lietuva. Lietuva gali gyvuot tiktai kaipo de
mokratija — arba ji negali gyvuot visai. Visa Lietuvos 
ątgimimo istorija ir visi jos nepriklausomo gyvenimo me
tai tatai liudija. Dabar gi fašistai ir klerikalai tam Lie
tuvos gyvybės pagrindui ryžosi suduot šitokį baisų smu- 
gi1 ■ > K 1I1&

Klerikalai iki šiol šaukdavo, kad ginkluoto sukilimo 
keliu nuversti konstitucinę Lietuvos valdžią norį bolševi
kai. Bet pasirodo, kad tokį smurto žygį atliko kaip tik pa- 

| tys klerikalai — ir smetoniniai tautininkai, t. y. tie gai
valai, kurie visuomet statydavosi teisėtumo, tautos bei ar- tą prezidento 
timo meilės ir tvarkos atstovais.

Kuomet Lietuvos liaudžiai šitokie “tautos šulai” duo
da pavyzdį, kaip galima sutrempti po kojomis Seimo va
lią ir krašto konstituciją, tai ko tuomet reikia tikėtis iš 
tos liaudies!?

Lietuvos žinios
(Pradžių 1-am pusi.)

SKELBIAMA APIE SUSIDARYMĄ NAUJOS 
“VALDŽIOS”

GRINIAUS ELGESĮ TURĖS ĮVERTINTI 
VISUOMENĖ

Smurtas padaryta, kai visa Lie
tuva švente Dr. Griniaus su
kaktuves
Dr. K. Grinius, Lietuvos Pre

zidentas, kurio 60 metų gimi
mo sukaktuves buvo visame 
krašte švenčiamos, pirmą va
landą ryto buvo prižadintas iš 
miego ir padėtus po areštu, ši- 

> .gimimo dienos 
šventimą maištininkai pavarto
jo kairiųjų valdžios nuvertimui 
švęsti. ' 4

Smurtininkų proklamacijos
Byto metu nubudęs Kaunas 

išvydo visame mieste išlipdy- 
Bet jau nekalbant apie tolimesnę Lietuvos ateitį, rei- laa proklamacijas, skelbiančias, 

kad tapus įsteigta laikinė val
džia su pirmykščiu prezidentu 
_____ , ir pulk. Grigaliūnu 
Glovackiu prieky. Proklamaci-

dieną nepuolimo) feutartį su so
vietų valdžia, ir kad jo valdžia 
priėmus įstatymus, kuriais le 
galizuojama civilinės vedybos, 
leidžiama vedusių išsiskyrimai 
ir verčiatna civilinė gimimų, 
mirimų ir vedimų metrikacija.

Visas tas “putčas” buvo kle
rikalų ir fašistų surengtus. Fa
šistams vadovauja pulk. Glo
vackis.

Nauja Mady Knyga

Plechavičius—diktatorius
Majoras Plechavičius, vienas 

populiariausių [ ?] karininkų 
Lietuvos armijoj, šiandie pasi
skelbė Lietuvos diktatorium ir 
vyriausiu
Plechavičius yra 
zidento Smetonos giminė, 
dabar prašo 
(Plechavičiui) 
valdžią.
Smurtininkai

menes

kariuomenės vadu, 
buvusio pre- 

ir 
jį padėti jam
sudaryti naują

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turStų Šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT,

BAISUS SMŪGIS LIETUVOS GYVYBĖS 
PAGRINDUI

KODĖL JIE STVĖRĖSI GINKLO

Netikėtinas dalykas įvyko: ginkluotas sukilimas nu
vertė teisėtą Lietuvos valdžią!

Kai penktadienį popiet atėjo pirmos žinios apie tą 
pervartą, tai nesinorėjo tikėt jų tikrumu — tuo labiaus, 
kad Ameriką josios buvo pasiekusios aplinkiniais keliais, 
o ne tiesiog iš Kauno. Tą pa^ią naktį tečiaus jos jau pa
sitvirtino. . 4 A f ,

Taigi naktyje iš gruodžio m. 16 d. į 17-tą Smetonos 
ir Glovackio vadovaujama kariuomenės dalis, suėmė, pri
kėlusi iš lovos, prezidentą Dr. Kazį Grinių, kurio 60 me
tų sukaktuves Lietuva rengėsi apvaikščiot, ir daugumą 
ministerių ir apsiautė Seimą, kur buvo laikomas vėlybas 
atstovų posėdis. Sukilėliai paskelbė savo karišką “vald
žią” ir išlipino mieste proklamacijas, pranešdami gyven
tojams, kad Kaune ir visoje Lietuvoje esąs apgulos 
stovis.

I kia pažvelgti ir i kokius pavojus tapo pastatyta Lietuva 

šioje valandoje. Dar nėra užtikrinta, kad kraštas išvengs ^tona ’ 
vidujinio karo, nežiūrint Dr. Griniaus pastangų užbėgti *-• 
jam už akių. Kai kurie pranešimai sako, kad tarpe ka- jos skelbė: 
riuomenės dalių, remiančių senąją valdžią, ir Voldemard 
šalininkų einą mūšiai; kad geležinkelių tarnautojai ir pro-tydamos, kad valdžia parduoda 
feslnės sąjungos rengiąsi paskelbti generalį streiką.

Toliaus, pranešama, kad Klaipėdos kraštas pasiskel
bęs “laisva valstybe” (freištatu”) ir kad lenkai mobilizuo
ją kariuomenę, tykodami progos pulti Lietuvą.

Reikia pridurti, kad Klaipėdoje tik šiomis dienomis 
vėl buvo nuversta krašto direktorija. O Klaipėdos Seime
lyje tuo tarpu randasi iš 29 atstovų 22 Vokietijos patrio
tai. Ir tokiu momentu Lietuvoje yra nuversta valdžia, ku
rios paskirtasai gubernatorius Žalkauskas sudaro vienin
telį Lietuvos respublikos autoritetą tame krašte!....

Lietuvos karinės jėgos, mup

Gruodžio 17 dienos bėgyje, matyt, ėjo derybos tar
pe sukilėlių vadų ir teisėtosios valdžios atstovų, nes Lie
tuvos pasiuntinys Washingtone, p. Bizauskas gavo tele
gramą, kad po pervarta susidarė nauja “vyriausybė”. 
Prezidentas Grinius, girdi, priėmė Sleževičius kabineto 
rezignaciją ir patvirtino naują kabinetą.

Jo priešakyje stovis Voldemaras. Kaipo ministerių 
kabineto nariai, minima beveik vien tiktai klerikalai.

Viena privatinės žinių agentūros telegrama praneša 
dar, kad Seimas naktiniam posėdyje tą naują kabinetą 
patvirtinęs 52 balsais prieš 36, dviem atstovam nedaly
vaujant posėdyje. Šitose skaitlinėse yra, be abejones, 
klaida, kadangi Seimas turi narių tiktai 85, o ne 90, kaip 
iš tų skaitlinių išeina. Gal būt yra melas ir pati žinia apie 
tą Seimo balsavimą.

Del to sukilimo priežasčių nebėra kas daug kalbėti, 
nes jos yra aiškios visiems, kurie seka spaudą. Voldema
ro “kabinetas” skelbia, jogei Sleževičiaus valdžia buvusi 
“perdaug drauginga” sovietų Rusijai. Bet tai yra akių 
dūmimas pasauliui. Ne kas kitas, tik pats Voldemaras 
Lietuvos Seime Reikalavo susidraugavimo su Rusija ir 
karštai gynė Sleževičių, kuomet šis buvo padaręs sutartį 
su Maskva. Apžvalgoje paduodame ištrauką iš Voldema
ro kalbos, pasakytos tuo klausimu Seime, Ir čia pažymė
sime iš jos tik dvejetą sakinių.

Kritikuodamas klerikalus, kurie priešinęsi sutarties 
patvirtinimui) tas asmuo kalbėjo šitaip:

“JeigUųB dabąrtinek sutarties priešininkai, davę 
sau klausimą, su kuo galima derėtis, butų pasidairę 
trumpoje Lietuvos praeityje, jie butų priėję vienin
telę išvadą, kad Lietuvai geriausia derėtis ... su Ru
sais”. (žiur. “Lietuvio” No. 48.)
Tą savo kalbą baigdamas, p. Voldemaras dar pareiš-

valstybę bolševikams ir žy
dams, pasiėmė valdžios galią į 
savo rankas ir sudarys naują 
konstituciją ir naują valdžią.”

žydai bijo pogromą
Dauguma Kauno krautuvių 

šį rytą nebuvo atidarytos, ka
dangi bijota riaušių prieš žy
dus, gyventojai tečiau laikėsi 
ramiai ir po pietų buvo krau
tuvininkams įsakyta savo krau
tuves atidaryti.

Valdemaras eina su fašistais
i Pasak prof. Tumėno, pirmiau 
buvusio ministerio pirmininko, 
ir prof. Valdemaro, kuriuodu 
abu remia Glovačkį, maištas ki
lęs dėl to, kad premjeras Sleže
vičius pasirašęs spalių mėn. 1

šaukias kariuo- 
paramos

Maj. Plechavičius pasiunta 
visiems Vilniaus neitralinęj zo
noj ir Rytų, Prūsų sienoj sto
vintiems garnizonams telegra
mas, prašydamas kad jie jo 
valdžią remtų. Dauguma garni
zonų pareiškė savo ištikimumą, 
tečiaus iš Šančų garnizono 
Kaune ir iš Šiaulių garnizono 
dar negauta jokios žinios.

kė:

ŠIŲMETINIS DERLIUS

Bulvių derlius Lietuvoj ap
skaičiuojamas 1,653,(XX) tonų, 
arba 230 centnerių nuo ha., t. 
y. 37837 centu, daugiau, kaip 
praeitais metais. Runkelių 
derlius taip pat didesnis, kaip 
praeitais m., siekia 717 tukst. 
tonų. Kopūstų derlius yra tru
puti mažesnis kai vidutiniškas. 
Žiemkenčių pasėlių plotas, pa
lyginus su praeitais metais, pa
didėjo 13%. Pasėti žiemkenčiai 
ir dobilai gerai sudygo.

DAINOS
Del keturių balsų .

Surinktos Ij. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

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

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
y t a musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis'pa
puošalas namams. Kaina su pri* 
siuntimu $1.50.

Vadinasi, tenka skaitytis su faktu, kad militarinio 
sąmokslo rezultate ne tiktai tapo nuversta Seimo pasta
tytoji valdžia, bet ir susidarė Kaune kokia tai nauja “vy
riausybė”, kuriai valstybės prezidentas, o gal net ir Sei
mas, uždėjo legališkumo skraistę.

Kodėl Grinius ir Sleževičius sutiko nusilenkti suki
limo vadams (jei tai tiesa), jokių žinių iki šiol dar nėra, 
bet reikia manyti, kad juodu bijojo piliečių karo ir užpuo
limo iš lenkų pusės. Kartu su žiniomis apie pervartą Kau
ne, atėjo gandai ir apie lenkų kariuomenės rengimąsi prie 
karo su Lietuva.

Kai bus smulkiau žinoma, kas dėjosi Kaune gruod
žio 17 dieną, visuomenė galės pati įvertinti prezidento 
Griniaus ir premjero Sleževičiaus elgesį. Galimas daik
tas, kad jiem nebuvo kitokio kelio sulaikyti kraujo lieji
mą, kaip tik pasiduodant ginkluotiems smurtininkams; 
bet galimas daiktas taip pat, kad juodu, o ypač Grinius, 
padarė stambiausią klaidą savo gyvenime. Artimiausia 
ateitis tatai parodys.

“Musų kairėje (Seime. “N.” Red.) sėdi žmonės, ku
riems dažnai primetama, kad jie internacionalai, kad 
jiems nerupi savo valstybes ar savo tautos reikalai. 
Bet jie rodo daugiau susirūpinimo tautos reikalais, 
nei tie, kas dedasi jų gynėjais”.
Tai ve kaip kalbėjo tas žmogus vos keletas sa

vaičių atgal Lietuvos Seime. O dabar skelbiama, jogei Sle- 
ževičiaus kabinetas esąs nuverstas dėl to, kad jisai ^'par
duoda Lietuvą bolševikams ir svetimtaučiams!” Ar tai ne 
aiškus humbugas?

Ginkluotą pervartą padarė Lietuvoje fašistai ir kle
rikalai dėl to, kad jie buvo valdžios atiduoti į teismą už 
savo kriminalius darbus.

Prie šitų gaivalų prisidėjo ir dvarininkų bei stambių
jų “buožių” atstovai iš neapykantos prieš besitveriančias 
darbininkų unijas.

Taigi ne dėl tautos labo, bet tik savo kailį arba savo 
egoistinius interesus saugodami, tie smurtininkai užpuo
lė Seimą ir pjistątė pavojun visą Lietuvą. Ant jų galvos 
todėl puola atsakomybė dėl tų nelaimių, į kurias jie įstū
mė kraštą! ' ' '

Sutikdamas savo autoritetu legalizuoti sąmoksliiųn- 
kų įvykintą pervartą, Lietuvos prezidentas, matyt, pasie
kė tai, kad tub tarpu tapo išvengta atviros diktatūros 
įsteigimo. Susidarė ne diktatūra, bet naujas “ministerių 
kabinetas”, kuris neva veikia bendrai su Seimu. Reikia 
manyti, kad šis “kabinetas” turės neužilgo atsišaukti į 
visą kraštą, paskelbdamas naujus Seimo rinkimus (nes 
dabartinė jo “dauguma”, balsavusi už Voldemarą, var-

VOLDEMARAS IR SOVIETŲ 
RUSIJA

Girdėti dar taip pat, jogei Kaune jau esąs nuimtas 
apgulos stovis — kas turėtų reikšti, kad naujieji valdo
vai yra pasiryžę išspręsti tą krizį taikiu hudu.

Kadangi smurtininkai, n u ver
tusioj i Lietuvos teisėtą vyriau
sybę, dabar skelbia p. Volde
maro lupomis užsienių spaudai, 
jogei Sleževičiaus kabinetas 
buvęs “perdaug draugingas so
vietų Rusijai” ir nesirūpinęs 
tautos reikalais, tai bus įdo
mu pažiūrėti, ką lasai ponas

Uos savaitės algai, kuomet bu
vo svarstomas Sleževičiaus pa
sirašytos su sovietų valdžia su
tarties patvirtinimo klausimas.

Kauno “Lietuvis”, kurį lei
džia Smetona su Voldemaru, 
yra paduota Voldemaro kalba 
ištisai. Ji visa yru pašvęsta įro
dinėjimui, kad Lietuvos valdžia 
būtinai tuiūjo ųžmegsti gerus 
santykius su Rusija, ir baigia
si šitokiais žodžiais:

Pradėjo derybas negi p. Sle
ževičius, o kun. * Reinys- prie 
buvusios valdžios. Tada dabar
tinei opozicijai, be abejo, tokia 
sutartis fodėsi naudinga, nes 
šitaip negi butų pradėję dery
bas. Baigia jas p. Sleževičius.

Kitame krašte jis butų buvęs 
sutiktas su ovacijomis už tai, 
kad baigė svarbų kraštui dar
bą, musų gi interpeliacijomis 
sutiktas. Paskui prasideda pa
čios sutarties koneveikimas. Ir 
juo mažiau randama tikro pa
mato peikti sutartį, juo pik
čiau ji puolama. Tuo pačiu žy
miai nyksta jos verte. Kiekvie
nam prašalaičiui tais barniais 
parodoma, kad Lietuva neturi 
vienos užsienių politikos, už ku
rią stovi visi, kaip vienas. Nė
ra nė pastovumo net tų pačių 
žmonių politikoje. Pakeitus kė
dę, kurioje jie sėdi, keičiasi ir 
jų politinė taktika. Tas gimdo 
nuomonę pas svetimšalius, kad 
Lietuvos politika dar bejėgė 
net viduje ir todėl negali suda
ryti rimtesnio veiksnio, su ku- 
i iuo reiktų skaitytis.

Mes, tautininkai, nesivado
vaujame tokiu partiškumu. 
Mums vistiek, ar po sutartimi 
stovi Sleževičiaus parašas, ar 
d-ro Bistro, ar kun. Šmulkščio, 
mes vienodai vertiname sutar
tį. Keiktų kad ir kitos partijos 
žiūrėtų į tarptautinės- politikos 
reikalus. Yra daug klausimų 
vidaus dalykuose, kur musų 
nuomonės skiriasi. Taigi tenai 
gali reikštis partijų politika, 
bet gink Dieve, ne santykių su 
kitais kraštais. Mes dabar lai
kome egzaminą rodydami vi
sam kraštui, ar mes subrendę 
politiškai ar ne. Nemanykime, 
kad mes tautos rinkti atstovai 
ir todėl galime elgtis- kaip tin
kami. Kraštas teisia savo rink
tinius, matydamas jų darbus ir 
daugelį jau nuteisė.

z Musų kairėje sėdi žmones, 
kuriems dažnai primetama, kad 
jie internacionalai, kad jiems 
nerupi savo valstybės ar savo 
tautos reikalai.
daugiau
reikalais, nei tie, kas dedasi jų 
gynėjais. Kodėl nėpasekti jų 
geru pavyzdžiu? Juk sutarties 
bus kur kas didesnė reikšmė, 
jeigu ji bus ratifikuota veik 
vienbalsiai.' Taigi parodykime, 
kad visi vienaip suprantame 
tarptautines musų politikos rei
kalus ir parodykime balsuoda
mi taip reikalingą Lietuvai, vie
nybę. [“Lietuvis” 1926 m.
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Garsinkitės Naujienose 1739 So. Halsted St. 
Chicago. III.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VValIace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Valandos nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Bet jie rodo 
susirūpinimo tautos

Tel. Boulevard 0537 » z

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI. '

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

8 iki 2 vai. po pietų
- „ ■; i. l i ...------

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

nuo 
nuo

7

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:80—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Narnų Telefonas Chesterfield 0578

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. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
„ , i | nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuo c ikj 9 va|. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulreard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėboj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

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

4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

k

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Oli.-.o Tel. (anai 0T>7

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas z

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hviulock 2615
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KIMBALL
Grojikliai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus).

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

CHICAGOS 
ŽINIOS

Šerifas ir kiti išteisinti

Išsigimėlis nužudė 
vaiką

Prisipažino užmušęs 
policistų

Vaikas sudegė Kraujo, odos, chroniškas DR. VA1TUSH 
OPTOMETRISTAS

MM
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 išdirbėjaa laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

šerifas Pelei' Hoffman, pen
ki pavieto kalėjimo sargai ir 
du buvusieji butlegeriai l-ake 
ir Druggan, kurie buvo federa- 
liniame teisme teisiami už suo
kalbį “kliudyti teisingumui”, 
liko jury išteisinti. Buvęs kalė
jime viršininkas VVestbrook, 
kuris ir dabar tebesėdi kalėji
me, ii' turėjo dalyvauti šioje 
byloje kaipo vienas kaltinamų
jų, perėjo valdžios- pusnč ir bu
vo jos liudytoju. Kadangi ir ki
ti su juo apkaltintieji liko iš
teisinti, tai jis veikiausia visai 
nebus teisiamas.

Columbijos, Pietinėj 
koj, pilietis Thomas 
3941 Vernon Avę.į 
veido, tad buvęs paskaitytas už 

prisdpu&ino nuSovęs poli- 

cistą Juliau Bonfield laike api
plėšimo University Extension 
Conservatory, prie Langley ir 
41 gatvių. Jis prisipažino po to, 
kaip kelios plėšimą mačiusios 
merginos jį identifikavo. Jis 
buvo suimtas aptiekoj, vienam 

, kad jis 
yra labai panašus I į aprašytąjį 
žmogžudį. Jis išdavė ir savo 
draugą, kurio dabar policijai ie-

Ameri- 
’ Lyons, 
tamsaus

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

šia kyla šerifas Hoffman pa- 
siliuosavo nuo paskutinės bė
dos delei davimo didelės lais
vės kalėjime butlegeriams Lake 
ir Druggan. Jis dabar liko iš
teisintas ir daugiau nebebus 
teisiamas. Tečiaus visgi jam te
ko sėdėti kalėjime ir( užsimo
kėti nemaža piniginę pabaudą 
už teismo paniekinimo, delei 
daivmo alisvės tiems kaliniams, 
kurie buvo nuteisti kalėjimai) 
federalinio teismo už butlege- 
riavimą. VVestbrook gi dar ir 
dabar dėl to paties dalyko sėdi 
kalėjime.

Tečiaus kili 
tent kalėjimo 
gėriai Lake ir

Nežinomas degeneratas pa
stvėrė gatvėje Walter Schmith, 
6 n)., 6255 Claremont avė., nu
sivedė jį j tušėin Devon Hiding 

daržinę, L21OO Devon avė., 

kur antrame augSte vaiką iš
žagino ir smogęs pagaliu į gal
vą, paliko vaiką gulėti be\są
mones.

Paskiau, tur būt sąžinės 
graužiamas, jis atėjo į St. Vin- 
cent katalikų bažnyčią, 1010 
Western avė., I 
gani pasisako ką jis padarė. 
Kunigai išpvadžių nepatikėjo, 
manydami, kad tai pamišėlis,-------------r <----- v- —
tečiaus kad jis nuolatos karto- !ško.
jo vis tą pačią pasaką, nusita- Policija, kad sugauti policis- 
rū ištirti. Išsigimėlis nuvedė to užmušėją, į porą dienų buvo 
juos daržinėn, užvedė ktipečio- areštavusi 385 žmones, jų tlr- 
mis j pašelmenį, kur' šieną 250 jau turinčius krimina- 
kraunama ir parodė jiems ■ gu- Įlinius rekordus. Taip nedaro- 
lintį kraujuose vaiką. Vienas ma, kad plėšikai užmuša pap- 
kunigų dar norėjo stverti pik-rastą pilietį. Tadą ir nurodyto 
tadarį, lx't tasis greitai kopė
čiomis nulipo ir paspruko. Vai
ką nuvežta ligoninėn, kur jis 
neužilgo ir pasimirė, nes jam 
buvo perskelta galva. Dabar vi
sos apielinkės gyventojai ieško 
to piktadario, bet dar 
do.

kur dviem kuni- policistų įsižiūrėjus, 
b.. Gc vru Inhni ruinnšus i

Austin A. Cleemnts, Jr., 8 m., 
Evanstone, savo namų rūsy už
degė degtuką netoli maliavų 
keno. Maliava užsidegė ir eks- 
plodavo, uždegdama vaiko dra- 
buž.ius. Kiti .jo l.roliui’ vts-

jarauplėmis’, bet tarnai užgir
do eksploziją ir atbėgo jį gel
bėti. Bet bėgiojant! smausmuo- 
se vaiką pagavo, kol užgesino 
ugnį, vaikas tiek apdegė, kad 
nuvežtas ligoninėn neužilgo pa
simirė.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. BeauM
VIRBUI ASUEAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki iv. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA)
3226 Manhall BlrcL

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
z TELEFONAS CANAL M64

AKIŲ SPECIALISTASLIET
________ ________ _ ______  

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
žiausiai klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaiku*. Vai. 
iki 8 vai. Nedilloj 1C “

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

i vaiku*. Vai.: 10 
©dilioj 10 iki 1 vai. p. p.

užmušėjo 'policija nemato.

Rado papiauta* moterį
.Savo namuose 1332 S. Avers 

nesura- Avė., rasta paplauta ir pasmau
gta Mis. Saiah1 Friedman, 35 
metų. Jai perplautą britva ran- 

ant kaklo 
ją ir pa-

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems lietuviams, kad aš 
dabar užlaikau aptieką Grant Works 
Pharmacy, 4847 W. 14th St. Meldžiu 
atsilankyti pas mane, o aš suteiksiu 
Breriausj patamavinją, o ypatingai 
prieš Kalėdas, nes aš turiu didžiau*} 
pasirinkimą Kalėdinių dovanų.

John J. Malachausk^s 
1847 W. 14th St., Cicero

xXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ka reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

sargas ir butle- 
Druggan dar ne 

kartų turės stoti teisman dėl 
įvairių kaltinimų — papirki
mų, davimo ir ėmimo kyšių ir 
tl. Jau teisiant šerifą ir VVest
brook už teismo paniekinimą 
Lake ir Druggan atvirai teis- 
ne prisf^iažino, kad jie sumo
kėjo kalėjimo sargams apie 
£20,000, kad hutų duota jiems 
kalėjime kiek daugiau laisves. 
Sargai gi prisipažino tuos pi
nigus priėmę ir perdavę savo 
viršininkams. Tečiaus šioje by- 
’oje Lake su Druggan ir kalėji
mo sargai atsisakė liudyti ir 
todėl negalima buvo iškelti aik
štėn laisvės pirkimą kalėjime, 
l'o neiškėlus aikštėn visi kal
tinamieji ir liko išteisinti.

, !kų riešai ir taipjau
Pradėjo išlyginimą upės užveržta virvę, kuri 

 smaugė.
Kasimas naujos upes, kad jį-’ Policija iėpradžiįj 

lyginus dideli įsilenkimą pieti- P nusižudė, bet 
nės šakos upes prie vidurmies-,*y>rtina, kad ji 

jau prasidėjo. Pirmą spa-,^ alae ® valapd 
, išėjusi sankrovon ir kada su- 

i' su sidabriniu špatu, ku- ffi’yžo rado savo dukterį jaik 
atmintis lo didelio Jos vyraf taiP’au sa* 

ko, kad ji neturėjo priežasties 
žudytis.

tą žemės išėmė pats mayoras 
Dover 
ris, kaipo
darbo, pasiliks Chicagos istori
nės draugijos archive. Nuo da
bar išlyginimo darbas bus va
romas visu smarkumu, kad jį 
baigus j tris 
upę atsidarys 
miesto dalies 
miestį, kurios 
rytos didelio 
jau palengvins laivų plaukioji
mą upe.

metus. Išlyginus

gatvių j vidur- 
dabar yra užda- 

upes lanko, taip-

Mirštantis kaltina 
savo pačią

manė, kad 
jos motina 
nužudyta.

i vakaro

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
k ai d Naujienos.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigi# 
kain^, naudokitės 
Nauji einu kablegramu

STEPONAS BALČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 18 dieną, 4:05 valan
dą vakare, 1926 m., gimęs Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Šilalės parapijos, Indija kaimo. 
Amerikoj išgyveno 20. metų, pa
liko dideliame nuliudime mote
li Marcijoną, po tėvais Butkai-

2 dukteris: Stefaniją 13 m., 
Albertiną 9 metų. 4 brolius: 
Kazimierą, Antaną, Povilą ir 
Juozapą. Pusseserę šerpitienę, o 
Lietuvoj , seserį Oną Carienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 5619 
So. Lincoln St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 22 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stepono Balčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam /paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai 
ir Pusseserės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

VINCENTAS VAIČKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 17 dieną, 5:30 valan- 
' dą vakare, 1926 m., sulaukus 38 
metų amžiaus; «imęs Skaratiš- 
kių dvare, šidlavos parapijos, 
Amerikoj išgyveno 21 metus, 
paliko dideliame nuliudime 
draugai. Kūnas pašarvotas, ran
dasi I. J. Zolp koplyčioj, 4603 
So. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 22 dieną, iš namų j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Vaičkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard’ 
5203. Laidotuvėms rūpinasi Jo
nas Laurynaitis.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių 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.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausia* Lietuvi* 

Graboriaa Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
sti*.

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Te). Blvd. 4068

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

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Nedėlioj ofisas uždarytas

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

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

Įspėja nuo anglių 
prigavikų 

-- 4-----
Miesto svėrėjas (City sealer) 

'spėja, kad atsirado tokių ang
lių pardavėjų, kurie garsina 
geras anglis, bet pristato ang
lis su akmenimis ir kitomis 
nedegančiomis medžiagomis. To- 

*del jis ragina visus, kurie yra 
oirkę gerų anglių, bet jos tin
kamai nedega, tuojaus apie tai 
pranešti jam, o jis tokius ang- 
liningus atiduosiąs teismui.

N u troško vrfisiy vagone

1739 Se. Halsted St

pri-

A įvykusiame iš Californijos 
vagone darbininkai rado nu- 
troškusį Clarence Burkhart, 28 
metų, kuris vyko i 
pas savo žmoną, kuri 
turėjo lapti motina, 
troško nuo garų iš
krosnies, kuri buvo kūrenama 
apsaugojimui vaisių nuo šalčio.

Chicago 
neužilgo 
Jis nu- 
atdaros

Užpereitą naktį North Bo- 
Uuy policija gavo telefonu šau
kimą pagelbos. “Mano vyras 
persišovė. Kuogreičiausia at
siųskite pagęlbą”, šaukė mote
ris. Policija nuvykusi į Alfred 
Puvogel puošniai įrengtus na
mus 3632 N. Ilamilton Avė., 
rado Puvogel gulintį lovoj, per
šautą dviejų kulkų. Jį skubiai 
nuvežta į ligoninę, bet jis vei
kiausia mirs. Jo pati Lillian 
sako, kad jis pats persišovė, 
gulėdamas lovoj. Esą jis staty
davęs pinigus ant arklių lenk
tynių, nemažai pralaimėjęs ir 
dėlto buvęs labai nusiminęs. 
Parėjęs gi namo girtas ir atsi
gulęs už kelių minučių persi
šovęs.

Bet ligoninėj, kada daktarai 
pasakė jam, kad jis turės mirti, 
Puvogel padarė^ pareiškimą, 
kad jį peršovė jo pati, kada jis 
miegojo. Ji esą kaltinusi, kad 
jis vaigštąs su kitomis mote
rimis. Ji pavogusi revolverį 
nuo kito vyro, o net ir jo moti
nai sakiusi, kad ji mananti jį 
nužudyti. Lillian Puvogel po 
tokio jos vyro pareiškimo, tuo- 
jaus tapo areštuota

APSIDRAUSK!

$10.000 ACCIDENT POLICY
!.»*•’ • ■

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio. I e

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

Vardaš ...... į..............................................................
Adresas (gatvė) ................... ...................... t............ .
Miestas ir V&lst........................... ...............................
Užsiėmimas .......................................Amžius ..........
Pašelpgavis L..............................................................

_____________________________________ i............................................ ■-.............. ..................... ........................... '

BILLY'S' UNCLE
tOELL . .
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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.

___________ t... „ ... —____ ____

Phune Boulevard 62C3
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZpLP
Graborius ir Pagrabą Direktorių*
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj.,

1646 W. 46jth SU Chicago, Iii.

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Atėjo Kultūra No. 10 
įdomi kopija. Kaina tik 
45c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
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Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai,, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie-* 
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti -- 
nusipirk typewriterį.
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Imtuvui darniiuose PRANEŠIMAI

Chicagos lietuviai iškil 
mingai pagerbė Dr. K.

Grinių
Telegrafuota Lietuvon pasvei

kinimai, nežiūrint, kad Gri
nius kalėjime. Grinius ‘‘Ser
mėgių vadas.”

EXTRA, EXTRA
LSS kuopų ir VIII Rajono vai* 

dyboniK. — Del dabartinių įvykių 
Lietuvoje, LSS Pildomasis Komi
tetas kviečia nepaprastą susirinki
mą visų LSS kuopų ir VIII Rajo
no valdybų antradienio vakare, 
gruodžio 21 <1., Naujienų namliose. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi augš- 
Činus minėtų organizacijų viršinin
kai ir Pildomojo Komiteto nariai 
kviečiami pribūti.

LSS. P. K. Sekr.

Ciceros Lietuvių Valgomų Daik
tų krautuvės šėrininkų priešmeti
nis susirinkimas atsibus 21 dieną 
gruodžio, 7:30 v. v., Ciceros Lietu
vių LiuosybČs MvetaiąČje, II St. ir 
•I9th Ct., Cicero, III. Gerbiami da
lininkai Kirile būtinai atvykti, o 
jei nebūsit, tai kooperacijos teises 
nustosite. —K. Yurgon, sekr.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $250 

Console Victrolą, su radio pri
jungimu, vartota 3 mėnesius, 
Yra daug rekordų, deimantinė 
atada, $55, 3550 W. Polk St., III 
fl. Tel. Van Buren 8621.

PIANŲ BARGENAS
) Vose Sons pianą parduosi

me už $15, tiktai už palaikymą 
sandėlyj. Galit ji pamatyti 1 11.

15.38 W. Chicago avė.

and Atlantic

“Roadhouse” prie Marion, III., j kurį buvo mesta iš orlaivio dvi bombi. Namas priklauso 
Charles Birger’uL ‘

Laike vakarienės buvo per
skaitytos telegramos pasiųstos 

žmonių myli-'Dr. Griniui su sveikinimais ir 
sau jsivaiz- 

smugius duoti kaip jautėsi I>r. Grinius’ 
skaitydamas chicagiečių sveiki-

Norfh Side

Kartus liūdesys pervėrė šir
dis visų ijerb. Dr. Griniaus 
draugų, kada šeštadienio ryte 
pasitvirtino žinios apie nedo
rus Lietuvos klerikalų žygius 
prieš Dr. Grinių. Dar tik vakar 
(17 gruodžio), apie pusantro 
šimto lietuvių inteligentijos ir 
apsišvietusių] ų darbininkų ir 
biznierių minėjo jo 60 metų 
amžiaus sukaktuves ir visi 
vienbalsiai išreiškė jam di
džiausią pagarbą ir padėką už 
jo neapkainuojamus darbus pa
darytus musų tautai, o ten, 
Lietuvoje, tasai
mas vadas, Dr. Grinius, pergi- linkėjimais. Sunku 
veno skaudžiausius 
nuo klerikalų ir fašistų!

Apie pusantro šimto žmonių, nimus! 
įvairių sriovių susirinkusiu Lie
tuvių Auditorijoj, 
balsu pripažino Dr. Grinių už
sitarnavusiu gilios 
lietuvių tautos vadu, ypatingai 
vadu Lietuvos seimėgių— ūki
ninkų ir darbo žmonių.

Buvo ’ pasakyta daugybė 
kalbų, iš kulių įdomesniosios 
buvo sekamos: Dr. Graičiunas 
gerbia Grinių dėl to, kad Gri
nius buvo netik daktaras iš 
vardo, bet ir aktyvus kovoto-1 
jas prieš ligas ir už žmonių 
sveikatą. Ne sykį, sako, Lietu
voje buvo pradėję siausti epi-1 
demijos ar šiaip įvairios limpa-į 
mos ligos, ir Dr. Grinius pir
mutinis stodavo kovot ir ligos 
pasekmingai buvo nugalėtos! 
Apart kūno ligų, sako kalbėto
jas, Dr. Grinius buvo didis gy
dytojas dvasinių ligų: tyliai, 
atsargiai kėlė lietuvių tautinę 60 metų besidarbuojant Lietu- 
sąmonę ir apšvieta. |Vos labui ir lin|<ime

Dr. Zimontas Griniaus asme- metų. _  Am. Liet.
ny jau mato ne tiek daktarą. Draugija”, 
bet didelį veikėją ir kovotoją' IJetuvos Konsulas 
su caro valdžios žandarais, 
lietuvių 
laisvę. Zimontas pastebi, kaip 
Grinius buvo kalinamas, perse
kiojamas, liet iš kovos lauko! 
jis nesitraukė. Lietuviams'
Grinius, sako, tai tas pats, kas | ‘‘Konsulatas sveikina Tamis- 
amerikiečiams George VVash-,tą liaudies draugą, užtarytoją,
ingtonas. dienoje 60- metų amžiaus su-

P. Grigaitis vaizdžiai papasa- Įkakfuvių, linkėdamas ilgiausių 
kojo savo atsiminimus apie m®tų. — žadeikis.” 
Dr. Grinių iš 1905 metų revo- 
liucijos laikų; o p. žadeikis pj‘-’mus žydų darbuotojas 
brėžė Griniaus sugebėjimą ve- Komaiko, kuris visuomet

Kerštinga meilė”

kaip vienu

pagarbos

buvo nuo rengi- 
(jau paskelbta 
šeštadieny), nuo 

nuo Liet.

Telegramos 
mo komiteto 
Naujienose 
konsulo Žadeikio,
Daktarų Draugijos ir nuo p. S. 
B. Komaiko.

— Reporteris Pupa.
Sveikinimo telegramos Dr. . 

K. Griniui '

Naujienose jau 
sveikinimo tele- 

pasiuntė rengimo

Tuo vardu juokinga ir trum
pa komedija bus atvaidinta sce
noje Naujų Metų vakare, sau
sio 1 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Stato LSS. 81 
kuopa. • Dundulienės artistų 
trupe stropiai ruošiasi ir nori 
gerai atvaidinti.

šiemet Naujų Metų diena pa
puola šeštadieny, todėl šios ko
lonijos socialistai savo pritarė
jams ir siihpatizatoriams nori 
duoti progos naujų metų vaka
re pasilinksminti. Po vaidinimo 
bus šokiai prie didelio ir 
orkestro. Rep.

syti, kaip jis butų galėjęs tų 
darbų atlikti. Kadangi jis pats 
nenusimano apie save, tai kliu- 
biečiai parodė savo balsais, iš
rinkdami senąjį protokolo sek
retorių ir sekamiems metams.

Susirinkimas šiaip buvo ra
mus. Kliubo reikalus svarstė 
rimtai. — Narys.

“BiruteM*’ Dr/unog Skyriaus repe
ticijų įvyks pirmadienj, gruodžio 20 
<1., 7 vul. “Klasta ir meilė”, ir nuo 
8 vai. “Geąrge Dandin”. Visi veiks
mai, iš eilės.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
JIEŠKAU pusseserės Marijonos Ža- 

garekiutės. Pirmiau ji gyveno Chica
go. Meldžiu atsišaukti arba kas 
ją žinote, malonėkite pranešti 
adresu.

$150 MODELIS VICTOR
Fonografas ir rekordai, par

duosiu už $.37, tiktai už palai
kymą sandėlyj, 1 fl.

1538 W. (’.hicago avė.

PARDAVIMUI gera, pelningo 
biznio grosernč prie šapų ir mo
kyklų. Parduosiu pigiai. Renda $25 
mėnesiui. 3 kambariai prie krau
tuvės. ‘1632 W, 13th St.

gero

apie 
Šiuo

VVILLIAM ZW1NGELL 
Glencoe, Wyo. 

Box 355

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS nuorpon merginai arba 

vyrui,z$10 i mėnesj. J. STUMBRĮ S, 
1619 So. Union Avė.

Kensington
RENDA1 Storas guru apšildomas, 

tinkamas barberini, kriaučiui ar 
kitukium kokiam bizniui. 6909 So. 
Rockvvell st.

BARGENAS. Pardavimui karče
ma — soft drink parlor, su lais- 
niu. Turiu parduoti greit, biznis 
geras. I kamb. gyvenimui ir vana. 
Priežastis pardavimo — nesutiki
mas su partneriais.

2702 \V. 471b St.
Tel. Lafayette 7141.

NAMAI-ŽEME

šeštadienio 
buvo minėta 
grama, kurių 
komitetas.

Amerikos Lietuvos Daktarų 
Draugija pasiuntė sbkamą 
sveikinimo telegramų:

“Lietuvos Prezidentui
‘‘Dr. K. Griniui, v '
“Kaune.
“Sveikiname

biamas Prezidente, sulaukusį
TAmistą,

pa-

ger-

Roseland
kam-

MOKYKLOS
DVI tlETUVAITRS

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nodįldienials nuo 
2 iki 5 po pietų. \

2128 So. Halsted StreeK 
Pirmos lubos /

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison St., Chicago, III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643v

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat
uos 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
^2.75.

Mane tavoras parsiduoda nuo 35c 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
>04 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasite geresnių namų, 

kaip pas mus; jus niekur negausite, 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są-! 
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia jūsų!

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas modemiškai įrengta, prie ge
riausios transportacijos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1500.00 
jmokėjimu, o likusius kaip renda.

Dviejų augštų, nauji muro namai, 
5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti J gerą farmą, netoli Chica
gos arba j lotus.

Taipgi turime bungalovv ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil- 
niausj pasirinkimą. Ateikit ir pama- 
tykit

Tel. Yanln 7282 l
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

'J. S. RAMANČIONIS, Prez.Antradieny, gr. 21 d., F. šed- 
vilos svetainėj bus svarbus 
priešmetinis DLK. Gedimino 
dr-još susirinkimas. Netik kad 
bus rinkimas naujos valdybos 
ateinantiems metams, bet rei
kia tinkamai prisirengti ir prie 
busiančio vakaro, kurį DLK. 
Gedimino d r-j a rengia bendrai 
su Politiniu ir Pašeipos Kliu- 
bn Kalėdų dienų Strumilo sve
tainėj, kuriame LSM. Ratelis 
suvaidins B r. Vargšo dramų 
“Pirmi Žingsniai”. Reikia* iš
rinkti tam vakarui darbininkus 
ir padaryti kitus prisirengimus, 
kad vakaras bųtų kuosekmin- 
giausias. Tad visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime.

Narys.

NUOMON pora kambarių, su vi
sais parankamais, yra karštas van
duo, garu šildomi, su avlgiu ar be; 
delei vaikinų arba merginų.

šaukit
Tel. Lafayette 2033 
lAAui.se SHanish

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

musų sąvastis!
W. HAYDEN BELL

Klauskit Ed. Bakševičius 
Manager

4336 So. Kedzie Avenue
Tel. Lafayette 8m)0

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

REIKIA veiterkos j restaurantą, 
kad butų čia augusi lietuvaitė. Chas. 
Balandų, 4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705—8706PARDAVIMUI mūrinis 2aukš- 
tų po 4 kambarius namas; mau
dynė, elektra, beismentas. .30 
pėdų lotas. Vieta 46 St ir Fran- 
cisco avė. Kaina $8,800. Savi
ninkas A. Michalo, 2515 W. 
69 St.

Gruodžio 7 d., Aušros 
bariuose įvyko Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo 
priešmetinis susirinkimas, su
šauktas atvirutėmis. Narių at
silankė daug. Iš raportų paaiš- 

__  ____ > trys nariai 
Ibuvo užsimaldavę. Vienas jau 
atsimaldavo, o du tebėra užsi
maldavę. Vakarėlis su lietuviš
kais šokiais įvyko; jis buvo 
surengtas su Vytauto draugija 
ir davė pelno $18.00. Iš komi
sijos draugijų susivienijimo ra
portų pasirodė, kad Roselande 
ir Kensingtone pašelpinės drau 
'gijas suvienyti šiuo laiku dar 
negalima. Tad nutarė komisijų 
likviduoti. Komisija yra išrink
ta, kuri jau turi padariusi nau
ja konstitucijų. Ji bus svarsto
ma ir priimama metiniame su
sirinkime. Pirmininkas pridavė 
laiškų nuo LDLD 79 kuopos, 
kad kliubas su delegatais prisi
dėtų prie surengimo protesto 
susirinkimo. Laiškas perskai
tytas ir pastebėta, kad kliubas 
turi delegatus palikęs iš pra
eitų metų reneto protesto su
sirinkimo. Pirmininkas paste
bėjo, kad pereitais metais bu
vo protestas rengtas prieš 
Jungtinių Valstijų valdžių, o 
šiais metais rengiamas prieš 
Lietuvos valdžių. Jam atkirto, 
kad tie patys delegatai galės tų 
darbų atlikti. Laiškas nenoroms 
priimtas. Turiu priminti, kad 
laiškas rašytas ranka, taip pra
stai parašytas, kad raštininkui

REIKALINGA veiterka, mokanti 
pora kalbų. Patsy Giunta, 551 W. 
14th PI.

ROBIN BROS.

ilgiausių
Daktarų’kėjo, kad kliubo REIKIA DARBININKŲ

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

Chicago- 
už je P. žadeikis pasiuntė sekamų 

apšvieta ir Lietuvos pasveikinimų:
“Respublikos Prezidentui
“Dr-ui Griniui,

“Kaunas, Lietuva.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Pranešimai

VYRŲ
REIKALINGAS antrarankis pie- 

koris. 1510 Main st., Melrosc Park, 
UI. Tel. Melrosc Park 787.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas. Krautuvėj vieta ir 4 kambariai 
pagyvenimui arba mainymui. 2441 
W. 69th St., Tel. Republic 9JŽ75.

PARDAVIMUI MORTGECIAI-PASKOLOS

r
Didelis lietuvių draugas, Žy- 

i S. B.
“ . iyviirniAu, nuris vlsuuiucI nilO-

sti valstybės įeikalus su di- širdžiai darbu ir pinigais rėmė 
džiausią ekonomija ir jo pusi- jjeįuvos reįka]us jr dalyvavo 
lūžimą įskiepyti mintį visuose vejk kjekviename svarbesniame 
valdininkuose ir valstybės įs-1Chicagos lietuvių r 
taigose, kad valdžia tarnautų ijefUV0St nors sunkiai 
žmonėms, o ne žmonės valdžiai.

Buvo dar ir daugiau kalbėto-

žygy dėl 
i sirgda

mas ir gulėdamas sanatorijoj, 
prisiuntė iš Mihvaukee, Wis.,

jl,L •U,'i.e..‘?'VJX’mlS..._^Stab0’ P** Konsulą P. žadelkj sekan- 
®|čią sveikinimo telegramų:mis pareiškė Dr. Griniui savo 

pagųrbą. Tarp kalbėtojų rei
kia pažymėti panelę Jerry, vie- 
nintėlę lietuvę advokatę Chi
cago j e, kuri nors būdama A- 
merikos pilietė, nuoširdžiai sim
patizuoja Lietuvos judėjimui.

Vakarienę pagamino ponas 
Eisinas, kuris turi valgyklų 
3208 So. Halsted St. ir reikia 
pasakyt, vakarienė buvo rūpes
tingai prirengta ir gardi. Pa
gražinimui visos iškilmės, po
nas Vanagaitis paruošė keletą 
dainų, kurias jam vedant pui
kiai sudainavo visa publika; o 
ponas Grušas su savo šeimyna 
pagrojo šokiams. Apie vidur
naktį publika skirstėsi, paten
kinki, tik susirupinusi nesma
giomis žiniomis iš Lietuvos 
apie Dr. Grinių.

“Hon. P. Žadeikis, Consul oi 
“Lithuania,
“608 S. Dearborn St.,
“Chicago, 111.

“Althougfc confined in Sac- 
red Heart Sanatorium, in spi- 
rit I am vvith all Lithuanian 
patriots participating in ccle-
bration to honor Ooctor Kazys sunku buvo ' kait ti. Jau 
f t I . 4 k tt nGrinius, President of Lithua- 
nia, on his sixtieth. May God 
grant him long years guiding 
his beloved people in their pro- 
cęss of construction and iead 
them to a life of national prog- 
ress and. glory.

—“S. B. Komaiko.”

nebesiuntinėja laiškus ,ant dru- 
kavojamos mašinėlės išdrukuo- 
tus. Klaidų netaiso, turbut 
tiek temoka ir mokytojai rau
donųjų biznierių, kiek parodo 
jų laiškai siuntinėjami draugi
joms.

Valdybų rinko. Pakeitė fi
nansų sekretorių ir iždininkų

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

GROJIKUS pianas $700 ver
tės už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

2- RI MORGIOIAI
3- TI MORGIOIAI
6% Nuošimčiai

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystčs darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apėildy- 
mą. Reikalę virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

CJL^^specialumas, Geras patar 
na vi mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant «yk
$6.00 į metus per 

likos} gyvenimą.

PRA

k

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiama 
šimtą ir išsiunčiame savo centu* 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jų* pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

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

Ateik ir pasitark su sekretorių 
anie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsi* jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Haleted

t
Pranešimas Brighton Parko 

Lietuviams

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, seal trimuoti, $55. 
Southern Muskral, $95. Didelis pa-| 
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SIIOP
8 E. Randolph st., Room 408

BFLKERNe, retail ir olselio, 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Nau
jos mados įstaiga. Savininkas 
nėra bekeris. Turiu parduoti 
pigiai.

6540 S. Ashland avė.

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas t $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

JUS galit nusipirkti namų apšil
dymo reikmenų arba plumbingo leng
vais išmokėjimais. G. S. BLOCK, 
Tel. Columbus 8222.

jUSų

PARDUOSIU savo $650 vertės gro
jikų pianą, su benčiumi ir rolėmis 
už $100, cash $50 ir po $10 j mėne
sį. 6136 So. Halsted St., 1 fl.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, senas biznis per 20 metų, bukit 
ant savęs bosu. Biznis užtikrintas, 
pelno daroma nuo $80 iki $100 į die
ną; nemokantį darbą išmokinsiu. Kas 
pirmesnis, tai laimės. Tik šią savai
tę galit pusę pjrkt. 1967 Canalport 
Avė., Phone Roosevelt 4395.

Pirmi Morgitiai
Investuok savo pinigus j pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi
nigus. Geriausj patarnavimą gausite 
pas

BRIGHTON PARK
Godotina publika! John’s Barber Shop 
duoda geriausj patarnavimą. Mes ker
pant vyrų ir moterų plaukus po nau
jausios mados. Nepamirškit, kad vai
kams yra žemesnios kainos šiokiomis 
dienomis, iki 5 po 40c, 12 am
žiaus senumo.

4652 So. Western Avė.

Jusliu’ Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

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

[Nors gulėdamas Saldžiau
sios širdies sanatorijoj, dvasio-'del jų pačių neapsiėmimo, kiti 
je aš esu su visais lietuvių pa-ttie patys išrinkti. Pereitais 
trintais, kurie dalyvauja Lie- metais ir šiais metais buvo nu- 
tuvos Prezidento Daktaro Ka- manoma, kad nekurie kliubie- 
zio Griniaus pagerbimo iškil- čiai buvo painformuoti raudo- 
mėse jo šešių dešimtų metų nųjų biznierių pakeisti senąjį 
gimtadieny. Lai Dievas šutei- protokolo sekretorių ir jo vie- 
kia jam Ilgus metus vadovauti ton išrinkti partinį žmogų A. 
jo numylėtiems žmonėms jų Dausų. Nežinau kaip tas žmo- 
kurybos darbe ir vesti juos gelis galėjo kandidatuoti, kui- 
tautinio progreso ir garbės ke- met dar nėra atsimaldavęs, o 
liu. — S. B. Komaiko.] [antra, menkai mokėdamas ra-

PARDAVIMUI pigiai pusė 
karčiamos biznio, bloko nuo 
Chicagos rubežiaus; priežastis 

Naujienoms” turi du bizniu. Biznis eina la- 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie bai gerai. Tel. Pullman 9819 zarvnuH h\To»i UAnflob IroarliA *ti4_ 

l2318.So. Halsted St. 
;-------------------------

BERGENAS- Columbia Fono
grafų. Rekordai dykai, tiktai 
$15 cash.

1538 W. Chicago avė.
1 fl.

Pranešu visiems Brighton Parko ’ 
lietuviams, 
apielinkės 
1 ‘ 
norite gauti “Naujienas’’ kasdie ryt
mečiai.; rer išnešiotoją, malopėkite

MOKYKLOS

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų

kad aš a 
lietuvius ‘

duoti man žinią žemiau pažymėtu1 
adresu: Pranas Jurėnas, 4488 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

- . ... A
Angly kalbos pamokos vyrams 

ir moterims
Raymond Cbapel, 8145 W. 31 gt., 

nuo Halsted gat., pusė bloko . | va
karus. Pamokos būna du vakaru j 
savaite — antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 7.30 iki 9 vai. vak. 
Pamokos yra nemokamos. Mokina
ma: anglų kalbos, skaitymo ir ra- Jus

DYKAI PIANAS 
tik užmokėsit už dasta* 

j jūsų namus. Atsilanky-šymo. Vyrai ir moterys, kurie no-, tymų į j
ri pramokti anglų kalbą kviečiami kit 1 11. 
lankyti tas pamokus. ikqo vir m •G. Tamošiūnas. L538 W. Chicago avė.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
i. Halsted St., Chicago, III,

Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki Šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
seta.<

$99.50 

$82.50

3106

Ir daugelis 
musų didelėj

kitų 
dirbtuvėj.

gerų bargenų

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

lAAui.se

