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Slovakų atstovai parlamente su
tiko užimti ministerių kabi
nete tris postus.

Stresmanno partija įspėjo ne
sutiksianti dirbti su Socialde
mokratais.

MINNEAPOLIS, Minn 
šio 16. Northern 
traukiniui užgavus

visos pa- 
komunis- 
savo dok- 
nuėjusios

Nikaraguos

KOMA, Italija, sausio 16.— 
Atvykęs į Romą Britų finansų 
ministeris Churchill vakar lai
kė ilgą konferenciją su prem
jeru Mussoliniu.
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kol paskutinis komunistas1! armiją tokius jaunuolius, ku-

>

Naujienų” Redaktoriaus

Prakalbu Maršrutas

Patiko kardinolui

Hayes

sausio 
M oo re

4, kaltinamas 
nepritinkamo

buvo 
partijos 
Valstijų

Dideliuose miestuose leista dar 
ir katalikų skautams veikti, 
bet po fašizmo emblema.

mas nepaprastas ministerių ka
bineto posėdis situacijai Kinuo
se apsvarstyti.

YORKAS, 
miręs

WASHINGTONAS, 
. — Kongresrnanas

Visi trys baltaodžiai; masiniai 
areštai komunistų visoj Len
kijoj; kaltinami dėl sąmoks
lo.

Albertas vakar pa- 
dekretą, kuriuo pa
kai kurie speciali- 
antdėti praeitą va-

metais 
workers (komunistų) 
kandidatas j Jungt. 
viceprezidento suolą.

MINISTERIS IŠGELBĖJO
DVI MOTERIS

NORI APSAUGOTI VYRUS 
NUO BYLŲ DEL “BREACH 

OF PROMISE“

$1,500,000
sausio 16.— 
bankininkas

Dabai* ir buvę 
ta organizacija 
Lenkijoj, dagi 
provincijose, ir

DBG, P. GRIGAIČIO

internuoti Durtoj, Bos-1

Savo politika su Meksika ir Ni
ką ragua jis galįs 
prie konflikto.

BERLINAS, sausio 16. —

NEVV
Nesenai
John VVhalen, kaip dabar pasi
rodo, paliko New Yorko arki
vyskupui kardinolui

Situacijai apsvarstyti šaukia
ma nepaprastas britų kabi
neto posėdis.

Boyle, susideda iŠ 
Frobisher* Danae, 

Dauntless ir Delhi. 
Frobisher yra 9,860

paramos iš tonų, su 774 įgulos žmonėms ir 
su- septyniomis armotomis.

vei-1 Pirmadienį [šiandie] šaukia- 
jos 
šni-

LONDONAS, sausio 16. — 
Britų admiraltija įsakė pirmai 
kreiserių eskadrai būti kiek
vieną valandą pasirengusiai 
plaukti į Kinus. Eskadra, ku
rios komanduotoju yra kontr- 
admirolas

Dideli komunistų 
areštai Lenkijoj

Anglija siunčia eskadrą j 
Kiniją

Reikalauja pašalint valstybės 
sekretorių Kelloggą

Varšuvoj suimta trys Len 
ky seimo nariai

Anglija siunčia daugiau. 
karo laivy į Kinus

Man vėl bandys sudaryt 
kabinetą

Slovakai dalyvaus Cecho 
slovakų valdžioj

Reikalauja pašalint iš vie 
tos p.' Kelloggą

Italijoj veiks vien fašisty 
vaiky skautai

VARŠUVA, sausio 16. — 
Lenkų vyriausybė skelbia su
sekus didelį komunistų sąmoks
lą prieš valdžią ir areštavo dau
gelį tariamų sąmokslininkų. 
Vyriausybė sako, kad per kele
tą pastarųjų mėnesių ji jau- kreiserių 
tus. jog esanti stipri komunis-! Dragon, 
tų organizacija, veikianti Len- I Flaglaivis 
kijoj ir gaunanti 
Sovietijos. 
sekta, kad 
kusi visoj 
vakarinėse
pavus Rusijos naudai.

Pačioj Varšuvoj -suim- 

licija sakos susekus dagi slap- Karaliaus diktatūra Belgi 
tą kodą, iš kurio ji sužinojus,- • j
jogei orgtmizacijai vadovavę, JUJ puUul&lu 
Lenkų seimo nariai baltgudžiai. į *• ------ t—

priklausą baltgudžių komunistų BRIUSELIS. Belgija 
partijai. Jie gaudavę iš Mask-16.—Prieš šešis 
vos tūkstančius dolerių Ameri- steigta 
kos pinigais. '

Dauguma betgi suimtųjų. į- 
tariamų dėl sąmokslo, esą ne 
ba’tgudžiai.

Nors paprastai parlamento 
nariai naudojas neliečiamybės 
teise, lenkų policija tečiau to 
nežiūrėdama areštavo tris sei
mo atstovus: Taraskevičą, Vo- 
lošiną *r Michailovskį.

Tas policijos žingsnis padarė 
parlamentiniuose rateliuose są
jūdžio ir seimo pirmininkas 
kreipėsi į teisingumo ministeri 
dėl smulkmeningų tuo dalyku 
informacijų. Einant krašto 
konstitucija teismai turi teisės 
lu’eštuoti seimo atstovą tik 
pačiame nusikaltimo akte, bet 
ir tai, seimo pirmininkui rei
kalaujant, turi urnai paleisti.

Ryšy su šiuo tariamu sąmo
kslu skaitmeningų areštų pa
daryta visoj įlenki jo j.

sausio 
mėnesius į- 

Belgijoj karaliaus Al
berto diktatūra, kurios tikslasI •
buvo gelbėti franko kritimą ir 
krašto finansus sutvarkyti, va
kar pasibaigė.

Visu, kas tuo reikalu buvo 
padaryta per tuos šešis, dik
tatūros mėnesius, valdžia yra 
patenkinta ir nebepražys par
lamentą, kad jos diktatorišką 
galią dar ilgiau patęstų.

Karalius 
sirašė dar 
naikinama 
niai taksai
sąrą. Bet užtat transporto ge
ležinkeliais kainos padidinama 
10 nuoš.

(»itlow išmestas iš kir 
pėjij unijos

NEW YORKAS, sausio 16.— 
Komunistų vadas Benjamin Git- 
lo\v tapo pašalintas iš rūbų 
kirpėjų (Men’s Garment Cut- 
ters) unijos No. 
dėl “darbininkui 
elg<'.sTo”,

Gitlow 1924

Jugoslavija suėmė Al
banijos maištininkus

ROMA, Italija, sauiso 16.— 
Mussolinio valdžia paskelbė 

(Va., dem.) vakar pasiūlė, kad!dekretą, kuriuo fizinis vaikų 
prezidentas Coolidge prašalintų'iki 15 metų amžiaus lavinimas 
iš vietos valstybės sekretorių padaroma fašistų monopoliu. 
Kelloggą už jo vedamą poiiti- Būtent egzistuoti leidžiama tik 

_________ ■ ir Nikaragua, fašistų vaikų skautų organiza- 
balilla“ ir jos skyriai. 

Miestuose, turinčiuose daugiau

i i 
ka su Meksika 
kuri galinti privesti prie katas- cija 
trofos.

Kongresmnas Moore siūlė ar- kaip 20,000 gyventojų, leidžia- 
mijos ir laivyno apropriacijų ma dar egzistuoti ir katalikų 
bilius pataisyti taip, kad butų vaikų skautų 
užginta vaitoti armija ir lai
vynas be kongreso 
išskiriant tik atvejus, kur ame
rikiečių gyvybei i 
pavojus.

ADF kovosianti komunis
tus iki paskutines

Kalbės:
Sausio 17 vakare 

Philadelphia, Pa.
Sausio 18, vakare

Baltimore, Md.
Sausio 19, vakare

Pittsburgh, Pa.
Sausio 21, vakare

Akron, Ohio. .
Sausio 23 po piet

Detroit, Mich.
Sausio 24, vakare

Grand Rapids, Mich.

VIENNA, Austrija, sausio 16.
Pabėgę per sieną Albanijos 

sukilėlių vadai buvo Jugosla
vijos vyriausybės nuginkluoti. 
Jie bus 
nijoj.

BERLINAS, sausio 16. —I)r- 
ui Curtiusui nepavykus suda
ryti naują kabinetą, Preziden
tas Hindenburg pakvietė vėl 
buvusį konclerį Marxą, kad jis 
bandytų naują valdžią sudary
ti iš viduriniųjų partijų, iš 
centristų (katalikų), demokra
tų ir liaudies partijos (vokie
čių pramonininkų partija).

Liaudies partija, kurios va
das yra buvęs užsienio minis
teris Stresmannas, pareiškė, 
kad ji nedalyvausianti nauja
me Marxo kabinete, jei jis kvie- 
siąs ir socialdemokratus bend
radarbiauti.

PRAHA, čechoslovakija, sau
sio 16.- Slovakai, kurie iki 
šiol vis atsisakė dalyvauti Čė- 
choslovakijos valdžioj, paga
liau nurimo ir dabar slovakų 
atstovai krašto parlamente su
tiko priimti tris portfelius mi
nisterių kabinete.

Tuo budu vyriausia 
Čechoslovakijos tautinei 
bei kaip ir pašalinta.

Iš bendro 14,000,000
slovakijos gyventojų skaičiaus 
slovakų yra apie 2,500,000,

Suėmė suktus geležin
kelio tarnautojus

Churchill konferuoja 
su Mussoliniu

MIAMI, Fla., sausio 16. — 
Vyriausybė areštavo Florida 
East Coast geležinkelio stoties 
viršininką W. Bennettą ir jo 
padėjėją F. Burtoną, kaltina
mus dėl konspiracijos. Tirinė- 
jimai parodė, kad jie pardavi
nėjo degtinę turistams, grįž- 

Įtantiems namo iš Floridos, 
i Tarp Mia^ni ir Jacksonvillės 
'betgi kiti geležinkelio tarnau
tojai, dėdamies prohibicijos 
agentais turistus krėsdavo ir, 
radę jų bagažuose pirktą deg
tinę, reikalaudavo kyšių, ki
taip baugindami areštuoti. Deg
tinės, žinoma, jiems nebegrą- 
žindavo atgal stoties viršinin
kai, kad parduotų ją kitiems 

f . . z turistams. Keletas tų geležin-
Pirma, kdd liberalai leistų jo wood turi keletą \Faikų Chica- ųeUų tarnautojų taipjau suim- 

valdžiai pasilikti galioj iki pa-'goj — nemoka nė žodžįp ang- ta 
sibaigsiąs jos terminas gruody- liškai, o jis menkai temoka ru- _________ __
je 1928 metų; tuo tąipu jisĮsi&kai. Haywood, kurs yra 53 p 
pasižada paskirti liberalus į į- metų amžiaus, šiuo tarpu rašo 
vairias valdžios vietas ir leisti didelį straipsnį apie politinių 
liberalams išrinkti, be jokio'kalinių persekiojimą užsieniuo-

Oiaz siūlo Nikaraguos Ii 
beralams taikytis

Žada jiems vietas valdžioj 
nevaržomus rinkimus 
Jungt. Valstijų kontrole.

Big Kili” Hay wood dar
buojas Maskvoj

W ASHINGTON AS, sausio 
16.—Nikaraguos konservatorių 
valdžios prezidentas Adolfo 
Diaz išleido Jungtinių Valstijų! MASKVA, sausio 16. —-Wil- 
žmonėms pranešimą, kuriuo jis liam (“Big Bill“) Hayvvood, 
pareiškia norįs susitaikyti su buvęs Amerikos 1. V’. W. 
kovojančiais 
guos liberalais, 
siūlymai yra toki:

uriuo jis liam (“Big Bill’’) 1 
susitaikyti su buvęs Amerikos 1. V’. W. va- 

prieš jį Nikara-.das, bet 1921 metais pabėgęs į 
Jo taikos pa-'sovietiją, dabar vedė vieną ru-

< Isę. Naujoji jo žmona — Hay-

organizacijoms, 
bet ir jos ant savo vėlukų tu- 

pritarimo, rėš tu lėti fašistų emblemą ir 
nc>, ivkn <»mv- raides O. 1>. N. , t. y. nacio- 
tikrai gręsia j nulinis balilla ordenas.

Vatikanas tuo dekretu nepa-; kontesto, savo atstovus į kon-'se. 
tenkintas, jis reikalauja, kad 
katalikų skautams butų leista 
veikti ir mažesniuose mieste
liuose.

Curtius nepajėgė suda
ryt kabinetų

TAMPA, Fla., sausio 16. — 
Kalbėdamas čia Amerikos bar
io Federacijos prezidentas Wm. 
Green pasakė, kad federacija 
stojanti griežton kovon su ko
munistais ir nepaliausianti ko
vos, I 
bus išguitas iš darbo unijų.

Moterims neleista būt 
valdininkais Okloj

OKLA.HOMA CITY, Okla., 
sausio 16. — Oklahomos legis- 
latura atmetė bilių, kuriuo ei
nant moterys butų turėjusios 
teisės užimti aukštas adminis
tracijos vietas Oklahomos vals
tijoj.

Dawes dovanų dovanojo 
mokyklai

Jungtinių Valstijų viceprezi
dentas’'Charles G. Davves, ku
riam buvo pripažinta Nobelio 
dovanos už nuopelnus taikai 
dalis, viso apie 15,775 dolerius, 
tą savo dovaną atidavė Walter 
Hines Page School of Inter
national Relations mokyklai.

gresą iš dviejų svarbiausių li
beralinių apskričių, kur dėl re
voliucijos rinkimai praeitą ru
denį buvo atidėti.

Antra, laikyti 1928 metais 
visuotinius nevaržomus rinki
mus po Jungtinių Valstijų val
džios priežiūra.

Trečia, sudaryti
n f . ..... komisiją, susidedančią iš 1^';kaudžiai; 'įuiįut ” mirlinai,
1 rezidentas Hindenburg išleido |ffaiIS skaičiaus konservatorių, v,. •
dekretą, kuriuo užginama imti liberalu ir amerikiečiu atstovu. |J

Dekretas dėl kareivy bes 
lavinimo Vokietijoj

ne stoja kareiviais nesilaikyda
mi krašto apsaugos įstatymų 
reguliacijų. Tuo budu užgina
ma primti į eiles tokius, kurie 
stoja bandymui arba laikinam 
kareivybės prasilavinimui. Taip
jau užginama lavinimas rezer- 
vininkų, ypatingai oficierų.

NEVV YORKAS, sausio 16.— 
New Yorko legislaturos narys 
Steingut įnešė bilių, kuriuo 
reikalauja, kad vyras, norėda
mas vesti ir darąs merginai 
pasipiršimą, padarytų tatai raš
tu. Tai butų apsauga nuo by
lų dėl “breach of promise”.

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
sausio 16. —Albarez Cortes, 
viešųjų darbų ministeris, va
žiuodamas automobiliu pajūrio 
keliu, išgirdo jūrėse dviejų 
skęstančių moterų riksmą. Jis 
šoko vandenin ir, nors su di
deliu vargu, išgelbėjo Jas.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Nenukištoj ęs oras, gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
ftmaina; n.ninąsis včjtus.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 24* F.

Šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:45 valandą.

Trys užmušti traukiniui 
užgavus autą

sau- 
Pacific 

iLiAumniui ufegMvua netoli nuo 
čia automobilį trys asmenys 

tam tikrą , vįeįoj užmušti, ketvirtas 
su-

liberalų ir amerikiečių atstovų, i 
kuri bešališkai išspręstų visus: 
revoliucijos ieškinius.

Pajuokia Kelloggo pa
sakas apie bolševizmą 

C. Amerikoj
MEKSIKOS MIESTAS, sau- 

šio 16.—Dr. Pedro Zapeda, Ni
karaguos liberalų valdžios mi
nisteris Meksikai, pajuokia 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretoriaus Kelloggo parakas 
apie komunistų įtaką Centrali- 
nės Amerikos valstybėse.

Kalbėdamas apie liberalų par
tiją, kuri atstovaujanti 80 nuoš. 
visų Nikaraguos gyventojų, Dr. 
Zapeda pasakė, kad 
stangos, kurios buvę 
tų daromos paskleisti 
trinas Nikaraguoj, 
niekais, kadangi 
žmonėms jos esą visai svetimos 
ir nepriimtinos.

BERLINAS, sausio 16. — 
Dr. Julius Curtius, buvęs pre
kybos ministeris Marxo kabi
nete, kuri prezidentas Hinden- 
burgas buvo pakvietęs sudaryr 
ti nauią ministerių kabinetą, 
neturėjo pasisekimo ir rezig
navo. Jis bandė sudaryti bur
žuazinę valdžią iš visų dešinių
jų partijų^ nuo nacionalistų iki 
demokratų, liet suklupo, kai 
centro (katalikų) partija atsi
sakė dalyvauti.

11 mulų užmušta kasy
kloms jgriuvus

DES MOINES, Iowa, sausio 
16.-—-Vakar rytą įdubo Bloom- 
fieldo kasyklų No. 5 viršus. I- 
griuvusios Žemės ir uolos užmu
šė vienuoliką mulų ir padarė 
apie $50,000 Žalos. Įgriuvimas 
atsitiko pusę valandos prieš 
darbininkų atėjimą į kasyk
las dirbti.

Chicagos firma duoda 
vengrams $3,000,000
VIENNA, Austrija, sausio 16. 

— Viena Chicagos finansinė 
firma padarė sutartį dėl 
$3,000,000 iš 7 nuoš. paskolos 
Vengrų Centralinei Ūkininkų 
Kredito draugijai.

sausio 16. Prohibicijos agen
tas Dykeman, paslydęs šaligat
vy, parkrito ir turėtas kišenėj 
revolveris išsišovė. Kulipka pen
ėjo per jo kūną ir agentas čia 
pat mirė.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitą priežasčių, kurios pritraukia 
lietuviu** siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. U5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

IMPERFECT IN ORIG1NAL
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NAUJIENOS, Chicago, III.
*

UM

Pirmadienis, Sausis 17, ’27
■5 SS

“NAUJIENŲ
Šimtams vyru ir moterų didelėse ir mažose lietuvių kolonijose yra proga laimėti dovanas daiktais ar pinigais sulig pasirinkimo. Naujienos kviečia Jumis į darbų ii už 
Jūsų darbų teiks Jums dideles dovanas kurios randasi čia sužymėtos. Didelių ir mažų kolonijų lietuviai stokite tuoj darban — j “Naujienų” kontestą, išpildykitc čia 

esamų Blankų ir siųskite i “Naujienas”, o gausite pilnų kontesto aprašymų; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

JI DOVMOS KONTESTAMTAiSv

OlbiHMfc

Kiekvienas kontestantafs gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Jewett automobilių,
6 cilinderių, 5 pasažierų Sedaną. Kaina ......................................'.....................................................     $1,365.00

Jewett automibiliai imami iš stanbios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai j/engtą Paige automobilių
C cilinderių, & pasažierių ir 4 durų Sedaną. Kaina ............................................................................................ Z.................. $1,720.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. VVestern Avė., Chicago, UI.

Gulbraneen Trade Mark

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitų Gul
bransen Registruojanti Pianą — geros 
išdirbystės. Kaina ..................  $450.50

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,001) balsų gali gauti šitą Bruns- 
vvick Panatrope 6 tūbų The Cordova sty- 
lius. Geras fonografas ir Radio. Kai
na tiktai ........................................ $45(0.00

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 balsų 
gali gauti šitą Kamball Giijiklj Pianą su vėliausiais ir ge
riausiais pagerinimais. Kaina 

šitie Kiinbal! Pianai yra imami iš
Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177-83 Archer Avenue, 
Chicago, III.____

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordų touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina........... .................   $400.00

$975.00
Peoples Furniture

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au- 
C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avo.,tomobiliu firmos

Chicago, Illinois.

Šie Panatrope Radiolos imami iš —
Jos. F. Budrik, 3417-21 South Halsted /
St., Chicago, III.

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto f rėmai yni rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina $450.00

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

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

šie 7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iš — Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-8'3 Archer Avq., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs neipažiau 8,880 balsų gali 
gauti šitą Freshmans Mastęr- 
piece Radio — pilnai įrengtą. 
Kaina .............................. $100.00

Franshmans Masterpiece Ra
dio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Bernard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina $200.00

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

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali bauti šitą 
Atwater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
įrengta. Kaina ........................ $200.00

Atvvater Kent Radio imami iš J. F. 
Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Cricago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nebažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-Kent Radio, Pooley mo
delio, Console . Speaker, Kai
na .......................................... $60.00

Atvvater-Kent Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kk’.vlor.us kontentantan gavęa 
nemažiau 3,t<80 balsų gali gauti ši
tą Ihųnsnick Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na ..........................   $115.00

Sevillio modelio Fonografai ima
mi iš J. F. Budrik, 3417-3421 So. 
Halsted St., Chicago, Itl.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 3,880 balsų gali gauti 
šitą auksini laikrodėlį — Elgin 
“Crushion”, balto 14 karato aukso 
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”.
Kaina ...............  $100.00

.................. Į,' _L _ u- Ą

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

šitos Tutor komodos yra ima
mos iŠ Peoples Furniture Co., 
1922-82 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

---------------------------— ■

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 1,270 balsų gali gauti 
šitą 4 tūbų Radio, modelio 1UA. 
Kainu ....................     $25.00

Šie 4 tūbų Radio, model io 111 A, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 8417- 
3121 So. Halsted St., Chicago, 111.

................  ' ■■■ I'' .............

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

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furnitūrą Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Avt., Chicago, III. 

iiii ................. m......... ui r i iii

GERBIAMASIS-JI:—
Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes- 

te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip tai .'Automobilių, Radiolų, Pianų, Deimantinį Bruce- 
letų, Deimantinį žiedų, Deimanto Špilkų, Parlor Setų, 
Lotų, Laivakortę į Lietuvų ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Komodę, Lempų, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba “cash“ pinigais — išpildykite šių žemiau 
esamų Blakų ir atsiųskite į “NAUJIENAS”.

v n

BLANKA
Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” 

Konteste, kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo 
“NAUJIENŲ” Kontesto Vedėjo priimti mane į 
Kontestantus ir suteikti reikalingas informacijas:

Mano Vardas Pravarde..................................................

Adresas .............................................................................

*
------------------------------ --------------------  -JI

L —.. u - -     ——    r~—1—— ii. -

PASARGA: — Išpildę šitų Blankų iškirpkite ir pri
siimkite į “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite • 
sekamai:

s “Naujienų” Kontesto Departmentas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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ų IR KAIP VIRTI
PRIKIMŠTOS SELEROS.

A įduok atšalti . Sumaišyk milką 
su smetoria ir duok atšalti. 
Plak pakol sutirštės. Sudėk 
slyvas išlengvo į plaktą smetoną 
su milku.

Sudėk į stiklinius indus ir pa
duok stalan. Išteks 5 žmo
nėms.

Paliuo- 
j suok lapus, kad virdamas van
duo lengvai pereitų per kiek
vieną lapą. Sudėk verdančian

mil- PRANCŪZIŠKAS TOAST.

1/2 karšto vandens
Vh šaukštuko pipirų
14 šaukštuko druskos
Ištalpyk sviestų, pridėk 

tus ir prieskonius, paskui
lengvo pilk pieną (milk) atskie
stą su kargtu vandeniu. Su- 
piaustyk kiaušinius kaip tinka 
ir sudėjus supiaustytus kiauši
nius viršminėtarne dažale, pa
šildykite. Sudėjus ant torielio'

3 stobiai selenų
i/i, puoduko sūrio
1 šaukštas saldžios Smetonos
1 šaukštas smulkiai sukapotų 

riešutų
i/o šaukštuko sunkos nuo svo

gūnų. .
Sumaišyk sūrį, Smetoną, iri apdekite džiovinta duona ir api-J 

prieskonius. Nuvalyk seterius; barstykite žaliom petruškom. 
ir prikišk į tarpą supiaustyk į 
kokių 6 colių šmotus. — Paduok 
dėl užkandžio.

KIAUŠINIAI A LA MARTIN.

2 kiaušiniu
U šaukštuko druskos f I
8 riekutės baltos, apisenės

i duonos
2 šaukštai cukraus
% puoduko tpilko
% puoduko vandens, arba 
1 */2 puoduko pieno.
Išplak kiaušinius,

druską, cukrų ir pieną.

RYŽIAI SU OBUOLIAIS.

1/2 puoduko ryžių
3 kiaušiniai
1/2 puoduko

pridėk 
Maišyk 

‘duoną miginyj, pakol nebus 
padarv- minkšta. Kepk karštuose tau- 
miltais,! kuOse arba svieste. Paduok 

prie jų virtas uogas arba vai- 
Į šių košę.

Sutarkuok luobą nuo vienos tyk į aštuonias dalis, 
citrinos.

1/8 šaukštuko durskos
Citrinos mišinio.
Apipilk duonos trupinius cit- vandenin. Virk greit, neužden- 

rinos mišiniu, tegul pastovi 10 gus puodą, 
minutų pakol duonos trupi
niai ne suminkštės. Pridiek 
išlengvo išplaktus kiaušinius, 
cukrų, citrinos luobelę ir Sme
toną, (saldžią) arba pieno. Su
pilk išsviestuotan indan ir pa
duok su bile kokiu dažalu iš 
vaisių.

Citrinos mišinys dėl viršmi- 
(nėto pudingo. Sušildyk 3 šauk
štus citrinų sunkos ir 1/4 puo-1

• dūko sviesto — tegul gerai į-• 
kaista, pridėk 1 puoduką cuk
raus ir 3 
kiaušinius.
puode pakol mišinys nesutirŠ- 
tės.

Kopūstai turėtų 
išvirti į 6—12 minutų. Nu
sunk vandenį nuo kopūstų ir 
užpilk sekamu dažalu. Sdpiaus- 
tyk ir pakepink lašiniukus. 
Prirengk baltą dažalą iš taukų 
miltų, druskos pipirų ir pieno. 
Viską sumaišyk ir užpilk ant 
kopūstų paduodant stalfin. 
Bus gana 8 žmonėm. Gera prie 
mėsos.

Tėl. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušėr?

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba llgonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki- 
ijam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

cukraus

milk

išlengrvo išplaktus
Virk dvigubame

MAIŠYTI VAISIAI

Yard* 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠLUh 4 
Halsted St.

1-2 puoduko
C2 puoduko

. arba vieną puoduką Smetonos j 
bei pieno. 1

Nulupk obuolius, išimk šir
dis, supiaustyk j šmotukus ir 
virk obuolius su mažai vandt- 
nio. Išvirk ryžius, pridėk iš
plaktus trynius, cukrų ir virtus 
obuolius. Ant galo sudėk iq

1 puodukas iš milko 
tas baltas dažalas su 
sviestu ir vandeniu

6 kiaušiniai
i/t sv. taukuoto amerikoniško 

sūrio.
Sudėk žalius kiaušinius į iš- 

sviestuotą molinį indą apipilk' 2 bl«kin5s žin,i«- l,ažildyk 
sumaišyk su 
žalu:

L

saldžios Smetonost baltu dažalu ir užberk viršų sū
riu. Padėk i pečių, tegul kepa 
15 miliutų.

SLYVŲ PRIESKONIS.

11/4 puoduko džiovintų slyvų 
2 puodukai šalto vandens

ŽIRNIAI SU SMETONA

sekamu baltu
; ir 
da-

išsviestuotan indan ir kepk 30 
minutų. Paduok su milku ir 
smetona, arba viena Smetona ar 
pienu.

6 kietai išvirti kiaušiniai
2 šaukštai sviesto r
2 taukštai miltų
Vg šaukšto “curry” paskelto : kailiukus, išpilk sunką.

(powder) I Mikapok, turi būt 1|4 puoduko
kį puoduko milko f slyvų. pridėk citrinos sunką iv

2 šaukštu citrinų sunkos
6 šaukštai cukraus
1 puodukas milko

miltų 
sviesto

3 orandžiai
puodukai supiaustytų pineap- 

ple
2 puoduku baltųjų vyšnių
1 obuolys arba viena grušia j 
Sukapok obuolį arbp grasią, 

sumaišyk visus vaisius sykiu, 
pridėk cukraus pagal skonies. 
Atšaldyk ir paduok stalan kai
po desertą arba pradžioj, prieš 
pajuosiant sriubą.

KOPŪSTAI SU LAŠINIAIS
----------- /

1

šaukštas
šaukštas
šaukštukas druskos 
puodukas , milko
puodukas vandens, arba 
puoduku pieno.

Ištarpyk sviestą, supilk mil
tus pašildyk pieną ir po tru
putį pildama pieną į miltus 
su sviestu, maišyk, kad miltai

1 puodukas išplaktos, saldytos gerai išsidalintų. Si
Smetonos. !uitis ir paduok stalan.

Mirkyky slyvas per naktį’
[galtame vandenyje. Virk 5 
.minutes, pridėk cukrų
i pastovėti 5 minutes. Išimk į

Slyvas trupinių
puoduką 
šaukštai < 
kiaušiniai

2331

2891. Naujos mados balinė sukne
lė. Galima siūdinti iš naujos auksu 
austos materijos arba iš paprastos 
šilkinės materijos. Pagražinimui 
galima vartoti aksomo stugą.

Sukirpto mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutiną. 86 mitrai 
reikia 3 U yardų 40 colių materijos 
ir 2 U yardų aksominės stulgelėą.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Ln berilą. Galima prisiųsti pinigu* 
arba krasos ženkleliais kartu si aŽ- 
■aleyMU. Laiškus reikia adresuoti:

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

* NAUJIENOS Pattem* Dept

1789 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...-------------

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vtdst.)

ŽL1-
6

vidutinį kopūstą
šaukštai druskos 
kvortos karšto vandens 
šmotukai 
puodukas

lašiniukų 
saldžios smeto-

CITRINOS PUDINGAS

baltos duonos

saldžios Smetonos 
cukraus

nos
vandens arba 21 puodukas

puoduku pieno
3 šaukštai taukų iš lašiniukų
2 šaukštai miltų
1/4 šaukštuko druskos
Truputį pipirų.
Nuvalyk kopūstą ir supiaus-

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

800 So. Ashland Boulevard < Chicago, III.

Vardas

Adresas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 89.2

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

CHICAGO, ILL.

DRAUGAI!
Užsisakykite savo giminėms Lietuvoje 

šiuos socialistinius laikraščius?

“PROLETARAS”
dvisavaitinis Lietuvos profesinių sąjungų laikraštis. 
Lietuvos Darbininkų ir Tarnautojų Profesinių Są
jungų Centro Biuro organas.*

Kaina metams — $0.40
Pusei metų $0.20 
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos organas 
Kaina metams — $1.20 
Pusei metų $0.60 
Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas 

Kaina metams su priedais $1.00 
Pusei metų... .............$0.60

Užsieny —• dvigubai
Adresas: Lietuva,*Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

"ŽIEŽIRBA”
socialistiškosios darbininkų jaunuomenės laikraštis. 

Lietuvos Socialdemokratinės Jaunimo Sąjungos 
“žiežirba” organas 

Kaina metams — $0.20 
Pusei metų $0.10 
Užsienyje — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40.

H

GYVENIMAS
MėneNiniB Žurriaiaa

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago. 111.

Tel. Boulevard 3669 
SUSiPAžINIMuT PRISIUSI
ME VIENĄ NUMERĮ GYVE
NIMO TIEMS DRAUGAMS, 
KURIE PRIDUOS SAVO 

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

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

Tel. I^afayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
.1228 W. .18th Street, Chieaco, III.

• 3252 So.

8 vakaro. Kitu lai 

ku pagal bi.l6.rtl

Viršuje

rate

Motei y»

nos kreipkitės

reikalais nuo 12 ik

Bank

U niMi<>

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
iįgai praktika
vusi Pennsyl' 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

V. S. Naryauckas, M. D 
Gydytojas ir Chirurgas 
1223 N. Ashland Avė.

Netoli Milwaukee ’Ave.
Ofiso telefonas Brunswick 2889 

Res.: Armižage 4258 
Valandos nuo 7 iki 9 vakaro

Nedėlioj pagal sutartį

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313L 4

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

A GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN
3464 So. Halsted St.

iki 12 dienų

KUPONAS
Al nešk ši kuponą su 

- iiulcisiu 
2ll , už darbą pra
dėtą prieš Vasario 

l diena. • <

H

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
advoka/a®

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Rylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 
I

arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. L. Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais f
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Akiniai $5 ir Augšėiau

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
2-ros lubos 

Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkštinu plaukus, sustiprina 
plaukų ššknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Ąve., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards OD34

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

e iki 12 dieną.
Res. telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vid^y 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivdr'ne Roosevelt 9090 

Namų TeleUrsr Republic 9600

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

. Dienomis: Canal
Telefonai:^ 8110* Nak**

j South ' hore 2288
' Boulevard 4136

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

■ ■ ■ ■■ .......... ... —

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Ava.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531 
Tel. Central 6899

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

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
i eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienos e( ,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoia 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va!, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvray 2880 .

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rnsas Gydytojas ir Chirnrgas 

Specialistas Moteriškų, Vyniką,

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

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No* 
dėliomis ir iventadieniais 10—12 dlan.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktiniu Tel. Fairfai 0358

Jei abejoji akimia, paaiteirank
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.
ir 805 E. 4Ttl> gk

KenwtM)d 17az
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ANGLŲ SPAUDA APIE 
“NAUJĄ LIETUVOS 

ŠLUOTĄ”

*pavojų, matyti, ir Voldema
ro valdžia. Valdžios organe 
“Lietuvoj” jau porą kartų 
tilpo raminantys straip
sniai. Esą tautinių mažumų 
niekas ir nemanąs varžyti. 
Nuo jų mokyklos nebus at
imtos. Viskas busią daroma 
taip, kaip numatoma kon
stitucijoj. Įsismarkavę 
smurtininkai prieš užsienį 
pradeda darytis žemesni nei 
žolė ir tylesni nei vanduo.

[Pacific and Atlantic Photo]

Pamela Boscowen, žymi anglų 
artistė, kuri yra aristokrato 
Falmouth duktė. Jos scenos 
vardas yra Pamela Orme.

Paavo Nurmi, Suomi 
jos sporto galiūnas

krautuvėse, pas laikraščių p^u*> l 
davėjus ir kitur jie buvo par- ’ 
duodami. Bet kas bus dabar 
su tais milteliais? J^ niekas 
neperka. Jie yra perkartus.

J. R.

(Pabaiga)

35,21, plieno dirbtuvių

Tuomet suomis 
tarptautinėje 

10.000 metrų

Anglijos liberalų laikraš
tis “The Manchester Guard
ian” apie pervartą Lietuvoj 
rašo sekamai:

“Alarmingumas, kuris bu 
vo jaučiamas pasirodžius ži
nioms apie revoliuciją Lie
tuvoj, pradeda nuslugti, nes 
aiškėja, jog pervarto prie-, 
žastys buvo vidujinio pobu-į 
džio. Platesni pranešimai 
parodo, jog sąmokslą pada
rė klerikalai, kurie buvo ne
patenkinti projektuojamu 
perskyrų įstatymu, stambie-1 
ji žemės savininkai, kurie 
bijojosi žemės reformų, n nįnk0 žmona, kuri pati sa- servatuce), reakcija prieš 
karininkų būrys, nepaten- ye nUp]ak£ Kadangi Lietu- valdžios iškrypimus (ex- 
kintų pasiulymu sumažinti 0j SpaU(j09 laisvė dabar ces); senobinė priespauda 
jų skaičių ekonomiškais i«-(yra panaikinta, tai opozici- tapo nebegalima, ir iš jos 
rokavimais. Pasak piofeso-.jos iajkraštis “Lietuvos Ži-1 atsiradusių sukilimų tenka 
riaus Voldemaro, naujojo n:nc» < IllUo »

premjero, užsienio politika jos ištisai perspausdino1 raa dėl spaudos, kaip ir dėl 
nepakitęs. Sutartis su Rusi-i - ----- - -* - - - - - - - - -
ja bus pildoma, o taipgi bus 

' tęsiama pradėtos ekonomi
nės komisijos derybos; san
tykiai su Lenkija pasiliks 
tokie pat, kaip ir dabar;
Lietuva prisidės prie Balti
ke valstybių, kurios nenori 
lenkų dominavimo, ir tuo 

. pačiu laiku bus bandoma su
Vokietija užmegsti dar arti
mesni ryšiai. Premjeras 
tvirtina, kad kabinetas rū
pinsis labiausia vidujine pa
dėtim, ir todėl kaimyninėms 
valstybėms nėra reikalo su-, 
sirupinti. Užtikrinimas yra 
patenkinantis, bet, nelaimei, 
toj Europos dalyj dalykų 
padėtis yra tokia, kad vi
daus ir užsienio politika su
silieja daiktan, ir kabinetas, 
kuris ima smarkiai tvarky
ti vidujinius reikalus, pa
prastai sukelia neramumą 
užsienyj. Tiesioginių žinių 
iš Kauno gaunama apgailė- 
tinaumažai, bet Maskva yra 
nepaprastai sujudusi deliai 
sušaudymo keturių komuni
stų ; vijimas vokiečių iš 
Klaipėdos ir grasinimas 
krašto autonomijai, sako
ma, privertė Berliną pasių
sti protestą. Tuo pačiu lai
ku Varšuva reiškia savo ne
pasitenkinimą, spėdama, 
kad buvusiojo kabineto li
berališka politika kai dėl 
tautinių mažumų mokyklų! 
bus pakeista. Voldemaras 
gali tvirtinti, kad visa tai 
yra Lietuvos vidujiniai rei
kalai. Tačiau tas tvirtini
mas dar neapsaugoja nuo iš
laukinės kritikos ir nuo pa
vojaus 
rytinėj 
taika”.

KAIP VOLDEMARAS 
PATS SAVE PLAKA

ko profesorius Eviera: 
’spauda, kuri buvo vadina-; 

, ina šiande nykščių! 
11 a u t ųft s a k fy k 1 a, turi j 
'svarbiausią uždavinį vidaus 
politikos atžvilgiu, pranešti 
\isuomenei valdžios darbus, 
leisti pasireikšti skundams,

Su prof. Voldemaru atsi- dargi neteisingiems ar per- 
tiko toks jau nemalonus da- dėtiems. Todėl spauda sau- 
lykas, kaip su vieno valdi- gojimo jėga (uniforca con-

Bet Nurmi nepasiduodavo, 
jis kasdien racionaliai inankš- 
tydavos. Jis dažnai mankšty- 
davos pasistvėręs einančio trau
kinio vagono buferio. Taip jis 
galėdavęs lėkti gerus du kilo
metrus. Jo žingsnis daryda- 
vęsis didesnis. Beikėjo ruoštis 
Olimpiadom 1920 metais paėmė 
suomių rekordą.

Jo žvaigždė pirmu kart aukš
tai pakilo Antwerpeno Olim
piados metu, 
nugalėjo kitus 
arenoje. Per
rungtynes Nurmi laimi pirmą 
vietą ir nugali tuomet geriau
sią pasaulio bėgiką prancūzą 

• Giuillemot. Laikas— 31,45,8. 
Laimi ir 5,000 metrų lenktynes. 
Gauna du aukso medalius. Su
grįžta didvyriu.

Sugrįžęs iš Antwerpeno Nur- 
mi nutaria treniruotis vienos 

(anglų mylios rekordui. Šitos 
I lenktynių sąlygos ypatingai 
sunkios. Pagaliau jis Stockhol- 

|me 1923 nustato naują pasauli
nį rekordą 4,10,4. (Viena ang
lų mylia—1,604 mtr.).

Kaip ilgai ir kaip sunkiai 
bendrai buvo gerinamas, vienos 
mylios rekordas, galima numa
tyti iš žemiaus paduodamos 
lentelės. Begistruoti šitokios 
rųšies lenktynės pradėta 1804 
melais; tuomet yra pasiekęs 
kap. Barclay, anglas per 450 
minučių 1818 m. Brooks 4,45 
m 
4,40 m.f 
m., 1857 m.

1813 m. Jaekson (Amerika)
1846 m. Maxwell 4.36 

Horspool 4,28 m.,
sugalvojo tokį šposą:1 žymiai mažiau bijoti. Gali- 18,r>8 m; tttS l)ats 4,23 m. 1860

į1prof. Voldemaro straipsnį susirinkimų, sakyti, kad jos 4172 
(“Jėga prieš teisę”, kuris til- bijo tik bloga valdžia* “. 
po “Lietuvio” No. 27, bu-j T ‘ 
tent, tuo laiku, kai krikščio- dos, nei susirinkimų laisvės, 
niška valdžia buvo paruošų-Į O sulig prof. Voldemaro ei
si spaudos ir susirinkimų tuojamos žodžių, tįk bloga 
varžymo įstatymą. Straip- valdžia bijosi tos rųšies lai- 
snyj tarp kitko sakoma:

‘Tas mus jo [parlamen- į ats Voldemaras pripažįsta, 
tarizmo] nebuvo ir nėra, jog jo valdžia yra bloga. 
Gražiausiai tai parodo įvy- Piktesnės ironijos butų sun
kiai Seime per paskutinius ku ir sugalvoti, 
jo posėdžius. Šuoliais lekia
mą, 1 "
kurie liečia spaudos ir susi- Į rizuoja ir pats save.
rinkimų laisvę. Susirinkimai 1 
ore, arba, kaip Seimas sa-Į 
ko, atidarytame ore, tampa* 
nebegalimi, nes jie ’negali 
būti daromi viešo naudoji
mosi keliuose, gatvėse ir ki
tose vietose, kur jie gali ar
dyti viešąją tvarką ir ramu
mą4 (§16). Gudresnis bus už 
Saliamona tas, kas ras, kur 
galima susirinkti ore, ži
nant visus šiuos draudimus? 
Juk žodžiai ’vietose, kur jie 
gali ardyti viešąją tvarką! 
ir ramumą4 apima be išim
ties visus galimus sugalvoti 
atsitikimus. Sakysime, mies
te ar miestely sukviečia kas 
susirinkimą kieno nors kie
me, kurs yra visada priva-jrašęg nei jo aršiausis politi- 
tus. Bet toksai susirinkimas nįs priešas. Iš paties Volde- 
kieme gali ardyti viešąją maro žodžių kitokios išva- 
tvarką, vadinasi, neleistinas.1 (įos negalima padaryti, kaip 
Kas kita uždaryti susirinki-Į ^ą, jog jam “politinės 
mą, kurs pradeda ardyti ra-.|)eį socialinės idėjos tik ma- 
mumą, ir kas kita neleisti į(ios klausimas”. Tuo laiku,

Lietuvoj nėra nei spau-

svės. Vadinasi išeina, kad

Bet tarne straipsny j Vol- 
svarstant įstatymus, demaras puikiai charakte- 

, Jisai
rašo:

“... Kam politinės bei so
cialinės idėjos tik mados 
klausimas, tas nebus ilgai 
joms ištikimas. Šiandien ma
doje demokratybės skrais
tė, taigi lai gyvuoja demo- 
kratybė su visomis laisvė
mis; ryt ateina nauja mada 
— fašizmas, taigi šalin su 
demokratybe ir lai gyvuoja 
fašizmas. Kasžin, ar neįeis 
poryt madon inkvizicija ir 
tada bus garbinama, kaip 
buvo užvakar garbinama 
demokratybe,o vakar fa
šizmas”. /

Geresnį prof. Voldemaro 
charakteristiką nebūtų pa-

m. Albison, 
1865 m. 
-,-.,25 m., 
4,16,5 m., 1915 
rika) 4,12,6 m 
ini suomis 4,10,4 m.

Rengdamos Paryžiaus Olim- 
piadon, kurioje ir musų futbo
lininkai pirmą kartą dalyvavo, 
Nurmi visu jam privalomu nuo
seklumu pradeda treniruotis. 
Atsitinka nelaimė. Paslysta ir 
sutrenkia koją per kelią. Dvi 
savaitės ligoninėje, lovoje, pa
čiai Olimpiadai besiartihant... 
Nurmi nepasiduoda. Paryžiuje, 
kaip žinoma, Suomija bendrai 
sudėjus visus suomius laimėto
jus, nusipelnė gražaus vardo.

Nurmi daugiausia už kitus 
tenai yra laimėjęs. 1,500 met
rus bėgti susitelkė 12 geriau
siųjų pasaulio bėgikų. Nurmi 

pirmas, naują pasaulio rekor
dą nustatė: laikas—3,53,6. Ti
kslo pasiekė nė kiek nepavar
gęs, bebandąs lik savo jėgas. 
Penkis kilometrus (5000 met
rus) belenktyniuodamas irgi 
laimi. Laikas: 14,1,2 minu
čių! Naujas Olimpiados rekor
das. Visą laiką per šias lenk
tynes jį vijosi, kas komiškiau- 
sia, kitas suomis: Ritola. Jis 
pribėgo tiksdo per 11,31,4. Tai 
yra 0,2 sekundos vėliau visus 
du žingsnius vėliau. Pratę bu
vo, sako žmonės, susirinkę tuo
met Paryžiuje, žiūrėti ir maty
ti visokių monų, sporto srityje 
ir kitur, bet |okio riksmo pub
likos tarpe pasaulis dar nebu
vęs matęs. Kas keisčiausia, 
Nurmi ne tik.nesikarščiavo, ne 
tik nebuvo įvargęs, bet dar 
rankoje laikė laikroduką, iš re
to pažvelgdamas į jį ir į už
pakaly bėgantį Bitolą, jį visiš
kai tuo sukanniodanias. Tai bu
vo triumfas! Net rezervuotieji

Long & Richards 
1881 m. Cummings 
15 m. Tabor (Ame- 

1923 m. Nur-

sudrumsti tai, kas 
Europoj vadinama

Manchester Guard-“The
ian” tuo budu parodo tą pa
vojų, Į kurį smurtininkai

susirinkimo, nes jis gali pa- Raį jįs raše straipsnį “Jėga sritWe ir įpinti ame- 
1 kenkti ramumui. Del bet prieš teise” iis buvo did- vd;lečial i)as,davf ekstazui, su- . . ' • 1 • 1 . ,l"I1LS 1 uv šniūre su lokiu neregėtu suo-
^Uf.10., drąsiai į gausias demokratybės bei

spaudos ir susirinkimų lais
vės šalininkas. Dabar jam 
ta “mada” nusibodo ir pa* 
seno, tad jis virto fašizmo 
ir diktatūros garbintoju. To-Į 
liau, ko gero, pas jį įeis ma- 
don ir inkviziciją garbinti. 
Iš avantiūristo politikoj vis-'

gali tikrinti, kad jis gali su
drumsti ramumą. Taigi nė
ra nė menkiausios abejonės, 
kad šis, šuoliais priimtasai, 
įstatymas prieštarauja kon
stitucijos §1.

“Dar blogesnis spaudos 
įstatymas, priimtasai irgi

mių šaltumu ir ištverme.
Dar gal gražesnį rezultatą 

Nurmi Paryžiuje bus pasiekęs 
per 10 kilometrų (10,000 met
rų) lenktynes jis jas .laimėjo 
per 32,54,8 minučių. Naujas ir 
trečias Paryžiuje Nurmio lai
mėtas pasaulio rekordas! v 

šios rugtynės buvo pačios 
pavojingosios. Iš 39. pasaulio 

(dalyvių nė vienas ko' galo nė
ra gavęs, ne vienas lakstė, kaip

Suomi- 
pasau- 
nusta-

savo 
naujų 
naujai 
dar medaliu

’ apkvaišęs, kol policijos buvo 
sugaunamas, ne vienas susrnu-* 
ko pakely. Is visų 39 dalyvių 
prie tikslo galėjo tiktai pribėg
ti 15 sportininkų. Kiti likvida
vosi.

Pirmas atbėgo Nurmi 32, 
54,8; antras — Bitola, suomis 

- 34,19,4, trečias negras John
son
Pitlsburge darbininkas, 
prie karštume]io.

Nurmi sugrįžo 
jon nešinas trijų 
linių rekordų,, jo 
lytu ir su aukso
už 10,000 laimėjimą.

Nurmi grįžęs namo, kaip gar
siausias žmogus, vizitavęs Eu
ropą. Jis buvo pakviestas Ame
rikon. \

Amerikos laikraščiai suspėjo 
jį išgarsinti. Pagaliau į jį nu
stojo žiūrėję, kaip j žmogų, jis 
tapo mitų fenomenu, stebėjos, 
kokiu budu mažutė Suomija 
galėjo pagimdyti tiek sporti
ninkų ir . tokį Nurmi. Kur — 
priežastys ? Amerikiečiai pra
vardžiavo jį: skraidantis suo
mis, neįveikiamasis Paavo, suo
mių greitasis paštas, suomių 
girinis ir t.t. Ypatingai ameri
kiečiams patiko jo kuklumas, 
ncišdidumas ir nenoras afišuo
tis. Fotografų jis užvis bijoda
vo, slėpdavęs nuo jų. Jis tro
li ira vos kasdien, varė savo ama
tą, — savo meną, kaip kokias 
religijos apeigas. Iš Jungtinių 
valstybių jis kartu su Bitola ir 
kitais suomiais atvyko Kana- 
don, iš ten Kalifornijon. Kali
fornijoje bėgo lenkčių su indi- 
jonais, geriausiais ir niekelio 
nebeįveikiamais bėgikais, anot 
amerikiečių nuomonės. Susidė
jo, bėgti 3 mylias; žmonių su
sirinko apie 40,000. Nurmi lai
mėjo 3 mylias per 15,9; geriau
sias indi jonas tepribėgo tikslo 
per 45 sekundas vėliau.

Amerikoje buvo labai daug 
debatuojama Nurmi nenoras 
pasidaryti profesionalu sports- 
menu ir pasiryžimas likti vien 
mėgėju, sau žmogumi, kalbant 
mūsiškai. Žmonės ne visuomet 
būdavo juo patenkinti, nes gau
siai sumokami pinigai patek
davo ne jam, o vertelgoms, ku
rie nuolat didino kainas. Pa
vyzdžiui, “New York Hearald” 
rašė, kad Nurmi, kaipo ama- 
torius, tegalėjo sau imti tam 
tikro įstatymo numatytą atly
ginimą ir ne daugiau. Gi visas 
tikras pelnas tekdavo ąntrep- 
renieriams. Vieton paprastai 
imamų šiais atvejais už bilietą 
1,65 dolerių, jie nustatė 4,40. 
Jie motyvavo turį ypatingų iš
laidų.

šie vertelkos jam siūlė pasi
likti pas juos, gauti aukštą at
lyginimą ir būti tam tikrą lai
ką jų žinioje, bet jis. nesuti
kęs, nuvyko savo valia Kalifor
nijon. Vienas cirkas siūlė jam 
60,000 dolerių. Filmas norėjo jį 
nufotografuoti bei šiaip kiek 
pritaikinti kuriai jų ten nuo
traukai už 25,000, kitas varjetė 
savininkas kasdien verkšleno 
pastoti jo varjetė “kojomis mi
namo malūno” paimti, bet jis 
gražiai padėkavojo už visus 
malūnus ir kitas šio pasaulio 
gerybes ir parvyko Suomijoj).

Rungtynės -Berlyne. Nurmi, 
Suomijos Baltosios Rožės or- 
deno ritierius, sutiktas kadaise 
paties prezidento ir iškilmėmis 
pasipuošusių merginų su gėlė
mis, kaip senovės Melados vy
ras. .. Kas bus su ateities spor
to perspektyvomis Suomijoje, 
su jo jau atlieta statula ir daug 
kitkuo? Suomijos didžiausioji 
saldainių fabriku, Numini iš
vykus Berlynan yra pagaminu
si naujų miltelių rūšį, Nurmio 
vardu pavadintų. Vietos laik
raščiai tereklamavo tiktai ši uosi 
miltelius, gydančius kosulį, slo
gas, blogą ūpą ir suteikiančius 
kitokių gerumų. Vaistinėse, 
kioskuose, stotyse, visokiose

Okupuotoje Lietuvoje
Užpuolimai ir žudymaL Vii 

niaus krašte, Žiauriai okupan
tų persekiojami, vietos gyven
tojai, netekę kantrybės, prie
šinasi jiems ir kur galėdami 
puola juos. Pav., Molodečne ke
li gudai užpuolė policijos ko
misarą Truškovskj ir sudaužė 
jam geležinėm lazdom galvą. 
Tarp Suvalkų ir Trakiškių ne
žinomi asmenys norėjo nuvers
ti nuo bėgių ėjusį ta linija trau
kinį, tačiau jiems nepasisekė 
latai padaryti. Disnos apskrity 
apšaudytas keleivinis trauki
nys, kuriuo važiavo Vilnijos 
politines policijos- viršininkas, 
pasižymėjęs žvėrišku žiauru
mu. Jis lengvai sužeistas, bet 
sunkiai sužeistas jo padėjėjas 
Danilovičius. Vilniaus vaivada 
kelių neramesnių apskričių ad
ministracijai suteikė nepapras
tų įgaliojimų malšinti sukilė
lius.

Lietuvių mokytojų suvažia
vimas. Laikraščių pranešimu, 
Vilniaus krašto lietuvių moky
tojų sąjunga šaukia prad. ir v- 
dur. mokyklų lietuvių mokyto
jų suvažiavimą aptarti moky
tojų ir mokyklų reikalus.

Bedarbiai pagrobė Vilniaus 
burmistrą. Vilniaus miesto val
dyboj) įsiveržė keli šimtai .'be
darbių, išvaikė tarnautojus ir 
paėmė y įkaitu burmistrą Ban- 
kovskį. Bedarbiai reikalauja 
duonos ir darbo ir grasina Ban- 
kovskį nužudyti, jei jų reika
lavimai nebus patenkinti. * Po 
ginkluoto susirėmimo policijos 
su bedarbiais, burmistras pa
vyko išgelbėti. Tą pat dieną jis 
atsistatydino.

Naujojo Vilniaus* arkivyMku- 
o Žygiai. Spaudom pranešimu, 
ifė lietuvių kunigų, be jokios 

priežasties keliami į gudiškas 
parapijas, o į jų vietas atke
liami arba aršus lenkai, arba 
tie kunigai, kurie nors ir turi 
lietuviškas pavardes, bet nė 
žodžio lietuviškai nemoka. Ta
čiau visus tuos iškėlimus vir
šija kun. Skruodžio paskyrimas 
Į gudišką parapiją. Kun. Skruo- 
dys yra Švenčionių “Byto” švie
timo draugijos pirmininkas ir 
jo iškėlimas iš lietuvių gyvena
mos srities yra ne kas kita, 
kaip lietuvių švietimo darbo 
griovimas.

NUSILPUSI NUGARA
SUSTIPRINAMA

GREITAI

Rezultatai prasideda taip 
greit, kaip tik Red Cross 
Plaster’is imama vartoti

Jei jums suskausta nugara keliant 
sunkesnį daiktą, jeigu jums pasitem
pia nugaros muskulai, jeigu “sloga 
yra įsėdus jūsų nugaroj”, arba jeijęvi 
jus kenčiat nuo lumbago, vartokit 
Red Cross Kidney PIaster*j ir jus bu
site palaiminti, greitu laiku susilau
kę pagalbos.

Daug yra priežasčių susilaukt šitų 
pažymėtinų rezultatų. Plasteris tei
kia pagelbą silpniems skaudamiems 
muskulams. Jis suteikia nuolatinį au
tomatišką masažą su kiekvieno kūno 
judesiu, suglausdamas ir stimuliuoda
mas cirkuliaciją kūno apimtam audi
ny. Bet svarbiausia gydomoji ypaty
bė Red Cross Plasterio yra ta, kad 
jis persisunkdamas per odą tiesiog į 
kaudamas silpnas vietas, pavar- 

r.us'us muskulus pašalina skausmą jr 
atgaivina sumenkusius nervus ir at
stato muskulus reikalingus suteikti 
jums normalę stiprybę.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster’į su rau
dona flanele užpakalyje ir jus turė
site didžiausią pagelbą greičiausiu 
laiku. Gaunamas visose vaistinėse.

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 Jki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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. Wallace Street

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz / J j nuo 9 ikt II vai. ryte;
V Cllandos ] ūuo jįj g va|. vakare

/ 1 '
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų
.................................. i ...

Dr. A. J. KARALIUF
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

»WIII I . ..........................Mili ui ~ .u

’ DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Cheeterfield 0578L.___ ___

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

Ultravioletinė iviesa 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 Avė.

Tel. Lafayette 4146
I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į riuQ G g vaj vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Aibany Avė. 
TeL Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

V - ... — C 4

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezclis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
K ŽILVITIS - ’

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas I

3243 So. Halsted St. I
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Hemlock 2615 I

t

1!
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas —> 2436 W. 59th Street
J. YUSKEVIČ1US, Sekretorius — 8647 Archer Avė., .Safayelte 4195 •
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550 

k

l Apgaudinėjimas žmonių Miestai augina kultūrą Musų Žinios
Kodėl patikima įvairiems “blio- 

fams”?

Mintys perkančiu 
nuosavybes

vietos, ne kokiu stebuklu, o tik 
rimtu pasiryžimu atsiekė savo 
tikslo.

Jeigu mes laukiam patogaus 
oro, o ne geros progos pirktis

Oregon Universiteto 
dentas Hali

turit bilietus į bankietą?

Lietuvių Nekilnojamo Turto

kiek

tuos 
atsi-

daug

dalykų, bet įvykinti 
tas ir yra svarbiausia) 

kreipties į miestą.
patobulina išplatina 

ir paleidžia

musų Chi-

Kra t, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Oi. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė. 
f

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lu. Ned» 

(ioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
KFZIDENCIJAj — 

2226 Marškai] B! v 4 
TELEFONAS CRAWFORD 148U 

TELEFONAS CANAL M64

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

tej šaunų bankietą, kurian 
kviečia visus Chicagos lietu
vius. Bank irtas bus begalo įvai
rus’ ir įdomus.

Jeigu Tarybos nariai moka 
aprūpinti lietuvius namais ir 
žeme, tai prirengt gerų vaka
rienę jiems dar lengviau. Piog- 
ramoj bus taipogi muzika su 
šokiais.

Apsirupinkit bilietais iš 
no!

H. LEIBŪWITZ

Tūlas žmogus yra pasakęs, 
jog tiktai kaime, kur gyveni
mas yra ramus, gali gimti dide
li sumanymai ir idėjos. Kiek 
tai teisinga — pažiūrėsime.

Kaimuose žmonės sugalvoja 
visokių 
juos (o 
jie turi 
Miestas
kiekvieną dalyką 
pasaulin.

Paimkim, kad ir 
cagą. Kiek čia įvairių dirbtu
vių, kurios gamina nuo adatos 
iki milžiniškų mašinų! Viso
kie įrankiai, aparatai, medžia
ga padirbama čionai ir siun
čiama į visas šalis. Kiek čia 
didelių ir mažų mokyklų, ku
rios lavina žmones moksle ir 
mokina visokių amatų ir gud
rybių ! Knygynai, teatrai, 
švietimo organizacijos išplečia 
savo veikimą ir didina kultu
vą,. Miestas tam visam sutei
kia patogias sąlygas, čia gyve
na tukstančiai ir milionai žmo
nių šalę vienas kito. Ačiū to^ 
•kiam susiburimui atsiranda 
daugiau pajėgų, kurios ir su- 

progre-

kal- Persikėlė j naują vietą 
Valandos nuo 2 iki 8 > valandai 

vakare, kasdien. 
Nedėliomis uždaryta.

3302 So. Union Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

y

J. F. R ADŽIUS
Pigiausia* Lietavl* 

Grahorias Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
«tės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063 
. i n .........— 7

prezi- 
išsitare, jog*' di

džiausias pavojus demokratijai 
šiandie gręsia iš demagogų pu
sės. Visuomenė ir pavieni 
žmonės nesistengdami patys 
apsvarstyti pasiduoda žavėjan- 
tiems, bet apgaulingiems paža
dams ir dažnai paseka 
kurie žaidžia prietarais ir 
žada sąžinės.

Stebėtis reikia
yra tokių, kurie įsipainioja į 
gudriai padėtas pinkles. Neda
ro skirtumo ar tai butų politi
ka, biznis ar privatus gyveni
mas. Amerikiečiai vis dar ne
gali atsipeikėti nuo Floridos 
nepasisekimų, kur žmonės bu
vo sudėję šimtus tūkstančių ir 

nu°-( milionus dolerių. Muzika, pie
menę, kad ( hieagoj gali atpig- į vėsuojančiomis vėliavomis ke
ri nejudinama nuosavybe, Ta- ieįas gudruolių viliojo mažai 

imant domėn visas aplin- (nusimanančius pasitikėti jais 
kybefi, sunku tam patikėti. L paVesti jiems savo turtą. O 
Biznio pasauly panašus kainų kuorneį pasigrobė pinigus, jie 
nupuolimai labai retai, (gal (susikrovė savo valizas ir išdu- 
i ut niekad) tepasitaiko. Pavie- Visuomene 
ni atsitikimai, : ’ 
bet jie neturi 
kainų stovį. Jeigu žinovai ti-jįį demagogus nuo sąžiningu? 
kėti minėtiems paskalams Chi-( Lietuvių Nekil. Turto Tary- 
cagoj nestatyti milžiniškų trio- į>a yra pasirengus daboti, kad 
besiu ir nepirktų real estate. viSuomenės interesai butų ap- 
morgičių.

i Kainų kilimas yra nuolatinis 
ir maždaug reguliarią. Prade
dant nuo 1913 metų ir iki šių 
dienų jis aiškiai matomas, že
miau patiekiam palyginimus: 
tarp medžiagos, darbo ir staty- 

t mo kainų įvairiuose metuose. 
Paimkim 1913 metus kaipo 
pradžią ir daleiskime, kad ta-[dedant naujus, pirko namus ir 
da visi trys dalykai: medžiaga, Jotus tik per K. J. Macke & 
darbininko alga ir statymas Co. ofisą, sekančios 
buvo 100 dolerių ar centų — senas Bridgeportictis 

__ 1... __ •__ l.l.S • !..J. ImASIn

Nelaukim namu atpigimo
Kainos negali pulti žemyn 

lei daugelio priežasčių
de-

žiemos šalčiai
uz-

Didžiuma žmonių pirkdami nuosavybę, tai mums pasiseki- 
namus ar lotą nori gerai pel-’mas jau gerokai suvaržytas, 
nyti. Tai natūralūs dalykas. — G. Lucas.
Bet kuomet real estate agentas, 

v turėdamas tinkamą vietą pra
deda aiškinti pirkėjui, kas bu
tų galima čia uždirbti, tai tas 
pamiršęs pirmutinę savo mintį, 
ima aiškinti, kad girdi, nepato-.' 
gus laikai. Ar tai diena perša!-*
ta, ar sniego perdaug ar kito- Vienur kitur užgirsti 
kios bėdos. Bet vasarai atėjus 
žmogus skundžiasi saulės kaiti- t i 
niniu ir lietum. Kartais paabe- čiau, 
joja ir dėl vietos gerumo ar 
uždarbio.

-—Kaip tikrai užeisiu atsa- 
• kančią vietą, mes tuojau nu
pirksime.

Kad žmonės renkas, tai tik 
pagirti galima. Vienok naudo
jantis tokiais budais, kaip ne 
vienas jų naudoja, per metų 
metus nesurasi. Puikių orų pa
sitaiko retkarčiais, bet ir tuo
met nuvažiavus 
savybės, baimė 
visai dėl menkų 
šutinė išvaizda, 
daili, kaip jam 
do jo visus planus ir nors aiš
kiai matyt, jog nuosavybe ver
ta'daugiau negu jis moka, vi- 
sviena jos nepirks. Oras ir pa
viršius veikia į žmogų.

Bet tai rimtas svarstymas. 
Biznio atžvilgiu, kiekviena die
na yra patogi. Toji pramonės 
mašina, kuri tenkina žmonių 
reikalus, sukasi be perstojimo. 
Gražaus oro laukia tik kas 
nors pasilinksminti, .išvažiuoti 
į farmaa’ir praleisti laibą brai-* 
dant po pievą. Visur kitur dir-' 
bama, planuojama ir vykinama’ 
kasdien.

pažiūrėti nuo- 
apima žmogų 
dalykų. Pavir
ki! ii nėra taip 
norėtųsi, suar-

šis laikas yra gal bul pato- • 
gesnis už kitus tiems, kurie 
ištikiu nori aprūpinti save ne-1 
judinama .nuosavybe. Chicagoj: 
namai ir lotai brangsta, šian-1 
die Viena kaina — rytoj kur i 
kas aukštesnė. Kainos kyla ne-’

Blogumas su kaikuriais mu-

Chicagą visai netikėtai 
klupo šalčiai, ir dar tokie, 
kių retai turim. Kartu* prisni
go nemažai ir sniego. Namų 
šeimininkams atsirado daugiau 
darbo ir rupesnio. Bet musų 
laimei, šalčiai greit praeis.
Lietuvis nupirko didelį namą
Net anglų laikraščiai su nu

sistebėjimu pažymėjo, kad 
Alex Žukauskas įstengė nupirk
ti milžinišką 37 apartamentų 
namą prie 63 gat. ir Whipple, 
už kurį n/okėjo $315,000.

Minėtas A. Žukauskas dar 
nelabai senai buvo toks kaip ir 
dauguma * musų —- su keliais 
doleriais kišeninį. šiandie jis 
turtuolis.
S tockyarduose vieni ’ džiaugias, 

kiti skundžias
Swift ir Co. pranešė, kad pe

reituose metuose ji pardavusi 
už bilionų dolerių įvairių daly
kų. Tai didžiausias biznis 
paskutinius šešis metus.

Tuom tarpu Armour ir 
skundžiasi sumažėjimu per 
sę gryno pelno. Ji sako,
Anglijos ir argentinos , mėsos 
gamintojai nukirto labai žemai 
kainas.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

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.

__  ________ nukentėjo, naudojamos žmonijos progre- 
žinoma, galima, ar jį įigaį atsimins tą pa.-1 su i. Tik miestas ištesės užlai- 

i įtakos j bendi ą, in()|<a? ateity mokės atskir- kyti universitetus, knygynus, 
dailės muziejus ir kitas įstai
gas. Tie, kurie negali patys 
mokintis iš knygų, mokinasi 
iš kitų.

Kaikuriems 
lietuviai yra atsilikę nuo kitų 
tautų. Imant domėn 
paduotas mintis, turime pripa
žinti, jog atsilikom todėl, kad 
gyvenom kaimuose, atskirti 
vieni nuo kitų miškais ir balo
mis. Lietuvos miestai pateko 
svetimtaučių rankose ir jie bu
vo naudojami ne musų švieti
mui, bet ištautinimui.

Ne tikėtinas Chicagos lietu
vių pakilimas medžiaginiu ir 
dvasiniu atžvilgiu tenka aiš
kinti tuo pačiu principu. Mies
te būdami ir susidurdami su 
eile įvairių žmonių mes išmo
kom ir sužinojom tą, ko musų 
broliai anoj pusėj vandenyno 
neišmoks per šimtą metų.

Žinoma, miesto gyvenimas 
turi ir blogų ypatybių. Kultū
ra reikalauja savotiškų aukų, 
kurias esame priversti sumo
kėti. Bet laikui bėgant gali
ma tikėtis, jog ir tas prasiša
lins. — J. M.

saugoti. Bet reikia, idant ir 
pati visuomenė butų atsargi. X.

Ghicagos lietuviai perka 
nuosavybes

Baigiant senus metus ir pra-

ypatos:
P. Gra-

’iesvarbu. Gausime tokį vaizdą: maila pirko naują gražų namą 
alga Stat. prie vienuolyno. Jonas Milak-?4edž. kaina Darb.

1913 m. 100 100
1914 m. 92 101|
1915 m. di 103
1916 m. 126 z 104
1917 m. 157, 109
1918 m. 172^ 122
1919 m. 201 146
1920 m. 201 188
1921 m. 165 187
1922 m. 168 182
1923 m. 190 201
1921 m. 175 ’ 213
1925 m. 175 214
1926 m. 173 228

kaina
100
97
99

112
133
147
174
226
176
175
195
191
194
200

Jonas Milak- 
namus su Jonu 
namų vertė iš 

abiejų pusių apkainuota $42,- 
000. Taipgi neseniai grįžęs iš 
Lietuvos pp. Dockai 'kartu su 
pp. Saldokais pirko namą lietu
vių sostinėj—Bridgeporte. Pla
čiai žinomas tarp southsaidie- 
čių kaipo senas gyventojas A;i- 
ton Mažutis, pirko lotus prie 
Marąuette parko, kur mano 
pasibudavoti namus ateinan
čiam pavasary. Visiems viršmi- 
nėtiems nuosavybių pirkėjams 
patarnavo kaipo su vedoj ai-bro- 
keriai, Lietuvių Nekilnojamos

nis sumainė 
škupu, kurių

sų žmonėmis yra tame, kad jie pastebėsime,' kad jos augo be-1 J. 
nemoka bizniškai galvoti. Ant veik kas met iki nepasidvigubi-Į ri 
kiekvieno žingsnio baimes ir no. šiuose metuose galima spė-'vį

skaitlines Nuosavybės Tarybos nariai K.

neaišku, kodėl

aukščiau

per

Co. 
pu- 
jog

Kcal Estate stovi gerai
Mums praneša iš įvairių šal

tinių, kad nejudinamų nuosa
vybių pirkimas, statymas ir 
pardavimas eina reguliariu ke
liu, 
bai

Kai kuriose vietose esą la- 
džiilginanti padėtis.

Aukštųjų namų 
stiprumas

Žemės’* 
pakėlė 
stovėti

svyravimas. Jie įkalbinėja sau 
blogus dalykus ir nė kaip nega
li supiasti, kad jų draugai, 
pradėję gyvenimą iš tos pat

, Macke ir Co. Linkime ge
riausių pasekmių naujų nuosa- 

i vybių savniinkams.—Kazys.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

ti, kad darbininkų algos pasi- —*------------------------
liks tos pačios, bet medžiaga ir jei nori išmokti 
statyba turės keistis.

— Pilietis.
Į gerai rašyti —
i nusipirk typevvriterj.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
J taip pataria Lietuvos bankai

'>•:

[Pacific and Atlantic Photo]

Nashviiie, Lenu., . u, įvyko didelis potvynis. Apsskaiįoma, kad nuostolių lapo padaryta už $2,000,000.

Pereitam “Namu ir 
skyriuj vienas asmuo 
klausimą kaip ilgai gali 
debesinei bokštai. Jo atsaky
mas, rodos, buvo šimtas metų.

Pasiremdamas surinktomis 
žiniomis, aš galėčiau tą skaičių 
padidinti keliariopai. Nors auk
štojo namo svoris yra. begali
niai didelis ir jis turi atlaikyti 
audras ir vėją, bet užtai jame 
įdėta stipriausių pajėgų. Su
naudojamas plienas atydžiai 
peržiūrimas pirma negu išsiun
čiamas iš dirbtuvės. Dešimts 
milionų svarų sunkumas užde
damas ant plieno persitikrini
mui ar jis neįluž. Taipogi pus
antro miliono svarų jėga suka 
jį ir jeigu plienas atlaiko — 
gerai; ne — perliejamas.

Rudys taipgi negali plieno 
pasiekti. Nesenai 
sugriovė 35 metų
mą ir jo geležys buvo tyria- 
mos. Pasirodo, jog per tuos me
tus jos nei kiek nesusidėvėjo.

Sienos dabartiniu laiku yra 
tik tam, kad sulaikyti veją ir 
lietų. Prie namo sustiprinimo 
jos neprisideda. Storos sienos 
mažina namo talpumą, kas biz- 
nišku atžvilgiu savininkams 
nėra patogu.

Taigi moderninio triobesio; 
amžius negal būti trumpesnis 
už senųjų. — X. Y.

New Yorke 
senumo na-

Phone Boulevard 52t3
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
»

Graborius ir Pagrabų Direktorius
,j ; ■

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktj.

1646 W. 46th St., Chicago, III. i

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių 'įtempimą, kuri» 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemitno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ms 
žit usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.. Vai. i 10 
iki 8 vai. N ėdė Ii o i 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

r ......
Phone Boulevard 7314 ' \
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

Tobulėja Amerikos 
architektūra

iki šiam laikui vietos staty
tojai stengdavosi papuošti tik 
pirmutinius du aukštus “scys- 
kreperių”, o likusius palikdavo 
be nieko. Jie manydavo, jog 
žmones aukščiau kaip antros 
lubos nepažiūri.

Nuo šių metų betgi jie nuta
rė puošti kiek galima dailiau 
visų namą. Ir tas, be abejo, 
prisidės prie miesto pagražini
mo. —Juozas.

Klausimai
• , ■ II I ■

i Klaus. Aš esu pirkęs kele
tą “preferred” serų iš Great 
Northern gelžkelio kompanijos. 
Pasakykit man kuom jie ski
riasi nuo paprastų? —P. J. K.

Ats. Bendrai imant skirtu
mai yra sekanti: 1) “Prefer
red” Šerai turi pirmenybę išmo
kant dividendus, 2) Likviduo
jant kompaniją išperkami grei
čiau už paprastus, 3) Privilegi
ja balsavimuose.

Bei, musų žiniomis, minėtos 
kompanijos Šerai, nors vadina
si “preferred’' yra paprasti. 
Vienok jų vertė nuo to nenu
kenčia.

II. Klaus. Kiek kainuoja tuks
iantis plytų? —Ant. Gr.

Ats. Perkant dideli skaičių 
užmokėsit apie $12 už tūkstan
ti.

Viucenfas Pauga
Persiskyrė su šiuo pasauliu Ponktadienyj, sausio-ll dieną, 5 va

landą vakare, 1^27 m., sulaukęs 2 metų. 3 mėnesių amžiaus; gimęs 
Cicero, III., Rugsėjo 23 d., 1924 m., palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ii- mylinčius motiną Marcijoną ir tėvų Jonas Pauga 
ir sesutes Marijaną ir Konstancijų. Kūnas pašarvotas, randasi 5031 
W. Roosevelt Rd., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks Antradienyj, sausio 18 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Pauga giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
' • Tlvai ir Seserys

Laidotuvėse palai nauja grabinius L J. Zolp, Tel. Blvd. r»Jl>.>

IMPERFECT IN ORIGINAL

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos rastas išrodo dvigu
bas.

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

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

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

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

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

z——------------------------------

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

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

VALET

AuloStrop
Razor

landa 
pats
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CHICAGOS Kad laike šalčių Įšildyti namus 
reikia kuosmarkiausia kutenti 
krosnis, delei to ir pasidaro 

j daugiau gaisrų. Taip šeštadie- 
Įny buvo net 310 didesnių 4ir 
mažesnių gaisrų, pietomis bu
vo ir didelių gaisrų, kur daug 
šeimynų turėjo nakties laiku 
pusnuogiai bėgti gatvėn, kad 
išgelbėti savo gyvastis, 
gaisro užkluptus žmones 
ir ugniagesiams gelbėti.

Dabar betgi šaltis jau 
džia ir kaip sako oro biuras, 
už kelių dienų busią visai

■ < nktrdienį ir šeštu-j^11^11, 
dieni Chicago aplankė didelis 
šaltis, kuris niekuriuose Chi
cagos priemiesčiuose siekęs net 
20 laipsnių žemiau zero (Ri-| Vidurmiesty atsirado vištva- 
verside). Oficialiniai gi, oro ' „ 
biure, šaltis siekė 9 laipsnius’riais 
žemiau zero. : 
buvo biskutį šilčiau, o sekma-'daug apie dailės 
dieny dar šilčiau. - - —--a---

kė ne vien 
oelį Jungt.

ŽINIOS
11 žmonių mirė nuo 

šalčio

Tarp žuvusių nuo šalčio yra ir 
vienas Cicero lietuvis Slonic- 
kus.

Gaudo vanagą

Kitur 
teko

atloi-

ne-

nugis, kuris pradėjo novyti bu- 
gy veliančius vidurmiesty

Lietuviu Rateliuose
___________________________ i

Kataliky mitingas
Nedrjso pasakyt žmonėms 

teisybės

Vakar šv. Jurgio parapijos 
svetainėj , buvo sušauktas vis\i 
Chicagos ir Cicero parapijų mi
tingas “pasveikinti” naują Lie
tuvos valdžią.

Dievuliau tu mano , ko ten 
kunigai ir ne kunigai neprikal- 
bčjo. šaukė, keikė ir kas ant
rą žodi melavo. Tikrų tikriau
siai melavo ir dūme mažai gir- 
dė j ilsiems apie Lietuvą žmone- 
liams akis. Kaune buvus bol
ševikų valdžia, besirengianti 
atiduoti jnusų kraštą Husams

šeštadieny betgi balandžius. Balandžių yra labai'ir Leipums. Katalikų vadai ir 
■, t _ i, o sekma-j daug apie dailės institutą, kur. Smetona buvo nutarti sušaudę 

šaltis aplan- juos maitina praeiviai-balandžių ’ ti, pakarti po naujų metų. Se- 
(.hieago, bet ir di- mylėtojai. Tie balandžiai tiek.nojj valdžia žadėjusi kraują 

plotą it | pripratę prie žmonių, kad jų vi- lieti upėmis ir žudyt nekaltus 
ir šiltąją sai nesibaido, skraido apie ele- katalikus ir visus patriotus.

jnoji valdžia žadėjusi kraują

rytus

BridgeĮjortas PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Tautiško Kliubo metinis susi
rinkimas (vyko sausio 7 d., 
Liet. Auditorijoj. Knygų peržiū
rėjimo komisija pranešė, kad 
kliubo turtas siekia $6,397.39; 
pilnai užsimokėjusių narių kliu- 
bas turi 288.

Kliubas rengia draugišką va
karienę sausio 23 d., Liet. Au
ditorijos maž. svet. 
muzika. Įžanga 75c. (

Komisija rengimui maskų bu-' mečiau’ rer 
liaus vasario 27 d., Liet. Audi
torijoj, pranešė, kad ji jau tu
ri surinkusi prizų ir apgarsini
mų už $300. Kliubas taria ačiū 
visiems biznieriams, kurie ji re
mia. • — J. š.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas Jvyks antradieny, sausio 18 
d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgeporte.

Prašomi dalyvauti visi nariai, 
draugijų delegatai ir šiaip asmenys 
ausi|domavę musų vejkimu. Teks ap
svarstyt keletas labai svarbių klau
simu — Valdyba

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 

BpS gera apielinkės lietuvius “Naujienoms”
i kasdie anksti, išryto, perta t, kurie 
J norite '-auti “Naujienas” kasdie ryt- 

išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnus, 4488 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

PARŪAVIMUI
TURIU parduoti savo $750 Davifi 

Grojiklj pianą, yra benčiua, roleliai 
ir cabinet už $100. Pasimatykit su 
MR. DRUGAS, 6136 So. Halsted St., 
stuba.

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

MR. BUKOVSKI
6512 So. Halsted St., l'fl.

_______________ /

PARDAVIMUI Rooming
House biznis,, arba pusininką 
priimsiu. Patyrimas nereika
lingas.

3251 So. Michigan Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Pirmi Morgičiai

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

APSIVEDIMAI

J, Čekanavičius apleido 
Chicago

PAlEšKAU apsivedimui merginos 
arba našlės apie 25-30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 35 metų, tu
riu puikę formų ir auloniobilj. Kas 
mylit ant ūkio gyventi greit atsi
liepkit. Sykiu su laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslų. Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted St. Box 
1)9.

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos'

PARSIDUODA pelningas Rooming 
House arba priimsiu pusininką.

Tel. West 2560

NtMAI-ŽEME
Nauji Namai

” I

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Ar Jus Norite
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL
1507 W. Madlaon Street

le-j
Atsiradęs vana-

Floridą.
Delei šalčio < 

mite 11 žmonių, 
rė nuo širdies ligos, kurią šal
vis paaštrino, kiti žuvo delei 
šalčio įvykusiose nelaimėse, bet 
daugiausia žmonių sušalo. Tai 
benamiai, kurie sušalo pasislė
pę nuo šalčio kokioj šandelėj, 
o taipjau ir išsigėrę, kurie ne
galėjo pareiti namo ir mirė 
sniego pusnyse. Tarp mirusių 
nuo šalčio ir vienas lietuvis,1 , M , .
John Slonickus, 1415 S. 50 SlludvĮ‘ vjdurmiesty yra
Cicero. Jis pasimirė savo na
muose, kaip manoma, nuo di
delio peršalimo.

Daug žmonių gerokai perša
lo ir yra gydomi ligoninėse. Du 
pabėgę iš mimų vaikai, Steve 
Komeceka, 15 m. ir jo brolis į 
Edward, 10 m., rasti beismen-j

Avė., 
rankomis ir, 

nugabenta į pa-

Chicagoje pasi- 
. "Vieni jų mi-

va torių stotis ir drąsiai ima 
salą iš rankų.
gas sudraskąs nuo trijų iki pen
kių balandžių į dieną. Spėjama, 
kad iš miško Į vidurmiestį jį 
atvijo šaltis ir maisto stoka, ra- 

•dęs užtektinai maisto vidurmie- 
sty jis daugiau ir nebemano 
gryšti į mišką, bet slapstosi di
džiųjų trobesių pastogėse. Visi 
susibūrė gaudyti tą vanagą, kad 

.jis negalėtų daugiau balandžių

Dr. K. Grinius, pirmas pakė
lęs tautinio atbudimo obalsį 
“Aušros” laikais, staiga tapo 
bolševiku ir prasto pardavėju, 
kuriam vieta tik kalėjime. Chi
cagos lietuviai kunigėliai pa
miršo, kad “Vilniaus Kelias”, 
ten einantis katalikų savaitraš
tis. apie Grinių (Nr. 52) rašo: 
“Kad taip turės įvykti tai rodo 
kilnus Prezidento Griniaus pa
sielgimas sunkia Lietuvai va
landa, kuomet jis visai geruoju 
atsisakė nuo savo vietos pa
reikšdamas, kad Lietuvos gero
vė ir sveikata jam už vis la
biausia rupi...’’

Kunigai bijodami pasakyt 
teisybę apie konstitucijos ir 
valstybės pamatų laužytojus, 
tai jie visus priešingus sau 
žmones išvadino kraugeriais, 
pardavikais ir tt. Ar bereikia 
didesnes demagogijos!

“šaudyt juos tūkstančiais”
Pralotas A. Krušas, vyriau

sias lietuvių bažnyčių gaiva be- 
sidžiaugdamas, kad Lietuvoj 
persekioja visus dabartinių dik
tatorių priešus, suriko didžiu 
balsu, kad juos reikėtų iššau
dyti tūkstančiais. Kun. Vaičiū
nas sAvo kalboj pataisė, kad 
tuos priešus turėtų iškarti...

čia jokių aiškinimų nereikia. 
Klerikalų nusistatymas nuo va
kar dienos mitingo dar labiau

Šiomis dienomis apleido Chi
cago magikas J. čekanavičius, 
kuris gyveno Chicagoj nuo pe-

Rasta-Pamesta
. . , | TREČIADIENY, sausio 12 d. tar-
reito pavasario ir buvo davęs 64_tos gutvės ir Green Ht. SLA. 
lietuviams keletą magijos vaka- Kuopos šokiose pamečiau platininę 

_ . .. 7 ... .. špilkų su deimantu — mano mutu
rų. Gastroliavo Jis su dideliu pa- tčs (|0Vana. Geras atlygjnimas už 

sugrąžinimų arba pranešimų. Atsi
šaukite M. Jurgelionienė, tel. Roose- 
velt 8500.

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.sisekimu ir tarp svetimtaučių.

babar magikas J. čekanavi
čius išvažiavo gastroliuoti po 
visą Ameriką, j rytus nuo Chi
cago, aplankys visus didesnius 
miestus. Pavasary gi magikas 
gryš Lietuvon.

JIESKO PARTNERIU
$1,500.00 (mokėti, o likusią 

sumą kaip rendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

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

Kelioliką puikių muro bunga-t 
low po 5 kambarius, su labai ma-: 
žu (mokėjimu. ;

Keli muro namai po 5 kam-' 
barius mainui ant farmų ar lo- 
ty- »

Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai
ku didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell !
Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

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

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

f VAIRUS sfELBIMAF

Aš NEKALBU LENKIŠKAI
Jieškau partnerio j bučernę ir gro- 

sernę lenkų apielinkėj. Turi mokėti 
lenkiškai. Didelis biznis, negaliu vie
nas apsidirbti, arba parduosiu visą 
biznj. Patylimo nereikia, išmokin
siu.

1833 W. 22nd Street

uždrausta, tad priseina ieškoti 
kitokių būdų jį užmušti ar su
gauti. Bet iki šiol jis nesidavė 
sugauti ir už jo sugavimą nie- 
kurie laikraščiai net ir premijas 

4 yra paskirę.
Iš kitos pusės, atsiranda 

žmonių, kurie už vanagą užsi
stoja. Esą jis labai gerai darąs, 
kad balandžius naikinąs, nes ba
landžiai tik nesmagumo darą ir 
jokios naudos nenešą. Tvirtina
ma, kad vanago likimą svar
stysianti žudyti j j, ar palik
ti laisv/j, kad ir toliau galėtų

te prie 4834 S. Nacine 
su nušalusiomis 
kojomis. Juos i 
vieto ligoninę.

Ūmus šaltis 
vargą tarp 
labdarybės organizacijos 
kelis šimtus maldavimų ūmios balandžius novyti, 
pagelbos. Visos policijos stotys1 
atidarė savo duris benamiams; 
ir jų prisirinko pilnos stotys. 
Tai daugiausia bedarbiai dar
bininkai, o taipjau ir klajūnai 
darbininkai, kuriuos šaltis užti
ko Chicagoje be darbo, pinigų; 
ir savos pastogės.

Delei šalčio buvo ir daug 
gaisrų, daugiauisa kilusių delei 
perdaug prikurentų

pagimdė dideli
bednuomenės ir 

gavo

Tėvas ir du sūnus nu- 
troško nuo gaso

Trys lavonai — seno tėvo ir 
jo dviejų sūnų, rasti namuose 
1302 Dickson St. Visi trys bu
vo nutroškę nuo gaso. Mirusie
ji yra Frank Kusczynski, 65 m., 

krosnių* I ,o sunus William, 43 m. ir Stan-

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

Kunigiu save vadina patrio
tais. Bet keli gi iš jų paauka
vo gyvastį už Lietuvos nepri-

I ley, 39 m. Paskutinį kartą juos klausomybę? Nei vienas. Tuom 
^•matyta gyvus pereitą trečiadie- tarpu tie laisvamaniai, bedie- 

. nį. Penktadieny atėjo pas juos v^ab kuriuos vadinat išdavikais, 
apdraudos kolektorius ir užuo- ilsis P° juoda žemele, atidavę 
dė gasą. Apie tai jis pasakė kai- savo jaunystę kovoj už 
mynams, kurie ir pašaukė poli- laisvę- Buvęs.

! ei ją. Dar bandyta juos atgaivin
ti, bet veltui. Policija spėjo, kad

: jie nutroško gasu bemiegodami.
| Virtuvėje gi rasta liuesas gaso 
pervadų sujungimus, per kurias 
ir ėjo gasas.

Vilniaus Vad. K-to 
Posėdis rytoj

■ 1...i»- . ... '

Pirmutinis šiuose metuose 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
susirinkimas’ įvyks rytoj, Lie
tuvių Auditorijoj.

Tikimąai • nutarti nemažai 
rimtų ir reikšmingų dalykų, 
iečiančių ateities veikimą. Nors 

iš Kauno ateina nelinksmios ži
nios ir daugelį musų draugu 
;en apšaukia tautos priešais, 
jet mes dėl tq neprivalom nu
siminti ir męsti pradėtą dar- 
:iį. Įkainavimo arba pagirimo 
mes nelaukiant iš tų, kurie pa
niekino Lietuvos žmonių išleis
tus įstatymus.

Vilniaus lietuviai pasmerkė 
smurtininkus ir už tij vieną 
mes, amerikiečiai, turime dar 
daugiau darbuptis jų atvadavi
mui.

Taigi neužmirškim rytoj 
lyvaut minėtam posėdy.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RENDON furnišiotas kambarys 

dėl atsakančių vyrų. Paranki trans- 
portacija. 3416 So. Auburn avė.

ANT rendos 2 štorai, tinka <lel bi- 
le kokio biznio, šviesus, patogus ir 
remia nebrangi. 4600 So. Wood St., 
Lafayette 1336.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

NORIU gauti ženotus žmones, ku
rie galėtų prižiūrėti 3 piratas vai
kus. Atiduočiau kambarj, gasą ir 
šviesą. 2512 W. 69th St.

REIKIA DARBININKįĮ

Tel. Vardą 7282
Res. Tel. Hemlocfr 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ul- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. J

(

musų

da- MOTERŲ

Padėka
Augustinas Jankauskas, 
nuogirdų ačiū dėdei ir

Cicero
Protestas prieš fašistų smurtą 

Lietuvoje

REIK1A patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo maišytų skudurų. Nuolat dar
bas, atsišaukit. West Side Metai 
Refining Co., 2917 So. La Šalie St.

Kuomet renkSai sau pianą, pri
ėjęs prie Kimbal) 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- 
tacturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbčjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimbal! pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplea

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

_____ Kadangi gauja šarlatanų, pa
sivadinusių save fašistais, smur- 

Apdegino rūgštimis įt° nuvertė LiLetuvos 
žmonių išrinktą valdžią;

Kadangi tuo žygiu jie sulau- 
i konstitucines teises 

Lietuvos’ žmonių, atėmė iš jų

veidą  į lYuuan

Du nepažystami vyrai, beei- visas 
nant jam namo, apdegino rug- .
štimis veidą Edward Meyers, 23 SUS!’
m., 2843 W. Van Buren Street.^ 
Smarkiai apdegintas Meyers ta
po nuvežtas ligoninėn. Jis kal
tina meilužius savo pačios, - su 
kuria jis susibarė ir kuri jį pa
metė ir apsigyveno prie 3035 
Franklin Blvd.

Nusišovė

37Albert J. Wreglesworth, 
m., iš nusiminimo delei jo mo
tinos mirties, nusišovė savo na
mo 6316 Rh,odes Avė., rūsy. Už 
trijų valandų jis pasimirė greti
mam kambary, šalę to, kuriame 
gulėjo |jo motinos kūnas. Jo 
žmona-sako, kad jis pradėjo liū
dėti trys mėnesiai atgal, kada 
mirė jo tėvas; motinos gi mir
tis jį padarė visai pamišusiu.

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

i rinkimų, išardė darbininkų uni- 
3 jas, o vadus ir veiklesnius na
trius sukišo į kalėjimus su grą- 
i ginimu mirties bausmės,

Todėl mes SLA 194 kuopos 
nariai susirinkime, laikytame 
sausio 4 d., 1927 m., Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, Cicero, III., 
išnešamo griežtą protestą prieš 
tokį žygį klerikalų ir fašistų ir 
reikalaujame umaus pasitrau
kimo dabartinės fašistų klikos;

Taipgi reikalaujame paliuo- 
suoti visus politinius kalinius 
ir nuimti karo stovį, ir

Toliaus reikalaujame, kad bu
tų atsteigtos visos politinės tęi- 
sės, laisvė spaudos, susirinki
mų ir žodžio . visai Lietuvos 
liaudžiai.

Nutarta šj pareiškimą pasiųs
ti Lietuvos fašistams, spaudai, 
kaip Lietuvoje, taip ir Ameri
koje, ir Lietuvos 
Washįngtone.

SLA 194 kp. pirm.
F. P. Deveikis, 

Nu t. rapt. H. Labanauskas.

Atstovybei «r

Aš, 
tariu 
dėdienei p. p. Jurgilams, p. p. 
Sturonams iš So. Chicago, p. p. 
Simonavičiams ir broliui ’ A. 
Jankauskui, švogeriui ir sese- 
rei waukeganiečiams ir visiems 
savo draugams ir draugėms, 
širdingai visiems dėkoju už su
rengtą Naujų Metų vakare mu
sų namuose, 3232 EmeraldfAve., 
“surprize party” delei musų 
dvylikos metų Ženybinio gyve
ninio sukaktuvių. Tą vakarą 
buvau |iek sujaudintas, kad ne
galėjau rasti žodžių tinkamai 
padėkavoti, tad nors dabar vie
šai tariu širdingiausią padėką 
visiems savo draugams ir drau
gėms už malonų siurprizą ir 
suteiktas mums puikias dova
nas - $200 vertės miegamojo 
kambario sietą. N įsitikėjome, 
kad tiek daug gerų draugų ir 
draugių turime ir mes jūsų nie
kad neužmiršime, 'bet visados 
pasiliksite musų atminty.

Dar kartą dėkojame visiems. 
Augustas ir Marcijona, duktė 
Helena ir sunus Albinas

Jankauskai.

Pranešimai
Lawrence, Mase. — Pranešimas 

Lietuvių Ukėsų Kliubo nariams. L. 
U. Kliubo nariai, kurie gyvena ki
tose miestuose, arba ir Lavvrence’o 
apielinkėj už Aniesto rybų, norėdami 
gauti ligoje pašalpą (benefitą) turi 
būtinai išsiimti iš L. U. Kliubo ko
miteto tam tikrai paruoštą lakštą 
(draugijinj pasportą), užsimokant 
ant metų $1.00 viršaus mėnesinių mo
kesčių. To nepadarius benefitas bus 
sulaikytas nors ir turėsite daktaro 
liudymus.

— J. Savinčius, L. U. K. Pirm.

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI arba rendon nau
jas Storas su gyvenimu, patogus 
bučernei ir grosernei. Tirštai'~ytU>- 
?[y ventoj įvairių t^utų kolonijoj, 
lezidencijų nevalia daugiau sta

tyt per 4 blokus skersai ir išilgai. 
Savininkas J. Jasehinas, 2307 ftžnd 
St., KENOSHA, WIS.

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

VYRŲ

Viena Chicagos 
Labai atsakanti 
ir sena (staiga

Turi keletą vietų Lietuvių 
Departamente.

Mes labai retai kada garsi
name laikraštyje ieškodami 
darbininkų, bet dėl labai pasi
didinusio musų biznio perei
tais metais, mes esame pri
versti garsinti laikraštyje ir 
ieškoti keletą naujų vyrų į lie
tuvių Departamentą.

Jei esi ambitingas ir nori pa
siekti augščiau, mes išmokinsi
me jumis savo biznio.

Malonus darbas, gera mo
kestis ir greitas pasisekimas 
tiems, kurie tiks. Tiktai para
šykit savo vardą ir adresą.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 854.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BarbernS ir Beauty 

Shop. 1888 S. Halsted St.

PARDUOSIU savo gražius vargo
nus ir console fonografą už $45 cash. 
Pasimatykit su manim, 613G South 
Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI delicattesen ir ken- 
džių Storas arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus. 2979 Archer Avė.

PARDAVIMUI cigarų Storas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. 3528 
So. Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainy- j 
mui naujas 19 flatų namas, piet 
vakarinis kampas 71 ir Green 
Št. Matykit savininką 1 flatas, 
kampas. Tel? Stevvart 2555. j

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

Už

gerai-Bonai

Mes Perkame
$40 cash, $100 vertės Uetu- 
Valdžios Bonus nuo patvirtin-vos

ttj legalių savininkų.
Galit ir derėtis.

Kaufman State Renk
124 N. La Šalie St., Chicago

4155 Archer Avė
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kur| karpenterystės darbą greit ir 

’ tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio

:— “Naujienų” adresu:
HOME C0NSTRUCTOR 

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

MORTGECIAI-PASKOLOS KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikata- 
3sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u a y 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

iižganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
lus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

JEI turite lotą j pietus nuo 63rd 
St. ir turite apie $1000 cash, mes 
suteiksime planus ir dadėjus daugiau 
cash, pastatysim bungalow arba 2 
arba 3 flatų namą. Po pastatymo na
mo mokėsit mėnesiniais išmokėjl 
mais. H. L. HOEST, 7R17 Comell 
Avė., Saginaw 8878.

f


