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Pirmas ir Didžiausias Lietučių Dienraštis Amerikoj [Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Lietuviu-LenKų bylos sprendimo priešdienį
Voldemaras tikisi, ir 
nesitiki, laimėti Tau

tų Sąjungoje

Lenkai organizuoją 
lietuvių pabėgėlius

Bijo, kad laetuvon neįsibriautų 
lenkai, persitaisę kaip lietuvių 
pabėgėliai

Taip sako Pilsudskio organas; 
emigrantams buk vadovau
siąs kapitonas Majus

BERLINAS, gruod. 4. —Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Voldemaras, kurs pakeliui į 
Tautų Sąjungos mitingą Gene- 
voje buvo sustojęs Berline, pa
sikalbėjime su Chicagos Daily 
Nevvs korespondentu vakar pa
reiškė, kad Lietuvių-Lenkų gin
čo, išsprendimo klausimu 
esąs optimistas tikinimais.

jis 
h et

Lietuvo.i “viskas ramu
“šiaip ar taip,” sake 

“Lietuvoj dabai’ viskas 
nes mes nuspn 
Lenkų grūmojimų 
geriausia bus būti ramiems 
atsišaukti Į Tautų Sąjungą. 
Mes nemanome, kad keli šim
tai politinių opozicijos emigran
tų Landytų sukelti bet kokių j 
neramumų krašte. O jei jų va-1 
das, Plečkaitis, bandys su gink-1 
luotu buriu grįžti į Lietuvą, 
jis bus suimtas ir atiduotas į 
teismo rankas dėl apiplėšimo 
banko rugsėjo mėnesio sukili
me. [Voldemaras čia meluoja. 
Rugsėjo 9 dieną įvykusiame 
Tauragėj sukilime, jier kurį iš 
banko buvo paimti, 
200 tuksiančių litų, 
nedalyvavo. Patsai 
valdžios laikraštis 
skelbė, kad Plečkaitis 
buvęs Alytuje.]

jis, 
ramu, 

kad 
akivaizdoje 

ir

kaip sako, 
Plečkaitis 

Voldemaro 
“Lietuva” 

tuomet-

Bijo Lenkų klastos
“Pačių emigrantų yra nedau

giau kaip keli šimtai,” pasako
jo Voldemaras, “bet yra pavo
jaus, kad Lenkai gali aptaisyti 
kokius 50 tūkstančių lenkų, 
kaip neva lietuvių emigrantų, ir 
įsiveržti i Lietuva. Tada, žino
ma, mes negalėtume rimtai pa
sipriešinti. Bet mes tikime, kad 
pasauly dar yra teisybės ir kad 
Lenkų darbas bds Genevoje pa
neigtas.
Vilniaus nepripažins Lenkams

“Vilniaus pagrobimą smurtu 
Lietuva negali pripažinti. Mes 
negalime pripažinti dabar Len-

me, kad demarkacijos linija bu
tų siena [?]. Kol sienos nėra 
išspręstos, tuščia bus ir kalbėti 
apie bendrą saugumo paktą, 
kaip Kad siūlo vieni, arba re
gionų paktus, kaip kad propo- 
nuoja kiti. Pabaltijy jokių re
gionų .paktų nėra, 
dar 
kio 
kai.

nė niekas 
jų neproponavo. Nesiūlė to 
pakto ar sąjungos nė Len-

Įtariami Lenkų planai
“Atrodo, kad Lenkija planuo

ja po truputį po truputį at- 
steigti savo 1772 metų sienas. 
Lenkai supranta gerai, kad Ry
tų Prūsuose Vokiečiai yra stip
rus ir jie negali jų pasigrobti, o 
todėl jie stengiasi savo sienas 
pastumti į Baltijos jurą per 
Lietuvą.

“Lietuva turi glaudžią sutar
ti su Rusija. Mes tikime, kad 
Tautų Sąjunga sugebės taiką 
išlaikyti.”

SANTIAGO, Čilė, gruod. 4.— 
Čilės diktatorius gen. Ibanez 
vedė senjoritą Gracielą Letelier 
Velasco. I 
naujavedžiams palaiminimą.

prisipažįsta,

BERLINAS, gruod. 4. —Pu
siau oficialinis Pilsudskio laik
raštis Varšavoje 
kad Lenkai organizuoją leitu-
vių emigrantus Vilniuje. Pir
mame puslapy tas laikraštis į- 
dėjo atvaizdą Lietuvos armijos 
kapitono Majaus, Tauragės su
kilimo vado, kuris, pasak Pil
sudskio • organo, vadovausiąs 
lietuvių emigrantams. Kap. 
Majus buvys sužeistas ir slaps-

kiją. Pabėgėliai Plečkaitis ir 
Paplauskas veiksią išvien su 
juo.

Iki šiol Lenkų užsienio de
partamentas su pasipiktinimu 
neigė žinias, kad Lenkai organi
zuoją lietuvių pabėgėlius suki
limui prieš Kaupo valdžią, bet 
dabar patsai Pilsudskio orga
nas atvirai tą pripažįsta.

Lietuva sukilimo nebijanti, 
sako Valdemaras

“Mes nebijome pabėgėlių bu
lių nė sukilimo”, pasakė Lietu
vos premjeras Voldemaras, kurs 
pakeliui į Genevos susirinkimą 
buvo sustojęs Berline. “Jei Lie
tuvos valdžiai butų grėsęs pa
vojus, aš nebūčiau važiavęs iš 
Kauno.”

Karo pavojus Europai
Lietuvos diktatorius pripaži

no, kad šiaurės vakarų Europo
je esą karo pavojaus, bet, pa
sak jo, karas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos automačiai sukurtų 
Europos karą, o todėl jis esąs 
įsitikinęs, kad jei Lenkija pra
dėtų avantiūrą prieš Lietuvą, 
tai tos valstybės, kurios laiką 
Lenkiją po savo finansiniu ir 
politiniu nykščiu tuojau 
tų jai susivaldyti.

Taikos nebus, kol Vilnių
Lenkai

isakv- J »

laikys

ginčą į§- 
sunku,” pa- 

“ Progresas

“Lenkų-Lietuvių 
spręsti tuojau bus 
sakė Voldemaras, 
padaryti bus galima tik palen
gvai. Bet mes, lietuviai, esame 
optimistai ir pakantrus žmonės. 
Mes laukėme taikos nuo laiko, 
kai lenkų generolas Želigovs-

kol Vilniaus klausimas ne
išspręstas, tikros taikos

Bet 
bus 
su Lenkais nebus.

Pilsudskio koliojimų Voldema
ras sakos nepaisąs

“Mes nesapnuojame pulti 
Lenkiją. Pilsudskis užgavo ma
ne asmeniškai, bet aš ignoruo
ju jo užgauliojimus, nes kar- 
čaiminių kolionių taktikos ne
paisau. Į jo insinuacijas galiu 
tiek pasakyti, kad aš nemobili
zavau nė vieno Lietuvos ka
riuomenės vieneto, bet abejoju, 
ar Pilsudskis galėtų panašų pa
reiškimą duoti su gryna sąži
ne.

Varšuva leidžia gandus apie 
Lietuvos kariuomenės kon

centravimą
Varšuvos laikraščiai skelbia, 

kad Lietuvos kariuomenė kon
centruojama Utenos apielinkė-uhkj vTKivitJią veuu mąaiua v uvikjb apieuiiKc-

Romos papa atsiuntė j je, ir kad į Vilnių kasdien daug 
atvyksta pabėgėlių iš Lietuvos.

Rusai mobilizuoją kariuomenę 
į Lenkų pasienį

Diplomatiniuose rateliuose 
Berline daug svarbos duodama 
slaptiems pranešimams, buk 
sovietai siunčią į Lenkijos pie
ną daugiau sustiprinimų iš 
centralinčs Rusijos. Lepioj esą 
keturios sunkiosios artilerijos 
divizijos ir kavalerijos brigada, 
tuo tarpu kai į Lietuvos-Lenki
jos pasienį esą naujai atvykę 
11, 12/87 ir 89 regi men tai.

Lenkai siekią pri
versti T. Sąjungą

Grūmosią išstojimu, jei ginčas 
su Lietuva nebusiąs išspręs* 
tas Lenki, naudai

BERLINAS, gruodi I. —'Dip
lomatinėse sferose vaikščioja 
girdai, sako Vokiečių laikraštis 
Tageblatt, kad Lenkija pasiren
gus išstoti iš Tautų Sąjungos, 
jei ginčas su Lietuva busiąs iš
spręstas ne jos naudai. Lenkai 
be atodairos nori atsteigti dip
lomatinius ir ekonominius san
tykius su Lietuva ir pasilaikyti 
Vilnių. c

Lenkų prasima 
nymai

VVASHINGTONAS, gruod. 1. 
[Paštu iš, Lietuvos Pasiuntiny
bės Amerikai]. Elta prane
ša, kad iš lenkų šaltinių kilusios 
žinios skelbia esą prof. Volde
maras kreipęsis į Vokiečių ir 
Rusų vyriausybes prašydamas 
militarinės bei diplomatinės pa
ramos prieš Lenkiją, jei ji pul
tų Kauną. Už paramą prof. 
Voldemaras esą Vokietijai pa
žadėjęs grąžinti Klaipėdos aps
kritį. šios žinios yra prama
nytos ir malatinka tikrenybei.(f 
Kadagynas paskirtas 

Klaipėdos direktori
jos pirmininku 1

WASHiNGTONAS, gruod. 3. 
[Lietuvos Pasiuntinybės Ame
rikai telegrama]. — Elta pra
neša: Gubernatoriaus aktu,
Klaipėdos Direktorijos' Pirmi
ninku paskirtas Kadagynas.

Direktorijos nariai: Reizgys,

Jie Seimeliui prisistato gruo
džio 5 dieną [šiandie.]

Naujo modelio Fordo
automobiliai

Ford Motor kompanija jau iš
leido pirmus naujo modelio ir 
visai naujos konstrukcijos For
do automobilius. Pasak paties 
Henry Fordo viešo paskelbimo, 
tai esą geriausi automobiliai vi
sais atžvilgiais, —savo lengvu
mu, stiprumu, greitumu ir, pa
galiau, gražumu, o pigumu jie 
beveik taip pigus, kaip ir se
nieji Fordai.

Naujųjų Fordo automobilių 
kainos paduodamos tokios: Tu- 
dor sedanas $495; Fordor seda
nas $570; Coupe $495; Sport 
coupe $550; Phaetonas* $395; 
Roadsteris $385; Truck’ai nuo 
$545 iki $610.

šiuo tarpu naujieji Fordo au
tomobiliai gaminami po 60-70 
per dieną, bet po mėnesio, ant
ro, jų bus išleidžiama po 1000 
per dieną.

IIAAGA, gruod. 4. —. Prane
ša, kad Celebes saloj įvykęs 
smarkus žemės drebėjimas. Ke
turiolika žmonių buvę užmušta 
ir daugiau 
sužeista.

kaip penkiasdešimt

s **

I Atlantic and Pacific Photo]

Brooklyno poetė Mrs. Dorothy Cruikshank Couhrane ir jos 
vyras “princas Nikolai Karageogevič”, su kuriuo ji nesenai ap
sivedė, bet kuris pasirodė visai nesąs jokis princas ir su Jugo 
Slavijos karališkąja šeimyna nieko bendra neturįs.

Airiai nepataisomi uba
gai, sako Bernard 

Shaw

Pasirengęs kraujo tyri
mu, teismas pasiuntė 
pavainikio motiną ka

lė jiman

Trockis pliekia Chi- 
cagos Tribūną

Nemanąs pasakotis buržujų 
laikraščiui, kuriam rupi tik 
savo kišenius prisikimšti

Britai nebegalį dau
giau nusiginkluoti

LONDONAS* gruod. 4.
Garsus anglų rašytojas ir dra
maturgas Bernard Shaw, kurs 
gimimu yra airys, Yorkshire 
Evening Ne\vs rašo apie airių 
“ubagavimo” įprotį ir sako:

“'Teisėjas Henry Neil atlankė 
mano gimtąjį miestą Dubliną 
ir sako, kad jis labai susigėdęs, 
kai išvydęs ten vaikų padėtį. 
.Pis prašo, kad aš paremČiau jo 
atsišaukimą į amerikiečius, kad 
jie atsiųstų, — aš jau nebeži
nau kiek tūkstančių porų batų 
ir kojinių jiems apauti.

“Bet mano patarimas ameri
kiečiams yra toks: nebesiųskite 
į Airiją daugiau ne vieno cento 
aukų nė batams, nė kam kitam. 
Airija, jei tik ji norėtų, pati 
sugebėtų kuo geriausiai savo 
vaikus ir papenėti ir aptaisyti. 
Klysta tas, kas mano, kad Ai
riai biedni. Airiai ne biedni, jie 
yra tik nepataisomi ubagauto- 
jai, o tai jau kas kita.”

NEW YORKAS, gruod. 4.— 
Brooklyno Aukščiausias teismas 
nuteisė Josephą McCarthy iš 
Mamaroncck, N. Y., sumokėti 
•M00,000 p-lei Henriettai 
Vought, 25 metų amž. steno- 
grafei, kuri buvo kaltinamojo 
automobilio užgauta ir padaryta 
amžina invalide.

BERLINAS, gruod. 4. —Eli- 
wangene, Wuertemberge, viena 
mergina padavė į teismą vieną 
jauną vyrą, kaltindama jį, kad 
jis esąs jos pavainikio vaiko 
tėvas. Vyras užsigynė. Teisy
bei susekti buvo padarytas 
skundėjo ir jos vaiko kraujo 
tyrimas. Du valstybės medici
nos departamento biologai, iš
tyrę jų kraują, pasakė, kad vy
ras ir mergina priklausą antrai 
kraujo grupei, tuo tarpu kai 
vaikas priklausąs ketvirtajai. 
Pasak jų, kraujo grupių ypatin
gumai būtinai esti paveldimi iš 
vieno katro tėvų. šį atvejį 
vaiko kraujyje visai nesurasta 
nė motinos, nė tariamo tėvo 
kraujo ypatingumų, K iš to te
galinti būt vienintelė išvada, 
kad kaltinamasai vyras nėra 
skundėjos vaiko tėvas.

Teismas, tų dviejų mokslo 
vyrų parodymais remdamasis, 
kaltinamąjį išteisino, o mergi
ną, už kreivą priesaiką, nubau
dė šešiais mėnesiais kalėjimo.

Tai dar pirmas toks atsitiki
mas, kur teismas savo nuo
sprendį pamatavo mokslo ži
niomis, būtent, kraujo tyrimo 
parodymais.

Cbicagos Tribūne praneša, 
kad ji buvus instruktavus savo 
korespondentą Berline, kad jis 
bandytų susisiekti tiesiog su 
Trockiu ir iškvostų, kokia iš 
tikrųjų yra jo pozicija dabarti
niuose suvietijos vadų tarpusa
vio ginčuose. Berliniškis Tri
būnos korespondentas Sigrid 
Schultz dabar kabeliu astiuntė 
savo laikraščiui šitokį atsaky
mu: €

“BERLINAS, gruod. 2. — 
Trockio nt.sal<ymQ šiandie man 

atgabeno vienas kurjeras, mo
teriškė. Atsakymas toks:

“ ‘Del savb pozicijos aš ne
turiu nieko pranešti Cbicagos 
Tribūnai, laikraščiui, kurs tam 
tik gyvena, kad jo žmonės kim- 
štųsi sau kišenius - - tie žmo
nės, kurių nė vienas niekados 
nė valandos nėra padirbęs tik
rai naudingo darbo žmonijos 
labui. ’ k

“ ‘Man tik juokai iš tokio 
dabar to laikraščio susirūpini
mo patirti mano nuomonę. Kai 
Leninas buvo gyvas, Tribūna 
Imlų galėjus padaryti daug ge
ra visuomenei, papasakodama 
savo skaitytojams, kokių pa
stangų kokių vaisingų pa
stangų — 'daroma tvarkai iš 
chao.so sukurti. Bet las Tribū
nai visai nerūpėjo. Tai nebuvo 
jai ypatingos rųšies sensacijos, 
kokių kad jos skaitytojai nori.

“ ‘Dabar gi, kai jos buržujiš
ka makaulė sumojo, jogei dėl to, 
kad aš kai kuriais punktais ne
sutariu su šią valandą valdžioje 
esančios komunistų partijos 
dalim, aš, rasit, stosiąs visų ne
patenkintų elementų, inteligen
tų, reformininkų ir socialistų, 
prieky ir bandysiąs sovietų re
žimą griauti, Tribūna šuoliais 
šuoliuoja į mane, smalstauda- 
ma išvilkti aikštėn mano pa- 
žvalgas.

“ ‘Mano pažvalgos žinomos 
visiems, kam tik rūpėjo žinoti. 
Tribūnos redakcijos politikos 
dėka jų, gal būt, nežino tik 
jos skaitytojai. Nemanau nė 
aiškinti jiems, pasakysiu tiek 
tik, kad pasilieku tas pats ko
vojąs ir nepasitaisomas komu
nistas.

n“ ‘Dabartiniai skirtumai kai 
kuriais politikos punktais yra 
musų šeimyniški dalykai, ku
riems kelti aikštėn aš nesinau
dosiu kapitalistų laikraščiu.’ ”

Cushendun sako, kad Anglija 
jau esanti nusiginklavus iki 
paskutinės ribos

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
4. — Lordas Cushendun, Britų 
delegacijos paruošiamoj nusi
ginklavimo konferencijoj pir
mininkas, kalbėdamas su spau
dos atstovais pareiškė, kad nu
siginklavime Didžioji Britanija 
esanti pasiekus paskutinės ri
bos, būtinos imperijos saugu
mui, ir daugiau sumažinti savo 
kariuomenės, laivyno ir aviaci
jos jėgų nebegalinti.

“Po VViisbiriR-tono konferenci
jos 1921 metais mes išmetime 

sąšlavynan 2 milionu tonų karo 
laivų,” sakė lordas Cushendun. 
“Mes atsisakėme nuo visiškos 
jūrių kontrolės, kurią mes lai
kėme per daugiau kaip šimtą 
metų. Mes atleidome iš tarny
bos milžinišką skaičių prityru
sių jūreivių ir laivyno olicierų. 
Mes likvidavome galingą armi
ją, sukurtą karo metais, ir pa
silaikėme mažiukę armiją, bū
tinai reikalingą policijos parei
goms eiti, kaip, pavydžiu), šian
die Kinuose... Taigi, Didžioji 
Britanija jau yra nusiginklavu
si tiek, kiek ji begalėjo nusi
ginkluoti. O ką kitos valstybės 
padarė, palyginti su musų tai
kos pastangomis?”

Kalbėdamas saugumo ir ar
bitražo klausimais, lordas Cu
shendun pareiškė, kad Britų 
valdžia niekados nesutiksianti 
pasirašyti; pr;\jęi;stinos tarptau
tinio ‘teferho. klauzulės. “Mes 
niekaddšV * heatsižadėsime savo 
suverenybės ir nepriklausomu
mo taip toli, kad bet kuri sve
tima valstybė galėtų bet kuriuo 
pretekstu šaukti mus prieš tri
bunolą,” pasakė jis.

Vėl praneša apie sukili- 
1 mus Ukrainoj

BUGILABES TAS, Rumanija, 
giucd. 4. — laikraščio Ada- 
verul paduodama iš Kišinevo 
žinia, sako, kad Podoliiije, Uk
rainoj, įvykę kruvinų susirėmi
mų tarp generolo Naidovo va
dovaujamų sukilėlių ir sovietų 
kariuomenės, generolo Leplevs- 
kio vadovaujamos.

Pranešimas sako, kad sovie
tų politine policija [čeką] areš
tavus tūkstančius žmonių. Tuš
ti sandėlių trobesiai Odesoj esą 
paversti kalėjimais areštuo
tiems sutalpinti. Praeitą savaitę 
buvę šimtas “nepmanų” [preki- 
ninkų-spekuliantų] sušaudyta.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet nešilta; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 36° F.

šiandie saulė teka 7:02, lei
džiasi 4:19. Mėnuo leidžiasi 
3:00. ryto.

Pelnas iš gėrimų per 5 
mėnesius $3,300,000

TORONTO Ont.,,gruod. 4. — 
Ontario provincijai metus seną
jį prohibicijos įstatymą ir įve
dus valdžios kontroliuojamą 
svaigiųjų gėrimų pardavojimą, 
per penkis mėnesius ji iš to 
pardavojimo surinko $3,300,000 
gryno pelno.

Riaušės Lisabone prieš 
. Carmonos diktatūrą .

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 4. — Čia gauta žinių, kad 
Portugalijos sostinėj Lisabone 
įvykę didelių neramumų. Riau
šėse dalyvavę daugiausiai stu
dentai, kurie šaukę: “šalin dik
tatorių!” — premjerą Carmoną. 
Susikirtime su policija apie 
šimtas studentų buvę suimta.

Išmetė 23,653 komunistus
^RYGA, Latvija, gruod. 4. — 

Praneša, kad iš Rusų komunis
tų partijos išmesta jau 23,653 
komunistai opozicininkai.

HARRISBURG, Pa., gruo.d 4. 
— Firmą stirnų medžiojimo 
sezono dieną Pennsylvanijos 
valstiojj netyčia nusišovė ar 
kitų buvo nušauti keturi me
džiotojai.

NORTII C0NWAY, Mass., 
gruod. 2. — Philip Sevard, me
džiojęs stirnas, buvo netyčia 
kito medžiotojo nušautas.

Jugoslavų demonstra
cijos prieš Italiją

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruod. 4. — Belgrade andai į- 
vyko didelės demonstracijos. 
'Tuksiančiai žygiuojančių sosti
nės gatvėmis šaukė: “Valio 
Franci ja! šalin Italiją!” Minios 
bandė atakuoti Italijos konsu
latą, bet |>olicijai pavyko dc- 
monstranti atstumti, t

PARYŽIUS, gruod. 4. — 
Francija su Italija pasirašė 
modus vivendi sutartį, kuria 
bus reguliuojamas traktavimas 
jų piliečių, gyvenančių viena 
antros valstybėse.

LONDONAS, gruod. 4. —Jų 
aeroplanui nukritus užsimušė 
du britų aviacijos karininkai.
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MUSŲ MOTERIMS
-  ■■ ■ " Veda Dora Vilkl^n■' *

1NDUSŲ SRIUBA KEPTOS TOMATĖS

1 kvortą jautienos buljono
1 j kvortos virtų tomatų
1 svogūnas, sukapok,
1 obuolį, sukapok
>2 puoduko sukapoto virto 

kumpio
l/į šaukštuko muštardoš
1/16 šaukštuko pipirų
* •2 šaukštuko cukraus
Vi šaukštuko curry pauderio
3 šaukštai taipiokos
Sudėk puodan tomatas, svo

gūnus, obuolį ir prieskonius, 
virk ant mažos ugnies 20 minu- 
tų. Perkošk per sietą, pripilk 
buljoną, pridek tapioką ir virk 
15 minutų* dvigubame puode. 
Pridėk druskos pagal skonies

Paduok karštą su krekėsais.

3 šaukštai Crisco
4 šaukštai *miltų
2 šaukštai cukraus
P/2 šaukštuko druskos 
i/y šaukštuko pipirų 
4 didelės tomatės 
2 puoduku pieno 
Padėk Crisco ant skaurados.

Sumaišyk miltus, cukrų, drus
ką ir pipirus. Supiaustyk to- 
mates į l/2 colio storio rieku
tės. Apveik mišiniu iš miltų 
ir kepk ant Crisco pakol parus. 
Sudėk ant torielio, užvirk pie
ną supilus skauradon kur ke
pei tomatės. Virk maišydama 
pakol sutirštės. Dadėk. druskos 
ir sviesto, jeigu reikia ir užpi
lus ant tomatų, paduok stalan 
karštus.

(Pacific and Atlantic Photo]

KABIO PROGRAM | READERS,IKNOS
CHICAGO STATIONS TODAY

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

PIGUS MĖSOS KEPALAS

William Petroff iš South 
Beloit, 111., buvęs kareivis, kurį 
nušovė privačiai šerifų samdi- 
mas prohibicijos šnipas, atvy
kęs iš Wisconsino.

11 2 sv. maltos jautienos
’/e sv. maltos kiaulienos
1 2 puoduko sunkos iš tomatų 
•į baltos du uos trupinių

1 šaukštukas druskos
Vi šaukštuko pipirų
1 šaukštukas sunkos nuo 

svogūnų
1 šaukštukas sunkos nuo cit

rinų
1 šaukštukas sukapotų pet- 

ruškų
2 kiaušiniu
Vietoj tomatų gali vartoti 

karštą pieną. Viską kartu su
maišyk. Padaryk kejMilą, pa
kepk pečiuje. Paduok stalan su 
keptom bulvėm arba makaro
nais. Dažalą galima padaryti iš 
likusio ant skaurados sviesto, 
kuriame kepė mėsa. Dadėk tru
puti miltų, pieno ir duok dar 
sykį užvirti.

RYŽIŲ BAND.UTĖS

2 kiaušiniu
puoduko pieno

1 šaukštukas tarpyto sviesto 
1 puodukas miltų
V2 šaukštuko baking pauderio 
Ųį puoduko druskos 

šaukštuko tarkuto nutmeg 
% puoduko virtų ryžių 
Sumaišyk kiaušinio trynį su 

tarpytu sviestu flr pienu. Persi
jok sausus pridėekus per sietą 
ir pridėk prie pieno su kiaušinio 
tryniais ir sviestu, paskui su
plak kiaušinio baltymus ir su-' 
dėk, išmaišyk ir kepk ant karš-j 
tu taukų kaip blynus.

MARQUISE SALOTOS

tų svogūnų 
puoduko sukaliotų petruš-

2 šaukštuku geros alyvos.
Nulupk tomatės ir perpiauk 

per pusę. Sumaišyk svogūnus 
su petruškom ir alyva, tegul 
pastovi 2 valandas ant ledo 
prieš vartosiant. Prieš Vaduo
siant stalan padėk bliudan sa
lotų lapų, ant jų ipadėk iš le- 
daunės išimtas tomatės. Ant 
kiekvienos tomatės padėk 1 
šaukštuką mišinio iš svogūnų ir 
petruškų. Užpilk prancūzišku 
dažai u išalyvos, acto, druskos ir 
cukraus.

570—KYW.KFKX—526m.
12—Musical program.
2— Health talk, 
5:30Markets; sports news.
6—Uncle Bob’s children program. 
6:30-8—Roxy program.
8-11—Musical program.

620k—WSFL—484m.
10 a. m.—Municipal program.
12—Organ request concert.
I— Ręst hour program.
5—Organ recital.

670k—VVMAQ-WQ.I—448m.
9:05 a. m.— Public sch.ool, program. 
9:45—Overture hour: trio)
II— Home economics: musical

program
12—Noontime melodies; farm talks. 
1:45—-Musical program.
2:45—Exerclses; pianist; talk.
3:15—French lesson.
4:15—Y.» M. C. A. program.
5— Topsy Turvy time.
6— Organ recital; orchestra.
7— Muscal program; musical calendar.
8— 10—Columbia chain program. 
10-1—'Orchestra: songs.

720k—WGN - W Ll'B—416m.
9 a. m.—News digest. • '
10— Home management; shut-in 

program.
11— Mac Sattley’s half hour readings
12— Children’s story period; concert. 
2:30—Recital; women’s club;

orchestra.
4— Orchestra; ensemble.
5— Organ recital; time sigrials.
6— Punch and Judy; markets;

concert.
7— Ensemble; New York program. 
8:30—New York musical program. 
9:30—Musical program.
10— Feature; Sam’n’ Henry; music 

box.
11- 12:30—Popular program.

770k—W BBM - W.l BT—3»9m.
11 a. m.—Business directory.
I— Dance program; pianist; songs.
3— Sports review.
4'—Vioinist; songs.
5*—Weather report; organ; orchestra.
6—String trio; orchestra.
8— —-Malė ųuartet; orchestra.
9— Dance program.

820k—WJJD-WKBH—366m.
10 a. m.—News digest; organ 

concert.
II— Woman’s hour.
12—Petit symphony; soloists; farm 

talk.

2— Children’s program.
3— T ra vėl lai k; songs; string trio;

pianist.
4— Ch i I < I ren ’s program.
5— Children’s club.
6— Petite symphony; orchestra; talk.
7— Orchestra; air frolies; banjo.
8— Musical program.
9— Orchestra; malė ųuartet; moon

uiagic.
10— News; vveather; orchestra.
11— String program.

980k—W1BO—•306m. (
2:30—Organ recital.
3—Theater stage show; orchestra.
4:30—Organ recital.

1040k—WENR-WBCN—288m.
Ha. m.—Home Service; prgan; 

orchestra.
12— <-Concert; vocal selections; pianist.
1,—Organ and vocal selections.
2—Popular program; orchestra; 

organ.
5i—Classical; organ and artiste.
6— Orchestra and organ.
7— 9—Musical program.
8— KFL’O (550), St. Louis—Musical.
8—KTHS (780), Hot Springs— 

Negro ųuartet.
8—WHK (1130), CIeveland- Health 

talk.
8—WHAS (930), Lojuisville— 

Orchestra.
8—WJZ (60), New York—Two pia- 

nos, to WHAM, WJR, KDKA.
8—W J R (680), Detroit—*rio.
8—W0R (710), Newark—Columbia 

Netvvork.
<8—W0L (1130), Ames, Iowa—Drake 

university program.
8—WYOE (1110), Milwaukee— 

Dance music.
8—WSEA (1140), Norfolk—Frolic.
—8WSM (1010), Nashville— Or- 

chestha.
8— WYB (630), Atlanta—Concert.
9— K M A (760), Denver—Program.
9—KOA (920), Denver—Program.
9—KTHS (780), Hot Springs— 

Orchestra.
9—K MBS (1110), Kansas City— 

Orchestra.
9—KMBC (1110), Kansas City— 

Music.
9—WFAA (550), Dalias—Malė 

Ųuartct. z
9—WLS (700), Cincirinati— 

Orchestra.
9—W0R (710), Nevvark—Columbia 

network.
9—WOS (830), Jefferson City— 

Musical.

Dabar išėjo nauji Lietuviški Rekordai labai aiškus 
ir garsus, indainuoti musų geriausių artistų, kaip 
tai: Vanagaičio, Babravičiaus, Petrausko, Butėno 
ir kitų. Kainos Rekordų po 75c ant abiejų pusių. 
Siunčiame į kitus miestus. Perkant sykiu 6 Rekor
dus męs užmokame persiuntimo lėšas.

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:
j 6071F Karvutė ir Doleris
160721*' Sharkoy- Daina ir Munšainukas.
16073F Relkįa'Tept, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis 11.

E4237 Jdnas šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė. 
E4475 Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai. 
E4535 Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją. 
E4646 Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių.
E4716 Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos
E4916 Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
E7092 Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
E7395 Dykai Nieks Neveža ir Kas Bus Be Degtinės.
E7616 Sibyro Nelaisvėje ir Lokacija Iš Biblijos.
E7868 Iš Virbaliaus į Kauną ir Kelionė.
E7869 Lakūnai ir Šokikai.

16004k' Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi.
16006F Esu Ant Šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.

\ ' Liaudies Dainos
Juozas Babravičius, Tenoras

61002F Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis.
16034F Aguonėlės ir Kur Bakūžė Samanota.
160351*’ Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. 
16036F Bemuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai. 
16045F Gale Sodo Rymavo ir Švinta Aušrelė.

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto ir 
Kamila Jozevskaite, Soprano

16058F Meile Tėvynės Nemari ir Oi, Oi, Oi. 
16060F Prapuoliau Matuše ir Liepė Tėvelis.

LADY BALTINIORE
kėksaš

3 prinokusias tomatės
1/2 puoduko smulkiai sukapo-

M A D OS.

PUDINGAS Iš KORNŲ

1 kvortą kornų iš kenų
1 šaukštuką druskos
14 šaukštuko pipirų
3 švelniai išplakti kiaušiniai.
2 puoduku pieno, n ‘
Viską kartu išmaišyk, sudėk
Viskąkartu išmaišyk, sudėk 

išsviestuotan indai), padėk pe
čiui) pakol mišinys sukietės.

Valgyk karštą. Geras ir svei
kas valgis vaikams.

MEDAUS-VAISIŲ TAPIOKA

V4 puoduko “minute Tapio- 
kos”

•/t šaukštuko druskos
’/•> kvortos karšto vahdens
1 puoduką daktylių (dates) 

puoduko razinkų '
’/o sukapotų riešutų
V2 puoduko medaus 
'/2 puoduko vandens
D/2 'puoduko nuluptų, smul

kiai sukapotų obuolių.
Virk tapioką drungname kar

štame vandenyje su druska 15 
minutų, nuolat maišydama. Iš
imk akmenis iš daktylių, su
maišyk su razinkom, riešutais, 
medum ir vandeniu. Pašildyk 
ant ugnies kokios 5 minutes. Su
dėk kartu su obuoliais prie ta- 
piokos. Supilk į išsviestuotą 
molinį bliudą ir kepk pečiuje 
30 minutų, arba pakol obuoliai 
bus minkšti. Paduok karštą su 
saldžia smetona. Jeigu tinka 
gali ir šaltą vagyti. Bus gana 
8 y pa tom s.

puoduko tankų arba svies
to j

1 puoduko cukraus
Baltymai iš kiaušinių

• V2 puoduko pieno
1 šaukštukas vanillos eks

trakto.
l:i/i puoduko miltų
2 šaukštukai baking payderio.
Ištrink sviestą su cukrum ir 

neišplaktą vieną baltymą, pilk 
pieną labai išlengvo, ir visą 
laiką įplak, pridėk vanillą, per
sijotus su baking pauderiu mil
tus, o ant galo sudėk išplakus 
2 baltymus. Kepk ketvirtainėj 
blėtoj, karštame pečiuje 15 mi
nutų.
Vartok sekamą mišinį pripildy

mui :

y* puoduko cukraus
’/v puoduko vandens
2 kiaušinių baltymai
y* puoduko sukapotų razinkų 
y* puoduko sukapotų figų.
1 puodukas nušutintų saldžių 

migdolų arba pecan riešutų 
y* šaukštuko vanilijos eks

trakto.
Virk cukrų ir vandenį nemai

šant pakol sutirštės. Užpilk šį 
siropą išlengvo ant išplaktų 
kiaušinio baltymų. Pridėk vai
sius, riešutus ir vanillą. Perdek 
šiuo mišiniu keksą.

Sąugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigub'intu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko genialų 
augimą. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.”< Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių.tCrcomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Jonas Butėnas, Baritonas
E4273 Pitdainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
E4362 Kur Upelis Teka ir Viltis.
E7025 Noriu Miego ir Plaukė Žąselė.

16009F Oi Mergelę ir Stasys.
16010F Aš Mergytė ir Nesigriaudink Mergužėle.
16012F Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai.
J6016F Leiskit Į Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
16023F Aš Išėjau Į Girelę ir Vai Varge. Varge.
16037F Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
16038F Lakštingalėlė ir Aguonėlė.
160401*' O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas Nuo Rubežiaus
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16044F Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.
16048F Išgėriau Septynias ir Lopšinė.

Aido Choras
160681*' Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
16067F Važiavau Dieną—sirpsta Noksta Avietėlės ir Vakarinė daina

Brookiyn’o Kvartetas
E2225 Einu Per Dvarelį ir Gaila Tėvynes.
E2226 Per Girią, Girialę ir Linksminkimės.
E7394 Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
E3188 Pasisėjau Žalią. Rūtą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
E319I Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio, J. čižauskas.

160751*' Bernužėli, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta.
Kastancija Menkeiuniutė, Soprano. 

E7603 Ką Močiute Padarei? ir Kaipgi Gražus, Gražus,
S. Staniuliutė ir O. Rudauskaitė. 

16000F | Beržyną Eina Ona ir Atvažiavo Svoteliai, K. Sabonis 
16029F Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą,

Šuidlauskas.
16031F Kur Josi? ir Žalioj Lankoj. ,
16032F Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiutc Mano,

Kastancija Mcnkeliuniutė.
16046F Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

O. Biežienė ir S. čerienė. 
16054F Dzingeliukai ir “Dul Dul .Dūdelė” Kudirka.
16056F Kai Aš Buvau Neženotf-as ir Kad Galėčįpu.
16074F Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau. ' Kudirka.

Kalėdų Giesmes
E7256 Gul šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias

16024F Kūtelė ir Gloria. Kun. S. J. Struckus.
16025F O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir *

Ateikite Čia Jus Ištikimieji.
16026F Šventoji Iškilmingoji Naktis ir O Ištikimoji Pušis.
16050F EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

O. Bežienė ir S. čerienė.
160511*' Kai Jau Kristus Gema ir Šventa Naktis, Butėnas.

3205. Lengvai pasiuvama madni 
ir elegantiška suknelė. Galima siū
dinti iš šilko ir aksomo. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

\NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at> 

siųsti man pavyzdi No .................
Mieros .......... ..... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valet.)

3204. Naujausios mados sporto 
suknia arba išeiginė suknelė. Gali
ma siūdinti iš dviejų rūšių materijų 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų taip 
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. į

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So ( 
Halsted St., Chicago, III.
CNALJIENOS Pattern Dept ' .

1739 3. Halsted St., Chicago, III.
Čia |dfedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ......... .........
Mieros ......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
u_______________  _ ________  b

KAVOS LAŠIUKAI

1 puodukas cukraus
3 š; ukštukai. sviesto
1 kiušinis
'<2 puodukas Molasses
■2 puodukas karštos, tvirtos 

kavos
2V2 puoduko miltų

1 šaukštuko cinamonų
12 šauktuko allspice
1 šauktuko sodos
¥2 puoduko razinkų
Keletą valakiškų rieštutų. Iš

trink gerai sviestą su cukrum, 
pridėk kiaušinius ir skystus 
pridėčkus, paskui sausus pri- 
dečkus ir ant galo sudėk razin- 
kas ir riešutus. Dėk su šau
kštuku ant išsviestuotos blėties. 
Kepk greitame, gana karštame 
pečiuje, neilgai.

WAREHOUSE SALE
Lysas išsibaigė, vieta parenduota kitiems, turime viską 

išparduoti už pusę kainos
Grojikliai pianai, Radios, Pečiai, Fonografai.

Grojiklis pianas, elektros repreducer, vertės $800 už $275
Stark Pianas, Grand, vertės $700 už ...................... $210
Kimball Grojiklis, vertės $700 už .............................. $335
Kimball Rankinis, vertės $300 už .............................. $95
E. P. Johnson Grojiklis, vertės $600 už ..................  $190
U. C. Bay Grojiklis, walnut, $600 vertės už ........... $185
Atvvater Kent, 6 tūbų, gražus kabinetas ..................  $119
Freshman, 6 tūbų radio už .............   $119
Radiola Regenflex ......................................................... $24
Brunswick Radiola, vertės $400 už .......................... $125
Radiola ir Phonografas ... ...........   $69
Movhak, 6 tūbų už ........................................................  $49
Movhak, 5 tūbų......................   $29
Atvvater Kęnt, 5 tūbų už .............................................. $29
Taipgi lovos, matrasai, pečiai, parlor setas parsiduoda 

už pusę kainos
Warehouse Sale turi būti viskas išparduota iki Gruodžio 8

3343 So. Halsted St.

Miko ir Kipro Petrauskų
E2392 Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai.
E3349 Kur Tas Šaltinėlis ir

Prhodino Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę, 
E2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
E3796 Eisiu, Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nes’voliok. 
E3840 šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
26028 Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok. 
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas. 
26046 Laimė ir nelaimė ir Bevaikis. 
26043 Scrantų melagis ir šv. Rokas.
26026 Danties išrovimas ir šmikis dainininkas.
26027 Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pianų. 
Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuve Chicagoje, užlaikome dideli 

pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pia
nų. Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chica
go j. Užlaikome didelį pasirinkimą, Gramafonų, Pia
nų ir Radio. •

Jos. F. Budrik m >
• 3417-21 South Halsted Street

Chicago, Iii. Tek Boulevard 4705
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Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

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

K. J. MACKE, Pirmininkas — 2486 W. 59th Street
J YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lufuyelte 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 664 L So. Western Avė., Hepublie 5550

■ - - - - J

S. V. gyventojų pasi
daugina 2 mil. i 

metus
šalis turi sutalpinti kasmet tiek 

žmonių kaip Philadelphijos 
miestas

Ką pasiekėm ir ko 
dar ne

%
Senovės graikų filosofas Pla

tonas kartą pareiškė, kad esąs 
dėkingas likimui už tai, kad gi
mė civlizuotu žmogum, o ne 
barbaru ir vyru, o ne motore.

Panašiai pas mus džiaugiama
si, kad visas miestas pristatė 
tiek namų, jog užteksią dešim
čiai metų. O lietuviai turį tiek 
visko gero, kad nebelieka nie
ko daugiau pageidauti. Toks 
savęs garbinimas pasikalbėji
muose atrodo labai gražiai. Ta
riaus praktiškame gyvenime 
mažai teatneša naudos.

Jeigu žmonės butų pasitenki
nę lucm ką jie turi, tai šiandie 
Chicagoje nematytume plačiųjų 
gatvių, aukštų namų ir milio- 
ninių pramonių. Ir bukime tik
ri, kad šis progresas nesustos 
nes žmonėse randasi vis nauji' 
ir naujų reikalavimų, kurie pri; 
valo būt patenkinti.

Tiesa, lietuviai turi įsigiję 
nemažai nuosavybių. Nuo vie
nos yniesto dalies iki kitos rasi
me žemės plotus, kurie priklau
so lietuviams. Bet ar tai reiš
kia, jog mes turime savo tarpe 
pakankamai nekilnojamos nuo
savybės? Man atrodo, jog tai 
tik pradžia. Didesnė dalis lietu
vių dar rengiasi tapti savinin
kais. Jei bėgyje pereitų kelių 
metų mes pažengėme pirmyn, 
tai ateityje, reikia tikėtis, pa
žengsime kur kas toliau ir bu
sime arti to, kad kiekviena šei
myna gyvens savo namuose. 
Kaip šiandie paprastu dalyku 
yra turėti automobilių, taip 
neužilgo bus ir su namu.

Chicaga išleido $39,- 
000,000 rezidenci
joms šiuose me

tuose
I :_______
! Pastatė 5,152 namus Į dešimti 

mėnesių

Kiekvienam beveik “Namų ir 
Žemės“ numery mes pranešam,

■ jog vienur ar kitur pradedami 
statyti debesiniai bokštai. 
Skaitytojams gal atrodo, kad 
Chieagoje nieko kito ir nesta
toma kaip tik “scysk reperiai”. 
Ištikrųjų gi taip nėra.

Surinktos skaitlinės parodo, 
Į jog šiuose metuose nuo sausio
■ 1 iki spalių 30 dienos, buvę pa- 
I statyta 5,152 namai, kainuojan- 
: ti $32,222,400. Priemiesčiuose
gi namų namų užaugo iki lak
stant ies i mėnesį.

Triobesių paskirstymas
Visos trys miesto dalys: šiau

rine, vakarinė ir pietinė yra 
beveik lygios pastatytų namų 
skaičiumi./Kiekviena jų pasi
žymi tik skirtingu triobesių ti
pu. Mažesnieji namai, žinoma, 

Į sudaro absoliutę didžiumą. A- 
| partmentinių, auktšų, namų 
. pastatyta irgi nemažai, kadan
gi išlaidos siekia $162,776,950 
ir be to sutalpina apie 30,943 
šeimynas. Populeringiausi iš tų 
visų yra keturių kambarių apar 
tmentai. šios rūšies pastatyta 
8,166 nuo pradžios šių metų.

Liet, N. T. Turto Taryba

Nauji. Įstatymai api® 
triobesius

Senieji Chicagos įstatymai bus 
greit pakeisti patenkinimui 
naujų reikalavimų

Suvienytos Valstijos yra pri
verstos statyti kiekvienus me-’ 
tus po vieną Philadelpbi jos į 
miestą, kad suteikus pastogę! 
beaugančiam 
čiui. Dviem

gyventojų skai- 
milionam žmonių 

butų, teatrų, vieš
bučių, krautuvių ir tt. I vieni 
dieną visoj šaly turi būti pa
statytą mažiausia 1,419 naujų 
narnų.

NAUJIENOS, Chicago, III.

(Puellie and Atlante- Photo)

Pulk. R. H. Macintosh, ku
ris kartu su Bert Įlinkio ban
dė padaryti ilgiausią kelione

Tarp Ghicagos
Lietuvių Į

Town of Lake
Padėka

reiškiame širdingos paĮ fciuo
!dėkos kunigui .klebonui Skrip- 
kai ir kunigams Valaičiui ir 
Martinkui už suteikimą šliubo 
ir patarnavimą prie tų apeigų. 
Ačiū seserims Kazimierietėms

šoimininio gyvenimo įkurtuves' paukščiai giedat o barbens, kad 
už. dovanas. O dovanų bu- giria tai giria; ir geri, ir pi- 

vo tiek daug, tokiu puikių, taip'gus, ir gražiai gieda.
naudingų ir reįkalingų musų i Bet kad man jau pradeda ne
gyvenimui, kad jos ilgai ilgai! sigulėti. Nuo jo balto džeketo 
tarnaus mums, puoš musų gy-J raudonoj i armi ja pradėjo man 
veninių ir budins atmintį pra-,už kalnieriaus listi. Aš prade- 

u judėti. Jis klausia: 
—• Kas yra?
Aš sakau:
— Tavo, drauge, paukščiai 

, kad man

Mes tikim, kad ir musų vic- 
ninttlė visuomenės biznio or
ganizacija Lietuvių Nekilnoja
mo Tinto Taryba dar labiau 
praplės savo veikimą ir apim; 
tas sritis, kurios jai yra ar
timiausios. Prie gero narių 
bendradarbiavimo ir atjauti
mo viens kito interesų gali
ma daug atsiekti pavienio as
mens ir visuomenės gerovei. 
Chicagoj mes teišvarėm tik 
vieną ar kitą vagą: didieji plo
tai dar laukia mus. Į juos tu
rime eiti sutartinai ir organi
zuotai'.* Kooperavimas vieno; 
profesijos žmonių yra gal svar
biausias žingsnis naujų laikų 
biznyje. — Narys

Uždarbiai statyboj 
pastovus

• T I - II

Nesikeis per keletą 
mėnesių

1 M’.bartiniaj mokeisniai sta
tybos darbininkams vargiai ar 
sumažėjo pabaigoj 1927 m. ir 
pradžioj sekančių, pasak Ame
rican Bond ir Mortgage kom
panijos.

šios srities darbininkai dar 
per kelius mėnesius nesijaus 
darbo stokos, kadangi esama 
pusėtinai dau/ užsakymų.

Spėjama, jog Chicaga turės 
gerinusį triobesių kodeksą, jei 
dabar projektuojamas bus 
miesto tarybos priimtas.

Triobesių komisionierius Ch. 
Ųasben pareitam pavasarį pra
dėjo agituoti už peržiūrėjimą 
tų įstatymų, kurie paliečia sta
tybą, nes jie jau paseno ir ne- 
atatinka mederninėm budavoji- 
mo sąlygom. Naujuosius įstaty
mus priėmus, namo būdavo ji- 
mas kainuotų daug mažiau. 
Nors stiprumas ir apsauga na
mų butų ta pati.

Ar galima atnaujin- 
. ti pasenusius 

namus?

$16,700,000 Už 98 METŲ 
r NUOMĄ

Vien už naudojimą nedidelio 
kampo žemės prie \ Michigan 
bulvaro ir Madison gatvės bė
gyje 98 metų bus sumokėta 
$16,700,000 nuomos, arba 170,- 
408 dol. į metus.

Korporacija, kurią sudaro 
Mahlon B. VVallace, Edward 
M. VVilloughby ir S. N. Crowen 
padare tokią sutartį su globo
jančiu nuosavybę Old Colony 
Trust banku iš Bostono.

Nekilnojamos nuosavybės 
specialistai pusėtinai laužė gal
vas, kad išrišti toki klausimą: 
ar pasenusius namus geriau 
apsimoka nugriauti ar remon
tuoti? Ir didžiuma priėjo prie 
tokios išvados, jog verta išban
dyti keletas kitų priemonių 
pirma negu versti iš pamatų.

Atnaujinimas yra reikalingas 
ten kame nekilnojamos nuosa
vybės vertė stovi vietoj, o 
kartais puola žemyn, ši opera
cija suteikia apielinkei naujų 
jėgų vystytis ir augti. Kartais 
maža permaina pakeičia suru
kusį apleistą namą taip, kad 
paskui vargiai ar bepažinsi. 
Kaip tą visą darbą atlkti, žino
ma, priklauso nuo vietos aplin
kybių ir savininko kišeniaus.

Daugelis Bridgeporto namų 
turės greitu laiku pasipuošti, 
kitaip jų likimas nebus užtik
rintas. Town of Lake dar užąi- fe
liko aukštų medinių namų, ku
riuos apsimoka tik taisyti. Mo
derniški jie niekad nebus.

Abelnai kalbant, kuo dau
giau namų prižiurėsim tuo tin
kamiau jis mums galės tarnau
ti .

veninių ir budins atmintį pra
eities. Gailimės tiktai, kad ne-L 
turime galimybes išreikšti kiek
vienam ir kiekvienai padėką 
atskirai dėl vielos stokos laik
raštyje. Užtikriname betgi, kad 
mes neužmiršime niekuomet tų 
dovanų.

Ačiū pagalios ir ‘Naujienoms” 
už prielankų pranešimą apie 
musų vestuves ir tokį pat pa
minėjimą vestuvių/

Dar kartą ačiū visiems ir vi
soms, ir atsiprašome, jei pa
miršome ką suminėti a*r kur 
padarėme klaidų, nes lai nebu
vo padaryta blogu noru. ; 
Vincas J. ir Elena M. Kareivai, i

tAip gražiai gieda, 
net šokti norisi!

Jis atsiliepia:
— Palauk, dar 

pagiedos!
Aš, išsigandęs, pareiškiau:
— Tegul tave dievai! Jau 

užtenka tų puikybių man. Ir 
taip jau reikės, kaip žydui, vi- 

šunis erzinti.
Kostumeris.

ji(\ gražiau

aeroplanu, nuskrendant be su- papuošimą bažnyčios, vargo- 
stojimo iš Anglijos 
bet buvo priverstas 
Galicijoj, Lenkijoj.

Indija,! niinnktii Vladislovui Daukšai ir 
nusileist* Cecilijos chorui už giedoji

mą laike šliubo apeigų.
Ypatingai dėkingi p-niai Pier- 

'! žinskienei už giedojimą solo to- 
I se pačiose apeigose.

’ ‘ I| Tokiuose ‘svarbiuose gyveni- 
Kuris kainuot brangiau m(> momentuose yra daug ru- 

vienoda 1 Pesn’° visokių reikalų, kurių 
- - ‘ Į negalima visų prižiūrėti be. ki-

, tų pagelbos. Ir dėl to, mes pra- 
aukštų namas? -A. K. 'šome >’riimti «ilil?s Pad®- 

I ATS. Bungalow papratsai kos žodl !’• P'eržmskiui už pri- 
. kainuoja daugiau, nes reikia gi. žiurCjim^ tvarkos, patarnavimų 
liau kasti, dėti stipresnius pa.. svečiams ir , pnžiurėjunų dau- 
matu.s ir platesnį stogų. Susi-|«elio ™mlkmenų, idant pada- 

i taupina tik sienose ir laptuose,11IUS talP svarbias mums is i - 
Jau galutinai užbaigti pla- kurie reikalingi dviejų aukštų Imes iU(> ma onesncs* 

n ai pastatyt didelį apartmen- name, 
tų narna šiaurinėj miesto da-. iy., . ‘ . .. o . Medžio ir muro namasly, prie Sheridan Boad ir Lo-!
yola Avė., kurs kainuos 
$350,600.

Pereitos sąvaitės 
biznis Klausimai

Parduota 2,137 sumoj $1 
989,408.

Morgičių 2,283 sumoj 18,- 1) KL. Jeigu imti
582,124. skaičių kambarių, kas kainuo-1

Leidimų statyt 189 sumoj $3,- tų brangiau — bugalmv ar 2 j 
607,800. •

$350,000 apartmentai 
z North Sidėj

Steubeu Kliubas 
rėš 40 aukštų

sus

18-ta Gatvė

apie

Kaipo neišdildomą paminklą 
savo tautiečių veikėjui baronui 
von Steubenui, Chicagos vokie
čiai žada pastatyti keturios de
šimties aukštų kliubų vidurmie- j 
sty prie Bandolph ir Wells gt.'

Pastatymas kainuos arti 
090,000.

Dviejų aukštų 
gatvės

Chicagos miesto tarybos 
riai ėmė svarstyti ar i 
geriau pridėti dar'vieną aukštą 
musų gatvėm, kad. sutalpinus 
vis didėjantį judėji/mą. Chica- 
gos kaip ir kitų miestų gatvės 
buvo išvestos dar senesniais 
laikais kuomet tik arkliai te- 
žingsniavo. Automobiliams už
plūdus, reikia ieškoti' naujos iš
eities ir štai dėl ko 
minėta idėja.

Atviru čempionu 
štų gatvės yra 
Massen. .Jis p rašys 
ti $25,000 išstudijavimui šio 
viso dalyko. Dabartiniu, laiku 
Chicagoj esama pusė miliono 
automobilių. Apie 1940 metus 
jų bus dvigubai daugiau. Kiek
vienas kurs apsipažinęs su tra- 
fiku, supras kokion suįrutėn ga
li įtraukti toks milžiniškas ksai- 
tlius automobilių, jei nebus im
tas atsakančios priemonės.

Visos šios miesto tėvų pastan
gos primena pasakojimą apie 
Londoną. Ten buvus išrinkta ko
misija iš keliolikos asmenų stu
dijuoti visą miesto judėjimą 
(trafiko) pagerinimą. Bet toji 
komisija negalėjus padaryti po
sėdžio, nes tirštas trafikas nelei
do jiems susieiti. Mes tikimės, 
kad neatsitiks to su musų Chi
caga.— y.

Dvilypis biznis Fašistų ir klerikalų prakalbos.

Plakatai, kuriais šaukta žmo
nės šioms prakalboms, buvo už- 
vardyti antgalviu: Ar atgausi
me Vilnių?

Tai yra opus lietuviams klau
simas. Gal todėl susirinko, 

. kaip dėl šių laikų, pusėtinai 
daug žmonių.

Teko išgirsti 
tojų. Tečiaus 
Vilniaus 
Bradčulis 
Smetonos ir Voldemaro valdžią, 
stengėsi atvaizduoti, kad Lie
tuvos darbininkų* unijos grū
mojusios Lietuvai pražūtimi; 
kad Lietuvos liaudies išrinkta
sis Seimas ir to Seimo sudary
toji Griniaus-Sleževičiaus val
džia ėjusi keliais, kurie vedę 
Lietuvą prie to, kad ilgainiui ją 
butų valdę pabastos, valkatos 
— tokie žmonės, kaip tie, ką 
slankioja Chicagoje Madison ir 
Canal gatvėmis.*

Advokatas Mastauskas trum
poje, bet gyvoje kalboje, pažy
mėjo, kad Smetonos valdžia 
visgi esanti ne rinkta, ne žmo
nių valdžia, 
demokratijos 
šalininkas to 
pirm poros 
pripažinę romiečiai.

Pakviesta kalbėti kun. Vai
čiūnas, kuris, tikrą teisybę kal
bant, nieko nepasakė, apart ke
leto sentimentalių frazių.

Pakviesta kalbėti p. Tomkus, 
Smetonos tur būt atsiųstas 
Amerikon agitatorius. Pasi- 
scakė ne kalbėtojas ir iš kalbos 
pradžios pasirodė, kad ne kal
bėtojas. Todėl palikau jį kal
bėti ir apleidžiau svetainę.

Reporteris.

Tankiai girdisi obalsis: savas į 
pas savą. Aš irgi tikiu tam 
obalsiui. Taip ir turėtų būti.! 
Bet kartais gauni • apsirikti pri
tardamas tam obalsiui.

Aš gyvenu tarp svetimtaučių, 
bet sekdamas obalsiu “savas 
pas savą” nuėjau ieškoti lietu
viškos barzdaskutyklos ir tik
rai radąu vieną.

Ale įėjęs vidun tuojaus pa- 
mislijau, kad ne tan kambarin 
pataikiau. Matau, jog stovi 
balta barzdaskučio kėdė, 
paukščių storas. žmogelis 
baltu apsiautalu paukščius 
lo. Sakau:

— Atleisk, drauguti, 
čia įėjau.

O jis pareiškia:
— Čia, čia, aš turiu

keletas kalbė- 
nei vienas jų 

klausimo nepalietė, 
kalbėjo ir teisino

I /

Ačiū A. J. Kareivai, kaip va
karo vedėjui, kuris buvo toast 
masleris ir gražiais kalbos iš
vadžiojimais sudarė svečiuose 
tikrai draugingo, malonaus, ar- I . • •

2) KL. Ant kiek daugiau 
! sieitų pastatymas mūrinio 
mo negu medinio.—P. Mockus. |timo jausmo.

; A'rs. Jeigu imti domėn tik! Negalime užmiršti nei malo- 
LU“ išorines sienas, skirtumo dičfe-’numo svečių, kurie, pakviesti 

, lio nebus. Skirtumas priklauso toast masterio, pareiškė mums 
nuo to kokias plytas varotsim tiek daug ir taip gražių linkė- 

• statomos, jimų, ėjusių iš gilumos širdies, 
statant tenka Ačiū už pasakytas kalbas kun.

architektui Martinkui ir Valaičiui, ačiū už 
i tėvišką palaimą p. Brazauskui 
' ir p p. Zolp ir Daukšai už gra- 
1 žilis ir nuoširdžius linkėjimus.

Ačiuojame p. Jonui Vaišvilai 
ir kitiems draugams ir drau
gėms, kūne nesigailėjo nei lai
ko, nei triūso, idant padarius 
musų vestuvių iškilmes juo pa- 
sekmingesnes.

Ačiuojame visoms viešnioms 
ir visiėms svečiams už skait
lingą dalyvavimą taip bažny

čioje, laike šliubo teikimo, kaip 
I vestuvių pokilyje. Mes imame 
■ tai kaip ženklą jūsų pritarimo, 
I užuojautos ir gerų linkėjimų 

šeimyniniam gyveni-

at- 
na-

bet
SU 

va-

ne

ir kaip bus sienos
Murini namą 
daugiau užmokėti 
ir tam, kurs pagražina vidų.

Apšildymas.

3) KL. Kaip sužinoti 
radiatoriai tinka vienam 
tani namui ir sutaikinti 
torius su “boileriais.

ATS. čia spėliojimai
| negelbės. Keikia tiesiai kreip- 
! tis į šildytuvų kompanijas ir 
' atsiųs jums žnovus. Nebandy- 

na". kitę taupyti ant šildytuvų, bet 
nebūtų vartok it pirmą rųšį.

kokie , 
ar ki- 
radia- 

A. Mink.
nieko

Sutartis rašant.
Kaip tamstą priimt 

teatrą, kad tamsta

ir kylo virš

dviejų auk- 
aldermanas 

miesto skir-

Imk T. A. D. dėl praša- 
linimo šalčio

Kas yra tas T. A. D?
T. A. D. yra liusuoantis, valantis 

ir taisantis vidurius vaistas.
T. Ą. D. tūkstančiai žmonių varto

ja, o milionai dar nežino.
T. A. D. dirba kaip inžinas. Kada 

inžinas yra čystas, mašina eina.
T. A. D. išvalo, vienu žodžiu, vi

sus blogumus iš žmogaus vidurių 
ir kraujo.

T. A. D. padaro iš seno ir ilgai 
sirgusio žmogaus visai sveiką ir 
naują žmogų.

Paimk T. A. D. šiandie, ir aš ti
kiu, kad patarsi ir dėl geriausio sa
vo draugo.

Visu svarbiu klausimu kreipkitės 
pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vakaro, pas

I. G. KAT0SKY
5221 So. Halsted St.

Chicago, III.
Tol. Boulevard 6631

sų 
lietuviškai kalbi?

Bet rusiškai
moku, tarpusavy

—O publika ką
—•Publika jau pripratus.

juk aš gerai 
susikalbėsim. 
pasakys?

i mu“ ! mums 
bl<«al mui.

Dar 
reiga 
širdies ačiū tėvams, giminėms, 
draugėms ir draugams ir gru
pėms prietelių ir draugų už

norime ir skaitome pa
tarti einantį iš gilumos

visokių 
...baltų ir raudonų, juodų ir ki
tokių, pigių ir brangių.

— Atleisk, drauguti, — sa
kau — aš nenoriu pirkti nei kė
dės, nei paukščių. Aš ieškau 
barzdaskučio.

Sako jis:
Aš esu balberis, mat, aš 

turiu, dvilypį biznį.
Klausiu: .

Kaip tai: barzdaskutyklą 
ir paukščių krautuvę viename 
kambaryje?

Jis pareiškia:
— Tai niekis. O kai Lietu

voje, tai jisai laikęs kiaules ir 
avis tame pačiame tvarte, gi 
čia tik paukščius.

Pasuko barzdaskutis kėdę, 
atsiguliau, ir pradėjo jis mane 
skusti. Vienok jau žiurau, 
kad ant balto džeketo raudoni 
maži paukščiai gyvūnėliai 
manevrus daro.

Aš guliu baltoje kedėje,

Jis pasisakė esąs 
šalininkas, esąs 

principo, kurį jau 
tūkstančių metų

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Tel, Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauAiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Pūslina Stn Chicago, III.

lietuvis Kontraktorius

Reumatizmas dingo i 
tris dienas

Chicagos moteris nėjo daugiau su 
krukiais Mrs. Bertha Young sako, 

I “Aš eidama su krukiais, pradėjau 
vartoti Dr. Tripp’s Liquoy Rheumati- 
ca panedėlyje. Aš jau galėjau eiti be 
krukių seredoj. Ir aš daugiau jų 
nevartojau. Aš dabar sveika”.

Tokių paliudymu gauname begalo 
daug kurie yra išsigydę . šios pui
kios gyduolės suteikė pagelbą dauge
lyje atsitikimų, išrodo, kad jos turi 
didelę gydančią jėgą nuo reumatiz
mo. Visose geresnėse vaistinėse $3.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

i'-1”'®

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Suvedam tviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i> 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam* 
ant lengyo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Sustabdyk Pavojingą 
Kosulį

Nele’sk kosuliui išsivvstyti j pavojingą 
ligą. Sevcra’s Cough Balsam greit pagel

Prašalina gerklę 
kutenantį kosulį, ku_ 
ris kenkia nervams 
’’ a^e*nam stiprumui, 
l'astuvios gyduolės 
Per metus. Ma- 
lonios vartei, sau-

V V ST-os vaikams ir su- 
augusiems. A pliekose 

B ”-r>c *r r,®c buteliai.NW VF. SEVERĄ CO. 
[v Cedar Rapids, Iowa.

IV Nuo krutinės ir gal
eli \ VOs* vartok Se-

t\v V vera’s Cold Tablete.

Didžiausias ir Puikiausias 
Jubilėjinis 

(metų sukaktuvių) 
GYVENIMAS 

išeis gruodžio mėhesyj 
Užsirašykit GYVENIMĄ 

tuojau.

Prenumerata metams
Pusii metų
Kopija ........................

COUGHBALSam

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujjpiny knhlogrrauni

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako.ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

COOK COUNTV R<AU ESTATE BOAAO 
CHICAOO BOARO OP UHOCRWRITCRS

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 0611 arba 0774

Čia gausit gerą patarnavimų atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia Įstaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTĄ, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKĖJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!
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NAUJIENOS
The Lithianlaa Daily Neva

Fubliihad Daily Eacept Sanday 
by tha MtEvanlMa DaV<r Neva P»b. 
l>. Ina.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halated Street
| Chicago, IIL
Telephone Roosevelt 85*9

Subicription Ratas t
$3.t>0 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered a* Second Claia Matter 

M are h 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Hskiriaat 
sekmadieniui. Leidiia Naujiem Ban- 
drovl, 1789 So. Halitad St., Chicago, 
III —■ Telefonai: Roosevalt 8501.

AMERIK1EČIAI IR LIETUVA

šiomis dienomis kai kuriose didesnėse lietuvių ko- 
lionijose buvo šaukiami tariami “nepartiniai” vieši mi
tingai tikslu pareikšti “musų visuomenės” nusistatymų 
vidujinės Lietuvos padėties klausimu ir paremti Lietu
vą jos ginče su lenkais. Labai veiklus šitų mitingų or
ganizavime pasirodė tie musų elementui, kurie pritaria 
gruodžio 17 d. perversmo “didvyriams”.

Riekia pasakyti, kad šiandie jie gavo pirmų progų 
nuo “naujos eros” įsikūrimo Lietuvoje išeiti prieš pla
tesnę publikų ir parodyti savo veidų. Mat, jų idėjinis 
vadas, Voldemaras, keliauja Genevon “ginti Lietuvos 
reikalus”, ir todėl dabar yra labai patogus momentas 
šaukti visuomenę, kad ji užmirštų savo partijų skirtu-,
mus ir “vardan tautos labo” remtų dabartinius Lietu
vos diktatorius.

Dar patogesnė Lietuvos fašizmo pritarėjams ap
linkybė yra ta, kad triukšmas, kilęs Lietuvos politinėje 
emigracijoje Rygoje ir Vilniuje, patiekė neišsemiamų 
medžiagų agitacijai prieš socialistus. Šitoje agitacijoje 
musų smetonininkai laiko bendrų frontų su klerikalais 
ir komunistais, todėl jie jau nebėra izoliuoti, kaip buvo 
pirmiaus.

Mes manome tečiaus, kad tie mitingai vargiai be
pakeis “naujos eros” apaštalų vardų žmonių akyse. 
Amerikos lietuvių masės, kaip laikėsi, taip ir laikysis 
tos nuomonės, kad Lietuva tegali tikėtis geresnės atei
ties tiktai, kaipo demokratinė respublika, “ pasiliuosa- 
vusi” — anot tų senųjų “varpininkų žodžių — “nuo sve
timųjų ir savųjų despotų”.

Smetonos-Voldemaro valdžia yra ne progresas Lie
tuvai, bet regresas. Prieš gruodžio perversmų Lietuva 
jau buvo nepriklausoma valstybė ir gana laisva šalis. 
Jos kelias priekin buvo aiškus: eiti prie atvadavimo sa
vo teritorijų, kurios buvo patekusios po lenkų jungu, ir 
kartu stiprinti laisvės pagrindus krašto viduje. Bet ka
rininkų nakties pučas Lietuvai šitų kelių staigiai užkir
to. Vidujinės laisvės atžvilgiu ji tapo toli nustumta 
atgal. Ji atsidūrė toje vietoje, kurioje ji buvo buvus pir
maisiais savo nepriklausomybės metais, prieš Steigia
mojo Seimo susirinkimų. Sunkiomis pastangomis pa
siektas septynerių metų progresas tuo budu tapo su
naikintas!

Bet tas perversmas gal priartino Lietuvą prie tei
singo Vilniaus klausimo išsprendimo?

Daugelis pradžioje taip manė. Smetonininkų sim- 
patizatoriai teisino demokratinės valdžios nuvertimą 
tuo, kad Lietuvai kovoje su savo išoriniais priešais, gir
di, reikia “tvirtos valdžios”, kuri be pasigailėjimo iš
rautų iš Lietuvos žemės visokios - svetimos įtakos die
gus, sucementuotų tautą ir taip sustipi-intų jos “valią”, 
jos pasiryžimą ginti savo teises, kad lankams nieko (lan
giaus nebepasiliktų daryti, kaip tik atitaisyti skriaudą, 
sugrąžinant Lietuvai Vilnių. Laikinai atsižadėdama1 
laisvės savo viduje, uždedama “discipliną” savo pilie
čiams, Lietuva betgi ‘(langiaus negu padengsianti šitą 
savo nuostolį dideliu “tautiniu” laimėjimu.

Šiandie tečiaus jau ir fašistuojantys musų “patrio
tai” nebeturi drąsos tvirtinti, kad Vilniaus atgavimo 
reikale tautininkų diktatūra bent per nago juodumą 
pataisė Lietuvos poziciją. Visai priešingai: Lietuvos 
šansai atgauti savo senąją sostinę šioje valandoje yra 
nepalyginti silpesni, negu buvo prie Sleževičiaus val
džios. Tiesą palakius, dar niekuomet nuo pat nelemto
sios Želigovskijados dienų nebuvo Lietuvai tokio dide
lio pavojaus galutinai ir ant visados netekti Vilniaus, 
kaip dabar, kuomet Voldemaras važiuoja Tautų Sąjun
gos konferencijon! Štai delko musų smetonininkai (ir 
klerikalai, kurie pradžioje rėmė gruodžio perversmų) 
taip desperatiškai kabinasi už tos tuščios, žioplos le
gendos, kad pucininkai “išgelbėjo Lietuvą nuo pražū
ties”, i kurių buk ją vedęs demokratinės koalicijos ka-

Ka<l ne šitas i>i‘as i m any maiį, tai juk nehntij jo-' 
kio budo pateisinti tą kriminalę avantiūrų! •

vis kietesnis ir kietesnis. Šituos liūdnus

Vadinasi, ne tik laisves atžvilgiu Lietuva padare žvilgsniu abu miestu senovėje, 
didelį regresą per šiuos vienuolikę mėnesių, bet ir savo 
siekimuose prie pilno tautinio pasiliuosavimo. Lietuvos 
viduje šiandie viešpatauja žiaurus despotizmas, o len-' 
kų okupuotoje Lietuvos teritorijoje svetimų despotų 
jungas darosi vis kietesnis ir kietesnis, šituos liūdnus 
faktus užglostyti arba nuo jų nukreipti visuomenės de-

ližsimokijimo kainai

Chicago ja — paltu:
Motam* ___________________  $8.08
Pusei metsi ______________ __ 4 ••
Trims mAnestams 2.60
Dviem minėsiantis_ 1.58
Vienam mlnesiui.76

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija............. ...........  8c
Savaitei .. 18c 
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojs, 
paltai

Metams$7.80
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams________ — 1.75
Dviem mlneaiams_ ________ 1.26
Vienam minėsiu!__________ . .75

Lietuvon ir kitur uisiealnoMi 
^Atpiginta) |

Metams__________________ _ $8.80
Pusei metų 4JB 
Trims minesiams 151

I
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderių kartu su uisakyme.

j mesį kiton pusėn —, matyt, ir yra svarbiausias uždavi
nys iniciatorių tų parengimų, apie kuriuos minėjome 
šio straipsnio pradžioje, “Žiūrėkite į ‘plečkaitininkus’, 
sekite Voldemaro duelį su Pilsudskiu—tik šiukštu negal- 

; vokite apie tai, kuo pavertė Lietuvos kraštų smurtinin
kų šeimininkavimas!” Ve kokia jų “patriotinių” atsi
šaukimų esmė. ŽJI;

Bet didelė Amerikoj lietuvių dauguma jiems atsa
kys: “Pirma negu Lietuva gali svajoti apie Vilniaus 
krašto išvadavimų, ji turi pati išsivaduoti nuo diktatū
ros jungo. Nes už tautos laisvę gali kovot tiktai laisvi 
piliečiai, o ne despotų prispausti nebyliai!”

Senasis Kaunas
(Tęsinys)

n.
Senojo Kauno palaikai dabar

tyje. Valst. arch. komis, tyri
mai. Kauno pilis. Analogija 
Kauno ir Vilniaus miestų sta
tybos. Kur baigėsi Kauno mies
to riba? Miesto statyba ir stra
tegija. Dv. seminarijos rūmai 
ir bažnyčia.

Prieš porą metų stebėdama
sis tebesamais senojo Kauno 
palaikais ir turėdamas noro su
rankioti juos (suregistruoti, nu
fotografuoti, nupiešti) meno 
tikslais, buvau pradėjęs valst. 
arch. komisijos padedamas, tam 
tikrą ruošiamąjį darbą. Del ne
tikėtų kliūčių teko tasai darbas 
pat pradžioje, nenudirbus, mes
ti.

Ilgainiui, tos pat v. arch. ko
misijos padedamas vare suma
nytąjį darbą dailin. Ark. 'Pre
sas (prof. Preso sūnūs). Jisai 
darė net kasinėjimus pilies 
griuvėsių rajone. Kai kurie da
viniai apie Preso radinius ir 
darbo vaisius buvo paskelbti 
spaudoje.

Rasta požemis, žmonių kau
lai, ginklai, muro sienų pama
tai ir t.t.

Pažiurėjus Preso kasinėjimų 
vietas, matyti, kad jisai mėgi
no nustatyti ribas tos Kauno 
pilies, kurios griuvėsių dalis 
teberiogso ties Neriu. Iš liku
čių sienų ir pamatų ir iš bend
ros situacijos, o taip pat iš dy
džio kalnelio, ant kurio visa pi
lis turėjo tilpti, matyti, kad ji
nai tegalėjo būti tik pati cita
delė, arba jos labiausiai įstip- 
rintoji dalis.

Kauno pilies (citadelės) plo
tas turėjo būti žymiai aukštes
nis už Trakų, Lydos ir dargi 
Vilniaus aukštąją pilį. Joje var
giai galėjo tilpti didesnis rūmas 
(1821 m. planas tai aiškiai pa
rodo) kur galėtų rastis karo į- 
gula, ir t.t. Tuo budu tenka 
daryti išvadų, kad be kalbamo
sios citadelės Kaunas turėjo ki
tokias tvirtoves. Tokios tvir
tovės galėjusios būti tam tyčia 
tveriamos muro sienos bei mie
sto trobesiai.

Kauno miestas daugelį kartų 
buvo karo ir ugnies naikina
mas. Todėl daugelis trobesių 
yra išnykę, arba jų vietoje vė
liąja buvo pastatyti kiti.

1821 m. Kauno miesto plane 
ir aukščiau minėtame piešinyje 
nepažymėtas nė vienas žymes
nis trobesys, kurs iki šiam lai
kui nebūtų išlikęs. Dingę yra 
liktai nežinomi griuvėsiai žuvų 
rinkoje, didis pilies griuvėsių ir 
užpakalinės Seminarijos bažny
čios aptvaros su vartais (iš dar
žų pusės).

XVII-me šimtmetyje Kauno 
“starosta” kunigaikštis Radvi
la tuomet dar neapgriuvusioje 
miesto pilyje įstaisęs kalėjimą. 
Tatai irgi patvirtina, kad cita
delė buvo ne vienintelė Kauno 
tvirtapilis.

Patsai Kauno miestas turėjo 
turėti dar kitą (ir tai gal ne 
vieną) muro sieną, bokštus, 
griovius (“fossa”) ir kitokią 
fortifikaciją. Dalimi tą spėlio- 

Kali VilniMiis
pavyzdis, nes konstruktyviu

matyt, labai panašus buvo. 
Kaip Kaunas, taip ir Vilnius 
stovi dviejų upių santakoje. 
Strateginiu atžvilgiu Kaunas 
buvo žymiai patogesnėse sąly
gose negu Vilnius: < 
upės aukštesni 

miestą iš visų pusių. Ir Vil
nius, ir Kaunas (kaip daugelis 
kitų Lietuvos tvirtovių) yra 
slėnyje. Net aukštosios pilies 
(citadelės) kalnas nedojninuoja 
kitiems kalnams. Be aukštosios 
pilies Vilnius turėjo dar žemu
tinę pilį (vėliau — karališkus 
ruimus)— ankštai sustatytų mu
ro trobesių pavidalo su erdvia 
aikšte viduryje. Kiek atstu nuo 
žemutinės pilies ėjo dar muro 
siena, kuri supo patį miestą, 
beje, ne# iš visų pusių, o tik nuo 
vadinamosios “Popovščiznos” 
(užupio kalnų) iki šv. Jurgio 
prospekto, nusitiesdama Zaval- 
nos (Pylimo) gatvės paKtilne.

Kauno miesto sodo dešiniaja
me kampe dar ikišiol teberiog
so dalis tokios pat miesto tvir- 
tapilės sienos ir bokštas. Tai 
buvo galutinė Kauno^miesto ri
ba (kaip matome iš aukščiau 
įlėtų aprašymų), už kurios ėjo 
kapinės, šilai, folvarkėliai ir t.t. 
Karmelitų bažnyčia ir vienuo
lynas (nūn karo ligoninė) pra
džioje pereito šimtmečio buvo 
toli už miesto. A. Mickevi
čiaus namelis, kurs yra prieš 
universiteto ramus, stovėjo 
jaukiame pasijyje ir genialusis 
poetas gyvendamas jame jau
tėsi ir kaime.

Miesto siena nuo kampinio 
bokšto (kuriame nūn yra pir
ties pečius ir .rezervuaras) vie
nu ruožtu eina su pertraukomis 
link Laisvės Alėjos ir sutampa 
su ažpakaline siena namo, ku
riame yra Paulio Lešo sandė
lis. Kitu ružotu siena, matyt, 
turėjo krypti link Nemuno, 
maždaug Kanto gatvės dešinią
ja puse iki Gardino gatvei. Ši
tame tarpe nėra likę jokių pėd
sakų kadaise buvusios sienos, 
nes visas tas rajonas naujai su
planuotas ir pertvarkytas.

Užtat Gardino gatvėje tarp 
medžio ir muro trobesių gali 
užtikti vienus kitur gabalus sie
nos griuvėsių, kurie eina lygia- 
griačiai su Nemuno antkrante, 
kai kur sutampa su nūn tebe
samais sandėliais ir savo akme
niniu kroviniu, kontrafarsais 
bei gzimsais, aiškiai išsisikiria 
iš bendros tų trobesių kon
strukcijos. •

Kalbamoji siena protarpiais 
matyti nuo Birštono iki Dauk
šos gatvių. Pastaroji gatvė su
daro nelyginant ribą itin senų 
Kauno miesto trobesių, šiapus 
tos ribos (t. y. arčiau Seimo) 
Mapų gatvėje tebestovėję (šie
met iš pagrindų perstatytas) 
gyvenimasis namas - (XVII 
šimt’m.), Šaričių bažnyčia (pra
džios XVI) ir k. ta*i retos to 
rajono išimtys. O tuo tarpu 
anapus Daukšos gatvės dauge
lis stambesnių trobesių yra už
silikę iš XVlI-to, XVI-to ir 
dargi XV šimtmečio (Vytauto 
bažnyčia, seminarijos bažnyčia 
ir rūmai, Bazilika, Kapitulos 
namai ir t.t.). •

Pažiurėjus arčiau tuos tro
besius gali pastebėti, kad ne 
vienas jųjų turi daug karo ti
kslams taikymo žymių ir kito
kių įsidėmėtinų dalykų. Tai nė
ra nuostabu, nes ne vien Lietu
voje. bet ir vakarų Europoje 
viešieji trobesiai, vienuolynai, 

i

bažnyčios, pagaliau didžiuliu so
dybos dažnai atstodavo karo 
tvirtoves. Meirbergo kelionės 
piešiniai parodo keletą Kuršo 
pilių, kurių vyriausioji atsigy- 
nimo vieta būdavęs bokštas ir 

didesnės . pilies savininko gyvenamasis 
kalnai gynė 1 namas. Trakų, Biržų, Raudon-

d vario rūmai buvo drauge ir 
tų pilių tvirtumos.

Per tat dv. seminarijos, ka
pitulos (Vilniaus g. Nr. 18), už- 
kirkio (bene pranciškonų vie
nuolyno?) ir kiti rūmai, buvę 
vienuolynų būstinėmis, galėjo 
tarnauti ne vien vienuolių prie
globai, bet ir apsigynimui nuo 
karo priešų. '

(Bus daugiau)

ŽIEŽIRBOS
Komunistai naudoja senovės 

romėnų taktiką.

Istorija rodo, kad senovės 
Romos' valdovų taisyklė-taktika 
buvo: “Devide et impera” — 
(paskirstyk savo priešus ir vieš
patauk).

Dabar tą taisyklę naudoja 
Rusijos diktdtorius Stalinas. 
Norėdamas viešpataut, skirsto 
savo priešus: Trockį, Zinovje- 
vą ir k. Mat, kada priešo spė
kos būna išblaškytos, tada prie
šas bespėkiu pasilieka. O su 
bespėkiu lengva kovot ir leng
va viešpataut.

Vadinasi, vietoje vaduotis 
Markso mokslu, tai Stalinas 
naudojasi romėnų mokslu. 

----------- XXX-----------

Kaip sau norit,, bet dabarti
niams “komunistams” visai ne
pritinka obalsis: Visų šalių dar
bininkai, vienykitės. Kuomet 
patys tarpe savęs pjaunasi, tai, 
tur būt, tą gražųjį obalsį visai 
pamiršo. Mano supratimu, “ko
munistams” dabartiniu laiku 
tiktų šis obalsis: “Visų šalių 
komunistai, piaukimės-riekimės 
tarpe savęs.”

---- XXX----
“Pagerinimas” lietuvių 

rašybos.
Dabar yra išradimų gadynė. 

Tai kiekvienas, norintis įnešt 
pasairtin ką nors naują, galvo
ja, suka smegenis, kad ką nors 
išradus. Lietuviai nuo to ir gi^ 
nepasilieka, štai tūli išrado 
“pagerinimą-palengvinimą” lie
tuvių rašybos. Ve tai išradi
mas :

“Moųekaa visuomet vaizduo
ja fiauriaa”. “Artinasi halta 
fiema.” “Ah noriu mykti, bet 
nenoriu buįit mylimu”. “Pre
kes yrahykite y mano saaskai- 
taa”. “Tūhųia baqka barhka”. 
“Y muusuu sostinee Vilniun 
ysiverfx lenkai”.

Na, užteks.
Ką manot apie tą “išradi

mą”? Man atrodo labai kvai
las “išradimas”! 'lokį išradi
mą priimant, prisieitų kiekvie
nam savo galvoje padaryt re
voliuciją. Jeigu būt naudinga 
permaina daryt, tai nieko to
kio. Dabar gi dėl to keist ra
šybą, kad tūliems sunku iš
mokti, tai nėra reikalo. Jeigu 
kuriems yra sunku išmokti da
bartinė rašyba, ir ji keblumų 
daro, tai nereikia nė naujo “iš
radimo”. Mahanojaus “Saulė” 
nuo senų laiku turi rašyba be 
akcentų.

Atrodo, kad tie išradėjai ne
žino dėl ko yra vartojama ak
centuotos raidės. Kitaip sa
kant, tiek nusimano apie eko
nomiją, kiek arklys apie astro
nomiją. O jei'suprastų ekono
miją, tai nesiūlytų rašyt žo
džius iš šešių raidžių (“muu- 
suu”), kuomet rašoma iš ke
turių (mūsų), arba “buut”, vie
toj (būt); vietoj Vilnių — 
“Vilniun”.

Tokį raštą statant, tai rai
džių statėjas turėtų dirbt tą 
patį darbą daug ilgiau. Rašė- 
jas taip pat — ilgiau rašyt. 
Vietos laikraštyje daugiau už
imtų ir t. t. Kiekvienam aišku, 
kad akcentuotos raidės sutrum
pina raštą, taupo juodylą-raša- 
lą ir vietą.

Prie to viso, kuomet “išradė
jai” siūlo vietoj priebalsių ak
centuotų raidžių: h, f, x, q, tai 

pa-aiulyti M, H, 4, 13. Jei- 

gu galima rašyt “įsiveržė” su f 
ir x (“ysiverfx”), tai-tiek pat 
galima parašyt “ysiver23.” Ar
ba galima rašyti ir taip, kaip 
“Tėvynėje” buvo galvosūkiai: 
vietoje raidžių numeriai. Tai 
lietuviškas alfabetas būt tik iš 
10; daug trumpesnis už loty

nų. Kiekviena rašoma masinė-' 
lė turėtų tik 10 klevišių. O dar 
daugiau: jeigu raidė (f) gali 
pavaduot — (ž), tai ir algebros 
ženklą galima naudot (ž) pa
keitimui.

Jeigu rašydami apgalvotų, 
tai parašę pradžią ir sustotų. 
Bet užėjo kas ant minties ir ra
šo, nežiūrėdami ar bus naudin
ga ir protinga, ar ne.

Well, aš linkęs manyti, kad 
prielankios minties tas rašybos 
‘patoblinimo” “išradymas” ne
gaus ir nesiras tokių, kurie no
rės rašyt 4 raides, vietoj 3 ar
ba vietoj 4, šešias ir t. p.

Gerais išradymais galima pa
sidžiaugt, o iš “patobulinimo” 
rašybai ‘išradymo,” galima tik 
pasijuokt... ,, ‘

--- XXX--- -
Ar žinot dėl ko V. Paukštys 

atsisakė lankyt Perkūną teisin
damasis prieš padarytą užme
timą? Jei nežinot, tai pasiskai
tykit “Keleivio” No. 47 š. m., 
ten rasit Perkūno laišką. Per
kūnas sako, kad: “Anaiptol ne
įgaliojau jį (V, Paukštį — V. 
J. Z.) judint zopogtą...” Kitoj 
vietoj pasako, kad “juodu elgė
si savaip.”

Na, tai kaipgi eis V. P. pas 
Perkūną, kuomet pasielgė prieš 
Perkūno norą. O dar daugiau 
dėl to, kad įteikė Perkūnui “pa
liudymą” nuo nesamos “Darbi
ninkų Namo Bendrovės.” Trum
pai sakant, apgavęs žmogų, gė
dinasi parodyt savo akis. Pauk
štys jau ir pirma pas Perkūną 
nesilankė, kai pasigrobė pini
gus. Net ir “paliudymą” per 
rankas pridavė. Mat, bijojo, 
kad tas “paliudymas” nereikė
tų aiškinti. Ir reikalaujant, ne
paaiškins Perkūnui kas turi jo 
pinigus, nes pats J. P. sako:

“Kas toji Bendrovė, kokie jos 
mieriai, kokie jos veikimo bu
dai, nors parašyta, iki šiol ne
paaiškinta. Niekas iš to būrio 
nei iš ‘Laisvės’ jau nesilanko.

Jie tol, kol dasigavo prie Per
kūno pinigų, o gavę pinigus, 
kito pasipelnimo budo nemato, 
na, ir nesilanko. Bet Perkūnas 
savo turtų neduoda naudotis 
“Laisvės” šmugelninkams. Jis 
griežtai reikalauja: “Perduokit 
juos, tai yra $400, su nuošim
čiais, Amalgameitų Unijos 54-to 
skyriaus tarybos pasiųstiems 
žmonėms.”

Tas aiškiai parodo', kad Per
kūnas neskolino ‘L.” pinigų. O 
tie šmugelninkai rėkė per sa
vo melų mazgotę ir per “Kelei
vį,” kad Perkūnas paskolino 
pinigus ir prašė išimt iš ban
ko.

Well, Perkūnas, užvertė ant 
Paukščio su visais jo graboriais 
ir redaktoriais žiežirbų tiek, 
kiek jie per savo šmugeliavimo 
laiką dar nematė. Dabar dega 
jų ne tik kepurės, bet ir kojų 
padai.

--- XXX---
Kaip tik pareikalavo Perkū

nas, kad iš V. P. išprašytų* au
kas, tai V. Paukštys tuoj “Lai
svėje” klausia:

“Kas atsitiko su mano laiš
ku? Jau antra savaitė, kaip 
pasiunčiau J. Bekampio vardu, 
kaipo sekretoriaus A. C. W. of 
A. 54 lokolo, čekį ant 49 dole
rių ir 77c.... iki šiol nei laiškas 
sugrįžo, nei Bekampis gavo?

“Kas yra, kad kriaučių rašti
nėje tokie apsireiškimai daro
si?”

Čia savos rųšies politika pa
sidaro: nuduoda, buk jis pa
siuntė Perkūnui aukas pirma, 
negu Perkūnas paprašė kitus, 
kad “išprašytų” iš V. P. esa
mas Perkūno aukas. Jeiku laiš
kas buvo apdraustas, tai V. P. 
turėjo klaust pašte kas priėmė 
tą laišką; o jei neapdraustas, 
tai kvailas dalykas klaust visuo
menės: “Kas atsitiko su mano 
laišku?” ,

O gi (atsiprašant) velnias ga
li žinot! Jeigu J. Bekampis ne- 
gavo, ttii V. T*. iic-HiuntS, p jei 

siuntė ir negavo, tai kvailai pa
siuntė.

Kaltint kriaučių raštinę, kad 
J. Bekampis negavo laiško, ga
li tik nepilno proto žmogus! 
Tuomi V. P. į vagi na kriaučių 
raštinės prižiūrėtojus.

V. Paukštys galėjo asmeniš

kai J. Bekampiu: paduot laišką 
arba čekį: abu sykiu lošia, re
petuoja ir taip susirinkimuose 
susieina. Politika aiškiai ma
tosi: V. Paukštys paskelbė at
skaitą tada, kai pasakė, kad 
“pas Perkūną daugiau nei ko
jos nekelsiu.” Ir visi suprato, 
kad ta aukų suma jau Perkū
no rankose. Bet... Vot, čia ir 
išlenda yla šimaišo: V. Pauk
štys todėl pareiškė, jog “pas 
Perkūną daugiau nei kojos ne
kelsiu,” kad koją keliant rei
kėjo priduot Perkūnui aukas! 
Dabar aišku dėl ko jis nekėlė 
nė kojos” pas Perkūną ir nėjo 
paaiškinti, kas yra ta “Darbi
ninkų Namo Bendrovė.”

Well, jeigu kas iš skaitytojų 
žinot, “kas atsitiko su V. P. 
laišku,” tai pasakykit V. Pauk
ščiui į ausį...

Beje, tur būt, į V. P. laišką 
notaras-graborius 1 .evandaus- 
kas nepridėjo stampos... O gal 
palaidojo...

—V. J. Zabulionis.

Pastabos
Iš tikrųjų, tai yra įdomu pa

siskaityti p. Kupreišio aprašy
mas “Naujienose” apie bolševi
kų “rojų”. Jis pastebi, kad at
vykus svetimšaliams į Rusiją 
“darbininkų padėtį tyrinėti”, 
tuos svetimšalius valdžios klap
čiukai nuo atvažiavimo iki iš
važiavimo “saugoja”, kad jie 
‘“nepaklystų”... — nepamatytų 
blogųjų gyvenimo pusių. Tad 
aiškus dalykas, kodėl visokios 
delegacijos, paskui sugryžę at
gal, bolševikų valdžią ir viską 
giria.

Kuomet p. Kupreišis pasako
ja tai, ką jis pats bolševikų 
“rojui” patyrė, tad už tai iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” nepraus
taburniai šitą žmogų teršia. 
P-as Kupreišis prieš išvažiavi
mą į Rusiją tuos, atsiprašant, 
“laikraščius” rėmė aukomis. 
Reikia pasakyt, kad tai iš tik
rųjų tų šlamštų peckeliai turi 
šunies akis.

Komunistai kalba apie “mel
žiamą karvutę”. Jų “melžia
moji karvutė” yra tie žmonės 
'engvatikiai, iš kurių jie šian
dien visokiais blofavimais mel
žia dolerius. Jeigu toji “kal
vutė” kada-nors “pasispardy
tų”, tai visiems lietuviškų ko
munistų komisarams priscitų 
eiti šunims šėko piauti.

Aną metą tūlas “poetas” bu
vo pasiųstas pasiieškoti “abra
ko”... Ir jis išėjęs nutraukė pas 
komunistus, ir perstatė^ jiems 
savo padėtį. Komunistai pa
žadėjo duoti jam “abrako” (ar
ba “sendvičių”), jeigu jis su
tiks jų organuose rašyti vapa
liojimus. Ir jis sutiko. Dabar 
jis kasdien jų šlamštely vapa- 
lioja kas tik jam ant seilės at
bėga, ir pasirašo K. Valiohis. 
Tędel aš— sulyg jo “džiabo”-— 
duodu jam tinkamesnį vardą, 
būtent: Komunistų Vapalionis. 
Kurie pažysta šitą žmogų, sa
ko, kad jis kitąsyk turėjęs prin
cipus, bet, nuėjęs pas komunis
tus, išmainė juos ant “abra
ko”... • r —Kalvis.

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

Mes Mokam Cash Į

$70
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State
. Bank

124 N. La Šalie Sti
Chicago, III.

Prieš City Hali
Atdara sukatoj iki 9 vakaro. 
Ncdėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
l’ancdčl. ir ketverge iki 8 vai..
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atsakymas Pusta- 
pėdžiui

skirti iš draugijinio gyvenimo. J 
Kiek gali, jos privalo dėvėti! 
madnius dailiu^ parėdus arba,I 
dar geriaus, naudotis paskiau
siais išradimais — reiškia, eiti

dienio vakarą, lai pamatysi vi
są “progresą” ir man atsakysi 
per “Naujienas”.

— Stefanija.

Graboriai

“Naujienų” No. 281-me, Pu
stapėdis, duodamas Mortai dru
skos, sakosi, kad ir jis, Pusta
pėdis, negyvenąs ant mėnulio, 
todėl žinąs ir matąs, kur gali 
būti progresas, o kur kvailos 
mados arba flaperiška epide
mija.

Morta nė nemano, kad p. 
Pustapėdis gyventų ten, kur jo
kia gyvybė negali gyventi. Be 
to, Morta yra linkusi manyti, 
kad p. Pustapėdis tiek jau pro
gų turi žinoti ir. matyti, kaip ir 
Morta. Ir ginčas eina dėl to, 
kad Morta supranta kai ku
riuos dalykus kitaip, negu Pu
stapėdis. •

Pavyzdžiui imkime žodj “epi
demiją”. Sis žodis, nežiūrint 
prie ko jį nekergtume, pasilie
ka savo vietoje kaipo tokis. Jis 
nėra kokio nors inžinieriaus 
arba architekto ar kurio me
chaniko proto ir vaidentuvės 
vaisius. Epidemija vadinama 
bet kuri limpama liga, kai ji 
staigiai išsiplečia gyvūnijos ar
ba augmenijos tarpe. Taip Mor
ta tą žodį supranta.

Tuo tarpu stailiui (madoms) 
yra'įrengti dideli ofisai Pary
žiuje, Vienoje, Perline, New 
Yorke ir kituose miestuose, kur 
vien tik rūpinamasi moterų 
puošna, leidžiama žurnalai, pa
daromos formos, ir tai daroma 
kiekvieną mėnesį. Pranešama 
vis ką nors naujo, įdomaus, 
šios įstaigos yra geros tuo, kad 
jos tarnauja kaip ir priemone 
viso pasaulio moterims suvie
nodinti drabužius dėvėjime. Jei 
dar galutino tikslo neatsiekta, 
tai visgi matyti, kad prie to ei
nama, o tai, žinoma, reiškia 
progresą.

Tiesa, kaip ir su daugeliu ki- 
’tų išradimų, dalis lieka nepri
imtina vartoti dėl kokių nors 
netobulumų. Kai kurios mote
rų drabužių madų greitai tam
pa upmirštes, tūlos gi kitos pa
silieka ilgai. Pavyzdžiui, bu
vo t/rumpos dresės, paskiau įė
jo nyadon ilgesnės, bet greitai 
ir vėl užėjo trumpų dresių ma
da. Arba vėl: pereitą metą 
buvo užėjusi .mada auginti il
gus plaukus. Mary Pickford 
parvažiavo iš Paryžiaus užsiau
ginusi ilgus plaukus, kai kurios 
paseko jos pavyzdžiu, kai ku
rie laikraščiai žadėjo net dova
nų už gerai parašytą straipsnį 
klausimu, kas geriau — ilgi ar 
trumpi plaukai?

O kas atsitiko? Pasirodė, 
kad trumpi geriau. Tai ve ką 
aš vadinu progresu.

Ponaitį Pustapėdj stebina se
zoninis moterų rūbų dėvėjimas, 
l iesa, kai kas darosi ne taip, 
kaip mums norėtųsi, ne taip, 
kaip išrodo kad turėtų darytis, 
Sakysime žiemą, kuomet, rodo
si, galėtų rogėmis važinėti, tai 
važinėjama ratais. Moterų gi 
drabužių mados kartais neata- 
tinka sezonui dėlto, kad Ameri
kos bizniai nepaprastai sparčiai 
lenktiniuodami priveda prie to, 
jog juo ankščiau pagaminama, 
tuo greičiau ir brangiau par

kuodama, o kuomet laikas butų 
jau dėvėti, tai negali gauti. 
Taigi, kaip matai, pone, čia nie
ko bendra su kaklų purvinamu 
nėra. Dėlto ir progresuoja 
prekyba.

Veido grimavimas jau nuo la
bai senai madoje. Tečiaus 
švarioms moterims netik kad 
jis nekenkia, bet dar suteikia 
patraukiančios grožės. šiaip 
ar taip — turi gerai nusipraus
ti, žinoma!

čeverykų kulnis dėlto, kad 
jos Pustapėdžiui nepatinka* 
niekas tur būt nekirs. Kas gi 
butų, kad moterys šliurėmis de- 
vėdų arba vyriškais batais? Be 
to, tokie parėdai, kaip čeveri- 
kai, skrybėlės ir kiti drabužiai, 
eina sulig laikinų madų ir mo
teriškės privalumu yra nesi-

su progresu.
Pagalios p. Pustapėdis mato 

tiktai moterų blogąsias puses 
tame, kad jos tuo puošimus! su
jaudina vyrus taip, jog tūlos 
moterų turinčios 5 vaikus, o 
septynius tėvus. Well, gaso 
dujos yra geras daiktas, galima 
išvirti valgyti arba blynus iš
kepti. Bet galima ir žmogų 
nutroškinti. Tai daugiausia 
priklauso nuo to, kokiose aplin
kybėse gyvename.

Rusijoje negraži moteris tu
ri badu mirti, jei komisarams 
nepuola į akį. Pustapėdžiui, 
matoma, patiktų tokios mote
rys, kurios taukuotu kvartuku 
muses gaudo, bet turi daug 
proto. Todėl jis taip pasiry
žęs ant žūt būt sukti progreso 
ratą atbulon pusėn. Dieve 
tamstai padėk ! Morta.

Del Dr. J. Basanavi
čiaus atminties

J jo laidotuvių apeigas Vil
niuje nuvyko būrelis Lietuvių 
iš Kauno; jie atstovavo Lietu
vą. Jaunuomenės atstovas prie 
kapo Basanavičiaus pasakė ši
taip: panašiai kaip buvo Kris
taus kapas viduramžių karžy
giams, tai Basanavičiaus kapas 
okupuotame Vilniuje yra tas 
oats mums lietuviams dabar. 
Tie nuoširdus jaunuomenės žo
džiai sujudino visus liūdnos 

‘ceremonijos dalyvius. Del naujo 
Basanavičiaus kapo sujudo visa 
Ii tuvių tauta ir Vilnius mums 
dar brangesnis tapo. Lietuvos 
valdžia, stovėdama tautos sar
gyboje, deda visas pastangas 
mums Vilnių išvaduoti. Bet 
koks tai sunkus uždavinys! 
šiandien dėl Vilniaus visas pa
saulis sujudo. Bet klastingas 
lenkas ir čia bandys pasipelny
ti. Juk Basanavičius neapleido 
Vilniaus iki paskutinės savo gy
venimo valandos. Jis mirė už 
Vilnių.

Adomas Jakštas, Lietuvos ra
šytojas ir poetas, sveikinda
mas Dr. Joną Basanavičių su 75 
metų sukaktuvėmis, yra šiaip 
išsitaręs: “Tu sulaukei gražaus 
ir garbingo jubiliejaus, teduo- 
la tau Dievas susilaukti dar 
linksmesnės iškilmės — Vil
niaus grąžinimo Lietuvai.” Bet 
Basanavičius mirė, kaip žino
me, 16 d. vasario 1927 metais 
Vilniuje, ir savo mirtimi uždė
jo mums šventą pareigą atva
duoti Vilnių. Jo brangus moks
liški rinkiniai, palikę Vilniuje, 
tegul skatina mus ir ateinan
čias kartas toliau arti Lietuvos 
kultūros dirvonus.

Statomas jam paminklas Vil
niuje tebutia mums įkvėpimo 
šaltiniu kovoti už Lietuvos tei
ses prie Vilniaus — už sujung
tą Lietuvą. Todėl dabar mes 
čikagieciai neturime liktis pas
kutiniųjų eilėse: mes privalėtli
meni atritinti tam paminklui 
kertinį akmenį. — P. žad.

Dar “druskos”
Atsakymas tam žmogui, kuris 

taip labai susirūpinęs mote
rų dresėmis. %
Dresė trumpa, sako Pustapė- 

dis. Aš visai blogo dėl to ne
matau. Ale kaip atrodo vyras, 
iš kurio kišeniaus kišo munšai- 
no bonka, kai tas vyras gatve 
eidamas geria? Ar tai geras 
progresas?
Ar geras “progresas” yra,, kai ( 

šventadienio rytą vyras paairė-i 
do švariais drabužiais, o vaka- i 
re atrodo jau kaip galvi jelis:i 
purvinas, apsispiaudęs? Ar tai! 
progresas?

Moteris turi laiko barbernė-1 
je sėdėti ir plaukus taisyti, o j 
vyras neturi laiko barzdos nu- ’ 
siskusti, ba nespėja įeiti ha-, 
man ir, žiūrėk, jau bunka ran
koje mieruoja. 'lai irgi tur būt 
progresas?

Nueik tamsta ant Auburn 
avenue, tarp 3-1-tos ir 35-tos 
gatvių, šeštadienio arba sekma

Garfield Park
Garfield Parko apielinkėj yra 

dvi vaikų draugijėlės. Viena 
“Ateities žiedo”, o kita Gar
field parko vaikų draugijėlė. 
A. ž. V. D; yra globoje bolše
vikų. Mokytojauja ip-lė šidiš- 
kiutė-Getling. O G. P. v. d. glo
boja patys tėvai. Mokytojauja 
p. Kastas Gaubis. Pastaroji 
draugijėlė yra skilusi iš A. ž. 
v. d. Priežastis skilimo buvo ta, 
kad mokytojas A. Stulga atsi
sakė mokinti vaikus interna
cionalo ir kitų revoliucinių dai
nų ir pats rezignavo.

Nebolševikuojantys vaikų tė
vai, dažinoję Stulgos rezignaci
jos priežastį, sušaukė tėvų su
sirinkimą, pakvietė patį Stulgą 
ir sutvėrė draugijėlę vardu: 
Garfield Parko Vaikų Draugi
jėlė.

Metus ar du ją mokino A. 
Stulga. Pernai mokino žemiaus 
pasirašiusis, o šį metą ją mo
kina K. Gaubis. Pernykščias 
mokytojas kalbėjos su vaikų 
tėvais dėl sutvėrimo SLA kuo
pos, prie kurios ir vaikus gali
ma butų prirašyti. Tuo tikslu 
buvo pakviesta vietos organi
zatorė M. Kemešienė lapkričio 
26 d., Madoro Svet.

Garfield Parko vaikų drau
gijėlė turėjo vakarą su progra
mėlių. Buvo dekliamacijų, pia
no solų, dainų solo, duetų, 
kvartetų ir choras. Viskas iš
ėjo pagirtinai. Programe daly
vavo ir Manikų duktė, rodos, 
Sofija. Dainavo solo. Matomai 
apie tą pačią draugijėlę kalba 
ir Juozapata Manikienė ir Re
porteris. Man rodosi, kad J. 
Manikienės pusėje yra tiesa.

Garfieldparkiečiai, nusikratę 
bolševikų globos, vargu norės 
ir SLA 36 kp. globos. Jie gali 
sutverti stiprią SLA kuopą iš 
suaugusių vietos gyventojų ir 
vaikus ten prirašyti, nes spėkų 
turi į valės ir tvarkytis moka, 
ką pilnai įrodė tvarkydami Gar
field Parko pašalpinį kliubą ir 
Garfield Parko vaikų draugijė
lę.

Kastas Gaubis labai yra tin
kamas tokioms draugijėlėms 
mokytojas. Gerai mokina pianą 
skambinti, dainų ir t. t. Vaikai 
ir jau paaugėję berniukai ir 
mergaitės jį gerbia. Ta yra 
brangiausia mokytojo ypatybė. 
Veliju Kaštui ir jo vedamai 
draugijėlei geriausios sėkmės.

J. Grušas.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai ;
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS
DR. MARGERIS

3421 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 8483

Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

S, D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojas
2314 W 23rd PI. 

Chilajro. III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

zgiau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby-

> stės.
OFISAS:

668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted S’t.
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

P. S. Turiu pripažinti p-iaiĮ 
Manikienei tiesą, kai ji praneš j 
šė “Naujenose”, kad Garfield 
Parko Vaikų Draugijėlė gyvuo
ja jau geroką laiką. Skaitau 
taipgi pareiga atsiprašyti ir at
siprašau p-ios Manikienės dėl j 
mano rašyto atsakymo į jos j 
pastabas. —Reporteris.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p, p.

' KŪGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

i Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

'» Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

i ~ K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Kooin 1012 

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

Bridgėporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietą nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

PRANEŠIMAI
Dr. J. Basanavičiui paminklo pa

statymo reikalu kviečiamas viešas 
susirinkimas Lietuvių Auditorijoj 
ketverge, gruodžio S d., 7:30 v. v.

Visi išrinktieji šiam tikslui orga
nizacijų delegatai arba valdybų nariai 
kviečiami atsilankyti. Vilniaus lietu
vių veikėjai prašo mus prisidėti prie 
pagerbimo atmienties to garsaus 
musų darbuotojo. Kaip ir kokiu bu- 
du tą galėsim atlikti ir bus šaukia
mo susirinkimo tikslas.

M. Vaidyla, 1. kom. sekretorius....

SLA. 36 kp. priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienyj, seredoj, 
gruodžio 7 dieną, 8 vai. vak., Mildos 
svet., 3110 S. Halsted St.

Visi nariai prašomi dalyvauti šia
me milingo, nes bus nominavimas į 
SLA. Pildomąją Tarybą, rinkimas 
kuopos valdybos ir kiti svarbus 
klausiniai. M. Vaidyla, sekretorius

Roseland. Gruodžio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Im- 
provemant and Benefit Kliubo prieš
metinis susirinkimas. šiame susi
rinkime bus renkama valdyba, ir 
įvairios komisijos. Taipgi bus įvai
rių raportų ir bus svarstoma nauji 
reikalai. Visi nariai būtinai atsilan
kykite. Dabar sekretoriaus antra
šas toksai: Jonas Tamašauskas, 61 
E. 103 Place.

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus priešmetinis susirinkimas 
įvyks anlradienyj, gruodžio 6 d., 
1927 m., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijos salėj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai pribukite laike, ran
dasi daug svarbių reikalų dėl svar
stymo. Taipgi bus valdybos rinki
mas dėl sakančių metų. Kviečia

A. Bugailiškis, rast.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiginto, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedčlioj 1O iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwo:>d 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
i

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: , 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Jei abejoji apie savo akis, eik pas1
Dr. A. R. BLUMENTHALį 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 EaSt 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 2Q metų

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH ,
3464 South Halsted Street

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

Res. 3201 South Wallace Street.
Telephone Republic 0083

Dr. V. 6. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Valandos nuo 9 iš ryto iki 8 vakare 

Cor. Rockvvell St.
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas - ■ • 
4729 South Ashland Avenue, 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 pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ 2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčlioj pagal sutartį

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 1

JOHN SMETANA, 0. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 

Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue 

TeL Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto
1 nuo 6 iki 9 vai. vak.

Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 
Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 

Nedėlioj nuo 9:30 iki tl v. dieną.
Phone Canal 0523

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

i Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Me3 išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- 
kci i*cii s

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusio instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu, Mokslas 
baigtas bus pripažintas svarbiausių 
universitetų Chicagoj.

Phone Van Buren 2130

Ros. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS 

. Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų i

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
' Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

Cor. VVashington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
(Juozas J. Grišiv.s) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Bouievard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų_ 
Vedėjas visų teisių

Namų Telefonas Pullman 6377

Phone Victory 4952
MRS. A.* JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

„ Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresneą darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
įMechanikos pamokos ant kosrumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Ųarbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.

SCHOOL
1507 W. Madison Street 

FEbERAL AUTO ENGINEERING

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

•Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Viršui Universal 
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

MBS. K. SIEDL1NSK1ENĖ 
AKUŠERKA

Seniau gyveno Town o f Lake
1549 So. Paulina St.

Dąbar persikėlį į Brighton Park 
4108 So. Francisco Avė.

Tel. Virginia 1829

■ Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 t 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 91E1

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 pc piet, 7—8 vakare.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.'

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

DR. HERZMAN I
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. ■ 
' kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
l akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 

i sius metodus X-Ray ir kitokius elek- 
; Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
i 1025 W. 18th St. netoli Morgan St.
i V a 1 a n <1 o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

Šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLA 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ 

Visą d»eną 
Ltarninkais, Sercdomis, 

Ketvergais ir Pėtnyčioms 
Tel. Armitage 0908

SOUTH SAIDE-J 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nelei, nuo 10 iki 12 dieną 

i lies. Telephone P Juza 3200

Miscellancous
_ ____________Įvairų s

24 Menesiai Išmokėjimui 
Įvedam namų apšildymą, plumbin- 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO. 
4518 Gottage (irove 

Tel. Dreyel 3407

KRAUTUVIŲ F1KCERIAI 
Grose? nių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, K^n- 

' džių, Bckemių, Mu- 
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street.

(Cuntmued on page 6)
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Misccllaneous Financial
FinanNai-I’aakoloK

(Continued from page A)
KAM turit šalti šią žiemą, men 

įvesime namų apšildymą be jokio 
Imokėjimo ir į' 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu ąpšildymas. Apskaitliavi- 
mas dykai. 221 E. 77th St., arba 
Tel. Triangle 8234.

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 melams $30 

$1000 metams $60 
Nerokuojarn už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION' 

11 So. La Šalie Street 
Central 2665

Help Wanted— Female
Darbininkių Keikiu ___

REIKALINGA moteris dirbti vir
tuvėj, restauracijoj už pagebininkę, 
1338 W. 59th St. ___________

REIKIA merginos namti darbui, 
i Stanley Yuška. 6241 S. State St. 
i Englevvood 8193,

iš

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

> PARSIDUODA 4 kambarių furni- 
šiai labai pigiai. Greitam pardavi
mui. Frank zajauskas, 1444 — 51 
Avė., Cicero. Tel. Cicero 147.

Real Estate For Sale 
Nantai-žeini Pardavimui

NIEKO ne|niokėjus mes pastaty
sime ant jūsų loto 5 kambarių muri
nę rezidenciją už $5400, nieko 
mokėjus. Mokėkit kaip rendą.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali- 

ti 2 flatus, tiktai $5,200;

JVESKTT elektrą Į savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso 

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinant $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RUBIN BROS
NAMŲ STAl'YTO.i

415d Archer Avė.
Tel l.afayeO .<0o—«7>u

Uhiciuu

ELECTRIC KON’I .. \KiORlU
Seniausias iš lietuvių, kur dued- 

užganėdinimą. {vedam elektros dr& 
tus. motorus, taisom elektros reik 

menys, tikėenus ir t L
W. P. Stephan Electric Co., (not ia«
2522 So. Halsted St., Ch>cag<

Phone Victory 7452

Bridgeport Painting
& Hąrdvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČ1ON1S, Sav.

PLUMB1NGAS ir namų ap
šildymas. Neveik nieko įmokė
ti, 2.metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMBING CO.
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

LIETUVIAI, kam iums šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvešime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdara vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 — 
tų. ABBOTT 1_________
HEATING SUPPLY CO., 5201 
Grand Avė., Berkshire 1321.

ai, iki 1 po pie- 
PLUMBING and 

W

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir Žalias, slate dengtas, vi
nys ir cementas, $2 roleliui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

173!) So. Halsted St.
Clncaj’o, III.

Financial
Finansai-Paskoloa

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Tclephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

IR
Mes

Mes
Jius

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingų asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai

$800 grojiklis pianas, 100 ro-
lelių ir cabinet, .......................... $160

$700 grojiklis pianas, gražus, $80 
Baby Grand pianas, visai nau

jas, ...............................................  $225
Visokių Victrolų ........     $5

Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 j

SAMPELINIAI rakandąi 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas, 
niatrasai, springsai, visoki rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė.

Vurn. Co.i Išmokėjimais arba 10% Buvos Kan""e F
pigiau už cash

Tie instrumentai yra visi geri ir 
pilnai garantuoti. Mums reikia vie
los ir turime tuojau iškraustyti ta- 
vorą.. Atdara vakarais iki 9 vai.

Eng,lewood Piano 
iiouse

6512 So. Halsted S t.

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi-
labai pigia kaina. Pasimatykil 

su mumis pirmiausiai
INDtJSTRIAL I.OAN SERVICE

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė..

Kampas Hermitage Avė. , ... A ...
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver- į Dilius. Amerikoj.
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro Reikia mokėti lietuviškai ir

turėti norą dirbti.
Jei ’jųs tiksite tam darbui | 

mes jums nurodysime kaip bu- j 
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. ‘
Rn^nlnnd Motnr Car Co maurai, $10. coxweKosciana iviotoi cai uo., . pusryčių se'tai $10> 4 
10857 Michigan Avė.

Mes perkame 
Lietuvos įfonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

DIRBTUVIŲ DARBININKŲ, $15 
i savaitę. Lovų taisytojų, $65 Į rhė-■ 
nes}. Virėjų, $25 j savaitę. Virtu-1 
vių pagelbininku, $16 j savaitę. Mo
tera į mašinšapius, $15, $18 į savai-

1 tę. Drill ir punch press operator-1 
kų, $18 Į savaitę.

Taipgi dabar turime ir kitokių 
darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted Et., 2nd floor 
kampas 42nd St.

ne|- ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
____w__ ______  ___r ___ Visi įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- 
vėliausios mados Įrengimai ir darbas mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
garantuotas, šaukit šiandie. Pensą- EVERGREEN REALTY CO . 9201

1 4 1 ro rtAiH IT i* A... A 7OOASo. Westem Avė., Tel. Beverley 7330 
.Pastatysim ant jūsų loto be Įmo- 
'kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 

KAS ieškot bargenų Marguette j namą.__________
Park kolionijoje, štai yra pas mus į ______
45x125 lotas prie Marųuette Road,' Tin.iv.Ao pirkinys, munius, pečium 
su visais improvementais, apmokė- šildomas namas, 2 krautuvės ir 4-7 
tas, greitam pardavimui kaina tik kamb. flatai. Rendų, $4,032 į metus.

Ponrlool Q Izui'nn

Lotas ant 69th St. prie Campbell $21,500. Priimsime n^rus morgičius 
Avė. su visais improvmentais ap- 1 1‘ nAA *" 1 1

įmokėtas. Kaina $1850.
Kampas 72nd ir Maplevvood Avė. 

83x125. įmokėti $3000. Kaina $6500.
Rezidencijos lotas ant Washtenaw

eolą 4158 ar 3012 N. Lotus Avė., 
5200 West.

TIKRAS pirkinys. Mūrinis, pečium

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. 
OTTO WITTBOLD NURSERY, 6758 Avė. arti 71 st St. Del greito parda- 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172. vimo $1550. ;ua -p

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot-J 
■kas nuo 25 iki 40 centų; inayško-1 

A TJT? T Tf'Vn AO OACTTTT AZA/T A C į OČS 1,000 yU 1 (I U 10 iki 3 O Cdltų.,APRUBLŽIUOrAS PASIUIjYMAS. 4’ajpgj vj)nonęs skiautės audeklų, | 
Bargenas už cash, nauji rakandai ins kelnaitėms, dresiukėms ir 
sandelyj parduosim už 40c ant dole-. |nmberdžiakiams. Nepraleiskit pro- 
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parIo- gOS| Atdara kasdieną ir vakarais, o 
ro setai taip pigiai kaip $10. $lo0 j sekmadieniais po pietų, 
vvalnut valgomo kambario setas, $50, > 1; SFI FMONAIčIA
5 šmotų vvalnut miegruimio ..., 
$95, kaurai, $15. Coxvvell krėslai, $25, 

Y", 1 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va
karo. Dykai dastatymas. COLLINS. 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

vimo $1550.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė. 

Republic 5550

PARDAVIMUI gražios 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar- 

Box 1009

Randasi, 5436-38 S. State St. kaina
i,500. Priimsime gerus morgičius 

ir kiek cash už $6,000 equity. H. J. 
Colman and Co., 129 E. Pershing 
Rbad, tel. Boulevard 7769.

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 

iį vakarus nuo Manheim Rd., geras 
^pirkinys už $2400, cash. Imkit 
; Westcnester “L” iki Bellwood Avė 
stoties. W. • S. BOOLS CO., Phone 
Bellwood 4818.

; Į? X l< I P )N Ą Įpl Ą
setas, |504 w. 33rd sVprie Normai Avė., J)a Pho"enBeverly 7900. Jei atsineši- 1179.

■ 1 te ši skelbimą nuliesime $250 pigiau ------Chicago, III.

Atsakančiame r
Sandelyj ! 

Rankandai ir Kaurai
JŪSŲ KAINA 

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir 
parloro setai, $45 ir daugiau.

i 126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio' 
i valgomo kambario setai, $35 ir dau-' 
■ giau. z ...................

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir
jus galit^uždirbti 'gerą'mok^stį.^Meš Imiegruimio setai. $40 ir 

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau. ' ,

1 75 Cowell ir šiaip pavienių krės- ■ 
lų $5 ir daugiau. : tuvių apielinkėj

REIKIA VYRŲ 
Maloniam ir lengvam darbui kur

V. J. v... K. U. ,

išmokiname savo darbininkus. Paty- ua^aV.‘, 
rimas nereikalingas. Atsišaukit šian
die pas

MR. COSTELLI 
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

cottages, PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major 'Avė. Palisade

Rūbai ir kailiniai Vi«Wj, 4/2 uiu.
Pirkit Weiser budu, tiesiai iš 126 minutės važiavimo 

dirbtuvės ir sutaupykit tarpininko Į <4°, netoli mokyklų ir bažnyčių, 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai i Atsišaukit į 
už išlaidas. Northern seal kautai 1 , Naujienas
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 1-------------------------------------- -—
kautai $65 ir daugiau. Atsilankvkit, 

VVEISER FU R CO.
19 S. Wells st., rm. 403

_ | NAUJAS 19 apartmentų namas,
TURĖKIT nuosavą namą, tiktai pasirinkimas North Side apielinkėj, 

: $395 Įmokėti ir $35 į mėnesj, geroj i namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
j vietoj, tiktai 2Mj bloko nuo stoties,! 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas

$1000 CASH 
Nupirksite modernišką

o nuo stoties, 17 apartmentų, .1 ofisai, spaniskas 
iki vidurmies- bungalow, Edgebrook Manor, 400 

akrų farma į Taylor, Wis., 2 lo
tai į Niles Center, 2 lotai North- 
brook, 1 lotas 2140 S. lloman Avė. 
Mainysitn į tą ką jus turit.

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na- 
presuotų Inns> parinkfoj apielinkėj.

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai

PARDUODU bučernę, grosernę;1 
t rokas, ledų mašina. Man nuobodu 
per 9 metus biznis. Prie Michigan 

i avė. Parduosiu pigiai, duosiu mor- 
! gičių. Tel. Pullman 4228.

.plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, ’ b
jfurnas ir pečium šildomas, 5-6 kam- PARDAVIMUI spaniškas bunga- 

medzio |0W( kampas, 50x125, Edgebrook 
kaina Manor, netoli Devon ir Forest Pre- 

’1 serve, išmokėjimais.
S. F. KOERNER

1103 Belmont Avė., Pensacola 9319

barių, yra elektra, kieto 
grindys. gerame stovyje, 
$9500 greitam pirkėjui. Didelis at
piginimas jei atsinešite ŠĮ skelbimą.

H. J. COLEMAN AND CO. 
5857 S. State St. 

Tel. Wentworth 5702

CIGARŲ, saldainių krautuvė, lie- 
.. —o----  . 1 tuvių apivimncj, parduosiu pigiai,

68 pastatomos liampos $3 ir dau- daroma geras binis, savininkas, 1846 
ATIDA LIETUVIAMS i ^TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ NA-' CanalP°rt Ave’___________________ ;

j DREIVERIAMS . , MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ KU-i „ A „„ A,„>fTTl , . . o A
Viena didelė perkrauatymo jstai- piE TURI BŪT PARDUOTI NE-1 PARDAVIMUI pool ruimio • 8x4 

|ga Chicagoj turi vietos dėl keletą I ŽIŪRINT KOKIA KAINA. ; stalas, labai gerame stovy, nebran-’
vyrų važinėtis su trokais pagal kon-, : - ;K: in i oriui 6A06 Rn Dnhnv Sf.

Central 6260 traktą. Atliekamos ir tolimos ke- 
--------------- ĮjongS Geras uždarbis tinkamiems

PINIGAI PASKOIJVI. Padarysi-1 vyrams. Jei turite $1500 ir mokate 
me 2 mažių morgičius už jūsų na- i važinėtis su troku, tai yra puiki pro- 
mą N. W. Side, nebrangiai, be įnio-1 uždirbti daug pinigų ir turėti

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
inane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820

imu, matykit mus pirma. 
ADVANCE REALTY CO., 

4916 Irving Park blvd.

nuolatini darbą.
UNITED FORVVARDING CO. 

400 N. Gre$n St. 
Klauskit Mr Braėh

Atdara vakarais iki 16, nedėlio- tfiai- 6606 So. Robey St.
mis iki 6 vakaro.

Available Storage
7732 Stoney Island Av.

ANT PARDAVIMO arba išlistavi- 
mo pilnai Įrengtas gasolin station, 
5035 So. Western Avė.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

TURIME pinigų 2 morgičiams, N. 
arba N. W. side, 4% komiso, 6% 
nuoširųčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lavvrence Avė , 
Tel. Palisade 6016.

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi pinigų • investuoti j 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 606. 
Dearborn 4646.

SKOLINAM PINIGUS
ANT

NAMŲ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PATENTAI
FRANK J. S’CHRAEDER, Jr.

. Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St.

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų 

Vakarais pagal sutarti.

TIKTAI $5 PILNAJei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 IYWAMTMACTTA
i 2!^ nuošimčio ir lengvais išmo- LbviZjrllVlllNrkVylJzA, tpU .

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryŠ. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums ‘ 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra. , 

DR. C. C. SINGLEY |

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo 
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 W. Division st.

Tel. Armitage 1199.

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas. •

20 W. Jackson Blv., 
netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 rvto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Situation Wanfed
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo — ant faunos ar
ba bile kur. Esu geras darbininkas. 
Antanas Vaitkunas, 1739 S. Halsted 
St. Box 1013.

ŠTAI DAR YRA LAI-
KO, UŽDIRBK $100

EXTRA PINIGŲ

KALĖDOMS
Dirbkit tik savo Liuo- 
same laike. Tas jums 
NEKLIUDYS dabarti
niam jūsų užsiėmime. 
Darbas malonus ir ge

ras.
ATSIŠAUKIT ŠIANDIE
Ofisas atdaras iki 8 v. 

vakaro
MR. JAMES VERR

29 S. La Šalie St.
Room 328,

REIKALINGAS patyręs barbens, 
darbas ant visado.s 3344 S. Halsted 
Street.

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo

tų mohair setas, 7 šmotų walnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus 
ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrui
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 

pa-

PARDAVIMUI pigiai bekarnė su 
namu ar atskirai. Priežastis pardavi
mo turiu kitą biznj. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. 3339 So. Auburn Avė. i

■ pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

i MARMON WAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas geras biznis. Pigiai, 10722 S. 
Michigan Avė.

Farms For Sale
Ūkiai PardavimuiRAKANDAI nauji ir vartoti.'

Duofold setai $95, walnųt mieg-
Imnimin ąptns $79 kaurai vai- Chicagos, namas, barne ir tt., kaina imtumio setas, Kaulai, vai | $12.000, cash $5000. Tel. Austin
gomo kambario setai, pianai, 3074.
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE
5929 So. State St.

111. 80 akrų farma, 54 mylios nuo

Real Estate P'or Sale
Namai-ženie Pardavimui

TIESIOK AUKAVIMAS

REIKIA agentų pilnam arba pu
sei laiko gali dirbti. Geras 
n i s.

J. G. KATOSKY 
5221 So. Halsted Ct.

Chicago, III.
Ryte nuo 8 iki 9, vakarais 
iki 9. Nedėlioms nuo 9 iki

mokes-

nuo 5 |
3 p. p.! Atdara

Furnished Rooms
KAMBARIAI rendon vyrams su 

ar be Valgio. 1823 Canalport Avė.

Musical Instruments
Muzikoa Instrumentai

MAN reikia pinigų tuojau, parduo
siu savo Schumann Grojiklį Pianą, 
su suoleliu ir voleliais už $65 cash. 
MR. JARTZ, 2918 Mihvaukee Avė., 
1-os lubos.

MES TURIME 
savo sandėlio departamente 
10 upright pianų po .... $27 
10 fonografų po .......... $12
Atsišaukite ir pamatykit! 

tuos bargenus 
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

$750 vertės grojiklis pianas už 
$110. Koreliai, benčius, cabinet.

6136 So. Halsted St.
j_

$300 vertės Kimball vargonai tik
tai $35 cash.

Atsišaukit
6136 So. Halsted St.

2 šmotų parloro setas, $25, 
2 šmotų prikimštas setas, $20' 
Lovos, $2 
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabinet, $5 ir daugiau je statys naujus namus. 
Victrolas, $5 ir daugiau 
Kaurai, $2 ir daugiau 
Pastatomos liampos $3 

daugiau
4 kambarių rakandai, $189 
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai, Bufetai, 

Congoleum patiesalai, $4 ir 
daugiau.

SCHWARTS BROS. 
STORAGE 

640 E. 61st St. 
Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

sis 45 pėdų lotas prie lalinan 
: Avė., tiktai biskį į šiaurę nuo 
Marųuettte Rd., šioje ayicjinkė- 

! ■ • \ ' Visi
į įrengimai yra ii* apmokėti, įskai- 
! tani gatves. Savininkas turi 

ir tuojau parduoti šį lotą, 
greitam pirkėjui, $3500.

MR. CURTIS

Specialis Bargenas 
Veikit Tuoj

Tiktai trys yra likę ir juos 
greit parduosime. Mes nuleisi- 
me daug pigiau, jei jus su sa
vim atsinešite šį skelbimą. Vei
kit greit, nes jie bus par
duoti greit. — Nauji 5—6—7 
kambarių rezidencijų namai, 
presuotų plytų, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomi, 
2 naturalėš ugnavietės, viena 

! skiepe, kita frontiniąme kam
baryje. Tile stogas, uždaromi 
porčiai, Frigidaire ledaunė, 
franeuziškas pleisteriavimas, 
gražiai padabintos, vieno karo 
presuotų plytų garažas, lotas 
50x32, kaina $13,500, tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendą. Kaip i 
ten nuvažiuoti. Į vakarus nuo 
VVilmctte Lake Avė. iki \Vag- 
ner Road. Wagner keliu į šiau
rę iki namų arba 
Boad iki1 Lake Avė., 
į rytus iki Wagner 
kui Wagner Road į 
namų. II. F. RITTER and CO., 
VVagner Road, Glenview, Ilk, 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

BARGENAS ir lengvos išly- 
! gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

1 išmokėjimais arba už cash. 
i Bungalow randasi Marųuette 
i Manor prie boulevarų ir gat- 
; vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

GERIAUSIS bargenas North West 
Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi- 
šaukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
Avė., Kedzie 7891.

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
šildomas, kaina $11,000, cash $1000. 
Tai yra geras pirkinys, pa.simatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

Kaina
I

II. W. Elmore and Co.
Room 348, f 

26 So. La Šalie St.
State 4648

BARGENAS
1 storas ir 3 pagyvenimų mū

rinis namas ir 3 karų garažas: 
lotas 33x125, i-----------------SINGER siuvimui mašinos, de- t TT , . , . v ,.

monstruotos ir pertaisytos, $10’ ir netoli Halsted St. priežastis par- 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi
neškit šį skelbimą gausite 2% pi-1 
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

VVaukegan 
Lake Avė. 
Boad, pas- 
šiaurę iki

5-5 KAMBARIU mūriniai bunga- 
low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace, šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,000, cash $500. 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
lei;', 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalovv ar
ba flatini namą, tik biskj Įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

PARDAVIMUI aukštos rųšies 16 
apt. jiamas North Austin, vienų me- 

j tų senumo, 8 kalų garažas, lotas 
j 90x152, gerame stovyje, viskas iš- 
renduota, įplaukų $12720.00, kaina 
$85,000, cash reikia apie $15,000.

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak Park Avė., O. P. 

Phone Village 7500

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
GARAŽUS, porčius, cementinius 

Salytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969. ,

5429 S. Ashland Avė.
Arctic Construction Co.

General Contractors

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas opartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina 853,000, priimsiu lotus kai
po jmokėjimą. Mes pastatysim bun- 
galovy, 2 flatų namą ant jūsų loto 
irba 'musu loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit ši skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

$250 pigiau jei jus veiksite tuo
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga- 
low tuojau. Jus galite kraustytis Į 
vieną musų puikių bungalovv, kurie 
randasi netoli Marųuette Manor, o 
kitus mokėti kaip rendą. Tai yra 

vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. Tik $200 Įmokėti. Phone Hem- 
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

low tuojau.

1 O iželių oaLaiao, aiiu.i -—h . .
randasi ant 59 St P^ki proga jums apsigyventi lietu- IcUiUclbi unv oi. rln-frilfto vietm mnkeiiis rendą

davitno, liga.
Atsišaukit greit. <
J. SINKUS AND CO 

6959 S. Halsted St.BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti. frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, liampos., 

iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- si kambariai dideli ir šviesus, 
age, klauskit MR. IRVING. čium šildomi. Viskas naujai
------------------------------ ____________ i puota ir išmalevota, elektra, 

-------------- ‘-transportacija.
Matykit

MR. SAWICKY, 
210 W. 50 St.

1 fl. dėl raktų

Ateikit tuojau
Gražus 3 ir 4 kambarių apart- 

Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj Į metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi- i.x r .. .... --- I .... . r.. . • ....... .... pe_
deko- 
gera i

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE

Frieze parlor setas ..........
Mohair parlor setas ..........
Walnut miegruimio setas
Walnut valg. kamb. setas
šešių tubi/, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų, apskritų kaurų 
$5.25.

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.50 I
$62.00 i
$45.00
$45.00

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

| Apžiurėkit tuos flatus MUSŲ KOSTUMERIAI

NORWOOD PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų, 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., netor 
Ii Devon. Vieta netoli šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 3 blokai nuo 
Norvvood Parko stoties, prie North 
VVestern geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milwaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė- 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Western Avė.
Ravenswood 3069—019G

8.

tuojau.
ŽIŪRĖKIT, Už $200

5 kambarių medinė rezidencija, 
j naujai malevota ir dekoruota, lietaus 
lašų vana, skalbiniams closet’as, fur- 
nas šildomas, 3 karų garažas. Kitus 
po $45 Į mėnesj, kaina $5600, savi
ninkas

3012 Lotus Avė. (5200 West) 
Tel. Pens. 4158

LAUKIA
•Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —atvažiuok —

dykai 
sveiki

Patarimai
S. J. Dargužis,
807 W. 18th St.

Canal 4960

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5% sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

PARDAVIMUI 7 kambarių, medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.


