
NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Kateteri m sesaart Matter Martk 7, Itli, ai fke Pert Dfflea Ii Ifefeli*, DU 
vndar ths Aet af Marsh 8, 1878.

VOL. XIV Kaina 3c.  

Ei etų va su
Chicago, UI. Pirmadienis, Gruodžio-December 12 d., 1927 _____ ________ No. 291

Lenkija susitaikė Genevo
Karo stovis tarp Lie

tuvos ir Lenkų 
likviduojamas

Tuoj bus pradėtos betarpinės 
lietuvių-lenkų derybos gin
čams išlyginti, neliečiant Vil
niaus klausimo

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
10. [Chicago Tribūne koresp. 
Henry Wales], — šią naktį 
prieš pat vidurnaktį, 'Pautų 
Sąjungos Taryba kaip vienu 
balsu priėmė taikos rezoliuci
ją, kuria keletą minučių anks
čiau sutarė tarp savęs Lenki
jos maršalas Pilsudskis ir Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Augustinas Voldemaras.

Tuo budu paskutinis Europos 
“karas'’ oficialiai tapo pabaig
tas.

Po to, kai buvo prieita prie 
sutarimo, kurs betgi kiekvieną 
didesnį ginčo klausimą palieka 
neišspręstą, ir jie turės būti 
abiejų valstybių tarpusavio da
rybomis išlyginti, arba Tautų 
Sąjungai tarpininkaujant, Pil- 
sudskis ir Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Zaleskis šypso
damies pasakė Voldemarui, kad 
jis esąs vyras. Ir, žarstydami 
kits kitam komplimentus, visi 
trys apleido 'Karybos sesiją.

Priimtoji rezoliucija, paskel
bus,- kad tarp Lietuvos ir Len
kijos dabar yra taika, pataria, 
kad abiejų valstybių valdžios 
suseitų kiek galint greičiau ir 
pradėtų tiesiogines derybas tik
slu atsteigti santykius ir pa
tikrinti taiką ir draugiškumą.

Pertraktacijose, kurios ėjo 
priešpietinėje Tarybos sesijoje 
paskutinę minutę Lenkija buvo 
priversta sutikti ir leisti, kad 
tam tikra Tautų Sąjungos ko
misija ištirtų vietoje Lietuvos 
kaltinimus, kad lenkai persekio
ja lietuvius Vilniaus krašte.
Vilniaus klausimas neliečiamas

Rezoliucija nusako, kad tas 
sutarimas “nieku budu neliėčia 
klausimų, kuriais abiejų vals
tybių pažvalgos visai skiriasi.'* 
'Kai reiškią, kad jis neliečia Lie
tuvos pretenzijų Vilniaus kraš
tui, kurį laiko užėmus Lenkija 
ir kuris yra visa Lietuvos su 
Lenkija ginčų priežastis.

Lenkijos kėdę 'Karybos posė
dy laikė užėmęs užsienio reika
lų ministeris Zaleskis. Pilsuds
kis pasirodė žiūrėtojų tarpe, ir 
atrodė linksmas. Jis pasakė, 
kad jis manąs, jogei rytoj visos 
bažnyčios Lenkijoj skambinsią 
taiką. Daugelis Sąjungos Ta
rybos narių vakariniame posė
dy buvo pilnais parėdniais, ka
dangi jie buvo skubotai sušauk
ti taikos rezoliucijai priimti po 
to, kai tarp Lietuvos ir Lenki
jos pagalinus buvo prieita prie 
sutarimo.

“Taika, ar karas?”
I Jet u vos-I ,en ki j os su tarimu i 

bazė buvo pasiekta rytmetinėje 
slaptoje Sąjungos Tarybos sesi
joje. Slaptam posėdžiui pra-

“Jei taip, tai aš telegrafuoju į 
Varšuvą instrukciją, kad visose 
bažnyčiose Lenkijoj iš džiaugs
mo giedotų “Te Deum”, pasakė 
Pilsudskis.

Kai buvo sutaria, kad karo 
stovis turi būt likviduotas, juo 
kad du Tautų Sąjungos na
riai negali i pasilikti vienas an
tro priešai,' Pilsudskis pakilo 
iš vietos ir savo užsienio minis- 
teriui Zaleskiui pasakė:

“Man nebėra reikalo čia il
giau būti. Susitaikymo detalius 
diskusuoti palieku jums.”

Lietuvos diktatoriui pareika
lavus, kad Tautų Sąjunga ga
rantuotų Lietuvos saugumą, 
Pilsudskis atsakė, kad jis esąs 
pasirengęs pasirašyti nepuolimo 
sutarti.

Voldemaras nusmurgęs 
po taikos su Lenkais
GENE V A, Šveicarija, gruod. 

11. [Chicagos Tribūne koresp. 
Henry WalesJ. — Augustinas 
Voldemaras, Lietuvos diktato
rius, po vakar padarytos taikos 
su Lenkais šiandie atrodė, nu. 
smurgęs ir pasi mist iškas.

Jis tvirtina, kad dabartinis 
režimas Lietuvoje pasitiksiąs ir 
toliau, nežiūrint, kad karo sto
vis su Lenkija ir panaikintas, 
kcl pagaliau busią padaryti su 
Lenkija traktatai ir sutartys.

“Aš nežinau, kada prasidės 
derybos su Lenkais, bet ligi ne
bus pasirašyta konvencija, mu- 
;ų santykiuos^ nebus nė kokių 
atmainų,” pasakė Voldemaras.

Tautų Sąjungos 'Karybos se
sija baigsiŠ ryloj.

Kasyklų viešpačiai 
atsisako tartis

| darbo departamento pakvieti
mą konferencijon atsakė ne
turinčios reikalo su unija kal
bėtis

PITKSBURGH, Pa., gruod. 
11. — Washingtono vyriausy
bės pagaliau daromas žingsnis 
bandyti sutaikinti minkštosios 
anglies kasyklų savininkus su 
streikuojančiais nuo praėito 
balandžio angliakasiais vargiai 
begu duos kurių nors vaisių.

Darbo sekretorius Davis bu
vo išsiuntinėjęs laiškus visiems 
minkštosios anglies kasyklų sa
vininkams ir angliakasių unijos 
vadams, kviesdamas laikyt atei
nantį antradienį [rytoj] bend
rą konferenciją Washingtone 
ir, kartu su darbo departamen
to atstovais bandyti prieiti prie 
susitaikymo.

Kai ktirie kasyklų savininkai 
sutiko konferencijoj dalyvauti, 
tečiau Pittsburgli Coa] kompa
nija, didžiausia pasauly minkš
tosios anglies gamintoja, ir 
Pittsburgh Terminai Coal kor
poracija, antra didžiausia šiame 
krašte anglies kompanija, pra
nešė. darbo sekretoriui, kad jos 
konferencijoje nedalyvausian
čios. Jas, be abejo, paseks ir 
kitos didžiulės kompanijos,1 ir 
taipjau nedalyvaus.

Abidvi įvardytos kompanijos 
savo atsakyme pareiškia, kad

sidėjus, Pilsudskis, sėdėdamas 
už stalo priešais Voldemarą, 
staiga pasilenkė į jį ir striukai 
griežtai paklausė:

jos nematančios reikalo ir ne
turinčios ko su angliakasių uni
ja kalbėtis ar derėtis. Jos nie
kad , nebemokėsią Jacksonvil-

“Tai kaipgi? Taika, ar ka- lės sutarties algų,
ras?”

Voldemaras, žiūrėdamas tie
siai į akis Pilsudskiui, atsakė:

“Taika!”,
Voldemaro atsakymą Tary

bos narsiai priėmė katučių plo-
jimu.

Senatas ims tyrinėt 
Hearsto sensacijas

Komisija kvos kaltinimus, kad 
Meksikos prezidentas papir
kęs keturis J. V. senatorius.

WASHINGTONAS, gruodžio 
11. x Del Hearsto laikraščių 
paskelbtų tariamai slaptų Me
ksikos valdžios dokumentų, ku
rie turi neva parodyti, kad da
bartinė Meksikos valdžia, ku
rios prieky yra prezidentas 
Calles, esanti piktas Jungtinių 
Valstybių priešas, senatas va
kar nutarė padaryti tardymą. 
Tam tikslui tapo paskirta se
nato komisija iš senatorių 
Reed’o (Penu.), kaip pirminin
ko, Jonės (Wash.), Johnsono 
(Calif.), Robinsono (Ark.) ir 
Bruce (Md.)

Komisija tyrinės ne visus 
tuos tariamus dokumentus, bet 
kaikuriuos jų, būtent tuos, ku
riais Hearsto laikraščiai rem
damiesi kaltina Meksikos pre
zidentą Callesą, kad jis papir
kęs, ar bandęs papirkti, ketu
ris Jungtinių Valstybių senato 
narius, davęs orderi sumokėti 
jiems viso labo $1,200^000.

Kuriuos senatorius Meksikos 
prezidentas turėjęs papirkti, 
Hearsto laikraščiai nesako, ir 
senato komisija turės tatai iš 
Hearsto iškvosti.

Proponuoja tarptautinį 
aviacijos kongresą

WASHINGT()NAS, gruod. 11. 
— Prezidentas Coolidge prapo- 
nuoja laikyti Washingtone atei
nančių metų gruodžio mėnesį 
tarptautinį civilės aviacijos 
kongresą ir parodą. 'Kuo butų 
paminėtos dvidešimt penkerių 
metų aeroplano išradimo sukak
tuvės.

$125,000 UŽ ŠUNĮ

LOS ANGELES, Gal., gruod. 
11. — Vienas turtingas North 
Ilcllywoodo žemininkas, Fred 
Cyųiacks, pernai nušovė šunį 
“Reter the Grcat”, krutamųjų 
paveikslu žvaigždę, šuns savi
ninkai, Ed. Eaust ir Ch. Drey- 
er, padavė Cyriacką į teismą. 
Dabar byla pasibaigė. Aukštes
nis teismas nuteisė kaltinamąjį 
sumokėti šuns savininkams 125 
tūkstančius dolerių nuostoliui 
atlyginti.

$2,000,000 aviacijos stotis
PITTŠBUiRGH, Pa., gruod. 

11. — Prekybos rūmų komisija 
pasiūlė miesto tarybai suma
nymą įsteigti Pittsburghe avia
cijos stoti už 2 milionu dolerių.

Du laivyno oficierai užsimušė
INDIAN HEAD, Md., gruod.

11. Automobiliui, kuriuo jie 
smarkiai lėkė, kelis kartus ap
sivertus, užsimušė laįvyno ofi
cierai Leland James ir Frank

kaip kad Munson. Nelaimė atsitiko neto-
butinai reikalaujanti unija, juo 
xad, nežiūrint streiko, jos šian
die turinčios pakankamai nelini
jinių darbininkų, dirbančių nuo 
20 iki 33 nuoš. pigiau, ir ang
lies išleidžiančios nė kiek nema

li nuo miestelio.

NEW YORKAS, gruod. 11 — 
Nusišovė Moore C. Tussėy, 48 
metų amžiaus, leidėjų Holt and

žiau, kaip kad prieš streiką. Co. firmos narys.

[Pacific and Atlantic Photo 1

Mrs. Genevieve Paddleford iš 
Šalinas, Calif., buvusi žmona 
trijų milionierių, kuri pateko 
nuo 1 iki 10 metų Californijos 
kalėjimai! už vagystes sankro
vose.

I

Suomų kabinetas 
rezignavo

FLLSINKIS, Suomija, gruod. 
11. — Seimui' atmetus vyriau
sybės pasiūlymą muitų 1928 
metams mokesnių klausimu, 
piemjero Tannero kabinetas at
sistatydino.

Žiaurus įstatymas prieš 
svetmoteriavimą

KAIRAS, Egiptas, gruod. 11.
Egipto spauda ir visos mo

terų organizacijos pakėlė 
smarkų protestą dėl pasiūlyto 
drakoniško įstatymo projekto! 
prieš svetmoteriavimą. Einant 
to įstatymo projektu, kurį da
bar parlamentas svarsto, kiek
vienas vyras, tėvas, brolis, sū
nūs ar giminaitis gali užmušti 
moteriškę, sugautą gulinčią su 
svetimu vyru, o taipjau be jo
kios bausmės baimės gali už
mušti ir jos sugulovą.

NELAIMĖ GELEŽINKELY

2 lenkai užmušti, 5 sužeisti 
traukiniui užgavus autą

* DUNKIRK, N. Y., gruod. 11. 
— Greitasis Twentieth Century 
traukinys užgavo netoli nuo čia 
automobilį, kuriuo važiavo sep
tyni vieno lenkų choro nariai. 
Du jų buvo vietoj užmušti, 
penki baisiai sužeisti. Nelaimė 
atsitiko per stiprią sniego aud
ra, v

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

s Bendrai gražu ir mažumą 
šilčiau; vidutinis vfc,
jas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 33* F.

šiandie saul€ teka 7:03, lei
džiasi 4:10. Mėnuo teka 7:53 
vakaro.

i

Vatikano konkorda- Sukilimo Meksikoj Gen. Čian Kaišekas 
tas su Cechais susmukimas vėl Kinų prieky

Konkordatu pabaigiami Romos 
kivirčai su čechais dėl Husso 
pagerbimo.

Kareiviai atsisakė sukilusių va
dų klausyti; 31 aukštas ka
rininkas sušaudyti.

Kinų nacionalistai išrinko jį 
vyriausiu Kuomintango ir 
valdžios galva

ROMA, Italija, gruod. 11. — 
Praneša, kad konkordatas tarp 
Vatikano ir čechoslovakijos, 
kuriuo baigiami ginčai dėl če- 
dhų iškilmingo šventimo kata
likų bažnyčios sudeginto “ere
tiko”, Jono Husso, atmintinių, 
tapęs jau beveik pabaigtas. 
Konkordatas padarytas pavyz
džiu konkordatų, kuriuos Vati
kanas yra po karo jau padaręs 
su Lenkija ir kitomis valstybė
mis.

Britų vadų debatai
• dėl Socializmo

Socialistas Ramsay MacDonald 
laimėjo ž.'jdžių kovoj su mi- 
nisteriu Churchilliu

LONDONAS, gruod. 11. — 
Tarp Anglijos finansų ministe- 
ric Winstono Churchillio iri 
Darbo Partijos vado Ramsay 
McDonaldo įvyko didelė žodžių 
batalija socializmo klausimu. 
Skaitnieningame Hardwicko 
Debatų draugijos susirinkime, 
kuriame dalyvavo britų švie
suomene, juodu debatavo klau
simą: “Kad socializmo princi
pai yra sveiki ir turi būt nuola
tos taikomi industrijoje ir val
džioje.”

“Mes atėjome ne griauti, bet 
kurti,” sakė socialistų vadas 
MacDonaldas. “Mes esame prie
šingi ne kapitalui, bet kapitaliz
mui. Kapitalas yra tik sociali
nės evoliucijos fazė, kuri pra
eis, kaip kad praėjo kitos so
cialinės evoliucijos fazės.”

MacDonaldas parodė, kad 
darbiečių valdžia buvo daugiau 
padarius krašto pramonei, nie
kad sekusi po jos dabartinė 
konservatorių valdžia. O tokiu 
darbingumu pasižymėsią ir vi
sos kitos socialistinės valdžios 
Didžiojoj Britanijoj per atei
nantį metų šimtą, kitą. “Jus 
galite manyt sau, kaip tinkami, 
bet kad socializmas sparčiai 
artinas, dėl to negali būt; nė 
jokios abejonės,” pasakė Mac- 
Donaklas.

Finansų ministeris Chruchill 
tvirtino, kad socializmas esąs 
nesutaikomas su laisve; kad 
jis pabloginąs kiekvienos kla
sės gyvenimo normas, ir kad 
socializmo teorijas vykinant 
galima esą susilaukti katastro
fos, kokios pasaulis neregėjęs, 
nes kiltų ekonominė netvarka 
ir žmonės nugrimstų į didžiau
sią vargą.

Debatams pasibaigus klausy
tojų balsai pasiskaidė į 117 už 
socializmą, 92 prieš.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 11. — Oficialiu pranešimu, 
ryšy su Gomezo-Serrano ban
dytu sukilimu prieš dabartinę 
prezidento Calleso valdžią buvo 
sugauti ir sušaudyti dvidešimt ‘ 
penki generolai ir šeši pulkinin
kai.

Pranešimas parodo, kad nors 
nemažas skaičius aukštų kari- 
ninkų-maištininkų žuvo, iš vi
sų buvusių Meksikoj sukilimų 
ir revoliucijų šis pastarasis vis 
tik menkiausias, mažiausiai ka
reivių gyvasčių prarijęs. Ka
reiviai, mat, sužinoję, kad jie 
vedami prieš valdžią, atsisakė 
savo sudilusių vadų klausyti, o 
tie, kurie iš karto buvo jų pa
klausę, netrukus dezertavo ir 
pasidavė vyriausybei.

Tai aiškus parodymas, kad 
Meksikos kariuomene yra išti
kima dabartinei krašto valdžiai, 
ir pastarosios priešininkams 
nebe taip lengva ji sukurstyti 
maištam

Francija veja laukan 
Kiny komunistą

PARYŽIUS, gruod. 11. — Ko
munistu laikraštis L’Humanitė 
sako, kad Francijos užsienio 
rėikalų departamentas įsakęs 
Kinų Kuomintango [kantonie- 
čių politinės organizacijos] sek
retoriui Europoje, Šia Ting’ui, 
išsikraustyti iš Francijos.

Trys vaikai sudegė far- 
merio namų gaisre

MOBERLY, Mo., gruod. 11. 
— Praeitą naktį gaisre, kurs 
netoli nuo čia sunaikino farme- 
rio Barney Stevenso namus, 
sudegė ir trys jo vaikai, mie
goję antrame aukšte. Stevens 
ir jo žmona, bandydami vaikus 
iš liepsnų gelbėti, patys skau
džiai apdegė. Vaikai buvo nuo 
6 iki 10 metų amžiaus.

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod, 
11. — Kinų nacionalistai savo 
vyriausiuoju vadu vakar vėl 
išrinko generolą čian Kaišeką. 
Jis padaryta’ Kuomintango [po
litinės nacionalistų partijos] 
diktatoriumi, o tuo pačiu ir na
cionalistų valdžios galva.
‘ Nacionalistai taipjau nutarė 
laikyti ketvirtą pilnaties Kuo
mintango konferenciją Nanki- 
ne tarp sausio mėnesio 1 ir 
15 d.

šioje konferencijoje dalyva
vo dvydešimt devyni centrai inio 
vykdomojo komiteto nariai, jų 
tarpe įtakingiausi partijos va
dai.

Gen. čiąn Kaišek sako, kad 
jei Kuomintango vienybė bus 
atsteigta, tai Mandžurijos ka
rininkas, maršalas (’.ang Tsoli- 
nas, busiąs išvytas iš dabar jo 
valdomo Pekino dar prieš vasa
rio mėnesį.

Turku-Persų draugiš
kumo sutartis

LONDONAS, gruod. 11. — 
Gauta žinių, kad 'Kurkija ir 
Persija pasirašė naują tarpusa* 
vio draugiškumo sutartį.

Korėjiečiai kelia riau
šes prieš kiniečius

'KOKIO, Japonija, gruod. 11.
Praneša, kad Korėjoj kilę 

didelių neramumų prięš kinie
čius. Korėjos žmonės keršiją 
dėl Kinų vyriausybes Mandžu- 
rijoj pavartotų nesenai represi
jų prieš emigrantus korėjiečius.

7 Filipiniečiai užmušti
CO'KABA'KO, Filipinai, gruod. 

11. — Susikirtime su raitaja 
policija septyni Alangkato sek
tos religiniai fanatikai buvo 
užmušti, keli kiti sužeisti.

Pečkurys užmuštas trauki
niams susidūrus

REILEY LAKE, 111., gruod.
II. — Joseph Weiman iš Dupo,
III. , buvo užmuštas, trys kiti 
asmens skaudžiai sužeisti, Mi- 
ssouri Pacific traukiniui susi
dūrus su prekių traukiniu. Wei- 
man buvo pečkurys.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Sudegė didelė krautuvė
JOLIET, III., gruod. 11. — 

Praeitą penktadienį čia sudegė 
Dinet'and Nachbour departa- 
mietntinė krautuvė. Nuosto
liai siekia apie $500,000. Ugnį 
gesinant kelios tarnautojos bu
vo nualpusios ir du gaisrinin
kai sužaisti.

OTTAWA, Kanada, gruod. 
11. Ministeris pirmininkas 
King šaukia Kanados parla
mentą susirinkti sausio 26 die-

yra trys iA daugelio kitą priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas v- pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patam avimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUC1O APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Opera
šiandien (gruodžio 12 d.) 

Puccini opera “Tostą”. Claudia 
Muzic dainuos Komos daininin
kes Hackett turės dailininko

patriotu rolę, o Vanni — Mar- 
coux policijos viršininko. Vit- 
torio Trevisan zakristijono ro
lėje parodys savo gabumus kai
po komediantas. Diriguos Gior- 
gio Polacco. Dalyvaus taipgi ba
letas su Maria Yurieva ir Vech- 
slav Svoboda. Baletui diriguos 
Charles Lauwers.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kučia

Antradieni bus pakartota Do- 
miaedti’s “Linda di Chamou- 
Hix”. Liudos rolę išpildys Toli 
Dal Monte, o Carlo Tito Schi- 
pa. Dal Monte toj rolėj Chica- 
goj pasirodys pirmą kartą, o 
<> Schipa tik kartą Carlo rolę 
C.liicngos operoj tėra išpildęs. Be 
to, dalyvaus dar Lorna Doone 
Jackson, Maria Claessens, Vit- 
torio Trevisan, Luigi Montesan- 
to, Virgilio Lazzari ir Lodovi- 
co Oliviero. Diriguos Roberto 
Moranzoni.

Trečiadienį Mary Garden iš
pildys vadovaujamą' rolę ope
roj “Louise”. Toj rolėj ji visuo
met pasirodydavo labai gerai. 
Vanni-Maroux pasirodys pirmą 
kartą tėvo rolėj. Dalyvaus taip
gi Fernand Ansseau, Maria Cla- 
tsens ir kiti. Diriguos Giorgio 
Polacco.

Ketvirtadienį pirmą kartą šį 
sezoną bus pastatyta “Rigolet- 
to”, dalyvaujant Toti Dal Mon
te, Antonio Cortis, Cesare For- 
michi, Virgilio Lazzari, Lorna 
Doone .Jackson ir baletui. Diri
guos Henry G. \Vebber. —N.

Gatvekariu streiko nebus

Chicagos gatvekariu darbi
ninku streiko, bent prieš Kalė
das, nebus. Darbininkų unijų 
ir samdytojų atstovai suliko 
palaikyti taiką kol šventės pra
eis. Manoma lečiaus, kad ir po 
švenčių streikuoti nereikės. 
Dalykas toks, kad paskutinių 
dienų darbininkų sujudimas pa
rodė, jogei jų ir samdytojų 
ginčas neužbaigtas ir kad dar
bininkai nemano ji užmiršti. 
Tatai pastūmėjo įveltus ginčai) 
asmenis stengtis susitaikyti ar
bitrai* i jos teismo pagcJba abi 
pusi kaip galima greičiau.

Nušovė.

Nežinomas piktadariu peršo
vė Ollie Hortoną ties namais, 
kuriuose jisai gyvena, būtent 
adresu 1916 Keyslone avė. Per
šautasis dirbo Edison Com- 
momvealt kompanijai. Kiek lai
ko atgal buvo nušautas tos pa
čios kompanijos samdinis Roy 
Flynn, irgi dėl nežinomos prie
žasties. Horton mirė.

Šaltis areštuotas

Policininkai suėmė paskilbu- 
aj soutsaidėje tapo areštuotas 
saliimc, prie So. Hermitage ir 
50-tos gatvės. Pas šaltį rasta 
$9,000 pinigais ir čekiais. Jokių 
kaltinimų jam policija nedarė.

Sustabdyk Pavojingą
kosulį

kosulį kol jis išsivystė j ką 
Severą’* Cough Bal
sam yru vadovaujan
čios gyduolės per 48 
metus, greit prašalina 
kosulį. Malonios ir 
autrios kūdikiams ir 
uaugusiems.

Sustabdyk 
norą paveji m

VEDAS

siaiid e. Gaukit Se
verais Cough Balsam, * 
23c. arba 50c. savo 
vaistinėj.
W. F. SEVERĄ CO. 
Geda r Rapids. Iowa 
Šuo krutinės ir gal- 
zos slogų vartokite 
Severą’* Cold Tablets

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

(Feljetonėlis)
metą valgysime šližikus 

prie vieno stalo jau didesne 
šeima. Iki šiol kūčių diena bu
vo branginama tik katalikų, vie
na, todėl, kad laukiama užgim- 
siant kūdikėlio, o kita — kad 
tai yra diena, kurią musų pir
masis tėvas, Adomas, gimė.

šiemet tečiaus katalikai tu
rės susispausti arba reikės pa
didinti stalai, daugiau iškepti 
šližikų, daugiau avižų kisieliaus 
užraugti, daugiau aguonų pie
no, ožkos pieno ir, žinoma, Die
vo piragų.

Dalykas toks, kad ir mes, ko
munistai, rengiamės kučiavoti. 
Mes turime visą tai, ką turi 
katalikai, bet ne tą patį. Tai
gi greičiaus teks vieniems ku
čiavoti prie vieno stalo galo, 
o antriems — prie kito.

Kadangi musų batitiška (vieš
pats) Leninas aziatains spėjo 
pridaryti daugiau stebuklų į ke-, 
*etą metų, negu Dievas visaga
lis į tuksiančius; kadangi Le
nino dūšia jau yra nesuskai
toma daugybę kartų pasirod
žiusi kaip didelis, senas vyras, 
ju barzda, tai vėl kaip kudi- 
kis; ir kadangi jis kiekvieną 
pasirodymą ką nors išmintingo 
pasako, kaip ir katalikų stebuk- 
’adariai kad padarydavo, — 
ai reikia pasakyti, kad jis yra 

artimas katalikų šventiesiems 
ir nei biskį neprastesnis, jei ne 
geresnis, už pirmuosius.

O kad Leninas pasirodo, ta
tai patvirtina toks išmintingas 
:r didžiai patikimas laikraštis, 
kaip “Vilnis”, kuri visus ste
buklingus Lenino pasirodymus 
papasakoja, idant žinotų ir tin
kamai atiduotų jam garbę lie
tuviški aziatai.

Taigi skirtumas tarp musų, 
ai yra komunistų, ir katalikų 

visai mažas. Todcl reikta tikė
tis, kad katalikai ir mes, lie
tuviški aziatai, kūčios dienoje 
galėsime šližikus prie vieno sta- 
o į burną šaudyti.

Kas be ko: skirtumų tarp 
ių ir musų yra, bet tai vis men
ki skirtumai.

Mes žinome, jogei katalikai, 
)asiremdami senovės žydų raš
tais, tiki, kad Dievas sutvėrė 
Adomą, ipusdamas jam dvasią, 
Rojuje. Adomas nežinojo, kas 
vra gera, o kas bloga. O jei 
r butų žinojęs, tai nejaugi su 
Dievu butų, ėjęs į diskusijas? 
Sovietų Rojuje nebuvo iš ko 
nudaryti. Tat mes tą faktą pri
pažįstame ir nekaltiname Ade
no. Ale vėliau, kaip žinote, Die
vas pa vėlė Adomą, išlaužė vie
lą springsą iš jo locno šono ir 
jadarė Jėvą. Tada jau atsirado 
Ivi žmogystos ir jau buvo ga- 
ima laivo pradėti organizuoti 
lovietai. Natūralu, kad Adomas 
.u Jėva pasiskelbė pirmaisiais 
komisarais. Bet Adomas su Jė- 
/a, nusižengė Dievo diktatūrai; 
kaip kad šiandien Trockis su 
finovjevu nusidėjo Stalino dik
tatūrai. Todėl Dievas išbraukė 
i uos iš partijos, kaip kad Sta- 
inas išbraukė iš partijos Troc
kį ir Zinovjevą. Dievas tarė 
Adomui: valgysi prakaite duo
tą. Gal teks ir Trockini su Zi- 
lovjevu valgyli duoną prakai
te, kaip kad Adomui. Kaip ma- 
'ote, paralele katalikų ir mu
sų, t. y. komunistų, tikėjimo 
vra labai artima. Ale ir tai ne 
viskas: Dievas vienas išvijo 
iu. Kitaip sakant, Dievas pa
naudojo diktatūrą. šiandien 
Stalinas vienas pasielgė taip 
)at su dviem — Trockį u ir Zi- 
novjevu.

Bet užteks kalbėli apie Die
vą ir Adomą. Pažiūrėkime į Lep
ūną. Leninui, tiesa, jau nebe
buvo reikalo naują Adomą 
tverti, nes buvo pakankamai iš 
ko senus Adomus pataisyti. Be j 
to, ir pats Rojus jam pasirodė' 
ne labai tinkama vieta ekspiri-

mentams. Todėl jis panaudojo 
tam tikslui Rusiją, kaip pla
tesnę vietą, negu Rojus. Ot, ir 
visas skirtumas.

Tiesa, Lenino ekspirimentai 
nepavyko. Kupreišis, sugrįžęs iš 
Rusijos, pasakoja, kad ten, tai 
yra Sovietų Rojuje, sunku gy
venti, kad ten pilna ištvirkimo, 
kad komisarai riejasi ir pjau- 
jasi tarp savęs, kad tūlose vie
tose ir vanduo sūrūs nuo su
plaukusių į jį žmonių ašarų. 
Taip jis pasakoja.

'Bet mes netikime toms pa
sakoms. Mes tikime Lenino ne
klaidingumu, jo šventumu, jo 
dieviškumu, kai kad katalikai 
savo Dievu ir Adomo likimu. 
O jei ir klystume — kas iš 
to?

Juk ir katalikų Dievas apsi
riko. štai reikėjo jam Adomą 
išvyti iš Rojaus, štai ir kata
likų tarpe ne viskas gerai. Ir 
juose ašaros liejasi, ir juose 
pilna visokių visokiausių ydų. 
Bet ir jie tiki savo Dievu, jo 
neklaidingumu, kaip mes Leni
nu.

Reiškia, skirtumo tarp jų ir 
musų visai mažai, ir todėl kū
čių mes galime valgyti prie vie- 
no su jais stalo, nors, ir prie 
kito galo.

— Gvaizdikas.

Town of Lake
■f---------

Atvyksta Chicagon
Grįžta Amerikon pp. Petro

nėlė Petkunas, Antanas Petku
mis, Stanislava Niukštaite.

Išvažiavo iš Bremeno gruo
džio 2 dieną, New Yorke bus 
11 dieną gruodžio, o ChicOgoje 
laukiama jų gruodžio 13 dieną.

P-lės Niukštaitės laukia jos 
motina, p-nia Marijona Presbis, 
gyvenanti 6425 So. California 
avenue, o pp. Peiktinų laukia 
Ciprijonas Zaturskis, 4512 So. 
Wood st.

Visi keliauninkai atvažiuoja 
per J. J. Zolp agentūrą, 4559 
So. Paulina str. — Rep.

Gausite per nosį
Oi kaip gerai avelę piauti, o 

dėl to, kad ji tyli. Kas kita su 
kiaule: ši žviegia kaip pašėlusi 

ausys gali plyšti.
Laikraščių reporteriai ir 

korespondentai, kurie, abelnai, 
usideda vien tik iš vyrų, la

bai panašiai daro. Jie nuolatos 
rašo apie moterų reikalus, apie 
jų veikimą, praneša ir tuomet, 
kuomet nereikėtų pranešti, ir... 
'•odosi, turėtų savais reikalais 
rūpintis, kurių tiek daug turi. 
Ale jie bijo, kad negautų nuo 
kokio diedo per nosį. Tai ve ko
lei jie mažiau rašo apie vyrus, 
o kiša nosį į moterų reikalus. 
Jie, matyt, yra tikri, kad mo
terys, kaip tos plaunamos ave
lės, tylės, ar apie jas gerai ra
šysi, ar blogai.

Moterys, argi mums ne gėda 
aip apsilęjsti? O kad jie niesu- 
auktų! Mes mokame plunksną 
vartoti, o jei ne, tai išmoksi- 
ne. Bet už kiekvieną užpuoli- 
ną turi gauti per nosį.

Daugiausia jie rašo apie sur- 
naiz paros, jei mes k,am nors 
arengiame ar nuperkamo ką. 

\agi kas čia blogo? 'teisybė, 
•alėtame sutverti kokią labda- 
ingą draugiją arba prie bent 
u>kics jau gyvuojančių prisi- 
lėti ir tokia pat energija, drą- 
i, pasišventimu pak varžyti biz-, 

v’crius, kad jie išmestų po pen 
kinę, bet...

Bet, ar manote, kad tos ko-■ 
ūktos ir parengimai ir pelnas, 
is minų vargšių labui? Ar ma-i 
n1/'. ka'l pianą, forničius ir! 

šitokias įtekamas mums reik-1 
icnis jie nupirks? Never!
Tote pat, liesa, ir bučeriai 

ickcnčia musų purių, bet mes 
jiems užtai biznį darome. Tai 
kas kad jie duoda mums po vie
ną biedną penkinę, bet mes 
jiems visas padarome. Ką jau 
Čia ir kalbėti. Jie tik linkę mu-1 
sų paslaptis išduoti dcl to, kad ; 
-nes tylime. Bet dabar jau gau
site per nosį. — Morta.

P. S. Neduok, Dieve, tokią 
smarkią moterį už pačią ture-i 
ti! — Vienas Reporterių.

CHICAGO STATIONS TODAY
CHICAGO STATIONS TODAY 

570k—KYW-KFNX—526m.
9:30 a. m.—Market reports (servee 

repeated every half hour to 3. 
o’clock).

10:55—Time signals: weather.
12—Musical program.
2— Health talk.
5:30—Market; sports news.
6—Uncle Bob’s children’s program.
6:30-8—Rmy program.
8-11—Musical program.

620k—WCFL—484 m.
10 a. m.—Municipal program.
12—<Organ reųuest concert.
5—Organ recital.

670k—WMAQ-WQJ-—448m.
6:30 a. m.—Setting-up exercise.
7:30—Morning worship ’
9:05—Public school program.
9:45—Overture hour; trio.
11—Home economics; musical pro- 

ram.
1>—Noontime melodies; fanu talk. 
1:45—Musical program.
2:45—4Exercise; pianist; talk. t
3:15—French lesson.
4:15—Y. M. C. A. program.
5— Topsy Turvy time.
6— Organ recital; orchestra.
7— Musical program; musical calen- 

dar.
8— 10—Goluinbia chain program.
10-1—Orchestra; songs.

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest.
10— .Home inanagcincnl; shut-in 

program.
11— Mae Sattley’s lialf lionr; reacl- ings.
12— Ghildren’s story period; con

cert.
2:30—Beeitai vvomen’s club; or

chestra.
t—Orchestra; ensemble.

5— OOrgan recital; time signals.
6— Punch and .Indy; markets; con

cert.
7— Ensemble; New York program.
8:30—New York musical program. 

gram.
9:30—Musical program.
10— Feature; Sam ‘n’ Henry; mu- 

sic • box.
11— Popular program.

770k—WBBM-W.ĮBT—3»9m.
11 a. m.—Busines directory.
į—Dance program; pianist; songs.
3— Sports review.
5— Organ. t
6— Cello recital; orchestra; songs.
7— Trio; orchestra; organ.
8— Artist recital; tenor.
9— Dance program.
10— 12—Dance program.

980'k—WHT—306in.
10 a. m.—>Wonien’s hour; pianist;

alks. *
12— Organ; ram netį's; markets: 

vreąther.
1—String trio; tenor; pianist; 

sports.
STATION OUTSIpE CHICAGO

8—KFUO (550), St. Louis—Address
8—KTHS —780), Springs— 

Spirituols.
8—WHK (4130), Glėcel and— 

Orchestra.
S—WHA (980), ’l'r^y—Address.
8—WJZ (660), Ne\V York— Two 

pianos, to WHAM, WJR, KDKA.
8—W0R (710), Nevvark—Cohimbia 

netvvoik.
8—WOI (1130), Ames, Iowa— 

Musical.
g_WFG (1100), Atlantic City— 

String band.
8—WSOE (U10)t Milwaukee— 

Dance music. '
8—WCM (890, Nashville—Orchestra.
8:15—WEMC (620), Berrien 

Springs—Dialog.
81:15—WLW (700), Cincinnati— 

Feature.
8:15—Wos (830), Jefferson City— 

Farm school. /
8:30—KTHS (780), Hot Springs— 

Philosopher.
8:30—‘WEAF (610), New York— 

Party, to WW.J, \ WTAM, WSAI, 
KDS, WH0, W0W, WCC0, W0C, 
WDAF, WSM, WGN, WTMJ.

8:30—WJZ (660), New York— 
Entertainers, to WHAM, KDKA.

8:30—WJAY (1320), Cleveland— 
Trio.

8:30—WPS (1100), Atlantic City— 
Concert.

<)—KAM (760), Shenandoah—Little 
Symphony.

9—KO A (920), Danver—Program.
9—<KTHS (780), Hot Springs— 

Orchestra.
9—WFAA (550), Dalias—Quartet.
9—WHAZ (980), Troy—Orchestra.
9—WJZ (660), New York—Dance 

band.
9—W0R (710), Newark—Columbia 

network.
9—W0S (880), Jefferson City— 

Musical.
9:15—KPRC (1020), Houston— 

Concert.
9:30—WEAF (610), New York— 

Moon Magic, to WWJ, WH0, 
WEBH, KSD.

9:30—WDAF (810), Kansas City— 
Concert.

9:30—WHK '(1130), Cleveland— 
Orchestra.

9:80--WJR (660), Detroit— 
Orchestra.

9:30—WLW (700), Cincinnati— 
Vocal.

9:30—WRC (640), Washington— 
Syncopators.

9:30WSM (890), Nash vile—Frolic.
9:80—WTAM (770), Cleveland— 

Orchestra.
9:30—W0W (590), Omaha— 

ProgTam.
9:30—WSAI —(830), Cincinnati— Orchestra.
9:30—WTMJ (1020), Milwaukee— 

Frolic.
9:40—WEMC (620), Berrien

Springs—'Program.
Tuesday, December J 3

.. 245.8B—WEVD—New York City .. 
— 1220 KC.
(Dėbso stotis)

1:00—Specht Hour.
2:00:—Lydia Mason, pianist.
2:15—Mary Browne, contralto.
2:30—Dr. Charlotte Pekary, German 

poets.
2:45—Mary Browne, contralto.
3:—-Lizetta Braddock, soprano.
3:15—A. Berg, violinist.
3:30—Mrs. Julia Blasgow, Topics 

i n Brief.
3:45—Lizetta Braddock, soprano.
4:00—A. Berg, violinist.
4:15—Lillian Dublin, soprano.
4:30—Winifred Harper Cooley, 

Problerh Drama.
4:45—Norman Allen, baritone.
5:00—'Lillian Drucker, pianist.
5:15—Variety Boys, violin and .

piano, populor numbers. '
5:45—Ray Porter Miller, coloratura 

soprano.
9:00—Debs Trio.

9:15—Elsie Gluck, Labor Talk.
9:30—Porter Hugh Reed, tenor, 

Scotch songs.
9:45—Debs Trio.
10:00—Meriel Nejdą, liTench songs.
10:15—Debs Trio.,„ ...
10:30— Arthur W4hbk1nd, baritone.
10:45—Edythe Ashauer, pianist.
11:00—Orphean Dance Orchestra.

Wd(fnesday, December 14
245.8 M—WEVD—New Yofrk City
24'5.8 M—.WEVD—New York City 

(Dėbso stotis)
1:00—Specht Hour.
2:00—Joe Zimmerman, piano.
2:30—«Else Kestell, Lieder.
2:45—American Laboratory Theatre.
3:00—Sol Baroff, violinist.
3:15—Else Besteli, Lieder.
3:30—Fedro Fernandez, Spanish

Ii te ratu re.
3:45—Annie Lee, pianist.

4:00—Gerald Felgar, tenor.
4:15—Conservatory of Musical Art.
4:45—Dorothea Cordley, mezzo 

soprano.
5:00—Michel Ingerman, pianist.
5:15—Dorothea Cęrdley, mezzo 

soprano.
5:30—String Quartet.

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATĄ
Daleidžiant mums išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes.
Turiin 67 metą patyrimą.

Ofisai svarbesniuose miestuose
Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERM1N ATOR CO.
208 N. Wabash Avenuė \ CENtral 2777

Phorie Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

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

/ 
CHICAGO OBAL COTATe GOAf>O

< COOK COUNTY REAL BSTATE BOARD
CHICAGO BOARO OF ŲNDERWRITE«S

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

čia gausit gerų patarnavimą ((įsakančių žmonių ir žinovų savo
| srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti* savo reikalus su 

šia įstaiga
Jų kainos yra žemos dclto, kad ją biznis yra didelis.

TIK TURĖK LOTA, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO
DAMOKĖJJMO. NAUDOKITĖS PROGA!

.....................................    —- ■■■. 7 ■■ ... 4p:-.L--T- -................  ,........... ’J

Specialiai Naujienų Skaitytojams

IR DYKAI DEED

Nesiųskit pinigų 
—Tiki atsiųskit 
kuponų dėl

Už gražų lotą, 28x130 pėdų. Viso kaina • 
už šį lotą su kuponu tik $47

Sąlygos: $1 įmokėti ir $2 į savaitę
Nesiųskite pinigų tik alsiiiskilv žemiau talpinamą kupon:) dcl 

aplikacijų blankus ir pi’nų informacijų. Jums už lai nebus jokios 
atsakomybės.

šiai yra jums proga įsigyti puikų didelį lotų dar iki šiol ne
girdėta kaina—$47, labai pigiomis kainomis—$1 įmokėti ir $2 j 
savaitę, ši žemė randasi labai parankioje vietoje,—puiki Irans- 
porlacija iki vidurmiesčio, ši vieta turi puikią ateitį dėl Amerikos 
piliečių.

Taipgi title Insurance vertės iki $300 yra visai dykai. Taipgi 
dykai deed ir tas jums nekainuos nei vieno cento. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust Co.

”šiųŠkit"šita"kuponą " "
Atsiųskit kupono šiandie dėl aplikacijų blankų ir informacijų. 

NAUJIENOS, ltox 1012 
Gerbiamieji: Malonėkite atsiųsti man aplikacijų blankų ir pilnas 
informacijas kaslink $300 Title Insurance Policyy ir Deed, kas 
yra visai dykai prie loto už $47, kurį galima pirkti išmokėjimais 
$1 įmokėjus ir po $2 į savaitę.

Vardas .............. ......................... Adresas .........................................

Miestas . . ..............................  'I'clefoiias ................................
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lupk, supjaustyk riekutėm, ko
kio 1/|. colio storumo, pavilgink 
piene, ir apiberk miltais, kepk 

I karštuose taukuose, paduok 
I karštus.

met pavargę. ' * 
gamintas maistas 
rus maistas - * ’ 
gų atkratyti nuo to maisto.

Netinkamai pa- aliejaus dėmių. Galima tą tar- 
---- j arba ne.šva- pintoją vartoti be jokio pavo- 
gal bile kokį žino- jaus. Keikia padėti šmotą bal- 

-------- j to, švaraus audeklo, arba suge- 
(FLIS.). 'riamą popierą po dėme, ir rei-

SUTIK KALĖDAS SU MUZIKA

PONŲ SRIUBA

kvorta pieno.
šaukštas sukapotų svogūnų 
šaukštu tapiokos (minute
Tapioca)

i/o šaukštuko druskos
1 3 šaukštuko pipiru
2 šaukštuku sviesto

puoduko tarkuoto sūrio
2 šaukštu sukapotų petruškų.
Virink svogūnus ir pieną dvi

gubame puode. Pridėk tapio- 
ką, druską, pipirus ir virk 15 
minutų. Nuolat maišyk.

Pridėk sviestą, sūrį ir petru- 
šką ir virk pakol suris nebus 
ištirpęs. Paduok su krekėsais.

1

KEPTA VERŠIENA SU 
TOMATŲ DAŽALU

plona riekutė žalios veršie 
nos 
šaukštukas 
kų 
šaukštukas 
šaukštukas 
ruškų
puoduko b 

pinių
1/3 šaukštuko druskos
1/3 šaukštuko pipirų.
Apipjauk veršieną ir padėk 

ant lentos; pakepink svogūnu.: 
svieste arba taukuose, pridėk, 
duonos trupinius ir petruška > 
ir pakankamai 
viskas laikytus

Mišinį uždėk 
suviniok ir su

sviesto ar tau

1

3184 U

ba siūlu suveržk. Apibark tru
putį su druska, pipirais ir mil
tais. Padėk puodan, ifžpilk % 
puoduko karšto vandens ir 1 
šaukštą sviesto. Kepk karšta
me pečiuje 35 iki 45 minutų. 
Padėk ant torielio, apiberk ka- 
potom petruškom ir iš šonu už- Į 
dėk virtų perkoštų tomatų. Ga
li paduoti kartu ir virtas 
ves

COTTAGE PUDINGAS IŠIMTI TAUKŲ DĖMĖS

bul-
arba makaronus.

BULVIŲ SALATOS

kvorta šaltų virtų bulvių 
svogūnas, smulkiai supjau 
stytas
šaukštuko druskos

Sukapotų petruškų
Į/o puoduko prancūziško da 

žalo iš acto, alyvos, druskos, etc.
Supjaustyk bulves plonais 

šmotukais, pridėk svogūnus, su 
dėk likusius ir išmaišyk. Pa
duok ant salotos lapų, apiberk' 

įsu paprika ir kapotais kiauši-j
kapoto svogūno j niais.

kapotų

1

KEPTOS MOKKVOS
trr

vandens idant 
krūvoj.
ant veršienos, 
pagaliukais ar

1 puodukas miltų
1/2 puoduko cukraus
Vį; šaukštuko druskos
2 šaukštuku baking pauderio gu materija skalbiama 
V2 puoduko pieno
1 kiaušinis
2 šaukštai tirpyto sviesto.
Persijok kartu sumaišius mil

tus, cukrų, druską, baking pau-
■

įplaktus kiaušinius ir sviestą.
Gerai išplak ir kepk karštamo 
pečiuje 20 minutų. Paduok su 
šokoliado, arba vaisių dažahi.

Išimti tauku dėmes pasinau*
dok sekančiais patarimais. Nu
trink taukų kiek galima ir jei-

j V ,WB*k**’ViVVLnU)

Iškalbk šiltame vandenyje 
daug 1muilo, gerai trinant 

dėmėtą dalį. Jeigu mat __  ___
negalima skalbti tai vartok tau- chaniškai 
kų tarpintoją, kaip tai, “carbor 

paskui supilk pieną, gerai terachloride”, kurį galima pirk išims 
ti bile aptiekoj ir yra vienas i 
geriausių tarpintojų taukų ir są

kia vartoti kitą švarų audeklo 
šmotelį dėti talpinto ją ant dė
mės. Išimant dėmę nuo spal
vuotos materijos patartina var
toti tos pačios materijos šmote
lį. Reikia lengvai trinti dėt 
mėtą dalį ir nuo vidurio prade-' 
ti trinti. Jeigu dėmė purvuota, 
tai reikią išplauti nuo kitos pu-*, 
sės, kad purvai nusiplautų me- 
______ i ir nebūtų įtrinti į 
materiją. Jeigu šis būdas ne- 

dūmę arba jeigu dėmė 
yra didelė tai geriaus valyti vi- 

(FLIS.).

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.

ŠOKOLIADO DAŽALAS 
PUDINGUI

1 uncija kartaus šokoliado
2 šaukštu sviesto
1/2 puoduko karšto vandens
•/2 puoduko cukraus
1/2 šaukštuko vanillos.
Ištarpyk šokoliadą dviguba -1 

me puode, pridek sviestą, iš-
| maišyk, ir pilk išlengvo vande- ’ 
i nj, paskui dėk cukrų; duok už- Į 
I virti, nemaišyk, pridėk vanillę! 
I ir truputį druskos, 
į karštą ant pudingo.

) Nodning Comnares 
\ vith freih. 
Vful-cream milk!

Komiški Rekordai A. Vanagaičio:

išvirtas, šaltas 
i pailgus šmotukui;, 

pienan, ir apiberk su 
Kepk ant karštų tau-

Supjaustyl 
morkvas 
Įmerk 
miltais,
kų ir pakepinus pakol neparu 
paduok karštus stalam

JELLY ROLL

Varto!

PRANCŪZIŠKU BU DU PAKE-.
PINTI SVOGŪNAI

Paimk didelius svogūnus, nu-

ri

t

r .^*;
3173

2812

3098

3175. Jauninanti suknelė. Galima: berniukams, 
siūdinti iš bile kokios materijos. Su
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3184. Visai naujos mados sukne
lė. Galima siūdinti iš bile kokios 
materijos. Sukirptos mieros 
18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

3188. Elegantiška ir paprasta suk
nelė. Tinka pasiūti iš lengvo mar
go šilko, dabar labai madoje arba iš 
lengvo aksomo. Sukirptos mieros 16 
ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. ,

2812. Namie dėvėti suknelė. Prak
tiška ir lengvai pasiuvama. Sukirp
tos mieros 18 metų, taipgi 36, 38, 
40, 42, 46, 48 ir 50 colių per kruti
nę. 36 mierai reikia 2% yardų 40 
colių materijos ir % yardų skirtin
gos materijos.

2051. Lengvai pasiuvamas žiurs
tas. Didelės, vidutinės ir mažos mie
ros. Vidutinio ūgio moterei reikia 
2 yardų 36 colių materijos.

3180. Jaunai panelei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 me
tų. 8 metų panelei reikia 2 yardų 
40 colių materijos.

8098. Mažam berniukui rūbelis, 
lengvai pasiuvamas ir visuomet išro
dyt geriau jeigu matutė pasiūdins 
savo rankoms. Bus pigiaus ir il- 
giaus dėvėsią ir genaus atrodys. 
Sukirptos mieros 2, 3, 4 ir 5 metų

16 ir

4 metų berniukui rei
kia ll/s yardų 32 colių materijos, 
kelnaiteins ir % yardų 36 colių skir
tingos materijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No---------- —
Mieros .......................per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vai it)

2
1

kiaušiniu
puodukas cukraus 
šaukštai šalto vandens 
puodukas miltų

11/2 šaukštuko baking pav.- 
derio

1/2 šaukštuko druskos.
Jelly vartok tokią, kokią tu- 
arba, kurią geriausiai mėgsti, j 
Atskirk trynius nuo baltymų,Į

išplak trynius, pridėk cukrų ir 
iš lengvo pilk šaltą vandenį, 
nuolat plakdama.

Persijok keletą sykių sausus 
pridečkus ir dėk prie kiaušinio Į 
trynių po truputį pamainant su Į 
išplaktais baltymais. Išpilk ■ 
ant pailgios. bleties ir kepk r.e| 
karštame pečiuje 15 minutų. į 

: Dėk ant drėgno abruso apipiltoI 
smulkiu cukrum. Nupjauk! 
šiurkštus kampus, aptepk su I 
jello ir suvyniok pakol dar ne-j 
atšalo.. Jeigu kepsi nedidelio.! 
bletoj, bus lengvinus suvynioti. Į 
Pjaustyk riekėm ir paduosi 
lan.

KORNŲ IR RYŽIŲ
DUONA

b

3

st

puoduku kornų miltų 
baking paude-

druskos

pieno

16071F 
16O72F 
16073F
E4237
E4475
E4535
E4646
E4716
E4916
E7092
E7395
E7616
E7868
E7869 

16004F 
16006F

Kalvutė ir Doleris
Sharkey Daina ir Munšainukas.
Reikia Tept, Dalis I ir Reikia Tept, Dalis IT.
Jonas Šmikis Keliauna Namon ir Maušiaus Kelionė. 
Girtuokliaus Mėtavonė ir Pasakos ir Stebuklai. 
Jaunavedžio Pasiskundimas ir Pas Tardytoją. 
Naujas Kareivis ir Dainininkas pas Profesorių. 
Laiškas Nuo Barbutės ir Derybos 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.
Jonas Mokina Kariauti ir Pas Fotografą.
Dykai"Nieks Neveža ir Kas Bus* Be Degtinės.
Sibyro Nelaisvėje ir Lokacija Iš Biblijos.
Iš Virbaliaus į Kauną ir Kelionė.
Lakūnai ir šokikai.
Futbolas ir Dzimdzi-Drimdzi.
Esu Ant Šio Svieto ir Gėriau Dieną, Gėriau Naktį.

šaukštukai
rio
šaukštukas 
kiaušiniai

21,4 puoduko
4 šaukštai tirpyto sviesto
1 puodukas virtų ryžių
Sumaišyk ir persijok sausus 

pridečkus. Pridėk prie pieno, 
sviestą ir gerai išplaktus kiau
šinius, paskui sudėk sausus pri
dečkus prie pieno, ant galo ry
žius. Kepk paplokštoj, išsvies- 
tuotoj bletoj — apie 30 minu- 
tų.

Šeimininkėms 
patarimai

VYŠNIOS IR PIENAS

pienu, 
sunka 
pienu, 
pavo-

Daug šeimininkių tiki, kad 
kombinacijos — žuvis su 
vaisiai su pienu, vaisių 
su pienu, vyšnios su 
agurkai su pienu — yra
jingos sveikatai. Bet papras
tas žmogus gali juos visus val
gyti be jokių blogų pasekmių. 
Tik reikia atsiminti, kad turi 
būti gerame padėjime ir tinka
mai pagaminta, ir žinoma mo- 
deratiškai valgyta ypatingai 
agurkai ir vyšnios, žmogus 
netur būti per daug pavargęs.

Paprasta nuomonė apie pienų 
su rūgščiais vaisiais arba vaisių 
sunka paremta faktu, kad pie
nas surūgsta kuomet vartoja
mas su rūgštumais. Nekaltin
kime patį maistą, bet geriaus 
persivalgymą ir valgymą kuo-

DOVVMAN’S Pienas yra taip 
*-* riebus — kaip smetona nu
griebta nuo karvių pieno. Ir 
šviežias— dastatomas prie jūsų 
durių natūraliame stovyje, pil
nas smetonos, kiekvieną dieną. 
Jis turi tokį skonį ir grynumą 
kas padaro tikrai geriausiu pie
nu rinkoje-
Tiktai šviežias, buteliuose pie
nas gali turėti tokį gerumą. Tik
tai šviežias, buteliuose pienas 
yra toks, kaip Gamta reikalauja. 
Ir nėra jam pavaduotojo. 
Pradėkit vartoti Bovvman’s Pie
ną šiandie. Tiktai telefonuokit 
į arčiausią dastatymo stotį /arba 
užsisakykit nuo musų pieno iš- 

i važiotojo.

D Al R.Y COMPANYMilK/
Per 52 metus yra vadovaujamas ryšyje

Radio Del
Tai yra dovana, kuri duos 

džiaugsiu?
Visą ką jums reikia padaryti 

— nueiti Į bile krautuvę, kuri 
garsinasi šiame puslapyje ir iš
sirinkti sau Radio Setą — Kalė
doms jus turėsite savo namuose 
muziką, kuri groja, kalba ir 
dainuoja.

Visuomet apsimoka skaityti 
Naujienų skelbimus.

Kalėdų

61002F 
16034F 
16035F 
16036F
16045F

16058F 
16060F

E4273 
E4362 
E7025 

16009F 
16010F 
16012 F 
1601GF 
16023F 
16037F 
16038F 
16040F 
.16041F 
16044F 
16048F

16068F
16067F

E2225
E2226
E7394

E3188
E3191

16075F

E7603

16000F
16029F

16031F 
16032F

16046F

16054F
16056F 
16074F

E7256 
16024F 
16025F

16026F 
16050F

16051F

E2892
E3349

E2356
E2357
E3796
E3840 
26028 
26049 
26046 
26043
26026 
26027

Liaudies Dainos
Juozas Babravičius, Tenoras

Karvelėli ir Plaukia Sau Laivelis.
Aguonėlės ir Kur Bakūžė Samanota.
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. 
Bemuželi Nes’voliok ir Ne Margi Sakalėliai. 
Gale Sodo Rymavo ir švinta .Aušrelė.

Liuda Sipavičiūte, Kontralto ir 
Kamila Jozevskaite, Soprano

»

Meilė Tėvynės Nemari ir Oi, Oi, Oi. 
Prapuoliau Matuše ir Liepė Tėvelis.

Jonas Butėnas, Baritonas
Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys.
K ui* Upelis Teka ir Viltis.
Noriu Miego ir Plaukė Žąselė.
Oi Mergelę ir Stasys.
Aš Mergytė ir Ncsigriaudink Mergužėle.
Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalnėliai.
Leiskit Į Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai).
Aš Išėjau Į Girelę ir Vai Varge, Varge.
Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio.
lakštingalėlė ir Aguonėlė.
O Kai Aš Pas Močiutę Buvau ir Eina Garsas Nuo Rubežiaus 
Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
Kalinio Daina ir Mano Gimtinė.
Išgėriau Septynias ir Lopšinė.

Aido Choras
Neverkit Pas Kapą ir Tykus Buvo Vakarėlis.
Važiavau Dieną—sirpsta Noksią Avietėlės ir Vakarinė daina

Brooklyn’o Kvartetas
Einu Per Dvarelį ir Gaila Tėvynės. 
Per Girią, Girialę ir Linksminkimės. 
Du Broliukai Kunigai ir Per Tamsią Naktelę.

Dainos Kitų Artistų
Pasisėjau Žalią Rūtą ir Ant Kalno Karklai Siūbavo. 
Saulutė Tekėjo ir Ant Marių Krantelio, J. Čižauskas. 
Bernuželi, Nevesk Pačios ir Naktis Svajonėms Papuošta, 

Kastancija Menkeiuniutė, Soprano.
Ką Močiute Padarei ? ir Kaipgi Gražus, Gražus.

S. Staniuliutė ir O. Rudauskaitė. 
ĮBeržyną Eina Ona ir Atvažiavo Sveteliai, K. Sabonis- 
Oi, Motule Ma ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą,

Šuidlauskas.
Kur Josi? ir žalioj Lankoj.
Ne Del Tavęs Aš, Mergelė ir Vai Vočiute Mano, 

Kastancija Menkeliuniutė.
Muzika, Muzika ir Dainuok Sesutė Lepunėlę.

O. Biežienė ir 
Dzingeliukai ir “Dul Dul Dūdelė” 
Kai Aš Buvau Neženotas ir Kad Galėčiau. 
Voveraitė ir Anksti Rytą Kėliau.

S. čerienė.
Kudirka.
Kudirka.

Kalėdų Giesmes
Gul šiandiena ir Sveikas Jėzau Mažiausias
Kūtele ir Gloria. Kun. S.
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir 
Ateikite Čia Jus Ištikimieji.
Šventoji Iškilmingoji Naktis ir Q Ištikimoji Pušis.
EI, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas.

O. Bežienė ir S. čerienė.
Kai Jau Kristus Gema ir šventa Naktis, Butėnas.

f

J. Struckus.

Miko ir Kipro Petrauskų
Sveiki Broiai Dainininkai ir Ko Liūdit Sveteliai.
Kur Tas šaltinėlis ir
Prirodino Seni Žmonės Man Jaunam Mergelę.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Eisiu, Mamai Pasakysite ir Bernužėli Nes’voliok.
Šia Naktelę Per Naktelę ir Ant Kalno Karklai Siūbavo.
Dul dul dūdelė ir Bernužėli Nesvoliok.
Sveikas Ligonis ir Naujas Ziuponas.
Laimė ir nelaimė ir Bevaikis.
Scrantų melagis ir Šv. Rokas.
Danties išrovimas ir Šmikis dainininkas.
Sunaus logika ir Bevaikis pas daktarą.

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

pasirinkimą, Gramofonų, Pianų ir Radio.

Tas pačias dainas galima gauti ant Volelių dėl Pia
nų. Didžiausia Lietuvių Muzikos Krautuvė Chica- 
goj. Užlaikome didelį pasirinkimą, Gramafonų, Pia
nų ir Radio. z '

Jos. F. Budrik (Ine.)

3417-21 South Halsted Street
Chicago, III. Tel. Boulevard 4705
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Užsimokijimo kainai

Chicago je — paltu:
Metam*__________ __ _____
Pusei met«________________
Trims mėnesiams
Dviem mAnaalams 
▼lenam minėsiu!

Chicagoje per neliotojusi
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Metams---------------------------- M |7.fl0
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams ___ —..... ... 1.76
Dviem minesiams__________ 1.25
Vienam minėsiu!  .75

Lietuvon ir kitur užsieni suse i
(Atpiginta)

Metams ______________—$8.90
Pusei meti_______ .... 4JM
Trims raineliams XH
Pinigus reikia liesti palto Money 

orderiu kartu su užsakyme.

LENKAI GIEDA “TE DEUM LAUDAMUS”

tai mums jie išrodo taip: Voldemarui nebuvo kitokios 
išeities, kaip tik nusilenkti Lenkijos reikalavimams. 
Tuos reikalavimus rėmė visos didžiosios Europos val
stybes, neišskiriant ir Lietuvos “draugų”, Rusų ir Vo
kiečių. Kaip galėtų prieš šitokį milžiniškų valstybių 
spaudimų atsilaikyti tokia mažiukė šalis, kaip Lietuva?

Dar prieš išvyksiant Voldemarui į Genevų tenai jau 
buvo prirengtos visos sąlygos tam, kad jisai turėtų pa
siduoti. Joms prirengti daugiausia pasidarbavo sovietų 
valdžia, nugąsdinusi pasaulį savo notomis apie “karo 
pavojų” tarp Lenkijos ir Lietuvos. Prie to darbo nema
žai prisidėjo ir patys Kaunu diktatoriai, pūsdami bur
bulų apie neva ruošiamų emigrantų “ginkluotų įsiverži
mų” Lietuvon (pagaliau, ir tautininkų “Lietuvis” su
prato, kad tokiomis “antimis”, prasimanymais gali pa
sinaudoti tik lenkai. Žiur. “L-io” Nr. 265).

Tautų sųjungos gaspadoriai buvo nusigandę karo 
šmėklos, todėl jie prispyrė Voldemarų panaikinti karo 
padėtį. Aišku, kad, nežiūrint kas butų šį kartų atstova
vęs Lietuvai Genevoje, kitaip nebūtų buvę galima pa
sielgti.

Bet mes esame įsitikinę, kad jeigu Lietuva butų 
turėjusi kitokių valdžių, tai jos atstovas nebūtų pakliu-

di.”
Taigi, jeigu Vikonio ir Mic

kaus pareiškimams, padary
tiems Rygos suvažiavime, pri
pažinti svarbų, tai rimčiausias 
dalykas tuose pareiškimuose, 
be abejonės, yra klausimas 
apie Lietuvos kariuomenės vir
šininkų santykius su lenkais.

Cenzūra Lietuvoje šito klau-

simo neleidžia Lietuvos laik- o ir dirbantys tiek mažai dir- 
raščiams kelti. Bet užsieniuose ’.a, kad nė tinkamam pragyve- 
gyvenantiems lietuviams niekas 
burnos neužims. Jie norėtų ži
noti, kodėl Kauno valdovai tiek 
daug šokauja apie “plečkaiti- 
ninkus”, o nė vienu žodžiu ne
užsimena apie daug pavojinges
nius Lietuvos nepriklausomybei 
kariuomenės vadus?

jimui neužsidirba.
— Maineris.

KORESPONDENCIJOS
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Redakcijoj.
Labai gaila, gerbiamas po

re, bet aš jūsų dukters eilių 
ravo laikraštyje spausdinti ne
galiu...

—Gal būt, bet ponas redak
toriau, gal jus sutiksit dar- 
r.iano duktė jas atveš nuosa
vam automobily?

Herrin, III

Telegramos iš Genevos praneša, kad pereitų šešta
dienį slaptam tautų sųjungos tarybos posėdyje Lietu
vos premjeras Augustinas Voldemaras, prispirtas prie VęS j tokius spųstus! 
sienos Lenkijos diktatoriaus Pilsudskio griežtu klausi
mu, ar jisai norįs karo ar taikos su Lenkija, i 
Taikos. Po to tautų sųjungos taryba vienu balsu priė
mė rezoliucijų, kuriai buvo davę savo pritarimų ir Vol
demaras ir Pilsudskis, apie karo stovio panaikinimą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Mums rašant šiuos žodžius, pilnas rezoliucijos teks
tas dar nėra žinomas, bet, kiek galima spręsti iš tų iš- i 
traukų, kurias paduoda kai kurie Amerikos laikraščių nė diktatūra, kuri surado prietelių tiktai Italijos fašis- 
korespondentai, joje pareikšta, kad tarp kalbamųjų tuose, o sukėlė prieš save visų Europos opinijų. Liaudies 
dviejų šalių turi būt įsteigta taikos santykiai ir jų vai- pasitikėjimu paremta Lietuvos valdžia irgi butų turė- 
džios turi, kaip galint greičiaus sueiti, kad ginčai tarp jusi kada nors eiti prie karo padėties likvidavimo, bet 
Lietuvos ir Lenkijos butų išspręsti tiesioginėse derybo- jį butų galėjusi statyti sąlygas Lenkijai!
se. Jeigu fašistinė diktatūra pasiliks Lietuvoje dar il-

Šia rezoliucija Lenkai, galima sakyt, laimėjo viską, giau, tai po šio nepasisekimo Genevoje Lietuvos padė- 
ko ji šioje valandoje galėjo tikėtis. Tiesa, pasilieka ne
išspręstas Vilniaus klausimas, bet tas klausimas šioje 
tautų sųjungos tarybos sesijoje ir nebuvo geliamas; 
pats Voldemaras buvo pareiškęs, kad jisai jo nenorįs 
nė diskusuoti.. Lenkai reikalavo, kad Lietuvos valdžia 
atšauktų karo stovį, esantį tarp Lietuvos ir Lenkijos; 
ir Voldemaras su tuo sutiko. Lenkai reikalavo, kad 
Lietuvos valdžia atidarytų savo sieną jų prekybai, leis
tų plukdyti Nemunu miškus iš Vilniaus krašto ir už- 
megstų pašto susisiekimų ir šiaip normalius santykius 
su Lenkija.; ir Voldemaras šituos reikalavimus sutiko 

de-

Demokratinei valdžiai esant Lietuvoje, nebūtų Ry- 
atsakė: gOje, Vilniuje ir kituose Lietuvos pasieniuose politinės

emigracijos. Jeigu Lietuva turėtų valdžia, sudarytų iš 
Seimo daugumos ir paremtų liaudies pasitikėjimu, o ne 
karininkų šaikos durtuvais, tai ir pats ponas Pilsudskis 
nedrįstų svajoti apie jos užpuolimų.

Demokratinė valdžia, pagaliau, butų turėjusi savo 
pusėje daug didesnę paramų užsieniuose, negu smetoni-

oras labai gra-

d. komunistų 
surengusi “dis-

tis pasidarys visai kebli.

Apžvalga
VIKONIO IR MICKAUS PASI
KALBĖJIMAS SU LENKAIS

bu-
ko-

Te Deum Landa-

O Lietuva? . 'teikti jiems 
mes gal išgirsime

Keliuose Latvijos laikraščiuo
se (“Socialdemikrats”, “Latvis” 
ir k.) tilpo bu v. Lietuvos sei
mo nario Vikonio ir agronomo 
Mickaus laiškas, kuriame išaiš
kinama, kuriuo budu jiem pa
vykę išgauti tani tikras svar
bias “paslaptis” iš lenkų.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad socialdemokratas Vikonis 
su liaudininku Mickum iškėlė 
didelį triukšmą “emigrantų 
kongrese” Rygoje, pranešdami 
du dalyku: viena, kad Lenkijos; 
valdžia mėginanti padaryti įta-' 
kos į Lietuvos emigrantus, siū
lydama jiems priimti palankias 
lenkams rezoliucijas Vilniaus 
klausimu ir žadėdama už tai su-

gali gauti paramos iš Lenki
jos prof. Voldemaro vyriau
sybei nuversti. Spalių mėn. 
25 d. Mickus ir Vikonis iš 
naujoj atvyko į ‘Romos’ vieš
butį, kur buvo apsigyvenęs 
lenkų seimo atstčfvas d-ras 
Polakevičius. šis * pažadėjo!' 
pakviesti į pasitarimą taip' 
pat Lenkijos pasiuntinį Lu-1 
kaševičių ir lenkų karo at
stovą Rygoj. Spalių mėn. 
27 d. toj pačioj vietoj įvyko j 
naujas susitikimas su Pola-' 
kevičium, pasiuntiniu Luko
ševičium ir karo atstovu 
kap. Tomčiku. Lenkų atsto
vai pareiškė, kad pervers
mas turi įvykti iki Naujų 
Metų ir pažadėjo duoti karo ; 
instruktorių ir paruošti su- j 
kilimo planą.”

iš visų trijų kampų puolė da- 
bartnę Pildomąją Tarybą, ėmė 
rėkti visokias nesąmones, ku
rių kartoti ir neapsimoka, ir 
sykiu raginti narius balsuoti 
už savo bolševikiškus kandida
tus. Bet SLA. nariai spėjo jau 
gerai pažinti tuos “prietelius” 
ir žino už ką reikia savo bal
sus atiduoti.

Kuopos valdyba taipjau be^ 
veik Visa senoji išrinkta, išski- 
rus finansų raštininką J. Mo- 
siką, kuris sakėsi norys pasil
sėta Jei kiekvienas SLA. na
rys padėtų tiek triūso dėl la
bo savo organizacijos, tai šian
die SLAM turėtų kokius 50,000 
narių.

Kuopos valdyba yra sekan
ti: pirmininkas ir organizato
rius A. L. Skirmontas, vice- 
pirm. S. Bernotienė, finansų 
rast. A. Ambudas, protokolų 
rast. K. G. Rutkauskis, iždinin
kas J. Šiaučiūnas, iždo globė
jai J. Varinaitis ir J. Masikas, 
dr.-kvotėjas Dr. Blar.

— Narys.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT

N AM V
PEOPLES BANK

| 47 St. & Ashland Avė.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

. M. YUŠKA & CO. 
4604 So. Paslina St., Chicago, III.

Ligšiol dar nematėm nė' šal
čio, nė sniego, 
žus.

Herrino miestelis yra apgy
ventas daugiausia ateivių, dau
gumoj italų. Bet yra nemažai 
ir lietuvių.

Čia yra lik anglių kasyklos, 
bet ir tos pačios stovi uždary
tos. Dirba tik dvi kasyklos, bet 
ir tos pačios dirba tik pusę 
laiko. Tad daug žmonių be: dar
bo vaigšto ir visus didelis var
gas spaudžia.

Gruodžio 4 
ALDLD. buvo
kusijas”. Publikos buvo apie 70 
žmonių, visi laukė tikėdamies 
užgirsti ką naujo J r svarbaus. 
Pagalios ant platformos pasi
lipa rengėjas ir sako: “Drau
gai fc* draugės, meldžiu užsi
laikyti tvarkiai. Stokit ir saky
kit kas ką žinote. Nesisarma- 
tykit”. Vietine publika sėdi ir 
tyli, nes laukia svečio, kuris 
važinėja po miestelius garbin
damas Rusijos “rojų”.

Betgi iš publikos pasirodo 
atsilankęs i Herriną kokis tai 
žmogiukas, pasilipa ant plat
formos ir pradeda kalbėti apie 
silpnumą kokios ten musų li
teratūros, kaip ją pažinti ir kaip 

;ją reikia platinti. Bet tuoj nu
darda į Rusiją ir ima pasako
ti apie jos gerybes, apie “lais
vę” Rusijoj; pavambrina apie 

, socializmą ir “Naujienas” ir tuo 
i užbaigia.

Man išrodo, kad jam yra la
bai įsipykę amerikoniški šolde- 
riai ir labai kvepia Rusijos “pi- 
ragai”, tad jam kaip tik pri
tiktų važiuoti Rusijon. Užtik- 
i inu, kad jis taip greit tų ko- 
misariškų “piragų” atsivalgytų, 

, kad kuogreičiausia lėktų atgal 
prie šolderių.

Pasilipo dar vienas ant plat
formos ir neva kalbėjo, bet apie 
ką jis kalbėjo, tai turbut nė 
jis pats nežinojo. Bandė papa
sakoti juokeli apie ožką, bet 
ir iš to nieko neišėjo.

Kalbėjo ir viena moteris apie 
vaikų auklėjimą; gerai nurodė 
kaip reikia auginti ir mokinti 
kūdikius. Bet paskui nė iš šio, 
nė iš to, pradėjo kalbėti apie 
Lenino barzdą. Ką gi Lenino 
barzda turi bendra su kūdikių 
auklėjimu?

Tuo “diskusijos” ir užsibai
gė. O diskusijų tema buvo skel- 
hianui: “Kokią naudą neša 
ALDLD. darbininkams” ir “Ka
da išnyks ypatiškumai draugi
jiniuose reikaluose”. Bet apie 
tai nė vienas nė vienu žodžiu nt 

. užsiminė.
— Herrina Vienuolis.

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

Benton, III
• A. Kupreišio prakalbos

ne-

Pastovus kosulys ir šaltis tankia 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas‘ medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną is 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 tupmi 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/ Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

metų buda-
Papasakojo ne 

Rusiją, bet apie 
— kaip ten gy- 
ir badauja dar-

Mes Mokam Cash

567.50
Už Lietuvos 5% Bonus

Kaufman State
Bank

124 N. La Šalie St.
Chicago, III. 

Prieš City Hali
Atdara subatoj iki 9 vakaro. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po p. 
Panedčl. ir ketverge iki 8 vak.

Vadinasi, su lenkais turėta 
■trys pasikalbėjimai, kuriuose, 
lenkai aiškiai pasiūlė Lietuvos 

Į emigrantams ginkluotą pagal- 
pagalbą nuversti Prieš ^tuvos valdžią. Vi- 

konis su Mickum ne tik nepri
ėmė šitos pagalbos, bet ir iškė-

1 lė aikštėn lenkų planus.
i Kada emigrantų suvažiavime 
' buvo diskusuojama rezoliucija
* Lietuvos užsienio klausimu, tai 

T . . .. • j . i Vikonis su Mickum tuos savo;Lietuvos armijoje, kaip „ ... , , .... i pasikalbėjimus su lenkais pa-1 jau žinoma, yra karo 1 . . L. ‘ v !
genera 1 var^°J° diskreditavimui Pleč- 

lio štabo viršininkas Plechayi-1 » PaP^ko, sakydami,!k
dus (dabar,-rodos, jau rezig- ka<l ta Į^lcija- k"1rli}1 juodu 

. . • i oi na, sutinka su lenku norais.ravės) ir vyriausias karo va- . #
, /aii i Vikonis su Mickum, toliaus,c.as gen. Žukauskas. i

Natūralūs dalykas, kad dėl. mc e 
šitų Vikonio ir Mickaus sensa
cingų reveliacijų (atidengimų) 
kilo pas daugelį žmonių abejo
nių, ar jos gali būti teisingos.

I Kuriuo budu Vikonis su Mic
kum galėjo įgyti tokį dideli 
Lukų pasitikėjimą, kad šie j 
jiems išdėstė savo pianus? ši
toms abejonėms išsklaidyti, mąs
tyt, ir buvo latvių spaudoje pa
skelbtas aukščiaus minėtasai jų

! dviejų laiškas. Štai, kaip jisai 
skamba:

Voldemaro <)iktaturą; antra, 
juodu pareiškė, kad lenkai iš-i 
davė paslaptį, jogei Lietuvos 
karo vadovybėje randasi žmo
nių, su kuriais lenkai palaiko 

i ritimus ryšius. Tie “lenkų prie-

išpildyti, apsiimdamas tais reikalais greitai pradėti 
rybas su lenkų valdžia.

Pilsudskiui teko nusileisti tik vienam punkte, 
tent: kad tautų sąjunga pasiųstų į Vilniaus kraštų
misijų,ištirti Lietuvos skundų dėl lietuvių persekiojimo. 
Ar ta komisija pasmerks Lenkijos valdžią, ar ras jų 
nekalta, kaip avinėlį, šioje valandoje dar atspėti nega
lima. Visviena Varšuvos ponams ji nėra baisi. Šitas 
menkas nusileidimas Lenkijos pusėje nėkiek nesumaži-, 
na jos laimėjimo vertės, ką rodo ir didelis Pilsudskio 
pasitenkinimas po Voldemaro kapituliacijos. Jisai pa
sakė telegrafu pasiusiąs Varšuvon įsakymą, kad visose 
Lenkijos bažnyčiose butų giedama 
mus!

Lenkijos diktatorius džiaugiasi.
Ką Lietuvos žmonės pasakys,

vėliau, — jeigu liaudis tenai ras progos pareikšti savo 
balsą. Kiek buvo žinoma pirmiaus, tai Kaune, išlydint 
Voldemarą Genevon, jam buvo duota šitoks “prieteliš- 
kas” patarimas: “Jei negausi Vilniaus, tai gerinus ne- 
grįžk Lietuvon!“ v ' toliai”

Norėdami demagogija varinėti, mes dabar galėtu- dabar jau žinoma, yra 
me sakyti, kad Voldemaras pardavė Vilnių lenkams.' ministeris Daukantas, 
Ir tai visai sutiktų su ta linija, kuria eina patys Lietu
vos tautininkai, kuomet jie prikaišioja “parsidavimą” 
ir “išdavystę” socialistams ir kitiems savo oponentams.

“Tautos išdavimu” Voldemaras ir visi smetoninin- 
kai vadina kiekvienų Lietuvos socialdemokratų užsimi
nimų apie tai, kad ginčai tarp Lietuvos ir Lenkijos turi i 
būt išspręsti ne karo, bet taikos keliu. Dar visai nese-| 
nai Voldemaro “Lietuvis” su pasipiktinimu rašė, kad 
socialdemokratas Kairys pernai metais savo kalbose iš 
Seimo tribūnos pataręs eiti prie normalių santykių at- 
steigimo su Lenkija “betarpiškų (tiesioginių) derybų” 
keliu. Šitas Kairio siūlymas, girdi, turbųt ir paskatinęs 
“išdavikus plečkaitininkus” tartis su lenkais.

Dabar gi Voldemaras kaip tik ir daro tų, kų jisai 
iki šiol griežčiausia smerkdavo! Įsivaizduokite, kad 
Sleževičiaus kabinetas butų sutikęs atidaryti Lietuvos 
sienas lenkams, paliekant Vilnių Lenkijos rankose — 
kokį triukšmų butų prieš tai pakelę tautininkai ir kle-l 
rikalai!

Tečiaus mes nenorime eiti smetoninių demagogui 
keliu. Įrodymų, kad Voldemaras parsidavė lenkams,! 
mes neturime. Viešai buvo iškeltas kaltinimas prieš Lie-1 
tuvos karo vadovybę — Daukantų, Plechavičių ir Žu-| 
kauską — kad jie esą “Lenkijos šnipai” (žiur. Apžval-; 
gų); bet ar turi*su tuo kų nors bendro ministeris i)ir- 
mininkas, mums neteko girdėti.

Kiek mes, sekdami dalykus iš tolo, galime spręsti,

“šių metų spalių mėn. 22 
dieną Lietuvos emigrantų 
komiteto Rygoj narys Mic
kus gavo iš lenkų pasiunti
nybės Rygoj pakvietimą at
vykti į pasiuntinybę. Mickui 
atėjus į pasiuntinybę, lenkų! 
pasiuntinys Lukaševičius pra
dėjo su juo politinio pobū
džio pasikalbėjimą, pareikš
damas, kad tuo atveju, jei 
bus įvykdytos aiškios sąly
gos, Lietuvos emigrantai

kad j jo 
klausimu 
lenkai.

įtarimą prieš Plečkaitį, 
nusistatymą Vilniaus ' 
gal būt padarę įtakos

Ar šis įtarimas yra teisin
gas, ar ne, kolkas nėra aiškių 
įrodymų, nes Vikonis su Mic
kum visai netvirtina, kad Pleč- 
kaitįs vedęs kokias nors dery
bas su lenkais.

Bet apie Lietuvos armijos 
vadų ryšius su lenkais juodu 
kalba labai aiškiai ir griežtai. 
Ve kas paskelbta Mickaus re
daguojamam “Liaudies Balse” 
šituo klausimu:

“Lenkijos valdžia”, sako K. 
Poląkevič, “gali paveikti j 
karo ministerį Daukantą, 
gen. štabo viršininką Plecha
vičių taip, kad jie ne tik ne
kenks, bet dar padės. Su 
jais mes turime santykius, 
juodu ir gen. Žukauskas tar
navo musų armijoje, bet ga
vę augštesnius laipsnius Lie
tuvoje, aišku, dabar ten sė

Iš

Harvey, III
A. 289 kp. susirinkimo

Gruodžio 1 d., įvyko prieš- 
metinis susirinkimas SLA. 289 
kuopos. Susirinkimas buvo kvie
stas atvirutėmis, tai ir narių 
daug susirinko. Buvo nominuo
jama SLA. Pildamoji Taryba 
ir renkama kuųpos valdyba at
einantiems metams.

Į Pildomąją Tarybą tapo no
minuoti sekantys: į preziden
tus St. ^Gegužis, į vice-prezi- 
dentus J. Neviackas, į sekreto
rius P. Jurgeliutė, į iždininkus 
K. P. G ūgis, į iždo globėjus 
A. Raginskas ir .L M. Bučin
skas, daktaru kvotėju Dr. Kli
mas.

Turime ir apie trejetą senų 
kavalierių — bolševikų, kurie

Čia lankėsi A. Kupreišis, 
senai sugryžęs iš Rusijos ir 
gruodžio 7 d. laikė prakalbą. 
Nors tą dieną buvo labai pras
tas oras, — šaltas ir didelis ve
jas, bet žmonių buvo gana daug; 
buvo gana daug ir iš toliau 
atvažiavusių automobiliais. Vie
tos komunistai nepasitikėdami 
savo spėkomis, pasikvietė sau į 
pagelbą net West Frankforto 
tavorščius. Bet labai prakišo.

A. Kupreišis papasakojo la
bai įdomių dalykų, ką jis ma
te per pusantrų 
mas Rusijoj, 
apie^ komisarų 
darbininkišką, 
vęna, vargsta 
bininkai.

Po prakalbos prasidėjo plau
simai ir diskusijos. Komunis
tai visomis keturiomis šoko 
įrodinėti, kad Kupreišis meluo
jąs, bet Kupreišis savo atsa
kymais dar labiau juos klam
pino. Šoko įrodinėti, kad jis 
esąs “kontrcvoliucionierius” ir' 
skaitė iš “Vilnies”, matyt, pa
čios “Vilnies” parašytą laišką 
neva iš Lietuvos, ką jis vei
kęs ir kalbėjęs kada buvo Lie
tuvoj apsistojęs. Bet Kupreišis 
pasporlu ir kitais dokumentais 
įrodė, kad jis per Lietuvą per
važiavo be jokio apsistojimo ir 
tą pačią dieną buvo jau Vokie
tijoj. Patys komunistai w turėjo 
pripažinti dokumentų teisingu
mą ir kad todėl jų “Vilnis” 
melavo. Publika iš to turėjo 
gardaus juoko, . o komunistai 
raudo kaip iškepti vėžiai.

Darbai kasyklose labai silp
nai eina. Daug yra bedarbių,

Imk T. A. D. dėl pra- 
šalinimo šalčio 

Kas yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra liuosuęjantis, valan

tis ir taisantis vidurius vaistas.
T. A. D. tūkstančiai žmonių varto

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

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

sus blogumus iš žmogaus vidurių ir 
kraujo.

T. A. J), padaro iš seno ir ilgai 
Sirgusio žmogaus visai sveiką ir 
naują žmogų.

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

Visu svarbiu klarusimu kreipkitės 
pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vakaro,

I. G. KATOSKY
5221 So. Halstcd St.

• Chicago, III.
Tel. Boulevard 663.1

pas

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam iviesas i) 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimoktji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

■- ------- -

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Te!. Boulevard 3669

Jubilėjinis
(metų sukaktuvių) 

GYVENIMAS
jau atspausdintas

Užsirašykit GYVENIMĄ
tuojau.

Prenumerata metama 
į Pusei metu
I Kopija ........................

$2
$1

. 20c
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JURGIS ADOMAVIČIUS 
f Iš Youngstovvn, Ohio.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 13, 1927. Gimęs 1879, 
Suvalkų rėd., Krosnos vai., Sa
lininkų kaimo. Tapo palaidotas 
lapkričio 17 ant Kalvarijos ka
pinių. Laidotuvėms rūpinosi 
Lietuvių Progresyvio Kliubo 
nariai, nes jis buvo narys to 
kliubo. Buvo nevedęs. Amerikoj 
išgyveno apie 20 metų. Lai bū
na lengva šios šalies žemelė.
Kas norėtų platesnių žinių 
apie vėlionj dasižinoti, lai 
kreipiasi šiuo adresu^.

Juoapas Lekavičia, 
711 Dickson Avė., 
Youngstovvn, Ohio

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paminklas mirusiam 
lietuvių vadui

A Hb A
ELZBIETA GRONSKIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 9 dieną, 12:30 valan
dą po pietų, 1927 m., sulau
kus 26 metų amžiaus, gimus 
žvirgzdžiunų kaime, Klovainių 
vai., Šiaulių ap., Amerikoj iš
gyveno 17 metų, paliko dide
liame nuliudime tėvus, brolį 
Stanislovą, seserį Bronislavą, 
drauges ir pažįstamus. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1,721 So. 
Ruble St.

laidotuvės įvyks seredoj 
gruodžio 14- dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Elzbietos Grons- 
kiutės giminės, dra'ugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti aidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Draugės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus and Co.

Pereito ketvirtadienio konfe
rencija dėl pastatymo pamin
klo Dr. J. Basanavičiui Vil
niuje

Apie trysdešimt organizacijų 
atsiuntė savo delegatus i šį pa
sitarimų Lietuvių Auditorijoj, 
ketvirtadienį, gruodžio 8 d. 
Nors oras buvo nepaprastai 
šaltas, bet delegatai, matomai, 
to nepaisė.

Mitinga atidarė p. adv. F. 
Bračiulis paaiškindamas jo tik
slų, Lietuvos kons. P. Žadeikis 
plačiai atpasakojo Dr. J. Ba
sanavičiaus nuopelnus musų tau 
tai ir reikalą pagerbti jo at
minti. Paskiau susirinkimas 
nubalsavo Į pirmininkus p. I. 
Hertmanavičių .ir viskas tęsėsi 
normalia vaga.

Vienbalsiai priimtas įneši
mas, kad Chicagos lietuviai pa
gelbėtų vilniečiams pastatyti 
pąminklą. Sutvarkymui viso 
darbo išrinkta komisija iš sep
tynių asmenų, kuri pagamins 
įstatus ir referuos sekančiam 
susirinkimui.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
užsitęsė iki 11 vai. vakaro. —R.

jaunuoliai - darbuojasi sulig sa
vo išgale. —Korespondentas.

Marųuette Park
,So. Western Lithuanian A- 

merican Club laikė priešmetini 
susirinkimų. Buvo valdybos rin
kimai. Visa valdyba paliko se
na: J. M. Laucaitis pirminin
ku, D. B. Pratapas sekretorium, 
J. G. Mežlaiškis kasierium, iž
do raštininku- Juozas Neverdau- 
skas.

Dar nesukako >irmi šio kliu
bo gyvavimo metai, bet jis 
tiek paaugo ir sustiprėjo, kad 
jau pajėgė nusamdyti savo bu
veinei gražią svetainę trobesy 
prie 71-mos ir Western avė.

šiame susirinkime tapo iš
rinkta komisija, kuri prižiūrės 
visus nusiskundimus delei alėjų 
(jėlų) nevalymo ir, abelnai, dėl 
neužlaikymo švarumo apielin- 
k»"je. Jei kurie apielinkės gyven
tojų turėtų tokių nusiskundimų, 
tegul praneša juos kliubo sek
retoriui D. B .Pratapui, 6953 
So. Western avė.

Nutarta, be to, duoti pamo
kas norintiems įsigyti pilnas 
Amerikos pilietybės popieras. 
Painokos prasidės po Naujų Me
tu. Jos bus duodamos tiek kliu
bo nariams, tiek ne nariams 
veltui. Kurie norėtų gauti to
kių pamokų, tegul užsiregis
truoja pas kliubo sekretorių. X.

Cicero
Priešmetiniai susirinkimai

♦

rovė neapeina. Jiem rupi tik Lietuviai Advokatai
raudona diktatūra, ir visi jų 
turi klausyti, o jei kas neklau
so, tai tokį tuojau jie apšau
kia darbininkų išdaviku, veid
mainiu, melagiu ir tp.

Penktas susirinkimas buvo 
prapertiieirių, N. S. Kliubo. Tai 
buvo vienas ramiausių susirin
kimų, kadangi čia triukšmada
rių, svetimų dievų garbintojų 
nėra. Kliubo tarpe nieko naujo 
nėra, tik nuo Naujų Metų bus 
nauji Įstatai. Tuomet bus gali
ma veikti daugiau politikoje. 
Dabar yra daug kalbama apie 
pavasario rinkimus miestelio 
valdininkų. Visi tuo domisi.

— Ciceronas.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų 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.

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

Re.s. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium 

Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienyj, gruodžio 12 d. 
1927 m., 8 vai. vakare, Auditorium 
svetainėj, po num, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiamieji direktoriai ir drau
gijų atstovai pribukite laiku.

Nutarimų raštininkas.

Draugystes Lietuvos Balsas atsi
bus priešmetinis mitingas, gruodžia 
12 d., kaip 12 vai. dieną, Schlitz 
Hali. Nariai būtinai turite būti, nes 
bus rinkimas valdybos ir daug nau
jo dėl pagerinimo draugijos bus 
tarta — neatsilankius bausmė $1.00.

— Pirm. Kaz. Braževičius.

Rbseland.. Amerikos Lietuvių Pi
liečių Politiškos Kliubas, taipgi pra
nešu kliubiečiams, kad kliubo vardas 
yra perkeistas. Dabar kliubo vardas 
skambės sekamai: Lietuvių Ameri
kos Republikonų Kliubas 9 Wardo, 
taigi viršminčtas kliubas tua’ės savo 
priešmetinj susirinkimą, ant kurio 
visi kliubieČiai malonėkit pribūti, nes 
bus valdybos rinkimas. Susirinkimas 
įvyks- gruodžio 12 d., kaip 7 v. v., 
1927 m., Strumilos svet., 158 E. 107 
Roseland, III. V. Kristopaitis, rast.

Sandariečių domei
Priešmetinis A LTS. 25 kp. su

sirinkimas įvyksta rytoj 
Raymond Chapel

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 '

Namų Telefonas Republic 9600

i , |
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. \ i 
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.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS (
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Bouievard 7589 -

’ice Bouievard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

“DR.1ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių S'pecialistas

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Įvairus Gydytojai

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Bouievard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

A. A. SLAKIS

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. I)rexel 9191

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

S'pecialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

AUGUSTAS SPKOGA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gruodžio 2 dieną, 7:00 valandą 
vak., 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Kieliugalos 
kaim., Vadoklių vai., Lietuvo
je, paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką, 2 dukteris ir 
2 sūnų (Lietuvoje). Kūnas pa
šarvotas, randasi 2146 W. 23 
PI., laidotuvėmis rūpinas po
nio Petronėlė Tarvainienė.

- Laidotuvės įvyks gruodžio 
13 dieną. 1:00 vai. po pietų iš 
namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Augusto Sprogo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
jam paskutinį patarnavimą ir 
jam paskutinį paarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Simai.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2515.

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

Taijri • rytoj atsilankiusieji 
ALT-Saiularos 125 kp. nariai 

turės progos apkalbėti metinę 
musų darbuotę ir pasitarti apie 
busimų veikimą.

Susirinkimas Įvyksta antra- 
lieny, gruodžio 13 d. 8 vai. vak. 
Raymond Chapel, 816 \V. 31 St.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes be aukščiau minėtų klau
simų, turėsime išrinkti ir nau
ją kuopos valdybų. —V.

Bridgeportas
Jaunuolių orekstro priešmetinis 

susirinkimas

Gruodžio 7 d. įvyko Jaunuo
liu Orkestro priešmetinis susiJ 
rinkimas Mark \Vhite Stjuare 
parko svetainėje.

Orkestrui valandą pagrojus, 
pirmininkė, p-lė šliažiutė, atida
rė susirinkimų. Raštininkei, 
p-lei Bronei Daraškiulei, per
skaičius pereito susirinkimo 
protokolą, jis buvo priimtas 
vienbalsiai. Komisijos savo ra
portuose pranešė, kad Jaunuo
lių Orkestras lapkričio 22 d. 
grojęs St. Paul ligoninėj. Or
kestras gerai atlikęs savo už
duotį. Jaunuoliai buvę labai 
patenkinti. Jaunuoliams patikę 
kalbėtojų kalbos, bet visų la
biausia “refreshmcnts” ir sve
čių bei ligoninės darbuotojų 
draugingumas.

' Lapkričio 24 dieną Jaunuo
lių Orkestras grojęs Lietuvių 
Auditorijoje, Susivienijimo 
Draugysčių ir Kliubų ant Brid
geporto koncerte, Nekuric jau
nuoliai atsiprašė orkestro vedė
jo, kad koncerte negalėjo daly
vauti: kai kurie sakėsi turėję 
“thanksgiving”, vienas sirgęs, 
o keli skundėsi, kad jų nejleidę 
svetainėn, ir tt.

Vakarėlio rengimo komisija 
pranešė, kad esanti paimta Mil
dos svetainė 16 d. gruodžio, ti
kėtai atspausti ir kvietė jau
nuolius paimti jos platinimui 
pardavinėjimui.

Valdyba išrinkta: pirm. Po
vilas Tupis, vicepirm. Kastas 
Riauba, nular. rast. Alex Šliu
žas, turtų rast. Edis Grušas, 
ižd. Bronė šliažas. Jaunuoliai 
tikisi parduoti ne mažai tikė
tų. Ypač tame darbe yra pa
sižymėjęs Pranas Kantenis ir 
Šliužų šeimyna. Bet ir kili

Su pirma diena gruodžio visos 
draugijos laiko priešmetinius 
susirinkimus, daro svarbiausius 
tarimus, renka naujas valdybas. 
Kiekvieno draugijų nario min
tyse yra ką nors naujo, ką 
nors gero stvvo organ izaci jai 
pasiūlyti, padaryti.

Pirmas susirinkimas Raudo
nos Rožes Kliubo. Buvo gana 
skaitlingas. Nutarta atnaujinti 
besbolo jauktas ir padaryta 
daugiau tarimų. O dėl namo 
statymo, tai šauks specialį susi
rinkimą ir padarys galutinų ta
rimą šiuo klausimu. Galima te- 
čiaus iš kalno-spėti, kad bus 
nutarta nestatyti namo.

Antras susirinkimas buvo Va
karinės žvaigždės Kliubo su
sirinkimas. Naujų tarimų nepa
daryta jokių. Atrodo, kad kliu- 
bas turės šaukti nepaprastą su
sirinkimą. Teks tur būt svars
tyti dėl geresnės ateities kei
sti Įstatymus, gal kiek mažinti 
pašalpa. Tai betgi parodys atei
tis. šis kliubas gali turėti ge
rą ateiti. Jam priklauso taip 
vyrai, kaip moterys, vedusieji ir 
nevedusieji. Nepersenai prisi
dėjo prie jo Draugyste Lietuvių 
Tvirtybė. Turėtų dar kelios 
prisidėti. O tai įvyks anksčiau 
ar vėliau, nes pavienės draugy
stės bei kliubai išsilaikyti ne
galės.

Trečias buvo Lietuvių Repub- 
likoniško Kliubo susirinkimas. 
Susirinko ne daugiausia. Nutar
ta rengti kokios nors pramogos 
užbaigimui senųjų metų ir pasi- 
tikimui naujų metų. Nutarta 
padaryti ženkliukus, o prieš 
rinkimus turėt didelį parengi
mų.

Ketvirtas susirinkimas^ buvo 
SLA. 194 kuopos .— skaitlin
giausias ir skirtingiausias iš vi
sų. Buvo užsukta Maskviečių 
mašina. Ir taip viskas yra su
tartinai sukama, kad, rodosi, 
nieko nekalti tie sutvėrimai. 
Paskui giriasi per savo gazietų, 
kad didžiuma esanti su “jais.” 
Apgauti ir smurtu gauti viršų 
garbės nedaro, ir toks “laimėji
mas” • ilgai neekzistuoja.

Maskvos garbintojai i Susivie 
nijimą briaujasi visokiais bu
dais, bet jų triūsas buvo ir bus 
veltui ir nenaudingas. Susivie
nijime vienur-kitur kuopos 
skaldomos. Atrodo, kad ir pas 
mus tas pats atistiks, kai iš
sisems kantrybė senesniųjų šios 
Susivienijimo kuopos narių. 
Nes visi žinome, kad čia, pas 
mus, buvo ramybė ir santaika 
kol nepriviso raudonųjų biz
nierių. Jiems Susivienijimo ge-

Draugijų Sąryšio delegatų susirin
kimas įvyks gruodžio 13 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avc. Bus įvairių raportų 
ir svarstoma nauji reikaai. Todėl 
visi delegatai ir delegates atsilanky
kite paskirtu laiku.

.L Tamašauskas, sek r.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo priešmetinis susi- 
rinkimas įvyks antradienyj, R'ruodžio 
13 e 1927 m., H-tsį. vak.,
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St, Kiekvienas narys turi būtinai 
pribūti laiku, nes yra daug reikalų 
kuriuos turėsim nutarti ir bus ren
kama valdyba 1928 metams.

Valdyba.

AST„ Sandaros 25 kp. priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradieny, gruo
džio 13 d., 8 vak vak., Raymond 
Chapell, 816 W. 31 St.

Visi nariai prašomi ateiti, nes bus 
rinkimas naujos valdybos.

— Valdyba.

Graboriai
Phone Bouievard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. LAČHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI. 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabiį išdirby- 
stės.

O F ĮSAS: 
668 VV. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Bouievard 4063

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 Šouth Halsted St.
Tel. Bouievard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi}. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

•A

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clarks Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tek: įlydo Park 3395

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724, S. Looinis Street 
kampas 18th St. ir Blųe Island Ayp. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7- 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS Lietuviai Daktarai

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjus visu teisivj

.Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. GUS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 
Gy ely to j uh ir (’hirur ojaH 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, 1LL.

~DR. A. k KARALIUS-
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tek Bouievard 2160

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ruy ir kitokius elek- Iros i> ri<rtai.suH.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, 18th St. netoli Morgan St.
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

K. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 *
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai orakt i k a- 
v u si Pensy 1 v a- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
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.

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

Tel. Kenwe*)d 5107
V a 1 aYi d o s

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 va), vakare

apari šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Bouievard 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 Šouth Wallace Street

Telephone Republic 0083

[Dr. V. 6. Milaszewicz
Dentistas

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

Cor. Rockwell St.
CHICAGO, ILL. .

A. MONTVID, M. 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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal

Stale Bank .... ( 
Moterys ir mergi-1 
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
S vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.
_________, i

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
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

DR. CHARLES SEGA L
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. dienų.

Phone Midway 2880

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouievard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

* Akių Gydytojai !
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Bouievard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kemvood 1752
Praktikuoja 20 metų

Telephone Ilcmlock 0066 .
DR. B. J. ROOTlC

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

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS 

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedclionis nuo ii iki 1 po pietų

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
> AGLYS

DRESSMAK1NG SCHOOL
Mej išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vinccnnes 3932 ,

KNYGVEDYST8S 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

(Coiitinucd on page 6)
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NAUJIENOS, CHicago, UI.'

JURGIS ADOMAVIČIUS 
Iš Youngstown, Ohio.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 13, 1927. Gimęs 1879, 
Suvalkų vėd., Krosnos vai., Sa- 
tininkų kaimo. Tapo palaidotas 
lapkričio 17 ant Kalvarijos ka
pinių. Laidotuvėms rūpinosi 
Lietuvių Progresyvio Kliubo 
nariai, nes jis buvo narys to 
kliubo. Buvo nevedęs. Amerikoj 
išgy veno apie 20 metų. Lai bū
na lengva šios šalies žemelė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paminklas mirusiam 
lietuvių vadui

jaunuoliai darbuojasi sulig sa
vo išgale. —Korespondentas.

Marąuette Park

Kas norėtų platesnių žinių 
apie velioni dasiŽinoti, lai 
kreipiasi šiuo adresu..

Juoapas Lekavičia, 
714 Dickson Avė., 
Youngstovvn, Ohio

ELZBIETA GRONSKIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dieną, 12:30 valan
dą po pietų, 1927 m., sulau- 

| kus 26 metų amžiaus, gimus 
žvirgzdžiunų kaime, Klovainių 
vai., Šiaulių ap., Amerikoj iš
gyveno 17 metų, paliko dide
liame nubudime tėvus, brolj 
Stanislova, seserį Bronislavą, 
drauges ir pažįstamus. Kūnas 
pašarvotas, randasi 
Ruble St.

Laidotuvės 
gruodžio 14- 
ryto iš namų 
vo parapijos 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Elzbietos Grons- 
kiutės giminės, dra'ugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti aidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Draugės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus and Co.

1721 So.

seredoj 
8:30 vai. 

j Apveizdos Die- 
bažnyčią, kurioje

įvyks 
dienų,

Pereito ketvirtadienio konfe
rencija dėl pastatymo pamin
klo Dr. J. Basanavičiui Vil
niuje

Apie trysdešimt organizacijų 
atsiuntė savo delegatus į šį pa
sitarimų Lietuvių Auditorijoj, 
ketvirtadienj, gruodžio 8 d. 
Nors oras buvo nepaprastai 
šaltas, bet delegatai, matomai, 
to nepaisė.

Mitinga atidarė p. adv. F. 
Bračiulis paaiškindamas jo tik
slų, Lietuvos kons. P. Žadeikis 
plačiai atpasakojo Dr. J. Ba
sanavičiaus nuopelnus musų tau 
tai ir reikalą pagerbti jo at
minti. Paskiau susirinkimas 
nubalsavo į pirmininkus p. I. 
Hertmanavičių ir viskas tęsėsi 
normalia vaga.

Vienbalsiai priimtas įneši
mas, kad Chicagos lietuviai pa
gelbėtų vilniečiams pastatyti 
paminklų. Sutvarkymui viso 
darbo išrinkta komisija iš sep
tynių asmenų, kuri pagamins 
įstatus ir referuos sekančiam 
susirinkimui.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
užsitęsė iki 11 vai. vakaro. —R.

So. VVestern Lithuanian A- 
merican Club laikė priešmetinį 
susirinkimų. Buvo valdybos rin
kimai. Visa valdyba paliko se
na: J. M. Laucaitis pirminin
ku, D. B. Pratapas sekretorium, 
J. G. Mežlaiškis kasierium, iž
do raštininku- Juozas Neverdau- 
skas.

Dar nesukako nirmi šio kliu
bo gyvavimo metai, bet jis 
tiek paaugo ir sustiprėjo^ kad 
jau pajėgė nusamdyti savo bu
veinei gražią svetainę trobesy 
prie 71-mos ir Western avė.

Šiame susirinkime tapo iš
rinkta komisija, kuri prižiūrės 
visus nusiskundimus delei alėjų 
(jėlų) nevalymo ir, abelnai, dėl 
neužlaikymo švarumo apielin- 
kėje. Jei kurie apielinkės gyven
tojų turėtų tokių nusiskundimų, 
tegul praneša juos kliubo sek
retoriui D. B .Pratapui, 6953 
So. Western avė.

Nutarta, be to, duoti pamo
kas norintiems įsigyti pilnas 
Amerikos pilietybės popieras. 
Pamokos prasidės po Naujų Me
tų. Jos bus duodamos tiek kliu
bo nariams, tiek ne nariams 
veltui. Kurie norėtų gauti to
kių pamokų, tegul užsiregis
truoja pas kliubo sekretorių. X.

rovė neapeina. Jiem rupi tik, 
raudona diktatūra, ir visi jų 
turi klausyti, o jei kas neklau
so, tai tokį tuojau jie apšau
kia darbininkų išdaviku, veid- j 
mainiu, melagiu ir tp.

Penktas susirinkimas buvo 
prapertieirių, N. S. Kliubo. Tai 
buvo vienas ramiausių susirin
kimų, kadangi čia triukšmada
rių, svetimų dievų garbintojų

Lietuviai Advokatai Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

190

Pastabą: Mano ofisas dabar randasi
naujpj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Cicero
Priešmetiniai susirinkimai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
North State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

. — Paskola
w - • i JjyiOS visuose vtJibiiiu

nėra. Khubo tarpe nieko naujo sraktai. — Ingaliojimai. • 
nėra, tik nuo Naujų Metų bus i pinigu 1 3' 2 morgičiams. 
nauji Įstatai. Tuomet bus gali- ~~ ” ”
ma veikti 
Dabar yra 
pavasario 
valdininkų.

daugiau politikoje, 
daug kalbama apie 

rinkimus miestelio 
Visi tuo domisi.

— Ciceronas.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium

Bendrovės mėnesinis susirinkimas
įvyks pirmadienyj, gruodžio 12 d. 
1927 m., 8 vai.- vakare, Auditorium 
svetainėj, po num. 3133 So. Halsted 
st. ■ ;* " ;..................
gijų atstovai pribukite laiku.

Gerbiamieji direktoriai ir drau-

N ūdrinių raštininkas.

Draugystes Lietuvos Balsas atsi
bus priešmetinis mitingas, gruodžia- 
12 d., kaip 12 vai. dieną, Schlitz 
Hali. Nariai būtinai turite būti, nes 
bus rinkimas valdybos ir daug nau
jo dėl pagerinimo draugijos bus 
tarta — neatsilankius bausmė $1.00.

— Pirm. Kaz. Braževičius.

AUGUSTAS SPROGA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gruodžio 2 dieną. 7:00 valandą 
vak., 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Kieliugalos 
kaim., Vadoklių vai., Lietuvo- $ 
je, paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką, 2 dukteris ir 
2 sūnų (Lietuvoje). Kūnas pa
šarvotas, randasi 2146 W. 23 
PI., laidotuvėmis rūpinas po
nio Petronėlė Tarvainienė.

• Laidotuvės įvyks gruodžio 
13 dieną, 1:00 vai. po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Augusto Sprogo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
jam paskutinį patarnavimą ir 
jam paskutinį paarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Simai.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Lachavičiuis. Telefonas 
Roosevelt 2515.

Sandariečių domei
Priešmetinis A LTS. 25 kp. su

sirinkimas įvyksta rytoj 
Raymond Chapel

Taigi • rytoj atsilankiusieji 
ALT-Sandaros 25 kp. nariai 
turės progos apkalbėti metinę 
musų darbuotę ir pasitarti apie 
busimų veikimą.

Susirinkimas įvyksta antra- 
lieny, gruodžio 13 d. 8 vai. vak. 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes be aukščiau minėtų klau
simų, turėsime išrinkti ir nau
ją kuopos valdybų. —V.

Bridgeportas
Jaunuolių orekstro priešmetinis 

susirinkimas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9
Telephone Roosevelt 9090 '

_ Namų Telefonas Republic 9600

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuot’J- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuoąe at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

1 į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

,4712 South Ashland Avenue
■ . Phone Boulevard 7589 -

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, UI
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL.________ L

"DR.MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

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.

Roseland. Amerikos l.ietu.vių Pi-I 
liečiu Politiškos Kliubas, taipgi pra
nešu kliubiečiams, kad kliubo vardas 
yra perkeistas. Dabar kliubo vardas 
skambės sekamai: Lietuvių Ameri
kos Republikonų Kliubas 9 Wardo, i 
taigi viršminėtas kliubas turės savo 
priešmetinį susirinkimą, ant kurio 
visi kliubiečiai malonėkit pribūti, nes 
bus valdybos rinkimas. Susirinkimas; 
įvyks- gruodžio 12 d., kaip 7 v. v., j 
1927 m., Strumilos svet., 158 E. 107 į 
Roseland, III. V. Kristopaitis, rašt.

JOSEPH J. GRISK 
(.Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

a i a Į
JUOZAPAS DLUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ■ 
gruodžio 8 dieną, 8:20 valan- I 
dą ryto, 1927 m. gimęs Tau
ragės apskr., Kražių parapijos. 
Amerikoj išgyveno 22 metu, 
paliko dideliame nuliudime 
dukterį Prancišką Vabalienę ir 
giminės, o Lietuvoj moterį 
Barborą, 2 sūnų: Antaną ir 
Afeksandrą ir dukterį Juozefą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4511 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradie- 
nyj, gruodžio 13 dieną, 8:00 
va. ryto iš namų į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
.ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Diniskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741. I

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

Gruodžio 7 d. įvyko Jaunuo
lių Orkestro priešmetinis susiJ 
rinkimas Mark \Vhite Stjuare 
parko svetainėje.

Orkestrui valandą pagrojus, 
pirmininkė, p-lė šliažiutė, atida
rė susirinkimų. Raštininkei, 
p-lei Bronei Daraškiutei, per
skaičius pereito susirinkimo 
protokolą, jis buvo priimtas 
vienbalsiai. Komisijos savo ra
portuose pranešė, kad Jaunuo
lių Orkestras lapkričio 22 d. 
grojęs St. Paul ligoninėj. Or
kestras gerai atlikęs savo už
duotį. Jaunuoliai buvę labai 
patenkinti. Jaunuoliams patikę 
kalbėtojų kalbos, bet visų la
biausia “refreshments” ir sve
čių bei ligoninės darbuotojų 
draugingumas.

Lapkričio 21 dienų Jaunuo
lių Orkestras grojęs Lietuvių 
Auditorijoje, Susivienijimo 
Draugysčių ir Kliubų ant Brid
geporto koncerte. Nekurie jau
nuoliai atsiprašė orkestro vedė
jo, kad koncerte negalėjo daly
vauti: kai kurie sakėsi turėję 
“thanksgiving”, vienas sirgęs, 
<> keli skundėsi, kad jų neįleidę 
svetainėn, ir tt.

Vakarėlio rengimo komisija 
pranešė, kad esanti paimta Mil
dos svetainė 16 d. gruodžio, ti
kėtai atspausti ir kvietė jau
nuolius paimti jos platinimui 
pardavinėjimui.

Valdyba išrinkta: pirm. Po
vilas Tupis, vicepirm. Kastas 
Riauba, nutar. rašt. Alex šliu
žas, turtų rašt. Edis Grušas, 
ižd. Bronė šliažas. Jaunuoliai 
tikisi parduoti ne mažai tikė
tų. Ypač tame darbe yra pa
sižymėjęs Pranas Kaiitenis ir 
šliužų šeimyna. Bet ir kili

Su pirma diena gruodžio visos 
draugijos laiko priešmetinius 
susirinkimus, daro svarbiausius 
tarimus, renka naujas valdybas. 
Kiekvieno draugijų nario min
tyse yra kų nors naujo, kų 
nors gero savo organizacijai 
pasiūlyti, padaryti.

Pirmas susirinkimas Raudo
nos Rožės Kliubo. Buvo gana 
skaitlingas. Nutarta atnaujinti 
besbolo jauktas ir padaryta 
daugiau tarimų. O dėl namo 
statymo, tai šauks specialį susi
rinkimą ir padarys galutinų ta
rimą šiuo klausimu. Galima te- 
čiaus iš kalno.spėti, kad bus 
nutarta nestatyti namo.

Antras susirinkimas buvo Va
karinės žvaigždės Kliubo su
sirinkimas. Naujų tarimų nepa
daryta jokių. Atrodo, kad kliu- 
bas turės šaukti nepaprastą su
sirinkimą. Teks tur būt svars
tyti dėl geresnės ateities kei
sti Įstatymus, gal kiek mažinti 
pašalpa. Tai betgi parodys atei
tis. šis kliubas gali turėti ge
rą ateiti. Jam priklauso taip 
vyrai, kaip moterys, vedusieji ir 
nevedusieji. Nepersenai prisi
dėjo prie jo Draugyste Lietuvių 
Tvirtybė. Turėtų dar kelios 
prisidėti. O tai įvyks anksčiau 
ar vėliau, nes pavienės draugy
stės bei kliubai išsilaikyti ne
galės.

Trečias buvo Lietuvių Kcpub- 
likoniško Kliubo susirinkimas. 
Susirinko ne daugiausia. Nutar
ta rengti kokios nors pramogos 
užbaigimui senųjų melų ir pasi
tikimai naujų metų. Nutarta 
padaryti ženkliukus, o prieš 
rinkimus turėt didelį parengi
mų.

Ketvirtas susirinkimas^ buvo 
SLA. 194 kuopos — skaitlin
giausias ir skirtingiausias iš vi
sų. Buvo užsukta Maskviečių 
mašina. Ir taip viskas yra su
tartinai sukama, kad, rodosi, 
nieko nekalti tie sutvėrimai. 
Paskui giriasi per savo gazietų, 
kad didžiuma esanti su “jais.” 
Apgauti ir smurtu gauti viršų 
garbės nedaro, ir toks “laimėji
mas” , ilgai neekzistuoja.

Maskvos garbintojai i Susivie 
nijima briaujasi visokiais bu
dais, bet jų triūsas buvo ir bus 
veltui ir nenaudingas. Susivie
nijime vienur-kitur kuopos 
skaldomos. Atrodo, kad ir pas 
mus tas pats atistiks, kai iš
sisems kantrybė senesniųjų šios 
Susivienijimo kuopos narių., 
Nes visi žinome, kad čia, pas 
mus, buvo ramybė ir santaika 
kol nepriviso raudonųjų hiz-. 
niūrių. Jiems Susivienijimo ge-

Draugijų Sąryšio delegatų susirin- j 
kimas įvyks gruodžio 13 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 So. 
Michigan Avc. Bus įvairių raportų 
ir svarstoma nauji reikaai. Todėl 
visi delegatai ir delegates atsilanky
kite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks antradienyj, gruodžio 
13 d., 1927 m., 8-tą vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Kiekvienas narys turi būtinai 
jributi laiku, nes yra daug reikalų 
<uriuos turėsim nutarti ir bus ren
kama valdyba 1928 metams.

Valdyba.

AST.. Sandaros 25 kp. priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradieny, gruo
džio 13 d., 8 vai. vak., Raymond 
Chapell, 816 W. 31 St.

Visi nariai prašomi ateiti, nes bus 
rinkimas naujos valdybos.

— Valdyba.

Graboriai
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.

S. D. LACHAVICZ r
Lietuvis Graborius ir 

Balza m uoto jas
2314 W 23rd PI. 

Chilago. UI.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, oimano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 VV. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South llaisted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clarks Gts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 11 v. dieną.
Phone Canal 0523

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS «r CHIRURGAS 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS Lietuviai Daktarai

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

A. A. DUS
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.

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai urakt i k a- 
vusi Pensylva- 
ni jos 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.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
Stale Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

• Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Easi 47th Street 
Phone Kemvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Phone Canal 6222
i 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, 1LL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
1 Tel. Boulevard 2160

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Naktį Su. Shore 2238, Boulevard 6488

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

Tel. Kenwc‘>d 5107
V a 1 aY) d o s

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 Šouth Wallace Street

Telephone Republic 0083

Dl V, B. Milaszewicz
Dentistas

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

Cor. RockweH St.
CHICAGO, ILL. .

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

' Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: t iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvvick 4983
j Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Telephone Hcmlock 0066 i
DR. B. J. ROOTrf

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija

7054 S. VVestern 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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
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

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

ChicaRO, 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, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midvvay 2880

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2103 W. 63rd St., Saite 3. 

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

fciASSIFIEO ADS.
Educational

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vinccnnes 3932 ,

■**—■ " ■ 1 Ml ■ I ■ ■ . 1 ■ - I ~ - - 1

KNYGVEDYSTfiS 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 Va n Buren 2130

(Coiitinucd oh page 6)
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RUBIN BROS

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

vakarus

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

rm

Jles 
rius

IR
Mes

Tel Lafayette 8705—87i0 
Chicago

1507 W
FEDF.RAL >

Instrukcijos $15.00 u

SCHOOL 
Miob-on Street 

AUTO KNGINF.ERING

PI.UMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

Tikrai Gražus Namai
Tiktai keletas dolerių įmokėti 
kitus kaip rendą. 
Jei jus ieškot namo
Pamatykit šitą 
NAUJI 

rezidencijų 
tų plytų,

i ei jos, karštu

namai,

6109 So. Kedzie Avenue

Pirmadienis

1179.

cementinius

Hemlock 7969.
5429 S. Ashland Avė.

Generul Contructors

GYVENKIT SAVO NAME

nuošimčius.

4328 hlston Avenue
Jumper 9506Room 212

400
2 o-

ioman Avė.
turit.

nors

7-8 kambarių,2 FLATŲ namas,

745

s

241!) W. 69th St.
Phone Hemlock 8099.

Tile stogas,

Glenview, III..

n

KA TURI?

Namas
otas

Telefonuok, rašyk 
atvažiuok

Patarimai

geras

BOOLS CO., Phone
Bellvvood 4818.

krautuvė. IKAMBARIŲ ir

m<

ir

N aniai-žemė Pardavimui
TAS YRA VERTAS

Pirkit tie-

cottages,

ieškot
lt rba uz cash.

kambarių

viena

lotas
nuo

Lake Avė.

namas,

e-
serve

S. F. KOERNER
Pensacola 931!)

kaina

NAUJIENOS, Chieago, TU gruod, 12, (

Miscellaneous
įvairus

Imančiai
Pinanaai-Paskoloa

Educational
Mokyklos

(Continued from page 5)

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums ji.ms pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerią 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokai to amato ir greitu lai
ko gauti gerą darbą su geru mokes
ti m Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti, 
dauginus.

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuviu šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ ' 

Visą dieną 
Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioms 

Tel. Armitage 0908
SOUTH SAIDĖJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, 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 šakosr 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St„ Chicago. UI.

Misccllaneous
jvairųs

24 Mėnesiai Išmokėjimui 
Jvedam namų apšildymą, plumbin-' 

gą olselio kaina.
J. KLEIN and CO.
4548 Cottage Grove

Tel. Drexel 3407

KAM turit šalti šią žiemą, men 
įvesime namų apšildymą be jokio 
jmokėjimo ir į 24 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Garu ir karštu van
deniu aijjšildyinas. Apskaitliavi- 
nias dykai. 221 E. 77th St., -arba 
Tel. Triangle 8234.

ELECTRIC KONTRAKTORIUę
Seniausias ič lietuvių, fru r duodi 

užganėdinimą. Jvedam elektros dr« 
tu«, motorus, taiso m elektros reik 

nrenys, fikČerius ir t. t.
W P. Sitephan Electric Co., (no* inc
2522 So. Halsted St.. Chicag'

Phone Victory 7452

LIETUVIAI, kam inms šalti šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus ■ 
mes atvesime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Anskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingn reikmenų. Atdara vakarais; 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING and 
HEATING SUPPLY CO., 5201 W 
Grand Avė.. Berkshire 1321.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.
f

NAUJIENOS

KRAUTUVIŲ FiKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Dehkatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street

Bridgeport Painting
& Hardivare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai-
kom malevtl, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St. kėI
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav. ----

AR JUMS REIKIA PINIGŲ 
ŠVENTĖMS?

PINIGAI PASKOLAI. Padarysi-f
i me 2 mažus morgičius už jjusų na-

N. W. Side, nebrangiai, be įmo- 
imu, matvkit mus pirma.

ADVANCE REALTY CO., 
4916 Irving Park blvd.

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

TURIME pinigų 2 morgičiams, N.
W. side, 4% komiso, 6% 

nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfair 
Finance Trust, 4528 Lavvrence Avė., 
Tel. Palisade 6016.

Musical Instruments
Muzikos. Inatrumentai_______

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

tuos barbenus
TRAYSER STORAGE CO. 

1538 W. Chicago Avė. atdara 
vakarais.

Miscellancous for Sale
įvairus Pardavimai________

MOTERYS!
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 y ardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ir 
lumbeiKjžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdaro kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais Vo pietų.

1\ SELEMONAKUA
501 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

. Chicago, III.

Real Estate For Sale Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

$500
Atsineškit su savim.

šiai nuo statytojo, 99 ir Morgan, 3 
nauji moderniški bungalovv, 5 di
deli kambariai, stikliniai por^Iaj> 
aržuolo

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

Box 1009
litastrimas, litas 33x125, 

$7850, įmokėti $1000, kitus išmokė
jimais. Netoli K.
KLOOSTEBMAN, budavotojas, 7945 
Prairie; Slevvart 8730.

L i Halsted. K.

ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį skelbimą nuliesime $250 pigiau

KAS NUSIBODO

PATENTAJ, COPYR1TED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI

FRANK J. SCHRAEDEK, Jr. 9 
Patentų advokatas naitjoj vietoj.

32 W. Randolph St.
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900.
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų.

Vaknrais pagal sutartį.
Įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

PLUMBINGAS ir namų apšildy
mas. Nereik nieko įmokėti, 2 me
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Phimbing Co. Tel. Bevcrly 9384 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomi! boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentvvorth Avė. 
Phone Victory 9634.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 05C2 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam. $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų

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

su mumis pirmiausiai 
INDUSTR1AL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas riermitage Avė. 
Atdara panedėly’j, utarninke, ketver
ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
na tarnavimas.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

i vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė 
Tel. Laafyette 6738-6716

Mes perkame
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

Personal
Asmenų Ieško

KIMBALL grojikliai pianai, biskį 
vartoti, su benciumi ir voleliais, $85. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. fvont.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi-1 
, nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią 
naujos mados murinę bungalow, > 
kas yra moderniška., Geriausis barge-

tykit mane šiandfe. MR. HULI

ATGRISO
KO NĘBENORI

TIKTAI $5 PILNA
■ EGZAMINACIJA, $5
i 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' 6136 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasąkys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. G. C. SINGLEY
20 W. Jackson BIv.,

netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. 

Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki l po pietų.

Situation VVanted
Darbo Ieško

po

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia,_______

REIKALINGA moteris- prie namų 
darbo ir prižiūrėti vaiką 4 metų. 
Pašaukite po 6 vai. vakare. Telefo
nas Humboklt 9355.

REIKALINGA moteris prie namų j 
darbo, atsišaukite J. Urlakis, 
So. Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

MES turime gerų vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie‘au
tomobiliu biznio. Mums ne- 

i 6

svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi-

i tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj.

, Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
įmes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roscland Motor Car Co., • 
10857 Michigan Avė,

Furnished Rooms
2 FURNIŠIUOTI kambariai 

na rendos, privalis įėjimas.
. 5320 So. Honore St.

Ist flat

For Rent

ir

100 ELECTRIC Radios, G tubų,|viršj aukštos 
, 1 me- overkautų. 
Ashland darė perviršis.

tuojau. Kainos 
- kad mes juos

įrengtas, kol jų yra, $98.50, 
tai dėl išmokėjimo, 1723 So.
Avenue.

PARDUOSIU savo 
pianą už $110, suoliukas, 
..... > South Halsted Street, 
floor. , '

. $700 grojikų j kraut ŝe* JŠ 
iukas, voleliai. c;orAAnV

FONOGRAFAS IR 
VARGONAI, 

atiduosiu abudu už $45. 
6136 So. Halsted St.

ĮSIGYKIT Kalėdoms Radio setą. 
Mes turime jų daug, jus rasite čia di
delį pasirinkimą, labai pigiomis kai
nomis. Ekspertai radio taisytojai.

Cash arba išmokėjimais.
T. W. COLBERT 
344 East 7Ist St.

Triangle 4113 • ,

Fu mi ture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 825 Central 6260

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

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

JFI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 D. Division St. 
Te.. Armitage 1199.

Vyrų Overkautai
Olselio Kainomis

Atsakantis išdirbinėto jas turi
,.x.- rųšies ----

Del šiltesnio oro pasi- 
Turi būt išparduoti : 
yra mažesnės negu 
pardavėm j dideles I 
šalyje.
— Visu spalvų ....... j
......................  $13.75 
...................... $16.75 
...................... $19.751

^94'Įr j soft drink parloro, 
’ I kolonijoj, tikris a

per-

a moderniška., Geriausis Dargi 
Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma-

3801 '
vilnonių vyrų N- Cravvford Avė. Tel. Irving .3631.

$25X)0 kautai po
$29.50 kautai po
$35.00 kautai po
$39.00 kautai po
$50.00 kautai po

Išpardavimas prasidės rytoj.
Veikit greit, nes yra aprubežiuotas 

skaitlius.
Kirschman Bros.

237 So. Market St.
3rd floor

Kalėdų Bargenai

i kampinis namas, geroj vietoj dėl
visokių tautų

arba
aukso kasyklos, 

mainysim įklotus

AR TAI BUTŲ

garažas
farma
morgičius

MES DUOSIME
KĄ NORI
GREITAI

j MUSŲ KOSTUMERIAI
LAUKIA

Business Chances
Pardavimui Bizniai

j parduosim
j arba grosernę, kaina $12,500.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
moderniška,s, 
toli karų, parko, bažnyčios, 
kyklos -arba parduosiu į 3—4 kam- ' 
barių mūrinį namą.

2—6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
miderniškas

mūrinis garažas, ne-1

dykai
sveiki

S. J. Dargužis,
807 W. 18th St

Canal 4960
namas 7 KAMBARIŲ medine cottage, 3

PARDAyiMUI soft drink parlor, i 
geras biznis, lietuvių ir lenkų apgy-1 
venta apielinkė. Arti dirbtuvių, j 
4622 So. Western Avė.

platus lotas, _ _ ,
gatvė cementuota ir apmokėt:!, kai- ; kambariai apačioj ir 4 viršui, gali- 
što vandenio šiluma, parduosiu ar-! ma padaryti 2, flatus, tiktai $5,200; 
ba mainysiu į ką

KAMBARIŲ
bungalovv, 2 karų
kampinis
šildomas,

lotas, 
moderniškas,

mažesnį
mūrinis I

įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš-
i mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė.
EVERGREEN REALTY CO . 9201naujas ___________ _ ______ . . __ _

mūrinis garažas, j go. Westem Avė., Tei. Beverley 7330 
karštu vandeniu Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 

parduosiu kėjimo bile kokį bungalovv arba 2
mainysiu i į lotus,! ni’ba

I bučernę bile kur.
PARDAVIMUI soft dring parlo-1 

ras su fikčėriais, geras biznis, vokie- i 3—o 
čių apielinkėj. Savininkas turi du ! kampinis 
bizniu, turi parduoti greit. 3526 aprubežiuotij apielinkėj, 
Lincoln Avė.

Atsakančiame
Sandelyj

Rankandai ir Kaurai
JŪSŲ KAINA

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir
1730 parloro setai, $45 ir daugiau.

126, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio
__ valgomo kambario setai, $35 ir dau-

ir ga Chicagoj turi vietos dėl keletą I 
ir vyrų važinėtis su trekais pagal kon- i 

traktą, 
lionės.
vyrams.
važinėtis su troku, tai yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų ir turėti 
nuolatinį darbą.

UNITED FORWARDING CO.
400 N. Green St.

Klauskit Mr Brach

’ giau.
13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 

mahogany miegruimio setai. $40 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių krės
lų $5 ir daugiau. x

68 pastatomos liampos $3 ir dau
giau.

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ 
MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedėlio- 
mis iki 6 vakaro.

Available Storage ,
7732 Stonėy Island Av.

ATIDA LIETUVIAMS 
DREIVERIAMS 

Viena didelė perkraustymo jštai-

i

va-

$15—$20
Ateikit tuojau

Gražus 3 ir 4 kambarių apart- 
metai, 4956-58 Wentworth Avė. Vi
si kambariai dideli ir šviesus.. 
čium šildomi. Viskas naujai 
ruota ir išmalevota, elektra, 
transportacija.

Matykit
MR. SAVV1CKY, 

210 W. 50 St.
1 fl. dėl raktų

Apžiurėkit tuos flatus

Pe- 
deko- 
gera

ir

NA-
KU- 
NE-

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

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie
gamo kambario Setas, 5 šmotų pus- 
ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrui- 
mio setas, 2 Wilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

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

pa-

RAKANDAI nauji ir vartoti. 
Duofold setai $95, \valnut mieg- 

jniuimio setas, $79, kaurai, val- 
igomo kambario setai, pianai, 
vietrolos, išmokėjimais.

GARFIELD STORAGE 
5929 So. State St.

KAMBARIŲ
namas, 2 karų

grosernę, flatų narna.

peticijos, bučernė su namu, par- pirkinys _
duosiu arba mainysiu į 2—3—4 na- , Westchester 
mą, geroj apylinkėj.

W. H. Kelps and Co

krautuvė, LOTAS 25x125, geras biznis, ran- 
r _ garažas, tjasį prje Charles Rd., 1 blokas 
nėra kom-j vakarus nuo Manheim Rd.,

.... už $2400, " cash. Imkit

stoties. W. S
iki Bellvvood Avė

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME

Atliekamos ir tolimos ke- 
Geras uždarbis tinkamiems,
Jei turite $1500 ir mokate j

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

GERAS PIRKINYS
Bučernė ir , gipsernė i 

pigiai. Biznis išdirbtas per 16 me
tų. Parduosime už pirmą gerą 
siūlymą.

Savininkas
2419 W. G9th St. 

z Tel. Hemlock 8099

SAVININKAS turi paaukuoti nau- jg apartmenlų namas,
; ją namą, .> krautuvės, 6 ofisai ir 1.. pasirinkimas North Side apielinkėj, 
; flatų prie Archer ir Hamilton ir namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
j St., skersai keho nuo Archer Mid- 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 

M Į West Teatro. įplaukų $24,000 j me-bungalovv',
parsiduoda I tus» Pirmi morgičiai $105,000, 10 me- farma j Taylor, 

" Turiu parduoti tuojau. (aį į Xiles Center
j matykit, Mr. Svveeney, Saginavv 7901 brook, 1 lotas 2140 S. 

Mainysim į tą ką jus

į tų paskola.
pa

Turi būti par-PARDAVIMUI 
duotas kampinis, S. Chicago Avė. ii 

,85 St. 185x264 už $35,000, turi turi 
! ti $10,000 cash, 25x125 prie Cicere 

PARSIDUODA‘Soft Drink Parlor | Avė., netoli 61 St. $1,900 cash, Box 
su fixtures. 2702 W. 47th Str ■ <JO» Argos, Indiana.

PARDAVIMUI grosernė, senas,' v. M.ES turime ant rankų keletą gra- 
geras biznis, netoli lietuvių bažny- ■ *r 
čios Brighton Parke, pigiai, telefo- i , 1 
nas Lafayette 8032. I

I -|ej gero pirkimo, savininkas, 
PARDAVIMUI kendžių ir dry. So. Halsted St. Radliffe 2520 

goods krautuvė; priimsiu mainais lo
tą arba automobilių. 1978 Canalport Į 
Avė. KAS

Edgebrook Manor
Wis.,

lotai North-

PARDAVIMUI naujas 1!) apt. na- 
jmas, palinktoj apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga
lovv, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manoi netoli Devon ir Forest P

įsmokėjunai.s.

BARGENAS ir lengvos ' išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių
bungalovv ir dviejų karu gara-

bargenų Marųuette j žas, galima nupirkti lengvais

Ar ieškai gero 
biznio

teisingą pasiūlymą 
gražią gvosernę./

Avė. su 
parduosiu j mokėtas.

Biznis iš- 
pigi ren

Į Park kolionijoje, štai yra pas mus. i išmokėjimais 
45x125 lotas prie Marųuette Road J .I su visais improvementais, apmokė-; Bungalovv randasi

I tas. greitam pardavimui kaina tik • Manor prie boulevarų ir gat- 
$3Lot°as ant 69th St. prie Campbell! vekarių. Parsiduos $1,500., pi

Marųuette

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, i 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu- Į 
tinis miegruimio setas, kainavo $250 ; 
už $95, springsai, matracas, liampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedelioj 
iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit MR. IRVING.

Už 
savo 
dirbtas per daugelį metų; 
da; daug stako, daroma $550.00 biz
nio į savaitę; nepraleiskit šios pro
gos. Priežastis, nusipirkau farmą; 
turiu greitu laiku išvažiuoti.

Kreipkitės
5308 Wentvvorth Avė.

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

visais improvmentais
$1850. aP-!giau negu verta. Del informa-

Kampas 72nd ir Maplewood Avė 
Įmokėti $3000. Kaina $6500 

Rezidencijos lotas ant Washtena\\ 
Avė. arti 7Ist St. Del greito parda 
vimo $1550.

A. N. MASULIS

ei į u kreipkitės
83x125.

6641 So. Western Avė.
Republic 5550

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.

karštas vanduo, sun parlor, pečium
šildomas, kaina $11,000, cash $1000.
Tai yra geras pirkinys, pasimatykit

Gruodžk/mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuleisime jums 10% pigiau 
3 šmotų parloro setas .... ..........
7 šmotų valgomo kambario se

tas ..... .....................................
Gasiniai pečiai .............................
Pastatomos liampos ..................

ir aukščiau 
kambarių flatas, tinkamas dėl gydy- 3 tjųrf walnut miegruimio setai $65 
tojo arba dantisto, galit gyventi ir 14 šmotų vvalnut miegruimio se- 
ofisa turėt ant virš aptiekus. 2557; 
W. 69 St.

BEKERNĖ rendon arba pardavi-1 
nnii. Su visais fikčėriais. Biznis iš
dirbtas per 14 metų. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 6136— 
38 Archer Avė. Summit 105.

DAKTARAI tėmykit, rendon

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$35

$15
$6
$3

Farms For Sale
________ Vkiai~ Pardavimui____ _
III. 80 akrų farma, 54 mylios nuo 

Chicagos, namas, barnė ir tt., kaina 
$12,000, cash $5000. Tel. Austin 
3074.

su manim tuojau. J. R. BRUCE
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

O 5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga-
plieno kon

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui plieno

to w, stikliniai porėtai, 
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 

į išmokėto loto už $11,000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta-ptesuo- įySjm i,j]e kokios rųšies bungalovv ar- 

konstruk-1 ba flatinį namą, tik biski įmokėjus.

tai ...... ...............................
Kietoms anglims pečius 

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, vietrolos, 

ladios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros.

Storage Co.
640 E. 61st St.

»n» 4 FLATŲ BARGENAS 2 naturales$15

Išpardavimas
Bargenai

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 

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

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

jas,..... .........   $225 SAMPELINIAI rakandai 50% pi-
Visokių Victrolų ....................... Ilgiau. Metalinės lovos specialumas.

Upright pianai, gerų išdirbimų, $20 matrasai, springsai, visokį rakandai
Išmokėjimais arba 10% p^en gAMpLE FURNITURE

Iš

Tie 
pilnai 
los ir 
vorą.

vandeniu šildomi,1
ugnavietės,

CRACKEL CONSTRUCTION CO.

SINGEE siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi- 1 XI » zvl m 4-a O CTf _$125 neškit šj skelbimą gausite 2% pi- 

is, $90 ,^au’ 4251 Cottage Grove Avė.

pigiau už cash i company
instrumentai yra visi geri ir 6335. S°. Ashland Avė. 
garantuoti. Mums reikia vie- į Buvus Cahforma Sample Furn. Co.

ta- i .............. 11turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
HJuse

6512 So. Halsted St.

Automobiles
PARDAVIMUI 2 tonų Chevrolet

[ Šedan, šių metų, pi
V. S. 2554 W. 69 SI.

prie 67 St., netoli Champlaine Avė., sklene kita 
4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply- . . ’
tų, moderniškas, garu šildomas, baryje. 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI nor^iai 
BŪT PARDUOTI ŠĮ MĖNESI. I1
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

frontimame kam-

Fri gidai re
uždaromi
ledaunė,

pleisteriavimas,

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME
GARAŽUS, porčius,

šalytakius, grindis, pamatus, stogus

MAINUI 2 flatų, mūrinis namas; 
mainysiu ant farmos arbii biznio, 
norėdami išmainyti fariuą ar 
biznį, kreipkitės prie 

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted st. 

Victirv 4898

kokį

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
furnas, 3983 Vernon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash įmokėjimu. 
H. J. Colcman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

PARDAVIMUI—5338 S. Union av. 
9 kamb. medinis namas, 6 kamb. ap- 

i ačioj, 3 aukštai, gasas, elektra, vana

franeuziškas 
gražiai padabintos, vieno 
presuotų plytų garažas, 
50X32.
Wilmette Lake Avė. iki 
nėr Road. Wagner keliu į 
rę iki namų

j Road iki Lake Avė 
į rytus iki Wagner 
kui Wagner Road į 
namų. H. F. RITTER and CO., 
Wagner Road, 
Telefonas Glenview 224, arba 
adresuokit NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 1005.

arba

karo
malevojame, taisome, dekoruoja-

per trisme, tik $5 įmokėti, kitus 
Pašaukit dėl apskaitliavimo.metus.

Wag-«
šiau-1 

Waukegai!

Road, pas-
šiaure iki

Arctic Construction Co.

PADĖKAVONĖS DIENOJ
PARDAVIMUI naujas apartinen-

linis namas ir krautuvė, 2 didelės
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba-

4 karų garažas,rių apartmentai.
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
li, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
po įmokėjirną. Mes pastatysim bun- 
galow, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5

PARDAVIMUI 7 kambarių medinisKAMPINIS krautuvė iš' 
■ fronto, 7 kamb. flatas aukštai, dalį I 

migiai. Kreipkitės, na $5000, įmokėt $1800, matykit sav. pinigais kitus išmokėjimais, sav. 3935

FAKMAViiviui - tonų i>nevroiei: acioj, d auKSiai, gasas, eicKira, vana 
' trokas, taipgi 5 pasažierių Chevrolet aukštas skiepas, cementuota ėlė, kai- namas su garažium. Puikioj apielin- 

Roselande. Parduosiu pigiai.kėje.
5338 S. Union Avė. Tel. Yards 6494. S Kedzie Avė. į krautuvę užpakalyj. 10520 So. State St.


