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LIETUVAI GRESIĄS NAUJAS PERVARTAS
Voldemaras gyvena Romanas nuteistas 

sunkias dienas 6 metams kalėjimo
Be to turi pasimokėti 36,000 

litų pabaudos ir 1,000 litų 
D-ro Brundzos laidotuvių iš
laidų

KAUNAS, gruod. 24. — Jo
nas Romanas, Amerikos-Lietu- 
vių Prekybos bendrovės galva, 
kurio byla dėl nušovimo ka
riuomenės gydytojo, D-ro 
Brundzos, dabar pasibaigė 
Kaune, tapo pripažintas kaltas, j 
Teismas nuteisė jį šešeriems 
metams kalėjimo, be to dar pa
simokėti 36,000 litų pabaudos 
pinigais ir 1,000 litų užmušto 
D-ro Brundzos laidotuvių išlai
doms padengti.

Romanas iš karto prisipažino 
nušovęs kariuomenės gydyto- 
ją, bet pareiškė, kad padaręs 
tai dėl to, kad D-ras Rrundza 
suvedžiojęs jo žmoną, p. Ro- 
manienę, ir turėjęs su ja nemo
ralinių santykių. Ir nors Ro
manas pristatė teismui meilės 
laiškų, parodančių, jogei jo 
žmona nebuvo jam ištikima, 
kuri be to dar ir tardant bylą 
liudijo prieš savo vyrą, tet- 
mas vis tik pripažino jį kaltą. (Atlantic »n<1 Pacific Photo) 

Posėdis Jungt. Vals tijų atstovų buto

Karininkai, prieš metus lai
ko pastatę jį valdžios 
prieky, dabar pasiryžę 
mažiuką diktatorių vėl 
šluoti laukan.

KAUNAS, gruodžio 24 
[United Press]. — Ministe- 
rio pirmininko Voldemaro 
valdžia šiandie susitinka su 
aštria politine kova, kuri 
turės nulemti tolesnį jo dik
tatūros likimą.

Šią valandą padėtis Kau
ne yra tokia, kad niekas 
nieku nebepasitiki. Volde
maras stovi dabar tarp kai
rės ir dešinės, nežinoda
mas, kuriais savo karinin
kų dar gali pasitikėti, o ku
riais nebegali.

Kaune vaikščioja įkyrus 
gandai, kad labai įtakingi 
generalinio štabo nariai, 
kurie' praeitų metų gruo
džio 17 dieną dalyvavo de
mokratinės Lietuvos val
džios nuvertime ir įsteigi
me dabartinės Smetonos- 
Voldemaro valdžios, dabar 
esą pasiryžę daryti naują 
sukilimą Voldemarui paša
linti.

Lietuvos valdžia nieka
dos dar nėra buvus tokio i 
kritingoj padėty, katp kad 
dabar. Artimiausiomis die
nomis • gali ivykti naujas 
pervartas. Apie pervarto 
galimumą šiandie Kaune 
jau atvirai kalbama.

Lietuviai ypač subruzdo 
atakuoti Voldemarą, prikiš- 
dami jam pralošimą Gene- 
voje bylos su Lenkais. Jo 
šalininkai tečiau tvirtina, 
kad Voldemaras Genevoje 
labai daug padaręs, nes 
gavęs prižadėjimą, jogei 
byla dėl Vilniaus busianti 
iš naujo peržiūrėta.

Prohibicija daugiau 
Amerikos žmonių pa- 

piovė, negu karas
VVASHINGTONAS, gruod. 

26. — Association Against
Prohibition Amondment ką tik 
paskelbtame savo pranešime 
sako, kad |>cr pirmus septyne
rius prohibicijos metus, tai yra 
tarp 1920 ir 1927, munšainasj 
ir kiti nuodingi svaigalai paplo
vė Jungtinėse Valstybėse 65,- 
000 žmonių, arba 15,000 dau-j 
giau, nei Amerikos kareivių žu
vo mūšių laukuose Franci joje 
per pastarąjį pasaulinį karą.

GARSENYBĖS LIKIMAS

NEW YORKAS, gruod. 26.— 
Kūčių vakarą Čia pigių butų 
lūšnoj beveik badu mirė Julia 
Bruns, pagarsėjus gražuolė ir 
žymi aktorė. Ji buvo dar 30 
metų amžiaus.

“JUODOS KALĖDOS“

COUNCIL BLLTF, Iowa, 
gruod. 26. — Nusipirkęs revol
verį ir pareiškęs, kad šios Ka
lėdos busią juodos, vietos pilie
tis Walter Johnson Kūčių va
karą nušovė savo žmoną, pas
kui pats persišovė.

VARŠAVA, gruod. 26.
Slonime per ką tik įvykusius 
rinkimus miesto tarybon iš- 
i inkta 16 žydų ir 8 lenkai.

Kompartija atima iš 
“atskalūnų” parti

jos dokumentus
BERLINAS, . gruod. 26. — 

Jš Maskvos praneša, kad Troc
kis gavęs iš centralinio kom
partijos komiteto įsakymą tuo
jau grąžinti savo kortą kaip 
partijos nario ir visus kitus 
partijos dokumentus, kurie pas 
j( buvo kaip pas buvusį parti
jos lyderį-

Toki pat įsakymai pasiųsti ir 
kitiems opozicijos va<Iams, ku
rie dabar tapo iš komunistų 
partijos išmesti.

5 asmens žuvo vieš
bučio gaisre

HOPEVVELL, Va., gruod. 
26. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino čia 
Grand Central viešbutį. Kadan
gi gaisras kilo anksti rytą, kai 
žmones visi miegojo, viešbučio 
svečiai, pažadinti, beveik pus
plikiai bėgo laukan pro lieps
nas, kiti pro langus šoko. Pen
kių asmenų, jų tarpe vienos 
moteriškės, pasigendama ir 
manoma, kad jie žuvo ugny. 
Medžiaginės žalos pidaryta 
apie 200 tūkstančiu dolerių.

Danai gavo Kalėdoms 
$135,000 iš Amerikos
KOPENHAGA, Danija, gruo

džio 26. — Amerikoj gyvenan
tieji danai šiemet Kalėdų dova
nomis pasiuntė į Daniją bend
rai 500,000 kronerių, arba 135,- 
000 dolerių.

Mirė paspringęs sendvičium

NEWARK, N. J., gruod. 26. 
— Vienas George David, 50 m. 
amžiaus, pasiėmė restorane 
roast beef sendvičių ir bandė jį 
vienu kartu praryti. Jis pa
springo ir mirė.

Naujas ambasadorius Kubai

HAVANA, Kuba, gruod. 26. 
— Jungtinių Valstybių paskir
tas ambasadorium Kubai ehi- 
cagiškis advokatas Noble Bran
dam Juda h pristatė preziden-
tui Machado savo kredencialus, dolerių

Bombardavo du J. 
V. banku Argen

tinoje

Du asmens užmušti dvidešimt 
sužeisti; kaltė verčiama Sue
co ir Vanzetti simpatizuoto- 
jams.

R VENOS AIRES, Argentina, 
-gruod. 26. — Praeitą penkta
dienį čia buvo bombarduoti du 
Jungtinių Valstybių bankų 
skyriai. Numestų bombų du 
asmens buvo užmušti ir dvi
dešimt sužeisti. '

Viena bomba buvo* išsprog
dinta New Yorko National Ci
ty banko skyriuje, antra — 
Bostofto First National banko 
skyriuje. Newyorkiškio banko 
skyriaus trobesys buvo smar
kiai apdraskytas.

Policija, kuri mano, kad 
bombos abiejuose bankų sky
riuose išsprogdintos radikalų, 
kerštaujančių dėl nužudymo 
Massachusetts valstijoj dviejų 
italų anarchistų Sacco ir Van
zetti, suėmė apie penkiasde
šimt tariamų anarchistų, te
čiau tikrieji bombų išsprogdini
mo kaltininkai *iki šiol nesu
sekti.

LENKŲ'LAIKRAŠCIO redak
torius SUMUŠTAS

VARŠAVA, gruod. 26. Trys 
nežinomi asmens suėmė Adolfą 
Naraczynskį* tautinių demo
kratų laikraščio redaktorių, 
automobiliu nusidangino jį į 
nuošalesnę vietą ir baisiai su
mušė. Mušeikos pabėga kai 
pašaliečiui atvyko mušamam i 
pagalbą.
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TRIS SAVAITES STREIKAVO 
BADU IR lyiRft

SALISBURY, Md., gruod. 26. 
— Kalėjime badu mirė Wm. 
Cooper, išbadavęs tris savaites. 
Jis buvo padėtas kalėjime dėl 
iŠaikvojimo “spulkos” 29,000 

pinigų.

Latvijos Lenkijos 
prekybos paktas

VARŠAVA, gruod. 26. —Ry
goj tapo pasirašyta laikinė Lat
vijos Lenkijos prekybos sutar
tis palankiausių valstybių 
tavimo pamatu.

trak

Apdeg’ė Standard 
kompanijos /įmonė 

Kinuose
TIENTSINAS, Kibai, gruod.

26. — Kilęs čia dėl nežinomos 
priežasties 
ras iš dalies
Yorko Standard 
įmonę, 
milionų

milžiniškas gais- 
sunaikino New 
Oil kompanijos

tarp 5 ir 10
nuostolių. i Susekę Amerikos dole-

-----  riy padirbėjų saiką

padaręs 
dolerių

Italai Carills ir Greco 
teismo išteisinti

NEWi YORKAS, gruod. 26.— 
Donato Carillo ir Caligaro Gre
co, du fašistų priešai, kurie 
buvo kaltinami dėl užmušimo 
praeitą pavasarį vieno fašisto, 
Josepbo Garisi, tapo teismo iš
teisinti. Kaltinamuosius gynė 
žinomas Chicagos advokatas 
Clarence Darrow.

Sazonovas mirė
NICA, Franci ja, gruod. 26.— 

širdies liga, mirė čia Scrgiejus 
Sazonovas, buvęs caro Mikalo
jaus užsienio reikalų ministe- 
risr

QRFI
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras Šiai dienai pra
našauja :

IŠ dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tinis mainais v|jw.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 07* t-

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:25. Mėnuo leidžiasi 
7:32 Vakaro.

“Kieno galia, to ir 
valia”

PANAMOS MIESTAS, gruo
džio 26. Jungtinių Valstybių 
kariuomenė, darydama maniev- 
rus Pačifiko pajūry, iš Pana
mos Kanalo Zonos įmanevravo 
i Panamos respublikos teeito- 
riją. Mikraštis EI Heraldodel 

Oil to protestuoja, pareikšdamas, 
Jcad toks Jungtinių Valstybių 

, kariuomenės įsibriovimas į Pa- 
į narnos respublikos teritoriją 
reiškiąs intervenciją. Jungtinių 
Valstybių charge d’affaires 
Panamos Mieste sako betgi, 
kad tai daroma su Panamos 
valdžios pritarimu.

.SOFIJA, Bulgarija, 
26. — Policija susekė 
tinę pinigų padirbėjų 
kuri padirbinėjo Amerikos do
lerius. Tos pinigų 
šaikos centras esąs 
turis savo skyrius 
ropos sostinėse.

gruod. 
tarptau- 

kuopą,

padirbėjų 
Varšuvoje, 
visose Eu-

Japonija derasi dėl 
$50,000,000 paskolos

50

NE\V YORKAS, gruod. 26.— 
Japonija pradėjo derybas su 
Amerikos bankininkais dėl 
milionų dolerių paskolos.

NELAIMĖS GELEŽINKELY

111., 
Dr. 

automo- 
traukiąį.

MOUNT VERNON, 
gruod. 26. — Užsimušė 
G. Archer, kurs savo 
biliu įvažiavo į ėjusį

wasiiingtonas
26. — Dešimt kariškių, laiko
mų ko kalėjimuose, gavo Ka
lėdoms susimilimą ir bus 
kalėjimų paleisti.

gruod.

iš

Vedimai-išsiskyrimaU 
Maskvoje

MASKVA, gruod. J6. —Per 
pirmus šių metų devynis mėne
sius Maskvoj buvo 9,680 vedi
mų ir 7,255 išsiskyrimai.

Rusų prekybos gal 
va atvyksta Ame

rikon
Poliai ovas bandysiąs išsiderėti 

Jungtinėse Valstybėse kredi 
tu ilgesniems terminams

organizacijos) generali- 
Poliakov šiomis 

Jungtine 
susipažinti 

prekybos 
Poliakovo, 

su Amerika 
100,000,000

MASKVA, gruod. 26.—“Am- 
tovgo” (Rusijos-Amerikos pre 
kybos r"_ -------
nis vedėjas 
dienomis išvyks į 
Valstybes arčiau 
su Rusų-Amerikos 
problemomis. Pasak 
sovietų prekyba 
šiemet pasiekus 
dolerių sumos, ir butų buvus 
daug didesnė, jei butų buvę 
galima gauti ilgalaikių kredi
tų, kurių Rusija būtinai reika
linga dabartinėj savo vystymus 
stadijoj. Vakarų Europoje so
vietų valdžios sindikatai suge
bėję gauti kreditų penkerių ii 
šešeriu mietų terminams, tuo 
tarpu Jungtinėse Valstybėse ne
galėję gauti daugiau kaip vie
niems, ilgiausiai vieniems 
pusei metų kreditų.

ir

žemės drebėjimas 
supurtė Romą

ROMA, Italija, gruod. 26.— 
šiandie kaip 4 vai. |X) pietų 
Roma buvo žemės drebėjimo 
supurtyta. Drebėjimas tęsėsi 
penkias minutes, bet žalos, re
gis, niekur nepadarė.

BEPROTIS UŽMUŠĖ TĖVĄ 
IR PADEGĖ NAMUS

JOHJNSTON CITY, Tenn., 
gruod. 26. —- Kai apielinkės 
žmonos atbėgo gesinti vietos 
fąrmerio Davė Samso namų, 
jie rado viduj gulintį ant grin
dų negyvą, su sukaldyta gal
va, farmerį, o šalia kūno buvo 
pamestas kirvis. Lovoj tame 
pat kambary miegojo fąrmerio 
sūnūs, 25 metų amžiaus, kurie 
buvo pamišėlis. Pasirodė, kad 
jis buvo tėvą užmušęs, paskui 
padegęs nemuš ir nuėjęs ramiai 
gulti.

Graysonienės Atlan- 
tiko kelionė ne

pavyko
■ . ....................  , 4

NEW YORKAS, gruod. 26.— 
Frances Wilson Grayson’ienės 
1/andymas/šiuo metu skristi per 
Atlanto vandenyną į Angliją 
nepavyko.

Grayson’ienė, drauge su pilo
tu įeit. Oskaru Omdaliu, pilotu 
ir navigatorium Brice Golds- 
boroughu ir mašinistu Fred 
Koehleriu, Sikorskio hidro-aero- 
planu “Dawn” išskrido iš Roo- 
scvelt aviacijos lauko, Long 
Islande, praeito penktadienio 
vakarą į Harbor Grace, New- 
foundlande, bet į ten neatvyko. 
Jie prapuolė kelionėje. Bandy
mai surasti juos iki šiol neda
vė vaisių. Kanados radio sto- 
.tis Sable Islande šį rytą pra
nešė, kad ji nugirtlus hidro- 
aeroplano ”Dawn” pagalboj 
šauksmą, l>et dėl audros nega
lėjus nugirsti, kur jis randasi 
ir kas a‘sitiko.

Papa sielojasi dėl per
sekiojimo katalikų 

bažnyčios
ROMA, Italija, gruod. 26.— 

Papa Pijus XI, atsakydamas į 
kardinolų kolegijos sveikini
mus Kalėdų šventėmis, pasakė, 
•kad jam esą labai nuostabu, dei 
ko viso civilizuoto pasaulioi 
valdžios nesukylą ir nepadarą 
tralo persekiojimams katalikų 
bažnyčios Meksikoje, Rusijoje 
r Kinuose. Tie-persekiojimai 
•są taip neapsakomai žiaurus 
ir barbariški, kad sunku esą 
tikėti.

[Papai visai nereikėtų guos
tis dėl persekiojimų katalikų 
bažnyčios, jei jis savo bažny
čiai neleistų kišti nosies į poli
tikos dalykus. Protestonų ir ki
tų tikybų bažnyčios, pav., Mek
sikoje klauso krašto įstatymų, 
ickelia maišto prieš valdžią, ir 
ių niekas nejudina.]

Prašys kongresą ištirti 
fašistų darbus Jung

tinėse Valstybėse
NEW YORKAS, gruod. 26. 

—Dr. Charles Fama, Jungt. 
Valstybių armijos rezervos ka
pitonas ir Bronx kauntės komi
teto narys, iškeliauja į Wash- 
ngtoną prašyti, kad kongresas 
ištirtų Fašistų Sąjungos Ame
rikoje ir kitų Mussolinio sekė
jų darbus Jungtinėse Valsty
bėse.

KATASTROFINGI GAISRAI 

4 vaikai žuvo ugny
LOUISIAtNA, Mo., gruod. 26. 

—Netoli nuo čia gaisras sunai
kino Winlaco farmą. Keturi 
fąrmerio vaikai žuvo ugny, 
penki kiti asmens skaudžiai, 
vienas jų tur būt mirtinai ap
degė.

Tėvas ir 2 vaikai sudegė

LADYSMITH, Wis., gruod. 
26. — Glenfora kaimely, neto
li nuo Ladysmitho, ugny, kuri 
sunaikino fąrmerio Olc Sathe- 
ro gyvenamus namus, žuvo 
patsai farmerys ir dvejetas jo 
vaikų, amžiaus tarp 7 ir lt me
tų.

■ linu

ANAHEIM, Cd., gruod. 26. 
— Čia buvo jaustas lengvas že
mės drebėjimas.
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l/g sv. sviesto
2 kiaušiniui
2 šaukštai cukraus
U puoduko saldžios

RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS

smeto- CHICAGO STATIONS TODAY

( LAM ( HOWDER
(SRH RA)

BLYNELIAI SU RYŽIAIS

25 elams 
G bulves 
I svogūnas 

sv. sūdytų lašinių, 
sukapotų 
šaukštuku druskos 
šaukštuką pipirų 

kvortą pieno 
kapok elams, supjaustyk 

smulkiai svogūnus ir bulves. 
Sudėk lašinius puodan, tegul 
paverda, sudėk svogūnus, bul
ves, prieskonius ir sunką nuo 
elams, tegul paverda.

puodukas salių, virtų ry-

nos
1 šaukštuką 

ti su miltais ir

sniul-

žiu
. 2

’/ii

sodos sumaišy-1 
persijoti
sumaišyti, bet

kiai
•>

’/H

šaukštai miltų 
puoduko m ii ko iš 
puoduko vandens

1 šaukštas sviesto
Truputi druskos
Truputj nutmeg
2 kiaušiniai
Sumaišyk ryžius su 

Pridėk karštą atskiestą 
niu milk’ą, sudėk ryžius 
tais ir pienu dvigubai!
ir virk, nuolat maišydama. Pri
dėk sviestą, prieskoni ir kiau
šinio trynius, ant galo sudėk 
išplaktus kiaušinio baltymus.

keno

miltais. 
vande- 

su mil- 
puodan

Viską kartu 
išpradžios reikia paimti svies
tą, kiaušinius ir cukrų ir ge
rai viską ištrinti, o paskui pil
ti smetoną ir miltus su soda. 
Gerai išminkyti, 
colio storumo ir 
kaip kam tinka, 
tam tikru forma, 
šui uždėti gražiai 
obuolių riekutėmis
berti riešutais ir kepti pečiu 
je. — Ž.

iškočioti %
supjaustyti

Galima vir- 
išpiautomis 

arba api-

Virk 2*2 valandas, paskui su
dėk elams ir pavirk tik 
mitų; prieš paduosiant 
dapilk karšto pieno.

15 mi- 
stalan

PRANCŪZIŠKA ŠALTA 
KOŠĖ

KORNAI SU SURIU

1 keną komų
1 •Zj puoduko saldaus pieno
1 šaukštas citrinų sunkos
1 kiaušinis
1/2 puoduko tarkuotos baltos 

sausos duonos
2 šaukštu tarkuoto Ameriko

niško sūrio V
druskos ir paprikos pagal 

skonies.

tų. Paskui sudėk j tam tikras 
išsvįestuotus muffin blėtis ir 
padėk pečiun.

PIGUS, SVEIKAS GĖRYMAS

al

1)11- 
us-

1 kvorta pieno
1 kvorta vandens, virtas, 

šaldytas z* 1 šaukštą cukraus 
truputį mielių 
Viską sumaišyti, supilti į 

tebus, tvirtai užsukti arba
kimšti. Kelias valandas palai
kyti šiltesnėj vietoj, dažnai su
judinant butelius. Paskui pa- 

ir dar kele
tą sykių pajudinti, Už dienos 

Jeigu gerai

Viską kaip eilėn surašyta su
dėk bliudan ir gerai išmaišyk,, dėti šaltoj vietoj 
iškepk sviestu tvirtų molinį 
bliudą rrl41 blėtį, sudėk pečiun jau galima gerti, 
ir kepk išlengva pakol mišinys išeis, turės būti gana stiprus.

k3/93 3193

3/93 r ri
3195. Margo aksomo 

kirptos inieros 16, ir 18 
gi 36, 38, 40 ir 42 colių 
36 mierai reikia 3’/i yardų 40 co
lių materijos ir % yardų skirtingos 
materijos.

3187. Iš vieno šmoto suknia 
Tinka senesnio amžiaus moterei. Su-, 
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taip-> 
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
86 mierai reikia 3'/k yardų 40 colių 
inatrijos ir % yardų skirtingos ma
terijos apsiuvinėti.

3193. Labai elegantiška suknelė. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, taipi 
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę 
36 mierai reikia 3:S, yardų 40 colių 
mateįijos ir 7m yardų 36 colių skir
tingos materijos.

2848. Labai paprasta ir lengvai 
pasiuvama suknia. Sukirptos mie
ros 18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48 ir 50 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3\ yaraų 40 colių 
materijos.

8116. šeimininkei patogus žiurs
tas. Sukirptos mieros mažos, vidui 
iinės ir dideJlos mieros. Vidutinei 
mierai reikia 2 yardų 40 colių ma
terijos.

3182. Mokyklon eiti suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 me
lų amžiaus mergaitėm. 8 metų mer
gaitei i-eikia 2 yardų 40 colių ma
terijos. . • ,

2920. Vieno šmoto suknia, mažai 
panelei. Sukirptus mieros 6, 8, 10,

suknia. Su^ 
metų, taip- 

per krutinę.

3193
panelei. < 

metų panelei kireia 1’ 2 yardų 40 co 
lių materijos ir % y ardų skirtingo, 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau vir. 
įurodytų pavyzdžių, prašome ižkirpl 
paduotą blankutę arba priduoti pu 
/yzdŽio numeri, pažymėti mierą j 
Aiškiai parašyti savo vardą, pavard 
\T adresą. Kiekvieno pavyzdžio kain. 
i cautą. Galima p<ūnųsti pinigu< 
irba kraštu ženkleliais kartu su ui 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 St 
Halsted St., Chicago, III.

284a3/87 [ J 

ir 14 metų amžiaus

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jtledu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdi No ..........
Mieros ..J.................... per krūtine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestus ir vaiet.)

1 puodukas pieno 
tryniai iš 4 kiaušinių

1 puodukas cukraus
’/b šaukštuko druskos
1 šaukštas vanillijos

trakto
1 kvortą saldžios Smetonos
Atšutink pieną, pridėk iš

plaktus trynius, cukrų, druską,

570k—KYWY-KFKX—526m.
10 a. m.—Markets; time signals; 

weather
I i—Musical program
4— NVomen’s hour; music; talks 
5:30—Markets; sports news
6— Bedtiine story; sveather; con

cert
7— George Olsen's orchestra
8— ’l’he ('ontinentnls
9— 10:30—Popular musical program 
10:30—Weather; orchestra; time

signals
620k—WCFIz—484

10 a. m.—Municipal program
12—Organ concert
1—Best hour program
5— Organ concert
6— Nevvs; music; lalks
7— Talks; music; fanu question 

box
8— 12—Popular program; songs

72Qk—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—Ncws digest
10— Home management; shut-in 

program
11— Organ; reading; time signals
12— Children’s stoųy period; con

cert
2:30—Beeitai*; svoman’s club; or

chestra

WGN, W()C, VVCCO, WGY, \VSM, 
WSB. WMC, KSI), WDAF, \VJIAS 

8—VVGIfP (1080), i)ctra4t—Orches
tra

8—W3Z (660). New York—Conti- 
nentals, to KYW, KDKA 
8—WLW "

cert
8—VVOW

music
8—WS()F

Classic

eks-

inii-

oną. Sušaldvk.c v

KEPTAS PUDINGAS

Išvirti miežinių arba ryžių 
košės Įdėti razinkų arba vyš
nių, arba kitokių kokių vaisių; 
<<erai su obuoliais. Įplakti ke
letą kiaušinių, jdėti cukraus pa
gal skonies, truputį cinamonų 
•irba kitokių kas mėgsta esen- 
ijų (kvapų), sudėti į molinį 

■’.rba blėkinį puodą ir kepti 
karštame pečiuje pakol viršus 
gerai paros. Galima valgyti šil- 
’ą arba šaltą su pienu arba vai
dų sunka.

žemaitukė.

OBUOLIŲ KOŠĖ

2 baltymu nuo kiaušinio
1/2 puoduko tvirtai išvirtos 

.'huolių košės
2 šaukštu cukraus
Viską sudėti į 

nediniu 
įasidarys 
baltymai 
ti.

5— Organ; navy talk; time signals
6— Markets; Punch and Judy;

ųuartet . »
7— Ensemblc; quintet; ahnanac; 

songs
8— Nė\v York orchestra and 

soloists
9— -Bridgc lesson; violinist
tO—Fcatui’c; Sam ‘n’ Henry; 

sic box
11— Hoodhnns; danee program; 

songs
820k—WJJD-WEBH—366m.

10 a. m.—Ne\vs digest; organ con
cert

lt—Wouian’s program
12— Petite symphony; soprano;

fanu talk _ a;
I— Organ program
3— Piano reveric; string trio; talk
4— Children’s program
5— Children’s
6— Symphony 

cheslra
7__Xe\v York program; singers
8— Theater program; children’s 

program
9— Theatre musical program
II- 1—Studio program

870k—WLS—345 m.
9 a. m.—News; time signals; ques- 

tion box
9:30—Opening board of trade (Ser

vice repeatcd everv half hour to 
1:30)

9:35—I.i ve stock niarket
10:15—Pianist; “Arotind thc Farm”
11:30—l.ive stock markei
11:55--Time signals
12—Weather; organ; live stock 

market; talk
1:25—Board of trade elose
2:30—llomemakersL hour; music;

lalks 4/

vlub 
orchestra; <lance or-

New York—Conti- 
(700), ČJncinnati—Con- 

(590), Omaha—Old-tiine 

(1110), Mllwoukee- 
hour 

8:30—KTU S 
Choir 

8:30— KPBC 
Concert 

8:30—A\1 K) i 
Program 

8:30- WTM.I 
String trio

9—CNRA (930), Monetom Concert 
9-KMBC (1110), Knnsiis (Ilty— 

Trio
9—WAI)C (1260), Akron—Entertai- 

ners
9—WEAI' (610), New York—Auc- 

tion bridgc, lo NV'l'AM, WWJ, 
\VSAI, WGN, KSI), W0C, VVCCO, 
WH(), W0W, . ...............
WSM, \VMC, 
WTMJ, WPG.

0—WFAA (550), 
9—\VHK (1130),

chesfra
9—WL\V (700), Gincinnati—Organ 
9—KOA (920), Denvar—Musical 

Thifrsdfty, Decomber 29, 1927 
2:15.8 M — WEVI) (Dobs) — Ncw 

York City — 1220 KG 
1:00—Specht Hour 
2:00—Ūydla Mason, pianist 
2:30—Dobs Bo:>k‘ Club reading 
2:45—Lena Nerenbeig, pianist 
3:00—Norman Allen, baritone, 

Fix»nch Song.s , 
3:20—.lennio VVallarh, soprano 
3:40—Prof. Pauline Taylor of N. 

U. (Frenoh llteroture)
I dlO-r-Bornice Kupler, pianist 
4:20—Excalibur, bass 
4:40—Rosa Kovai-, oontralto 
5:00—llints from Suzanne 
5:30—“Santa ('Jaus” 
9:00—I.eagne for Imhistrial De-

niocracv Dinner, from Jrving 
Plazu

(780), Hat Springs— 

(1020), Houstono— 

(560), Dės Moines—

(1020), Mlltvaukce -

WI>AI', WHAS,
KPBC, VVSB,

Dalins—*Concert 
Cleveland—Or-

šaukštu 
beveik 

ir koše

va Įgyti

puodą ir 
maišyti 

baltos putos.! 
turi būti šal-

su 
iki

šaltą su sal

6— Markets; orchestra; sports
7— Scrupbook; orchestra; Ford and 

(ilcnn
CHICAGO

Galima 
džia gretine arba pienu, arba 
sudėjus į molini puodą kepti 
pečiuje 20 minu tų ir valgyti 
karštą taipgi su pienu arba 
saldžia gretine (smetona).

— žemaitukė.

AVIEČIŲ SUNKOS
RESTAINIAI

ga-

4 kiaušiniai
>/2 puoduko cukraus
3 šaukštus miltų
l iek aviečių sunkos, kad

lėtų padaryti mažius restainius. 
Sudėti i išsviestuotą blėti ir 
(plepus kiaušinio baltymu, api
berti ružavu cukrumi.

— žemaitukė.

Šeimininkėms 
patarimai

Tinkamos rūšies čeverykai

K isdicniniai čeverykai turi 
jaugoti ir tiktai kojoms tin- 

Taipgi turi įvirtai lai- 
vli kūną. Gerai žinomi armi- 
os čcverykaj yra geras pavyz- 
l’s. Karės Departamentas, li- 
>ę(|imas, kad “armija yra ge- 
a, jeigu jos kbjos geros”, po 

ilgu tyrinėjimu, išdirbo čeve
rykų, kurį nešiojo visi Suv. 
Valstijų kareiviai ir slaugės. 
Civiliški čtverykai, pasire
miant pačioms madoms, lx*t 
lengvesni ir gražesni, šiandien 
perkami visose Suv. Valstijų 
dalyse. Yra tinkami^ nešiojimui 
miestuose ir ant laukų.

'rinkamas prižiūrėjimas čeve
rykų, po išmintingo pasirinki
mo, sutaupys daug pinigų ne
šiotojui, ir tuo pačiu- laiku už
laikys kojas gražias ir švariai.

Evening 
8—CNBA (930), 
8— KLDS (1010),

Program 
8—VVBAP (600), 
8— \VEAF (610), 

cal, to

Programa
Monacton—Pianist 
Independence—

Dalias—Ouartet

WFAM, WWJ, WSAI

Kaip tik greitai čeverykai nn- 
sinešioja, reikia pataisyti. Ne
veik laukt* pakol čeverykų kur- 
kos ir padai visai išsibaigia. 
Toki nunešioti čeverykai neap
saugoja kojas ir netinkamai už
laiko kūną. Kiek sutaupoma ne
taisant čeverykus, tiek yra iš
mokoma kojų gydytojams ir 
specialistams. Jeigu reikalingas 
pataisymas ne j laiką atlikta, 
tai galų gale nebus galima juos 
pataisyti.

Tinkamas prižiūrėjimas čeve
rykų įima pataisymą, išdžiovi- 
nimą, aliejavimą, tepimų ir t.t. 
United States Department of 
Agriculture, Washington, D. C., 
išleido knygutę “Bulletin No. 
1523 F,'apie “Ųeatber Shoes; 
Selection and' Gare”, ir galima 
gauti tą knygą dykai parašant 
departamentui.

AFSAU-
GOKIT , 

SVEIKATĄ

The Common Sens e Health Hnhlt 
Klauak Havo irydvtojp arba dcntiato. 
J o patfukyrt jum*, k»nl apsaugojimui 
burnos. ir gorklėa »nup1at vartojant 
gerą ilntlKoptika- kai)1 ; Severą’# Ant.i- 
Hvptol, yra» <|i<l«llis dalykas ppaiauu* 
Kojiniui nuo Auldid.

NopU'ygihunias dėl burnos ir gerk* 
lės skalavimo. Pasaldinu kvėpavimų 

apsaugoja sveikutų. Buteliu 50c.
v suo.iu vaistinėle.

S
_^_ j Bandymui buteliukus
encl TOF dykai. Reikalaukit. W.
Amnlf* !’’• SEVERĄ CO., Dept.

A. Cudar Rapida, tona.

GERAS PIENAS
turtingas smetonu,
šviežias ir grynas

Į£L'()MET renkatieH pieną., tikrai žiūrėkit jo rųžies. 
Peraitikrinkit kad gautumėt geriausj.

iš Bowman Dairy Kompanijos Pienas kokį gaunate 
yra pilnas Smetonos, šviežius ir grynas. JųH gaunate jį 
saldų natūraliu skonio už tai jis yra žinomas.

Bovvman’s Pienas suteikia sveikatos ir energijos jau
niems 
nų ir 
dienų.

ir seniems. Jin yra hudavotojas Miprių raume- 
kaulų. Tikrai išgerkite jo mažiausiai kvortą j

Patelefonuokit j musų arčiausią dasta- 
• tymo stotį arba uŽHisakykit nuo vieno 

musų atsakančio pieno isvažiuotojų.

Per 52 Metus Vadovaujantis Rūšyje

CONSTANCE TALMADGE
Įžymi Kratomųjų Paveikslų Aktorė, rašo

PADARYTI 1S
TABAKO DERLIAUS

SMETONOS

Photo bv
Irvinu Chidnoff. N. Y,

Jūs taipgi atrasite, kad 
LUCKY STRIKES suteikia 
didžiausio smagumo — 
Švelnūs ir Malonūs, puiki
ausi cigaretai, kokius tik 
kada .esate rūkę. Pada
ryti iš parinktiniausių 
rūšių tabako, tinkamai 
išsistovėjusio ir labai ga
biai sumaišyto; o apart 
to, yra dar ir specialis pro
cesas— “iT’S TOASTED”— 

. ir nei jokio šiurkštumo, 
. nei mažiausio kirpimo 
lūpų bei liežuvio.

“Kratomųjų paveikslų stu
dijose kiekvienas rūke L izck / 
Strike. Man smagu pasine- 
kyt, kad ir as nesudarau 
išimties. Jeigu as bučiau 
išimtis, tai daug ko nusto
čiau. Luckies yra mano my
limi cigaretai ir aš jokių 
kitų nevartoju. Jų Toasted 
(apkepinimo) kvapas yra 
stebėtinas ir aš gaunu dau
gybę smagumo iš šių puikių 
ęigaretų.”

’s toasted
Nei Jokio Kosulio.Nei Jokio Gerklės Erzinimo
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Party visk ūmas

Nesenai SLA. 21 kp. laikė 
priešmetinj susirinkimą, .lame, 
kaip ir kituose susirinkimuose 
pasireiškė tokis partyviškurnąs, 
kad negalima nutylėti apie jį.

Nėra nė vilties, kad* kuopos 
susirinkimuose išnyktų niekini
mas vienas kito. Pirma vieta A <
užima pagieža, o jei kada-nors 
pagiežai tenka užimti antrų 
vielą, tai tokiame atsitikime 
pirmoj vietoj lieka purtyvišku- 
mas. į SI.A. gi reikalus ir tik- 

slus mažai bekreipiama domės 
ir nededama j juos jokios svar
bos, nes pirmuoju reikalu at
sistoja savo partijos spėkos iš
laikymas, kad su SLA. reika
lais netik nieko bendra netu
ri, bet dagi neša didelės žalos, 
nes soja nesutikimą ir neapy
kantą tarp narių, įžeidžia or
ganizacijų ir ypatingai kitaip 
manančius narius.

Nors esu Amerikoje augęs, 
bet prie SLA. priklausau jau 
apie 20 metų, atjaučiu lietuvy
stei ir turiu noro nors kiek bū
ti naudingu lietuviams abel- 
nai,-bet ne kokiai nors parti
jai. Nenoriu duotis kokiai nors 
partijai įkišti save į maišą, bet 
vistiek noriu prisidėti prie to, 
kas yra najidinga visiems lie
tuviams. Nueini j kuopos su
sirinkimą, tikėdamasis, kad gal 
draugiškai pasitarsi bėgančiais 
reikalais, gal visuomenės gero
vei pasidarbuosi. Tuo pačiu 
liksiu susirenka ir didžiuma na
rių. liet kas atsitinka? Neno
romis reikia pasakyti, kad vi
si tie, kurie dalyvauja kuopos 
susirinkimuose, lieka įtraukti 
i partyviškumo sukurį, — tap
si priskaitylas prie bolševikų, 
komunistų, apšvietiečių, tautie
čių, fašistų, arba šventa kuprių. 
Tik lietuvystės, ar SLA. gero
vės rėmėjų visai mažai, ar ir 
ne vieno nesiras. Ne dėlto, kad 
nebūtų noro, bet kad negalima 
pasirodyti, nes partyvišk urnas 
lošia svarbiausių rolę.

Gal reikia faktų įrodymui, 
kad taip ištikrųjų yra? Pir
mas faktas, yra tas, kad nė
ra narių, kurie turėtų progos 
išsisukti iš minėto sūkurio, 
nes jau vienas dalyvavimas bal
savime įtraukia Į partyvišk u-* 
mo sukurį ir nurodo balsuoto
jo partyvišką kryptį. Bet štai 
ir konkrečių faktų.

Minėtame susirinkime užra
šų sekretoriui ir iždininkui iš
davus raportų, pirmininkas pri
ėmė įnešimą ir parėmimų pri
imti raportus. Gali būti tik 
klausimas priimti ar atmesti 
įnešimų ir tik taip galima bal
suoti. Bet nežiūrint pirminin
kui pastabų dėl tvarkos, užsi
registruoja visa eilė “kalbėto
jų”, gal kokie septyni ir ima 
varyti “diskusijas”. Šioj kuo
poj užsiregistravimas “diskusi
joms” yra švenčiausia užduo
tis, •— nė karščiausia davatka 
ar žemiausias vergas ištikimiau 
nepildys savd pakulos.

pasirašę. Baporlas svarstomas 
ne Overaičio, bet “diskusiniai” 
vienas po .Vito kad kala tai 
kala prieš Overaitį. Delko tas 

: buvo daroma? Dėlto, kad ga
lima butų užmesti jam neva 
prasižengimų, “apgavystę” ir 
“nesiskaitimų su didžiuma”, li
tai dėlto, kad Overaitis atliko 
daugiau darboj. negu reikėjo 
ir dar pinigai pribuvo greičiau 
į Centrų. Bet mat šiandie ren
kama nauja valdyba ir reikia 
Overaitį pašalinti, nes jis SLA. 
kuopos susirinkimuose nepalai
ko bendro fronto su jų parti
jų. Ot tau ir padėka už pasi- 
(iarbavinn; SI.A. reikalams. Xie- 

kas nė nemėgino rasti kitų, ku
ris už j j butų daugiau pasi
darbavęs, ar butų buvęs suga- 
besnis. Čia to visko nereika- 

llinga. čia reikalinga palaikyti 
| savo partiją, kuri remiama ke- 
’ lių laikraščių, nori permainos 
centro valdyboje. Jei tai butų 
reikalaujama dėl SLA. gero
vės, tai nebūtų nė reikalo prie
šintis. Bet dabar viskas taiko
ma tik sustiprinimui partijos, 
kuri nė kiek neprisidėjo prie 
SLA. išugdimo, ir net nesu
organizavo panašios organiza
cijos tarp savo “vienminčių”. 
Tai yra tiktai darbas partiza
nų ir fanatikų. Diskusininkai 
nurodinėjo, kad Overaitis “ne
teisingais” įrodymais “paklup
dė lauke ant sniego” buvusį 
oirmininkų (čia eina kalba apie 
SLA. Piki. Tarybos suspenda
vimą 21 kp. pirmininko).. Tai
gi dabar reikia išlieti savo par
tijos pagiežą. Tų fanatiškų par
tizanų patys darbai parodo, 
kad jie yra demoralizatoriai ir 
neapykantos skleidėjai. Pasa
kykit, kų tokis apsiėjimas tu
ri bendro su draugiškumu, bro
lyste ir gelbėjimu našlių ir naš
laičių, kuriam tikslui SLA. ir 
vra suorganizuotas?

Manydamas, kad butų kenk
sminga mano profesijai lošti 
žymią rolę kuopos reikaluose, 
vpač norint veikti bepartyviai, 
iki šioj nesi kišau į kuopos rei
kalus ir neleidau prisikalbinti 
eiti į kuopos valdybų, bet pa
matęs kaip dalykai vedami, ne
tekęs kantrybės, ir aš palai
kiau nominacijų j pirmininkus. 
Laimė mano, kad neišrinko, 
nes per visus metus butų te
kę tąsytis ir visus partyvišku- 
inus, kaip kokius šikšnospar
nius per langus varyti. Gal bu
čiau netekęs draugų ir gerai 
vėlinančių žmonių iš visų srio- 
vių. Bet paklauskime, kodėl ne
išrinko. Ar dėlto, kad tinka
mesnį kandidatų turėjo? Mano 
nuomone, kad dėlto neišrinko, 
jog nesu vergas t/>s partijos, 
kuri visu įsisiūbavimu gali su
sirinkimuose savo pagiežų lie
ti, 

t
Senųjų SLA. veikėjų darbų 

pasekmes matom. Kad tos pa
sekmės yra geros, rodo ir naujų 
“veikėjų” energija kaip nors įsi- 
briauti vidun. Aš savęs ne
skaitau veikėju, l?et gaila, kad 
mes, čia užaugę lietuviai, tu
rime beveik sarmatytis nieku-

rių savo brolių lietuvių. Ne 
dėlto, kad jie neteisingi, ar ne- 
darbštus, bet jie pasiduoda ul- 
tra fanatizmui, jam vergauja 
ir kiša j draugijų reikalus t 
litikos ir ekonomijos klausi-, 
nuis, kur jie visai nepriklau
so.

Gal ateitis ir pagerins padė
tį, bet 
tas gali

ištikrųjų tik optimis
to tikėtis.
— Adv. J. P. Uvick.
adv. J. P. Uvicko j>a- 
bet neužtektinai api- 
p. Overaičio reikalų,

Tarp Chicagos
Lietuvių ||

dystes ranką.
Juozas Lapinskas.

Teikimo pašalpos ar sužino
jimo lietuvių, esančių šioje įs
taigoje, y patinka i ar laiškais, 
kreipkitės sekančiu adresu: 
Joseph l^apinski, Institution, 
Ward 39, Oak Forest, 111.

Fo- Kalėdų eglaitė—gaisro prie
žastis.

Oak Forest, III.
Gruodžio 20 dieną Oak 

ręst įstaigą atlankė Chicagos
Lietuvių Moterų Kliubo Komi
tetas. Parengė vargdieniams 
iškilmingus pietus. Stalai buvo 
papuošti Lietuvos ir Amerikos 

' vėliavomis. Pridėta visokių val- 
i gių ir net kugelio. Vienu ko
miteto narė, Santa Claus rū
bais pasirodžiusi, apdovanojo 
lietuvius dovanomis. Lietuvos 
konsulis Chicagai pasakė trum- 

knllin. Išpildyta 
programėlis. Paskui

(Apie 
judintą, 
budintą 
kitas korespondentas rašo se
kamai: luipkr. 6 d. buvo SLA. 
21 kp. susirinkimas, į kurį dėl 
nežinomos priežasties neatsi
lankė iždininkas. Pinigus pa
ėmė finansų raštininkas J. Ove- 
vaitis ir juos dopoasitavo savo 
čekių sąskaiton. Kadangi kuo- .
pa turi 'apie 500 narių, tai ii- fos .Per<lėt1"'8’ n .. lsv.
gai trunka iki tinkamai su- ta‘P«‘ Pa.’“ks.ka'^’ ,š’tįke‘ 
tvarkoma mokesfių blankas, j J,a^ L,CtUV1Ų M°terlJ K1Ub 
Sutvarkęs blankas, lapkr. 18 
d., J. Overaitis išrašė vienų 
čekj SLA. vardu tokioj sumoj, 
kiek reikėjo siųsti centrui, o 
kitų čekį išrašė iždininkui už 
kuopai priklausančius pinigus 
ir abu čekius pasiuntė iždinin
kui, kad centrui priklausantį 
čekj pasiųstų centrui. I-apkr.
23 d. kp. iždininkas P. Smal- 
stis sugrąžino centrui priklau- Kliubas paliko gilų ir malonų 
šaulį čekį, nes buk esą prie-

muzikalis 
šios įstai- 

p. Wenecek,

bui.
Drauge su Lietuvių Moterų 

Kliubo komitetu buvo atsilan
kęs būrys lietuvių biznierių ir 
profesionalų. P-as Stankūnas, 
lietuvis fotografas, nutraukė 
paveikslus.

Paskui visi sustoję sugiedojo 
Lietuvos himną.

Chicagos Lietuvių Moterų

įspūdį tiek lietuvių tarpe, tiek 
svetimtaučių.. Už taip didelį 

Centrui privatinį čekį. Tada labdarybės darbą mums, var- 
Oventitis skubiai pasiuntė savo poliams, tariame . širdingą 
čekį centrui, kad centras laiku ačiu, turėdami vilties, kad ir 
aplaikytų narių mokesnius ir ateityje nepamiršite mus at- 
delei suvilkinimo pasiuntimo ląnkvti.
mokesnių nereikėtų kp. nariams į 
nukentėti. Čekį centras priėmė.

.Bet gruodžio 4 d. susirinkime Pase^s Kiti lietuviai, jų kliubai
Mažu jus< pravestu kėliu

vistiek iždininkas raportuoja, 
kad fin. sekr. sulaužęs SLA. Į 
konstitucijų. Na tada ir stvė-, 
rėsi bolševikai šmeižti Overai
tį. — Red.).

ir draugystės bei organizaci
jos ir išties brolišką mielašir-

Lietuvis Konlraktorius
I

Art Pilka Pilvosopijos
> daktaras

art. Pilkos k ar- !

Pilka sveikina,

Padaužos rengdami spaust 
savo filosofiją ką tik gavo ir.; 
Brodklyno nuo 
štą dejiešą.

Artistas St.
Padaužas su Jaunais Metais, oj *po Jaunų Metų patys pamaty-1 
sime jį ant steičiaus. Jisai ■ 
statys ant steičiaus “Tuščias 
Pastangas.” Patys pamatysite, 
kad pastangos nebus tuščios. 
“Tuščiose Pastangose” art.* Pil
ka vaidins Pilvosofijos daktaro 
rolę, tai išgydys pilvus kam • 
tik reikės.

Well, tai svekinain ir j j su. 
Jaunais Metais. Jisai sako, j 
kad Brooklyne lietus smarkiai 
lijęs kai jis siuntęs šią depešą.

• —Pad. Sekretorius.

Pas p-nią Irene Jorgen, 1325 
Addison ve., buvo Kalėdų eg- j 
laite uždegta. Elektros vielos 
susikryžiavo. Iš to kilo gaiš- ‘ 
ras. Pasekmėje vienas svečias 
užtroško durnuose, pati šeimi
ninkė apdegė taip skaudžiai, 
kad mirė, o viena viešnia ran
dasi ligoninėje.

Dar vienas parkas Chicagai
Bogers Purlio pri

žadėta ištaisyti 10 akrų par

kas, prieinąs prie ržero.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
PEOPLES BANK

47 St. & Ashland Avė.

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odą, inkstus, 
pūslę arba slapinomosi ligą, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas. chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

Suvedant tvienat f) 
elektros jiegą j nav 
Jus ir senus namus b 
mainom naujas liant 
pas į senas; duodami 
ant lengvo iimokiji 
mo.

914 Pegerin 
tos 606 ir 
D r. R o s s K 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Pkone Canal 2591

Sustabdyk Pavojingą 
Kosulį

Nele wk krauliui iAsivygtyti | pavojingą 
ligą. Severa’n Cough Balnam greit pagel 

kės. Prafialina Rerklę 
kutenant} koruli, ku_ 
ris kenkia nervams 
ir abelnam stiprumui. 
Pastovios gyduolės 
per 48 metus. Ma- 
lonioa vartoj. sau
gos vaikams ir su
augusiems. A p tiekose 

ir 60c buteliai.
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Kapids. lowa. 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartok Se
verai Cold Tablete.

Dr. B. M.Ross 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilį. Vyrai atvažiuoja iš 
visų dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastą skilvj, širdies plaki
mą, svaigulį, galyos skaudėjimą, 
nugaros skaudėjimą, prastą at
mintį, prastą kraują, jaučiasi nu
siminimą dėl tų ligų jr nusilpi
mo, turėtų tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatines ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pacientų. 
Atsišauk it dėl dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarki! su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu. .

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St. 

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kamba
rys 506,—-Moterų 508. Ofiso va; 
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėliomis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Se- 
redoj ir Subatoj nuo 10 ryto iki 

^8 valandai vakare.

Klausimas, kam reikėjo ir 
dulko buvo leidžiamos tos ne
reikalingos “diskusijos?” Gi rei
kėjo kaip nors atsikratyti to 
jau daug metų l>esidarbuojan- 
čio dėl SLA., bet svetimos par
tijos J. Overaičio, ant kurio 
yra įdūkę niekurie partiniai as
menys. Ar jis nebuvo kompe- 
tentiškas, ar jis savo darbo ne
atliko ir ar negerai jį atliko? 
Visai ne.’Atpenč, jis dirbo net 
perdaug, kad netik savo darbą 
atlikdavo, bet ir iždininkui ne
beliko kas veikti. Iždininkas gi, 
vieton nueiti pas savo draugą 
ir jam pasakyti: “na, brolau, 
duok ir man biskį darbo, aš 
noriu savo čekį pasiųsti”, šo
ka ant Overaičio ir mėgina 
įrodyti savo “atsakomybę”. Ne
siklausta jis nė savęs, nė pir
mininkas neklausia, ar jie ką 
nors gali sakyti apie Overaičio 
čekj, jeigu jie nėra po juo

ŠALČIAI

Sustabdo šaltį į vieną dieną
HILL’S atlieka ketanti* reikalingas daik 
tas sykiu —— greitai, galutinai. Saugo
mas reikalauja nieko kito'tik HILL’S 
Raudona dėžė, 30c. Visose apdekoK.

COUGH balsam
Severas

130 La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

' COLUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

gyvenimas
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111.

Tel, Boulevard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Gale ir pradžioj 

Metų—Dabar

Prenumerata metama 
Pusti metų 
Kopija
Bū....  .........

12
$1

. 20c

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

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 metų patyrimą. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

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

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

coon OOUNTV RI*U «»T*Tt BOARO 
OHIOAOO MOARO or UNOtRWRlTCR»

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

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

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

DAMČKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGA!

_____________________________________

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 RooMvelt Rd. 
arti St. lx>uifl Avė. 

CHICAGO, ILL.

NAM0

LIETUVON |
KALĖDOMS

Prisidėkite prie tūkstančių kurie važiuoja namo atlan
kyti savo namus per Kalėdas. Pasimatykit su senais 
draugais ir pažystamais reginiais.

SPECIALUS EKSKURSIJOS ANT SIU LAIVŲ:
Pennland Gruodžio 3 Olympic Gruodžio 9

arba Antwerp

Mandagumai

Patogus persėdimas iš Cherbourg
į visas Europos dalis 

Geras maistas Geras patarnavimas 
Klauskite musų atstovo arba

White Sfar Line < Red Štai Line
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.

127 So. State SU Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO < _________

M

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

Pinigus gavo:
9845 Jonui Rutkauskui | 

23102—Agotai Židonieneiy
9895—Marijonai Buividienei
9930—J uzefai Babravičių tei

23105 -Onai Metrikaitei
9918— Alenai Navickaitei
9919— Augustai Kriščiunienei

56265—Juozui Rumbinui
95971—Onai Grigalienei
23771—Bronislavai Staškunai-

tei
23775—Rozalijai Kvederienei
23782—Julijonai Petrilienei

27393—Rozalijai Marmienei 
23795- Magdalenai Gurskienci 
21796—Jonui Mikulskiui 
23782 Aleksandrai Jurgio Ivin- 

skaitel 
56277—Elzbietai Jankauskienei 
56281-Onai Vitkienei 
2.3722—Marijonai Gedvilaitei 
23737—Barborai Povilaitei 

9891 —Antoninai Sacikausk ie- 
nei 

13133—Juozui, Jono, Ambrazui 
9900—Skeberdžiui Jonui 

13134—Adomui Repečkai 
22665—Kazimierui Šimkui 
23099—Malvinai Golubovai 
13136—Fra nciškai Nakrošienei 
9907—Juozapui Ralvočiui 
9914—Jonui Vaitkui 

13141—Anelei Stasiuliutei 
56264—Jonui Vaičekauskui 
23775—'Grasildai Lukpetrienei
23779—Grasildai Karbauskienei j 9910—Leonorai 
23784—Antanui Grigaliui ; 56261 Barborai 
56273—Pranciškai Klišauskie- 

nei
13651—Stanislovui Jakui 
23788—Marijonai Jokubaitienei 

S869—Antanui Liupšiui 
9897—Juozapui Babičiai 
9885—Onai Gricienei 
9893—Marijonai Drezienei 

13138—Uršulei, Antanienei, 
Minderienei

56267—Pranui Juozaičiui 
23774—Onai Jotaikienei

• 23776—Petronėlei Žadeikienei 
i 23780—Baltramiejbi And rijo- į

9889—Marijonai Jurenienei 
23100—Jurgiui Norkaičiui

9898 -Karoliui Kasparaičiui 
23101—Alenai Šidlauskienei
9902—Vyr. Ltn. Edvardui Ku- 

čiauskui
9905—Stasei Sireikaitei

23103—Kaziui Bogučenskui
1002—Onai Stancelaitei 

23762—Onai M i lai tei 
23763—Pranciškui Jakui 
23765—Juozui Mašidlauskui

195—Onai .Lekienei
23772—Antoninai Siautylaitei 
23781—Julijonai Paulauskienei 
23783—Valerijai Glodenytei 
56272—Grasildai Apenaučienei
56274—Agotai Vilionei
95977—Benigdai Bartkienei
9821—Teklei Čepienei
9888 -Antoninai Čemerienei 

13135—Alduin
9892—Juozui 
9901 -Stasiui

1.3140—Magdei
9915— Kazimierai Užundienei
9909—Onai Baltaragienei
9916— Onai Tupeinienei

13144—Jevai Kraujutienei
990A—Marijonai LukoŠiunie- 

nei
9912— Stanislovui Marmakevi- 

čiui
9913— Kotrinai 

13139—Rozalijai
9911—Mariutei

Brandi

Ližaičiui 
Valatkienei

Nevulienei 
Vežiutei 
Marmakytei 
Naudužienei 
Viršilienei

56270—Jurgiui Vičiui 
56271—Kotrynai Mocevičienei 
56276—Marei j onai Grabausky-

9884—Marijonai Aleksandra
vičiūtei 

9917—Jonui Palšiui 
13147—Alenai Juraitienei 
2311 G—^Sa lomi j ai Malinauskie

nei
9926—Antanui Stalauskui 

23111 —Liudvikai Valašinienei 
23714—Alfonsui Martinoniui 
23777—Barborai Bielskienei 
23791—Marijonai Kragyčiai 
23793—Marijonai Gaidauskie- 

nei
: 23794—Steponui šakiui 
23798—Antanui Stukui 
23780—Mateušui Balčiūnui 
23783 Jonui I^apacinskui 
56280—Antaninai švobienei 
56282—Ambrozui Šimkui

9886— Stanislovui Balsevičiui 56285- Marijonai Plisienei
9887— Juozapui Daugmaudžiui 56290—Viktorijai Turskienei 
9896—Leonui Babravičiui 
9899—Onai Rudienei 
9894—Marijonai Bartkienei

nui
56269—Povilui^ Petraičiui
95976-AAntanui Gadlauskui
9765—Teklei Glebauckienei 
9774—Kazimierui Venskui 
9772—Kazimierai Gosickai 
9853-Liudvikui Bartašiui 
9861—Onai Jendriuškienei 
9883—Anastazijai Savokaity- 

tei

56291—Kotrinai Kuncienei 
95978—Vincentai TautkeviČai- 

tei
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Kditor P. GRIGAITIS 
173t Soetb Melite* Street 

(Ikaro, I1L 
Telephone Roraerelt MN

Subeeription Katrai

>8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

Entered ra Second Clau Mattar 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, BĮ., undar the aet of 
March 8rd 18781___________________

Naajienoi eina kasdien, ilekiriaat 
sekmadieniui. Leidiia Maujleną Ben
drove. 1789 So. Halrted SL, Chicago, 
IIL — Telefonai: Rooeerett 85M.
-> " • -------s--— j - -r----

Vžiimokfjlmo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama__________________
Parai meti —__ __________

Chicagoje per neiiotojvii 
Viena kopija.. ..... —

Savaitei_______ ........
Mineliui__________ i___

Suvienytoie Valitijoie, m Chicagoje,

Metama

18.01

.75

18o
75c

|7J0
8.50
1.75 
1J5 
.71

Trinu mineįiami 
Dviem nrtneeiami 
Vienam mineaiui .

Lietuvon ir kitur aiilraiaoMi
(Atpiginta)

Metami - - -.............. |8.80

Plnigui reikia įlįsti palto Money 
orderių karta ra eiiakyme.

ŠEŠI METAI KALĖJIMO ŽMOGŽUDŽIUI

ščionių suorganizuotas sukilimas nerado pakankamo 
pritarimo kitose srovėse, todėl nuėjo niekais.

Bet kol diktatūra gyvuos, tol ramumo Lietuvoje 
nebus.

Apžvalga
LAUKIANT GENE VOS 

NUOSPRENDŽIO.

I 

t
I Apie Įvairius Dalykus

Aaa

I i.ią už tai. ’Juk ir jie ne patys 
' (ą kultūrą sukurė, o irgi gavo 
i ; kitų tautų, o dėl to už tai 

j i i jų niekas nereikalauja jokio 
* i tiyginimo.

Todėl lenkų noras, kad dėlto 
Vilniaus kraštas atitektų Len
kijai, yra visai bergždžias.

j Belieka nuspręsti trečias, o 
į bartu ir svarbiausias, jų argu
mentas.

1922 m. lenkų-padaryti sąra
šai, kas nori prisidėti prie Len
kijos, neva parodė, jog daugu
ma Vilniaus krašto gyventojų 
panorėjo dėtis prie jos. Ar vi- 
i i gyventojai tikrai norėjo Lėti

nė! Galiu

jie dirbo kitokį tautinį darbą 
būtent, lenkinimo darbą, kuris* 
sodžiuj ėjo dviem svarbiais ke-| 
liais: per bažnyčią ir per dva
rus. į lietuviškų parapijų baž
nyčias imta sprausti lenkų kal
ba, kuri juo toliau, juo labiau 
įsigalėdavo, ilgainiui visai iš

Vilniaus krašto tau 
i tinę sudėtis

Gruodžio 10 dieną “Lietuvos 
.Žinios” pažymėjo tą liūdną 
faktą, kad belaukiant nuo
sprendžio Lietuvos - Lenkijos 
klausimu tautų sąjungos tary- 
lx)s konferencijoje buvo pa
stebima visiška žmonių apati
ja Lietuvoje. Pirmiaus, kai tik 
įvykdavo koks didesnis atsiti
kimas, paliečiąs Lietuvos pozi-|
ciją Vilniaus klausimu, tai vi- būtent, pastebėjome, 
sas kraštas smarkiai sukrusda
vo: būdavo rengiami masiniai 

, rašomos 
net 

Taip,

Lenkų statistika. —Kiek lietu
vių buvo prieš 60 metų? — 
1897 m. statistika. —1 siautė
jimo procesas, 
mo priežastys.
tensijos.—Ar tos pretensijos 
yra teisėtos?— Lenkų sąra
šai.—Kam turi Vilnius pri
klausyti?

Buvęs amerikietis, Jonas Romanas, kuris praeitą 
Vasarą Palangoje nušovė kariuomenės gydytoją Brun- 
zą, tapo nuteistas šešiems metams į sunkiųjų darbų ka-|miįingai> 
Įėjimą. Tai palyginti nedidelė bausmė. j ir kartais

. . , . i v . i . i * ekscesų.

rezolucijos, 
prieidavo iki 
Galvanausko

Paprastasis teismas butu paskyięs už tokį sunką t kabinetui sutikus svarsyti Hy- 
nusidėjimą aštresnę bausmę. Bet p. Romanas buvo ati- nianso projektą, į ministerį pir- 
duotas karo teismui, kuriame viskas priklauso nuo tei- mininką buvo net mesta bom- 
sėjų nuožiūros. Valdžios spaudoje buvo aiškinama, jo- 'ba. O dabar? 
gei jo byla buvusi perduota karo teismui dėlto, kad da
bar Lietuvoje esąs karo stovis. Tai, žinoma, yra nesą- dienraštis, visąme 
monė. Romano nusidėjimas su karo stoviu neturi nieko patauja tyla:

“Ar musų tauta pailso, ar 
nustojo vilties dabartinėmis 
apystovomis laimėti? Baisu 
daryti antrąją išvadą, nes 
toks vilties nustojimas reik
štų musų politinę • mirtį. 
Greičiausia čia kalta savotiš
ka gyvenimo logika’.” 

t •. : . I
Kauno laikraštis, be to, kal

tame pačiame numeryje ir 
apie numatomą Genevoje būdą 
Lietuvos-Lenkijos ginčui už
baigti. Telegramos jau buvo 
pranešusios, kad tautų sąjun
gos paskirtas tuo 
referentas rengiąsis 

Atėjusios iš Lietuvos smulkesnės žinios apie lap- lk!ld L‘etuv* atsa“k^ 
kricio pabaigos ir gruodžio pradžios įvykius rodo, kad valstybės eity prie 
tenai faktinai buvo įvykęs sukilimas. “Keleiviui” kores
pondentas iš Lietuvos praneša:

bendro. Jeigu dėl karo stovio Lietuvoje negalėjo jį teisti • 
paprastas teismas, tai kodėl kiti kriminaliai prasikal-t 
tėliai — vagys, plėšikai ir t. t. — yra teisiami papras
tuose teismuose, o ne karo teisme?

I* . • ' 1• t

“Tautiška” valdžia perkėlė Romano bylą į speėialį 
teismą tuo tikslu, kad jam butų lengviau išsisukti nuo 
aštrios bausmės. Jisai, mat, buvo uolus tos valdžios rė
mėjas. Smetona, gen. Žukauskas ir kiti fašizmo šulai 
per ilgus metus buvo jo partneriai ir direktoriai jo biz
nyje, kurį jisai įsteigė Lietuvoje iškaulintais iš Ameri
kos katalikų pinigais.

BUVO SUKILIMAS

Dabar, saiko liaudininkų 
krašte vieš-

klausimų 
pasiūlyti, 
karo sto- 
abi šios 
normalių

santykių užmezgimo. “L. ži
nios” sako, kad jeigu iš lietu- 

T . , . tz • iviŲ kas duotų tokį pasiūlymą,Susirūpinęs Lietuvos padėtimi Kauno garnį- lai jisai bulų apka,tintas tėvy.
nės išdavimu. Kaip tik už tokį 
lietuvių-lenkų ginčo 
esą's apšauktas 
Plečkaitis.

Socialdemokratai 
Seime irgi stoją už

zonas sukilo ir nusiuntė delegaciją pas Smetoną. Ši
tos delegacijos “prezidentas” nepriėmė. Tik vėliau, 
pasimatęs su Kauno karo apygardos viršininku, 
pulkininku Petruičiu, liepė jam ‘susirgti nervų liga’ 
ir skubiai važiuoti į Daugus ‘pasigydyti’. Delegaci
jos nariai, pulkininkas Šumskis ir leitenantas Ka-

sprendimą 
“išdaviku”

Lietuvos 
karo stovio 

jos nariai, puiKinniKas suiiiskis ir leitenanvas iva- su Lenkija panaikinimą, bet, 
telis, nubausti disciplinariniu budu. Yra ir daugiau sako liaudininkų laikraštis, — 
nubaustų karininkų, bet jų pavardės laikomos pa
slapty. Nežinia kur dingo ir su Voldemaru važinė
jęs po Italiją majoras Slapšys (?).” 
Panašių žinių gavo ir “Sandara” nuo savo kores

pondento. Jai apie tą sukilimą pranešama:
“Kauno garnizono viršininkas pulk. Petruitis, 

vienas iš 17-tos gruodžio perversmo vadų sušaukė! 
25 d. spalių karo viršininkus ir svarstė susidariu
sią padėtį. Besitariant iškilo du pasiūlymai: 1. Kad 
jėga tuoj numesti Smetoną ir Voldemarą; kitas, 
kad įteikti ultimatumą, kurio nepatenkinus su gink-; 
lu nuversti (valdžią). Viršų gavo antroji nuomonė.; 

“Sustatytas ultimatumas, kuris įteiktas Sme
tonai lapkričio 26 d. ryte, ir pareikalauta, kad Vol
demaro kabinetas turi iki 5 vai. p. p. pasitraukti. 
Smetona nepaprastai persigando, kai pamatė, kad 
kariuomenė jau prieš juos aiškiai nusistačiusi. De-!n’ Priėine Genevbje tą blogiau- 

legacijon jejo kap. Vatukis iP pulk. Šumskis. Sme- va; pasiūlymų 
tona nieko neatsakė, bet pasižadėjo pasitarti su 
Voldemaru.

“Kauno garnizoną parėmė Šiaulių ir Panevėžio 
garnizonai. Gi lapkričio 25 d. įteikė memorandumą i 
grupė katalikų su prof. Šalkausku priešakyje, kur 
taipgi reikalaujama Voldemaro atsistatydinimo.” 
'Poliaus pasakojama, kaip Voldemaras, pasišaukęs j įieturėjęs kitokios išeities, kaip 

Plechavičių, kuris jau buvo rezignavęs iš generalio šta-|tik. , Į'UKik't%i. di^>n~ 
bo viršininko vietos, su aviacijos karininkų pagalba su-; ,.eikalavim!} kad butų panai. 
ėmė sukilimo vadus ir tuo budu išsigelbėjo. fintai karo stovis su Unkija.

Įdomu, kad kartu su karininkaib veikė ir krikščio- Bet kvasištai nebūtų smurto ir- 
nių demokratų partijos vadai. Tikrasis vadas šitame su- apgaulės garbintojais, jeigu jie

“Jie siūlė atnaujinti su 
lenkais santykius už tam 
tikrus nusileidimus iš Lenki- 
jos pusės...

“Tuo tarpu, žiniomis iš 
Ženevos, Tautų Sąjunga ren
giasi primesti mums santy
kių atnaujinimą be jokio 
mums atlyginimo iš I^enki- 
jos pusės, 
atnaujinimas, 
faktišką ir
niaus klausimo likvidavimą, 
yra kur kas blogesnis už viso
kius Lugano, lenkų 
datus 
tus.”

Toks santykių 
reikšdamas 

juridišką Vil-

ir Hymano
konkor- 
projek-

Bet p. Voldemaras kaip tik

APSIMETA NIEKO NEIŠ
MANANČIAIS.

šiuo momentu, kuomet spau
doj tiek daug kalbama apie Vil
nių, bus ne pro šalį susipažin
ti su Vilniaus krašto gyvento
jų tautine sudėtimi, ypač Tra
kų, Švenčionių, Lydos, Vilniaus 
ir Ašmenos apskrityse.

- Ištautėji-
I^enkų pre- stumdama lietuvių kalbą. Gy

ventojai bažnyčiose girdėdami 
vien tik lenkų kalbą ir poterių . .....

mokinami lenkiškai, paskui «u : jj08? Toli gražu 
tuo apsipranta ir lenkų kalbą' faktų, kad daugelyje vie- 
ima vaitoti net ir privąčiamej y gyventojai buvo verste pri-
gyvenime. Pagreitindavo pasi
savinimą lenkų kalbos ir tai,

versti rašytis už Ix?nkiją (Pav. 
Mockų sod. Varnionių valse.) -

Lad lenkų kalba skaitėsi šlėktų jjeį įr (jaUg kitų, kurie rašės

kilime, matyt, buvo Dr. Bistras. Sukilimui nepasisekus, 
Bistras buvo priverstas skubiai išdumti į užsienį, nes 
jam grasino liaudininko Pajaujo likimas!

Taigi matote, kad Lietuvoje faktinai jau visos par
tijos mėgino “revoliuciniu” keliu nuversti valdžią. Joms 
iki šiol nesisekė dėlto, kad tarp jų nebuvo sutarimo. Ka
da organizavo sukilimą Pajaujis, tai krikščionys demo
kratai dar rėmė valdžią. Kada įvyko riaušės Tauragėje, 
tai klerikalai, nors jau ir būdami opozicijoje, sukilėlius 
ne tik ne rėme, bet aštriai smerkė. Dabar ir pačių krik-

kalba, o kiekvienas, kas tik kuo 
nors išsisikirdavo iš kitų tarpo,’ 
nerėdavo pamėgdžioti šlėktas, ’ 
pirmiausia pradėdamas lenkiš-1 
kai kalbėti. Be to dar ir patys 
lenkų kunigai atvirai ir įvai
riais budais varė per bažny
čias lenkinimo politiką, tuo bu
du suklaidindami žmones ir 
atitraukdami-juos nuo savo tik
ros motinos Lietuvos. Antras 
lenkinimo kelias, kaip sakiau J ? 
ėjo per dvarą. Musų dvasinin
kai pamiršo, kad jie yra garsių daugelio sodiečių tautinis susi- 
Lietuvos kunigaikščių ir bajo
rų ainiai, paniekino tą tautą, 
už kurią jų bočiai tiek kraujo 
praliejo; ėmė vartoti lenkų' 
kalbą Ir kvėpuoti pavislių oru. 
Negana, kad jie patys nuėjo iš
gamų keliais, bet dar vertė to
kiais pačiais keliais eiti savo
tarnus ir baudžiauninkus.

„ „ šios yra svarbiausios so-
gudiškų so- džiads sulenkejimo priežastys,
pirma buvo Dabar lenkai, matydami tiek 
Taip paša- daug Vilniaus krašto lenkų, sa- 

pažiurėkime, ko, jog Vilniaus kraštas turi 
\ . ,. " . ’ . ; gudai,

{manydami, jog jų čia yra di- 
nuošim- džiausiąs nuošimtis, nori Vil- 

Vilniaus gub. niaus kraštą matyti gudų vals- 
Korėvos statistika rodo šį gy- tybės dalimi. Nors dabar lie- 
ventojų sąstatą tautybes atžvil- tuvių yra daug mažiau, negu 
giu: I gudų, ar lenkų, bet vis tik mes

lietuvių '........................... 46% prie šio krašto turime daugiau-
gudų .... .................... .
lenkų ..........................
žydų ir kitų tautybių 
R. D’Erkertui

vio atšaukimą .
šešis metus Lietuva laikė ka

ro stovį prieš Lenkiją, nežiū
rint lenkų protestų ir grasini
mų, bet niekas nevertė Lietu
vos to stovio išsižadėti. Tik 
atėjus “tautiškai” Smetonos- 
Voldemaro valdžiai, Lietuva 
staigu pasidarė visų “trobelių” 
kaltininkė pasaulio akyse ir 
tapo pastatyta prieš pasirinki
mą: nusileist lenkams, arba pa
siduot “Dievo valiai” ir —Pil
sudskio malonei

šitą dalyką Brooklyno atža
gareivių organas visai užtyli, o 
kitą “Naujienų” argumentą ji 
bando paversti juokais. Nes, 

kad de
mokratinė valdžia Lietuvoje 
butų stačiusi Lenkijai sąlygas 
už karo stovio 
Pasak “Vienybės’ 
“pasaka”, kuriai nė “Naujie-

i” redaktorius netikįs, nes
“Juk Lituvą valdė 112 

galvų seimas 1920 metais ir 
ar galėjo Galvanauskas ko
kias nors sąlygas pastatyti 
Lenkijai?”

Tai yra pasiskolintas iš Kau
no “Lietuvio” triupas. Bet 
jeigu Brooklyno kvašistai re
miasi smetonininkų žodžiais, 
kaip kokiu šventraščiu, tai ko
dėl jie neatkreipia dėmesio į 
tai, ką pasakė tuo klausimu jų 
didvyris Voldemaras? Tam 
pačiam “V-ės” numeryje 3 
pus. įdėta šitoks jo pareiški
mas apie naujo lenkų puolimo 
pavojų: »• \

“Buvo Želigovskis. Antro 
jau nebus. Kas buvo galima 
1920 m. — negalima 1927 
m. Tada Vokietija buvo par
blokšta. Jos did. valstybių 
sąraše net nebuvo. Rusija 
tada taip pat negalavo. Ki
taip yra dabar su Vokietija 
ir su Rusija. Ir, jei tada 
kamuflažas pasisekė ? 
govskiui, tai dabar jam 
svajoti netenka.”

Tikriausia tiesa. Tarp 
kita, šie Voldemaro žodžiai 
siškai niekais paverčia tą Lie
tuvos fašistų ir jų pakalikų 
pučiamą blofą, kad Pilsudskis 
organizuojąs “plečkaitininkų” 
armiją įsiveržimui Lietuvon.

Fašistų premjeras, ’ 
pats turėjo viešai pripažinti, apskritis, tai lietuvių pra- 
prieš važiuosiant Genevon, kad džioj minėtuose i 
dabar nėra jokios progos nau- 1857-1858 m. buvo 60%.

Ijoms želigovskijadoms, ir kad w,
tai pareina ne tiek nuo pačios, vėliau, būtent. 1897 m. lodo šį (jaĮfgniyja Vilniaus kr. gyvento- 
Lietuvos, kiek nuo pasikeitusių Vilniaus krašto gyventojų są- jy kalba lenkiškai turėtų pri-

Brooklyno kvašistai pagiria 
“Naujienas”, už išreikštą jo
se nuomonę, kad Voldemaras

padoriai elgtųsi su savo opone- 
tų mintimis.

Padavęs Vpldemaro “pateisi
nimą”, kvašistų organas užtyli, 
kad “Naujienose” buvo ten pat 
pasakyta, jogęi Voldemaras, 
kaip ir visi Lietuvos ■ smurti
ninkai, 
atvedė 
kurioje lenkai ir didžiosios val
stybes 
vai reikalavimą apie kuro stu-

jogęi Voldemaras,

yra kalti tuo, kad jie 
(kraštą j tokią padėtį,

galėjo pastatyti Lietu

nų

likvidavimą.
tai esanti

ne

ko , 
vi-

Dabartinė lenkų statistika, 
rašo M. B—ius “Vilniaus Ai
de”, rodo, kad Vilniaus krašte 
daugiausia kalbančių gudiškai 
ir lenkiškai; lietuviškai kalban
čių palyginus su šiais pirmai
siais yra mažesnis nuošimtis. 
Bet ne taip buvo dar netolimoj 
praeityj. Prieš kelias dešim
tis metų Vilniaus krašte lietu
vių buvo daug daugiau, negu 
dabar kad yra. Tai gali paliu
dyti ir šis faktasv Daugumoj 
parapijų ir sodžių jaunoji kar
ta kalba vien gudiškai, ar len
kiškai, tuo tarpu, kai iš senes
niosios kartos daugelis net ne
moka gudiškai ar lenkiškai. Iš 
senukų sužinom, jog dabar 
daug lenkiškų, ar j 
džių ir parapijų 
grynai lietuviškos, 
koja senukai, o 
ką rodo apie šių gyventojų są- priklausyti Lenkijai; 
statą statistika.

1857 m., skaitant 
čiais, buvusioj

29.4% šia teisių. Pažiūrėkime, 
12.3% čia turi daugiausia tiesos. 

16% j ■ , , . 1 .. .... .
| Lenkai, išrodmedami, 

apskaitliavus Vilniaus kraštas turi
buv. Vilniaus gub. 1855 m. i'
viso gyventojų skaičiaus 857

į i.ž Lenki ją,ar ištikro rašės, va- 
■ (’uodamiesi patrijotiniais jaus
liais? Ne. Daugelis rašės tik 
į t’.el to, kad agitatoriai pažadėjo 
jiems druskos, naftos, anglių ir 
kitų gėrybių, kurių jie dabar 
nė matyti nemato, o kad ir 
i iato, tai nusipirkę už pinigus. 
Butų davęs šių gėrybių žmo- 
i ėms rusas-bolševikas, ar vo- 

. !.ietis, be abejo, dauguma ra
šytųs prie Rusijos, ar Vokieti
jos. Ir koks čia galėjo būti

kas

kad 
priklau

syti Lenkijai, vaduojasi šiais 
svarbiausiais argumentais:

000, lietuvių buvo 386,000, arba (]aUgUnia šio krašto gyventojų

Jeigu-dabar iš buv. Vilniaus
kalba lenkiškai, lenkai davė 
jiems savo kultūrą ir jie visą-   J » V A A. J XV V A 
laika pasiliko jų kultūros įta- 

----- —.........      — ... .....- J—l koje, patys gyventojai norį 
apskrityse priklausyti Lenkijai. Menkiau

sias iš šių trijų argumentų yra 
i- Jei tik dėl to, kadPadarytas sąrašas 40-čia metų 'pjrmutinis

santykių tarptautinėje politi- statą %: 
koje. Rusija ir Vokietija yra Ap»krtty 
suinteresuotos nepriklausomos T1.ak 
Lietuvos gyvenimu, ir šitos dvi; vttaiauJ‘ų 
didelės valstybes šiandie gali kiSnos 
daug sėkmingiau priešintis lei^ Ii viso nuo# 
kų ir jų užtarėjų užmačioms,, 
negu 1920 m.

Aišku todėl, kad yra visai 
kvaila 1 
klausimą Steigiamąjį Seimą su 
jo “112 galvų”.

r h lenki)

1
L..._ 

20,12 
4.07 
1,75 12,07' !

>5,04 18,1’3 8,75 12,61 I

Iš šių davinių matom, kad 
per 40 metų lietuvių gyvento- 

į jų skaičius Vilniaus kraštų su
kišti į Želigovskijados mažėjo 85% ; lenkų gyventojų 

per tuos 40 met. irgi ne padaii- 
i gėjo, bet dar 3,55%, sumažėjo, 

Tarptautinė padėtis Europo- tuo laiku, kai gudų padaugėjo, 
je šiandie yra daug patogesnė 13,19%. Matom, jog dau- 
Lietuvai, negu Vilniaus užgro- ginusia lenkų buvo Vilniaus 
bimo metu. Kodėl gi tad Lie- apskrityje, bet nedaugiau už 
tuva kaip tik dabar turėjo lietuvius.
pralaimėti? Aišku, kodėl: jos Kaip matom jau nuo 1857 
fašistinė valdžia nesugebėjo m. ištautėjimo procesas ėjo mu- 
pasinaudoti patogia tarptauti- sų nenaudai. Nieko nuostabaus, 
ne padėtim. Ji suerzino ir su- nes po 1863 m. atsimainiusių 
pykino visus savo kaimynus, sąlygų sunku buvo lietuviams 
taip kad ant galo kitose valsty-. savo tautybę ir kalbą išlaikyti, 
bėse pasiliko tik tiek pritari-1 186*4 m. rusų valdžiai uždrau- 
mo Lietuvai, kiek reikėjo kad dus lietuviams spausdinti lie
jos pakęstų jos ekzistenciją.

Mokykloj.
M o k y t o j a s 

vaikams). žiūrėkit vaikai, 
paukštelius pati gamta maitina. 
Jienas nerupi 
partijos...

Mažas J 
traukdamas), 
paukščius, kur prie partijų pri
guli.

Mokytojas (nustebęs). 
Kokius paukščius?

M. Jonukas. O gi žvirb
liui; jie - tautininkai.

nei darbas, nei

o n u k u s (per- 
Aš žinau tokius

lietu
viu 

58.00 
3.3,75 
20.1)0

8.00 
3.75

gudų

15.73
47.51
24.84
73.13
70.07

^3

žydų
l.-.’G 0.54 0.38
5.08 7.14 5,(13ai.21 12,0

klausyti Lenkijai, tai taip pat 
. galvojant, ir Šveicarija turė- 
Į tų būti padalyta j tris dalis: 
i viena turėtų priklausyti Vokie- 

%L0(tijai, kita Prancūzijai, trečia 
5,53' Hali j ai, nes vienoje švdicarijos

tuviškas knygas lotynų raidė
mis, daug lietuvių, nenorėdami 

j priimti rusų primesto raidyno, 
(aiškina o neturėdami pakankamai ir 

patogiomis sąlygomis • lotyniš
komis raidėmis spausdjntų lie
tuviškų maldaknygių, ėmė var
toti lenkiškas. Tuo budu mo
kinosi ir pratinosi prie lenkų 
kalbos. Po nelaimingo 1863-64 
m. sukilimo lenkų inteligentija 
nukreipia savo veikimą j liaudį,'

pratimas, kad dar negali gerai 
Įsivaizdinti, kas tai yra tauta, 
o prieš keliolika metų daug bu
vo tokių, kurie neskirdavo tau
tybės nuo tikybos. Nesakau, 
kad visai nebutų tokių, kurie 
dėjosi prie Lenkijos vaduoda- 
jpieši patriotiniais s jausmais, 
bet drąsiai galiu tvir
kinti, jog labai didele dalis dė
josi dei materialių išrokavimų, 

urie niekais nuėjo.
Kad galima butų Vilniaus 

i kraštas teisėtai prijungti prie 
įlenki jos, reikia, kad gyvento
jai dėtųsi sąmoningai, t. y., ge
rai žinotų, kas jie esą ir ko 
norį. To daugumai sodiečių 
truko. Todėl Vilniaus kraštas 
tuo vaduojantis prie Lenkijos 
jungti negalima.

Kaip matom ir-trečias lenkų 
argumentas yra be pamato.

Iš viso to galime padaryti iš
vada, jog lenkai, reikšdami 
prie Vilniaus krašto pretensi- 
jų, visai, arba labai mažai te
turi tiesos.

Nedaug tegali reikšti preten- 
sijų prie šio krašto ir gudai; 
nes šis kraštas yra etnografi
nė Lietuvos dalis, kur prieš 50 
metų didesnę pusę šio krašto 
gyventojų sudarė lietuviai; gu
dų, norinčių būti prie Gudijos, 
nebus didžiausias nuošimtis. 
Tai kam turi tekti Vilniaus kraš
tas? atsakymas aiškus: Lietuvai, 
nes 1) kaip jau sakiau, šis 
kraštas yra etnografinė Lietu
vos dalis, nuo senų senovės bu 
vo gyvenama lietuvių ir valdo
ma lietuvių kunigaikščių; 2) 
šio krašto gyventojai yra visai 
kitos rasės negu lenkai, ar gu
dai, o tos pačios rasės su ki
tais Lietuvos gyventojais; 3) 
būdami su kitais Lietuvos gy
ventojais vienodos rasės, gy
vendami vienodose klimato, gy
venimo ir politikos sąlygose, 
sudarome su jais bendrą tipą, 
visai nepanašų į lenkų, ar gu
dų tipą; 4) turim atskirą kal
bą, nepanašią, 
i gudų kalbas, 
bar šio krašto 
n^ lietuviška,
tolimoje praeityje, 
aukščiau paduota 1857 m. sta
tistika, lietuviškai kalbančių 
šiame krašte buvo daugiau
sia) ; 5) turim su kitais Lietu
vos gyventojais bendras tradi
cijas, bendrus papročius; 6) 
pats Vilnius yra lietuvių kuni
gaikščių pastatytas. Kiek, jį 
statant, įdėta lietuvių darbo ir 
pinigų, o paskui, kiek kraujo 
pralieta jį beginant nuo kry
žiuočio; lenko, maskolių, ar šve
do!

turi 
ant-

savodavė jie
šiek tiek tos 
bajorams ir 

Tačiaus sodžius

dalyj vartojama vokiečių, ki
toj francuzų, trečioj italų kal
ba. Nežiūrint to, taip padaryti 
butų negalima, nes šveicarai 
turi visai atskirą kultūrą, tra- 
licijas, politinis ir tautinis švei

carų susipratimas tam butų 
priešingas.' Be tb dar reikia 
atminti, jog dauguma lietuvių 
sodiečių priėmė lenkų kalbą ne 
laisvu noru, o aplinkybių ver
čiama. Todėl lenkai, vartoda
mi šį pirmą argumentą, neturi 
pamato.

Pažiūrėkime, ar daug 
lenkai pamato, vartodami 
rą argumentą.

Ar ištikro gi 
kultūrą? Tiesa, 
kultūros -davė 
miestelėnams.
j u kultūros nė neparagavo. Bet 
dabar, neturint jokios reikšmės 
bajorų luomui, neturi reikšmės 
ir jų tradicijos keliu užsilikusi 
lenkų kultūra. Bet girtis ir 
dar reikšti kaž kokių pretensi- 
jų, kad jie davė savo kultūrą 
negali, nes kiek jie galėjo tos 
kultūros .duoti, patys būdami

1 ne augštam kultūros laipsny j ? 
stengdamasi kelti joje kultuvą Galų galo, jei jie ir daug- butu! 
ir tautinį susipratimą. Savo tą davę savo kultūros, tai amžiais’ 
misiją pradėjo ir pas mus ra- nusistačiusią teise negalima nė 
miamu Lietuvos krašte, tik čia manyti apie kaž koki atlygini-

nei j lenkų, nei 
(Tiesa, nors da
gy ventojų kalba 
bet juk dar ne 

kaip rodo

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. ratiliu* St„ Chicago. UI.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės direktorių, senų ir 
naujai išrinktų, susirinkimas 
įvyks gruodžio 29 d 8 vai. va
kare, Aušros kambariuose, 
101X10 S. Micbigan avė. Bus 
rinkimas valdybos kontrolės ko
misijos ir teisių komisijos. Tai
pgi busf išduoti įvairus raportai 
ir svarstoma nauji reikalai. Vi
si direktoriai būtinai atsilanky
kite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, sek r.

P-lės Jozevskaitės 
koncertas

P-lė Jo/Avskaitė šiuo laiku 
gastroliuoja su Ne\v York 
Grand Opera įvairiuose Ameri
kos miestuose. Kovo mėnesyje 
šios kompanijos gastrolių se
zonas pasibaigs, ir tuomet p-lė 
Jozevskaitė atvyks Cliicagon, 
kur jai bus surengtas koncer
tas. — Reporteris.

Town of Lake
" Paroda gatvėje.

Brighton Park
Smarki moteriškė

Town of Lake
Siurpraiz parė

Siurpraiz parę rdngia |>-niai 
Zubelirm i, 4001 So. Marsli- 
field avenue. Pare įvyks Nau
jų Metų vakare p. Ežerskio sve
tainėje. Rengėja yra p-nia Pi- 
litauskienė. Tai tur būt yra 
kaip ir atsimokėjimo parė, ka
dangi, sakoma, p-niai Pilitaus- 
kienei buvusi ne viena parė 
pirmiau surengta. Pinigų suko- 
lektuota ne mažai. Parė bu
sianti viena šauniausių. Daly
vausianti visa šliaebta. — Kep.

Bridgeportas
Kunigo Geniočio su “Draugu” 

byla.

Circuit teisme gruodžio 2.3 d. 
teisėjas Ssvanson nusprendė, 
kad kunigas Geniotis parodė 
rimtų įrodymų savo reikalavi
mui iš “Draugo” leidėjų ben
drovės atlyginimo dėl nuosto
lių, kurie,z kaip kunigas Genio- 
tis aiškina, buvę jam padaryti 
tilpusiomis “Drauge” žiniomis 
apie jį, kunigą Geniolj. Teisė
jas pareikalavo, kad “Draugo” 
advokatai parašytų apginime 
pareiškimą ir prisiruoštų teis
mui taip greitai, kaip greitai 
ši byla pasieks nagrjnėjimą. N.

Nesmagumas 
teisme

Listi privatin šeimos gyve
nimai! yra negerai. Jeigu te- 
čiaus šeima paraduoja gatvėje, 
tai reikia šitokią parodą apra
šyti, kaip ir bile kurią kitą. 
Na, tai pamėginsiu.

Taip apie 8 vai. vakare einu 
16-tą gatve, netoli So. Paulina 
Street. 1 Pamačiau būrį vaikų. 
Sumaniau pažiūrėti, kas ten 
darosi. Prisiartinu. . Matau 
mamą besimufinant.

Mama man pasirodė tikrai i 
progresystė: priešakis sejono; 
trumpas, aukščiai kelių, o už-1 
pakabs — žemiau pakinkių, j 
Plaukai taip pat pusėtinai pa-' 
kirpti.

Išsyk nieko negalėjau, su*| 
prasti. Tik matytis didelis 
skubėjimas. Mama klykia 
šaukia: vaikinai, neškit, sku
bėkit, kad tas žaltis nepareitų! 
Ir vis kartoja “tas žaltis”. 
tas, girdi, žaltis daugiau pas 
mane neateis.

žonotumėt, nieko nesupran
tu. Klausiu arti stovinčio 
žmogaus, kame dalykas. Jis 
aiškina: žaltis, esą, tai mamos: 
vyras. Matai, vyrą paleido išI 
darbo kokiam mėnesiui. Kolei | 
vyras dribtuvėje dirbo, tši ma
ma šiaip taip raminosi, o kai 
vyrą paleido mėnesiui iš dar
bo, tai mama išbombardavo jį 
puodais ir baldais ir pati su
manė išsimufinti. Tat skubina
si išsimufinti, pirm negu vyrius 
pareis. Garnys.

P-nia Bartkus turi grocernę 
adresu 4406 So. Talman avė. 
Praeitą šeštadienį ji virė vaka
rienę virtuvėj, kuri buvo už 
grosernės. Krautuvei! įbėgo 
Cha lis Vertelka, 4558 So. 
Washtenaw avė., šaukdamas, 
kad banditai jį apiplėšę. P-nia 
Bartkienė |>agavo revolverį, ir 
gatvėn. Ji paleido šūvį į du vy
ru, kurie automobiliu pradėjo 
važiuoti tolyn. Manoma, kad 
vienas banditų tapęs sužeistas. 
Iš Vertelkos atimta 11 dolerių, 
kai jis nešė į štorą Kalėdų sal
dainius.

Beždžionių dele
gacija

Kaip žinote, visokie profeso
riai ir daktarai važiuoja Afri- 
kon tyrinėti beždžionių papro
čių ir gyvenimo. Tai jau pa
sidarė paprastas dalykas. Bet 

' pastaraisiais laikais pasireiškė 
kai ko naujo: beždžionės pra
dėjo važinėti Rusijon tyrinėti,

North Side

Cicero
Pereitos savaitės pradžioje 

garsioje Ciceroje ekspliodavo 
fabrikutis, kuris gamino mulo 
gėrimą. Vieta to fabrikėlio 
buvo prie 14-tos gatvės ir 50 
avė. Sakoma, buk fabrilkėlio 
savininkė buvusi lietuvė našlė, 
kuri atjaučia gyvulius.

Ugnagesiai užgesino gaisrą 
ir ]>ašaukė policiją. Policistai 
iškraustė visus įrengimus į sa
vo citadelį.

Daug susirinkusių Vyrų lai
žėsi žiūrėdami, kaip policistai 
tempė ‘ besispardantį mulą į 
skvairo sandėlį.

Ekspliozija įvyko naktį apie 
2 vai. Sakoma, fabrikėlis, nors 
nedidelis, buvęs gerai įrengs
iąs: paipos buvusios išvažiotos 
aplink visą kambarį.

Report.

kaip ten balti žmonės gyvena. 
Aš čia trumpai papasakosiu, 
kaip šiaurės Amerikos beždžio
nės tyrinėja Rusiją ir kaip jas 
priima komisarai.

Visupirma beždžionės prane
ša Rusijos komisarams, kad 
jos ketina atvažiuoti, paski
ria laiką ir vietą. Taipgi bež
džionės pasiima perkalbėtoją, 
kuris moko “govoryt”, na, ir 
važiuoja. O komisaras jam 
pirm kelto dienų ateina jūrių 
pakraštin, atsineša maišą pi-

Vaidilų naktis.

Vaidilų Brolija jau platina 
bilietus Naujų Metų vakarienei, 
kuri įvyks .31 d. gruodžio (vie
na diena prieš Naujus Metus). 
Pasamdyta visas namas su sve
taine North West Masonic 
Temple ant Leavitt s t. Apie 
Vaidilų rengiamas iškilmes ne
prisieina kalbėti, nes jie pralen
kia visus, šį sykį bus da vie
šas naujo vaidilų aukuro įšven
tinimas. Mat vienas jų atsto
vas buvo išsiųstas į Lietuvą 
parvežti kopiją Birutes kalno 
aukuro ir akmenį iš jo, kuris 
tapo dalimi Chicagos vaidilų 
aukuro. — Arabas.

Bridgeportas
Ketvirtadienyje, gruodžio'29 

d., 2 vai. po pietų Fellowship 
House svetainėje įvyks Moterų 
Kliubo Party.

nacų ir laukia svečių, ir kai tie 
svečiai iš laivo išlipa, komisa
ras visupirma pavaišina juos 
pinacais, paskui pasiriša visus 
ant šniūrelio ir vedasi j Mask
va.*

Komisaras iškalno liepia dar
bininkams iššluoti gatves, ku
riomis manoma beždžiones ves
ti. Be to, Maskvoje yra kele
tas dirbtuvių ir mokyklų, ge
riau įrengtų, ir kai kurių pa
gražinimų. Na, ir tempia ko
misaras visas beždžiones ant 
virvutės po gražias vietas, o 
tos tik dairosi ir džiaugiasi, 
kai viskas yra tvarkoje. Nusi
veda jis beždžiones į dirbtuvę. 
Tuoj viena beždžionė, įsižiūrė
jusi į darbininką, klausia jo,

Roseland
Sekantį utarninką, sausio 3 

dįeną, 8 vai. vakare, Aušros 
kambariuose, 10900 S. Michi- 
gan avė., įvyks Lietuvių In- 
provement and Benefit Kliubo 
metinis susirinkimas. Bus ja
me metinis raportas ir įvairių 
pranešimų. Visi nariai būtinai 
atsilankykite. Nepamirškite at
sinešti atvirutes ir sugrąžinti 
sekretoriui. Jeigu to nepadary
site, gausite bausmės po dole
rį, kurių butų suštempotos at
virutės, o kurių ne — po du 
doleriu bailsmės.

J. Tamašauskas, sekr.

UHUF!
- . t

Dar polemikos
Karšti pipirai.. Nepasijutau, 

kaip išspruko man nesupranta
mas žodis, kada palietė mano 
moterišką stoną. O tai buvo, 
sakysiu, vaisius p-nios Stellos 
keršto. Tai bent ir širdis!

Man rodosi, tokios sunkios 
koronės aš vis tik neužsitarna
vau, kaip kad p. Stella “Naujie
nų” 295 nr. uždėjo man. Mat, 
aš vyrams ne labai tikiu, kai 
jie rašo. Jie, kiek aš tėmijau, 
apie surpraiz paros prirašė la
bai daug, reiškia, apie moterų 
griekus. O moterys į tai neat
sakė nieko. Todėl aš maniau, 
kad moterys arba yra kalios, 
arba nenori su vyrais reporte
riais ginčytis.

Bet dabar p. Stella patvirti
no, kad surpraiz parių rengė
jos moterys ištikrųjų yra ver
tos nupeikti. .Tat jeigu jau ši
taip, tai netik kad vyrai, ale 
ir aš, jei 'sužinočiau tokias mo
teris, kurios turi tikslo sveti
mu triusu naudotis, praneš
čiau skaitytojų žiniai. Morta.

Cicero

Kalėdų laiku netik laiškam, 
bet ir žinioms tenka suvėluoti, 
štai kodėl sekanti žinelė tilp- 
sta dabar, nors turėjo tilpti 
pereitą savaitę. Bei geriau vė
liau, negu niekad.

Gruodžio 19 d. buvo paimta 
nagrinėti bylas Jono Krumino 
prieš Vincą Bruknį. Bylos is
torija tokia. Jau gerokas lai
kas atgal Vincas Bruknys su- 
sipiko su Jonu Kruminu. Kaip 
tik tuo laiku Krumin stengėsi 
gauti pilietines šios šalies po- 
pieras. Bei valdžia aplaikė tam 
tikrus pranešimus, kuriais rem
damosi ji nebūtų galėjusi duo
ti Kruminui reikalingų popie
rių Pasirėdė lečiaus, kad slap
ti kaltinimai buvo nepamatuoti. 
Krumin gavo popieras.

Krumin tuomet patraukė 
Vincą Bruknį teisman kaltin
damas ji Ino, kad jis nuplėšęs 
jo, Krumino, garbę. Krumino 
prieš Bruknį byla buvo paimta 
nagrinėjimui gruodžio 19 d. 
teisėjo Gimmel kambariuose. 
Krumin reikalavo 10,000 dol. 
atlyginti skriaudai.

Teisme kaltinamasis Bruk
nys įsikalbėjo su vienu prisai- 
kintųjų (jurymen). Teismui 
prasidėjus tas prisaikintasis 
pareiškė teismo klerkui, o pa
starasis teisėjui, kad Bruknys 
mėginęs įgyti peisai kiūtojo 
simpatijos.

Teisėjas tuojau pasikvietė 
prisaikintuosius ir advokatus į 
savo privati kambarį ir po 
kiek laiko, sugrįžęs atgal į tei
smą, paskelbė, jog retai pasi
taiko jo teisme įvykių, kad 
kaltinamasis bandytų papirkti 
prisaikintoją. Teisėjas paleido 
prisaikintuosius,to Brukniui pa
skyrė 10 dienų kalėjimo.

Teismas atidėtas iki 9 die
nai sausio, 1928. — Reporterių.

Roseland
21 d. gruodžio Aušros kam

bariuose įvyko A. L. D. L. D. 
•engta paskaita. Prelegentas 
buvo Andriulis. Išdestinėjo 
proL \Vard’o mintis sociologi
jos klausimais. Kadangi jis 
aiškino ne savo mintis, tai jo 
paskaitos turinio aš čia neat
pasakosiu.

Paskaitai pasibaigus Jukelis 
pakviečia klausytojus duoti 
Andriuliui klausimus. Vienas j 
klausytojų prašo Andriulį pa-l 
aiškinti, kodėl dabartinė drau
gijinė tvarka yra negera. An
driulis aiškina apie blogumus 
dabartiniu valdžių. Po to vėl 
tas pats klausimo davėjas klau-| 
šia ar žodžiai “valdžia” ir 
“tvarka” turi tą pačią reikš
mę. Andriulis paaiškina, kad 
skirtinga. Tada klausimo da
vėjas vėl prašo Andriulį paaiš
kinti tik apie netikumą dabar
tinės tvarkos. Bet ir vėl An
driulis aiškina apie kapitalisti-į 
nių valdžių netikumą.

Klausimo davėjas veikiausia 
suprato, kad Andriulis tur būt 
nežino, kodėl dabartinė valdžia 
yra negera, ir todėl daugiau 
jau nebtikiause.

Bet iš to Andriulio vis tik 
yra prastas aiškintojas. Jis, 
aiškindamas blogumus dabarti
nių kapitalistinių valdžių, sa
ko, kad jos esančios todėl blo
gos, jogei mažuma valdanti di
džiumą, lyg visai užmiršdamas, 
kad jokia valdžia negali suda
ryti didžiumos žmonių.

Toliau kitas dalykas: juk 
Rusijoje bolševikų valdžia yra 
taipgi mažuma šalies gyvento
jų, tai, norėdamas >buti nuosai
kus, Andriulis turėtų sakyti, 
kad ir ten valdžia yro bloga.

Patartina naujieniečihis 
rengti prelckcijas ir budinti 
žmonės veikimui, padėti jięms 
suprasti, kokia gi tvarka butų! 
naudinga darbo žmonėms ir 
kodėl dabartinė kapitalistinėj 
tvarka yra pragaištinga darbi- j 
niukinus. Ten buvęs.

Northsidiečiai 
šiaušiasi

■Su 'nortlisidiečiais nelengva 
susikalbėti, nes jie pilni išdidu
mo. Kolionija čia nedidele, bet 
jie turi skaitlingiausią, turtin
giausią ir tvarkiausią Chicago- 
je draugiją Chicagos Liet. 
Dr-ją Sav. Pas. Prie 226 kp. 
SLA. jie turi jaunuoliu skyrių 
— Bijūnėlį iš apie 50 narių, ku
rie lavinami lietuvių kalbos ir 
dainų. Sausio menesio vidury 
Savitarpines balius ir koncer
tas sutrauks porą tūkstančių 
lietuvių ir bus šaunus parengi
mas. Birutės dainininkai turėfr 
smaginti northsidiečius. Vėliau 
turime vilties, ir Naujienos su 
savo milžinišku koncertus irgi 
kelsis, kaip ir pernai, į North 
Sidę. Socialistų ir sandariečių 
kuopos čia stipresnės, negu ki
tose Chicagos apielinkčse. Lie
tuvių veikimas čia sutartines- 
nis ir našesnis, negu kitur. 
Vadinasi, yra ko šiauštis.

Aha!
Aha, tai skaisčioji' mėlynakė 

Onytė buvo priežastim kodėl 
Dr. Montvidas neskubinasi že- 
nytis! Dabar jis rašo poeziją, 
kalba filosofiją ir ketina dai
nuoti operą. Onyte irgi akių 
nuo jo nenuleidžia. Prisibijoma 
elopmento.

kaip jam einasi. Darbininkas 
atsako, kad aršiau nei pekloje 
negali būti. Beždžionė klausia 
perkalbėtojo, ką darbininkas 
atsakęs. Perkalbėtojas aiški
na, jogei darbininkas sakosi, 
kad jam labai gerai einasi, 
jam patinkančios darbo sąly
gos, kad jis džiaugiasi visu sa
vo gyvenimu. Beždžionės vi
sos sutinka su atsakymu.*

Komisaras vedasi beždžiones 
; parodyti, kad Rusijoje nėra 
kalėjimuose nei vieno žmogaus. 
Vadžiojas koridoriais. Ištikro 
nei vieno žmogaus. Bet štai 
viena beždžione nugirdo už sie
nos bildesį ir klausia perkalbė
toją: o kas ten? Komisaras 
paaiškina, kad venteriai penti
ną kambarį. Vidun svečių da
bar negalima leisti, nes pentas 

įgali pakenkti jų sveikatai. Bež
džionės sutinka, nes žino, kad 
komisarai nemeluoja.

Paskui komisaras nutempia 
visas jas pas marinavotą Leni
ną, kuris guli ko stiklu kailp 
silkė. Beždžionės apžiūri, ap
silaižo, kad čia yra good stuff,
o komisaras ir vėl visas tempia 
kur nors į (kitą švaresnę vietą.

Ir kai jau išrodinėta beždžio
nėms visos geriausios vietos, 
tai komisaras visas nuveda at- 

i gal pas jurą, atriša šniūrelį, 
suvaro ant laivo ir liepia va
žiuot namo. O kada bezdžio- 

I nių delegacija sugrįžta namo, 
tai pradeda žmonėms pasakoti,

Kam tylėti?
Kodėl tai tylima apie advo-: 

kato Vičo (kuris turi ofisą ta-j 
me pačiame buildinge su Dr. 
Montvidu) vestuves. Jos įvyko 
jau senokai, vienok niekas ne
žino ir musų jaunąjį advokatą 
vis da skaito jaunikaičiu.

Kazys Navickas pasveiko.
Nenuoalsus darbuotojas 

Kazys Naviskas, 3327 De Moy- 
ne si., jau pasveiko. Jis buvo 
pusėtinai sužeistas važiuojant 
automobiliu su M. čepulevi- 
čium, nes pasitaikė susidurti1 
su kitu automobiliu*. Buvo nu-1 
vežtas net j apskrities ligoninę.
Nė vieno bolševiko neišrinko

Jau užsibaigė viršininkų rih- 
kimai rubsiuvių unijos lokale, 
Savitarpinėje Draugijoj, SLA. 
226 kp. ir kitose North Sidės 
lietuvių orga.nižaiijose. Pasiro
do, kad bolševikams nepavyko1 
pravesti į jokios organizacijos 
valdybą tie vieno savo partijos 
žmogaus. Vadinasi, northsidie-; 
čiai pilnai apsivalė nuo jų.

— Prosytojas.

kaip puikiai Rusijoje žmonės 
gyvena.

Bet žmonės nenori tikėti 
monkių bizniui. Ale žmonių 
tarpe yra ir beždžionžmogių, 
lai šie, išgirdę savo portėvius 
kalbant, pirmutiniai kojomis 
baladoja ikaip lentukėmis. Mat,

North Side
Kriaučiai.

Andai įvyko lietuvių kriau
čių susirinkimas, į kurį atsi
lankė ir trys tavorščiai, kurie 
pamainomis kėlė revoliuciją ir 
ieškojo visokių priekabių. La
biausia, mat, tavorščiai buvo į- 
tužę, kad, nei vienas iš jų ne
buvo išrinktas į valdybą, nors 
jie dėjo didžiausias pastangas; 
net per savo mekliorišką lapelį 
buvo platformą pranešę: 40 vai. 
darbo savaitę ir pilną laisvę ša- 
pose ir visokių pagerinimų, ko
kie tik darbininkamsz reikalin
gi. Bet kriaučiai gerai žino 
tuos vilkus avių kailiuose ir 
dar geriau atmena tuos laikus, 
kada Dzeržinskis valdė lokalą 

! ir Čeką buvo įtaisyta ir lokalo 
turtas buvo išaikvotas. Dabar 
gi lokalas pradeda vėl smarkiai 
atsigauti.

Draugystė Š. P.
Gruodžio 13 d., Chicagos Lie

tuvių Draugijos Sav. Paš. susi
rinkimas atsibuvo gana skait
lingas. šiame susirinkime pri
imta keletas naujų narių, taip
gi paduota keletas aplikacijų, 
ši draugija rengia metinį kon
certą, kuris atsibus Sausio 15, 
1928 m. Wicker Park svetainėj. 
Programą išpildyti pakviesta 

i “Birutės” choras su p. šim- 
i kum. Draugijos turtas dabar 
siekia $16,414.29.

Morning Star kliubas.
Kaip teko girdėt, tai Morning 

į Star kliubas rengia Maskara- 
1 do balių* kuris atsibus bene
Vasario 4 d., Meldažio svet. 
Taigi patartina, kad visos Chi
cagos jaunimas atsilankytų^*

Prapuolė brangus vyras.

Čia prapuolė labai brangus 
vyras — dėlto brandus, kad 
pats save brangino, nes iškilda-

džiaugiasi, kad surado tokią vo kaip sakalas, o nusileisdavo 
Šalį, kur žmonės yra sotus ir ■ kaip vabolas. Balselis buvo 
nevalgę, kur nuplyšę, bet d ra- kaip laštingutės, o jau mandar 
bužių nereikalauja, kur viskas gumas kaip deglutės. Bet da- 
yra panašu Afrikos tyriau- bar staiga ėmė ir prapuolė. Vie 
kiams, ir, matyti, tie bezdžion- ni sakol matę ženotą, kiti sa- 
žmogiai labai pątenkinti šia ko matę sulūžusį/ Taigi dabar
beždžionių ekspedicija. O ko- surask kurių tiesa. —X. S. 
misarai, žinoma, su beždžione-------------------------- --------------
mis moka apsieiti, nes jie žino, 
kad iš monkių galima padaryti 
monkey biznį. Pustapėdis.

,J I
NELAIMĖ

,   • l

Lęonard Weiss, 32 metų, 
3641 W. 57 st., Kalėdų dienoje 
tapo užmuštas traukinio, kai 
jo koją pagavo geležinkelio su- 
kotoja.

Garsinkitas NaiiiiniiosB

Iš eilės . šeštas priešmetinis 
susirinkimas buvo Draugystės 
Lituvos Kareivių. Jis įvyko 
sekmadienyje, gruodžio 18 die
ną. Susirinko apie 50 draugų. 
Visi tarimai ėjo greitai ir ra
miai. Išklausyta raportai įvai
rių komisijų. Išmokėta pašal
pa sengantiems. Sergančių 
buvo du. »«

Toliaus, komisija maskių 
baliui surengti praneša, kad 
jau pradėjusi dirbti. . Prašė 
kad visi to baliaus surengimui 
pasidarbuotų. Balius įvyks 
Liuosybės svetainėje, 11 dieną 
vasario. < '

Vilniaus vadavimo komitetas 
paliktas toliaus darbuotis at
vadavimui Vilniaus.

Išrinkta nauja valdyba se
kantiems metaKis. Valdyboje 
pasiliko visi tie patys, kurie 
buvo šiemet.

iškolektuoti. Kažin ar bus ka
da nors iškolektuota. O su p. 
Lukoševičiumi tai dalykai 
esantys tokie: raštininkas ra
portavo, jog laišką rašęs, kad 
Kol bus L. D. L. D. direktoriai, 
tai negrąžins skolos. Paklau
stas ar ištikrųjų taip Lukoše
vičius rašęs, raštininkas pasa
kė, kad laiško rankose neturįs. 
Tai taip tas klausimas ir liko. 
Direktoriai turi sutvarkyti tą 
reikalą. Jau metai laiko kaip 
tvarko ir vis nesutvarko. Bro- 
gai, kad žmonės nesirūpina sa
vo reikalais. Kas nors yra ta
me neaiškaus: juk p. Lukoše
vičius vertas daugiau, negu 10 
dolerių.

Na, perdaug aš Čia kalbu, 
nes tuoj aus tavorščiai per savo 
ježednevną pradės verkti, kad 
“Naujienos” šmeižiančios ben
drovę.

Dar liko du susirinkimu. 
Vienas jų buvo sekmadienyje 
po pietų — tai Draugijos Ap- 
švietos Vyrų ir Moterų. Į tą 
draugija dabar pradėjo spiestis 
Maskvos garbintojai. Tie gai
valai žino, ką jie daro; jie ži
no, kur yra iždas 3ie tuščias ir 
kur nariai nelanko susirinki
mų. Tokia draugija jiems yra 
šienapiutė. Matysime, f<as iš 
to išeis. Kai kurie draugystės 
narių yra labai susirūpinę jos 
ateitimi, bet jau pervėlu. Kas 
nori ir kam apeina draugystės 
gerovė ir ateitis," tai turi bu
dėti visados, lankyti susirinki
mus ir tėmyti Visą draugės 
stovį. ' * •

Paskutihis priešmetinis susi
rinkimas atsibus 31 dieną 
gruodžio. Tai bus susirinki
mas musų didžiausios finansi
nės įstaigos, spulkos. šis susi- 
rinkiman turėtų susirinkti visi 
dalininkai - šėrininkai, išgirsti 
raportus apie metinę apyvartą 
savo įstaigos. Išgirsti ką ka
pitalas arba sudėti daiktan 
centai atneša ir kokios naudos 
spulka teikia savo dalyviams. 
Spulkos darbuotės vaisiai yra 
geri todėl, kad jos reikalai at
sakančiai vedami po valstijos 
priežiūra. Bukite visi susirin
kime, išgirsite platų raportą ir 
atsineškite gerų sumanymų 
spulkos naudai. Ciceronas.

PRANEŠIMAI
Septintas priešmetinis susi

rinkimas buvo susirinkimas 
Lietuvių Liuosybės Bendrovės. 
Jis atsibuvo trečiadienyje, 
gruodžio 21 d. šaukta jis at
virutėmis. Galima sakyti, 
kad palyginu./ šį susirinkimą 
su kitais, jis buvo skaitlingas. 
Bet jei žiūrėsime į šėrininkų 
skaičių, tai tenka pasakyti, 
kad tenka pasakyti, kaęl susi
rinko mažai: nebuvo nei dviejų 
šimtų.

Tvarkos vedėju išrinkta Joe. 
Petraitis. Direktorių finansinė 
atskaita priimta. Pasirodė, 
jog morgičiai gerai mokasi, 
skola mažėja, nors viso yra 
dar apie $34,000.

Rinkimas direktorių iš 15.

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte laikys mėnesinį susirin
kimą antradieny, gruodžio 27 dieną, 
šių metų, 8 vai. vak., Chicagos IJe- 
tuvių Auditorijos svet., 313.3 South 
Halsted St. Draugijų Vaidybos ir 
atstovai būtinai malonėkite pribūti.

P. K., rast.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILK

Trys atsisakė. Vienas neiš
rinktas. Vadinasi, įėjo 4 nau
ji direktoriai. Vienas susirin
kusiųjų buvo patiekęs suma
nymą, idant direktoriais butų 
renkami vietos gyventojai, nes 
miestelio valdžia, reikalus su 
ją turėti pasitaikius, žiuri krei
vai j chicagiečius. Bet kas tau 
atkreips domės į tą pastabą. 
Juk ne paslaptis, kad chicagie- 
čiai valdo Lietuvių Liuosybės 
Bendrovę.

Beje, bendrovė turi keletą 
bylų. Su Dramos Draugija 
teismas užbaigtas, tik reikia

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj**

2314 W 23rd PL
( hilago. 1U. \

Patarnauja laidotuvfi- 
se kuopi>$iausiai. .Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Uoosevelt 2515 - 2510

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Į •

Pristatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted SL Chicago.

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisai:

4605-07 So. Hermitagc Avė.
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4147 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tek Blvd. 3201

(Cuntinucd un puge 6)
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Graboriai Lietuviai Daktarai
(Continued fi-om puae '

J. F, BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABOR1US CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- . 
giau negu kiti, to- > 
<iel, kad priklausau 
p) ie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
’ SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

_~ Akių Gydytojai
l» i ibejoji apie naro .įkiš, eik pas
Pr. A. R. .Bl.VMENTHAL 

OPTOMETRIST

Ofiso ir Re.». Tol. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTAS!!

3464 South Halsted Street
Ofiao valandos nuo l iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street ,

įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Miscellaneous Personai

Asmenų letko
Furniture & Fixtures

Rakandai-į taisai

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., R<»om 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišiua) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 IuHor)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Kepublic 9723

1012

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 North State SU Room 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted Si.

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

Tel. Yards 0141
Pylos visuose teismuose. — Ab-1 

sraklai. — Ingaliojimai? — Paskola; 
pinigų 1 i ’ 2 morgičiams.

JOHN 8. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Rauni 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

A. A. SLAKIS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 VVest Washin%ton Street 
Cor. Washington and Clarks Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JT, 1». IVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michipn Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namu Telefonai Pullman 6377

1. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisaN dabar randasi 

naujoi vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris 

ilvos skaudėjimo, 
ėmimo, nervuotu- 
į karitį, atitaiso

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

oH "R" Mi£ewic7 ŪR. J. W. BEAUKITE'UI I Ii Ui HllldOLūnlbL VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

Ekspertas tyrimo akių ir priteikime 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki^ mano iškaba*

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

Phone Canal 0523

AKYS
John Kuchinskas ir'
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakme 
Seredoj ir Pėtnyčioį nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nu<. 11 ryto iki 1 v. p p Jūsų akys tai jūsų didelis turtas į 

Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
i'isų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
mis kam reikia, duodu patarimų akiy 

’iigienuje visiems.
Dr. C. Michel

L1ETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So. Halsted St.

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-nios gatves

Phone Victory UįJ> 
Baigusi ak u š e- ___
rijos koleg i j ą; 
ilgai praktika- 
vusi Pensy 1 v a- 

i n i jos įig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Lž dyka patari-i 

Į mas, dar ir ki- 
( tokiuose reika

luose moterims

oile pagelbą.
Valandos nuo 8j 
ryto iki 2 v. 
pietų, ntio 6 iki 
» vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U S E R K A
3252 South Halsted Street

atitaiso
atitai-'

Pri-
at-

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi 
svaigimo, akių 
mo, skaudamą 
kreivas akis, nuima
so trumparegystę ir 
rengia teisingai akinius, 
sitikimuose egzaminavimas 
su elektra, parodančia 
klaidas. Speciali 
į mokyklos vaikus.
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. j

Dentistas
2559 West 63rd Street

Cor. Rockvvell St.
Valandos nuo 9-12, 1-5, G-8 vakare 

CHICAGO. II.L.

1800 So. Ashland Avė.
V alandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų 

' TELEFONAS CANAL 0464

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. UŽlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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 
Namų telefonas BrunHwick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia i 
------r----------------------------------------- ■

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Miltvaukee Avenue
’ Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 ,P. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M.

PATENTAI, COPYR1TED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

82 W. Randolph St. 
Kambarys 1214. Tel. Franklln 8900. 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį, 
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone ir 

svarbesniose kituose šalyse

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

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 iums 

; sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
i kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY i

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi- 
neškit šj skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 

. ryto Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.
I. vak. Telefonas Canal 1912
------- Naktimis Tel. Fairfax 6353

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ren^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

CLASSIFIED ADS:

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. Western Avė.

Educational
Mokyklon

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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. 

Nedėlibms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

iki

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Viršui Universal
State Bank ...

Moterys ir mergi-į 
nos kreipkitės ru 
•eikateis nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
_ __________ . Gydytojas ir Chirurgas 

4712 South Ashland Avenue 3303 South Morgan Street
alandos nuo 10

Phone Boulevard 7589 Tel. Boulevard 2160
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

lietuvis Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

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

Tel. Kenwv9d 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennea 3932

šiuomi pranešu Chicagos Lie
tuvių šviesuomenei, jog aš 

atidariau
MUZIKOS MOKYKLĄ 

1118 N. Hoyne Avė. 
NORTH SIDEJ

Visų dieną 
Utarninkais, Seredomis, , 

Ketvergais' lt PėtnyČioms 
Tel. Armitage 0908 • 

SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis

Tel. Lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį,, geresnes darbo 
sąlygas ? Leiskite mums jums pagel- 
boti, išmokindami jus Auto-Electric • 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
ti m Darbą surandame $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ii ' 
daugiaus.

SCHOOL 
1M17 W Madtenn 

FEDERAL AUTO ENGINEERING

Dr. J. J. Kowarskas _____
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , gramatikos, 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

; ’ Įvairus Gydytojai
Cfiso Tel. Victory 6893

Rez. Te!. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH Am/
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

f

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

r,____ , sintaksės, aritmetikos,
iinygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokulo žulcų. Miihu mokyklos nauja I 

xrcit»«i užbaigiu- 
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. į 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
pa<lėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

Miscellaneous
Jvairųs

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Pteza 3200

DR. HERZMAN !
— Iš RUSIJOS — I

Gera į lietuviams žinomas per 25 m. j 
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. 
Valandas: Nuo 10—12 pietų ir 1 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 3110 • 

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

RURIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
*Tel Ląfayette 8705—87I0

Chicago

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai ......... i
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois. i

Specialistas džiovos
. Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų Į 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 '_____ .. ______ ____
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. nys;"ir "cementas,”$2 roldFuL'balta 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną, maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 

Phone Midway 2880 Madison St. Tel. Seeley 6005.Phone Midway 2880

Chicago, III.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
loileto outfitas $10, 1753 N. Cicero 
Avę. Berkshire 4772.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate dengtas, vi- 

2 roleliuL balta

20 VV. Jackaon Blv„
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
- ------ - ----------- ----  ... —......—— i Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 

GRCTAI dėl vl»u garu ir vandeniu) 1 pTįie^’
šildomų boilerių, furnas ir gasmių, J J f f m
Kjčių ir taisymas jų. American Stove 

epair Works, 3110 Wentworth Avė.
Phone Victory 9634. Help VVanted—Malė

Darbininkių Reikia

PLUMBINGAS ir namų apšildy- ><1710 A
mas. Nereik nieko {mokėti, 2 me- ■ MES turime gerą Vietą
tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų 
Ridge Plumbing Co. Tel. Beverly 9384 
arba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk šį skelbimą su savim.

Gruodžio mėnesyj tiktai 
Atsinešk su savim šį skelbimą, mes 

nuteisime jums 10% pigiau
3 šmotų parloro setas ............... $35
7 šmotų valgomo kambario se-

i tas ............................................... $15
1 Gasiniai pečiai .............................. $6
Pastatomos Įtampos .................. $3

ir aukščiau
| 3 tikri walnut miegruimio setai $65

4 Šmotų walnut miegruimio se-
I tai ............................................. $119
Kietoms anglims pečius ............ $15

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
: Schvvarts Bros.

Storage Co.
640 E. 61st St.

k su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne-

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

MOTERYS 1
svarbu jūsų patyrimas, jei tik Jums gijos nėriniams ir siu- 

a /I i ai • v • a vinėjimams. Vilnonės: 4 mcijų mot-jųs turite Užtektinai apšvietos .kas nuo 25 iki 40 centų; marško- 
ir reikalingą asmenybę susi- b000., v^du ik* 35 S6?!1** 
tikti su lietuviais ir pardavi- kelnėms, kelnoitėms, dresiukėms ir 

lurnberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdaru kasdieną ir vakarais, o 

i sekmadieniais po pietų.
F. SELEM(WA1ČIA

504 W. 33rd St., pne Normai Avė. 
Chicago, III.
—h——Į.

ELECTRIC KONTRAKTORIUSi
Seniausias iš lietuvių, kur douda

užganėdinimą. Įvvedam elektros
dratus, motorus, taisom elektros ___________________ __ J_______ a.Viuu>ici>i» uicn.unv
W. p^stephan Etemfc c£. Utine.)!“8,“ Jiems Keriausius automo- lumbe;AįW

2522 So. Halsted St., Chicago. 1 bilius. Amerikoj. sekmadieniais po pietų.
Phone Victory 7452 . . Rei]ęia mok6ti lietuviškai ii I . E. SELEMŲtiAICIA

turėti norą dirbti.
Jei jus tiksite tam darbui 

mes jums nurodysime kaip bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at- j pardavimui ^rosemė arba 
Sineškit SU savim Šj skelbiiną. mainysiu į automobiliu arba ’į bite 
Roseland Motor Car Co, Ateikite
10857 Michigan Avė. .----------------------------------------

Financial
Finanaai-Paakolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras
________________ _ , _ ____ - - ------------------- i----------- Furnished Rooms

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restauranas . arba 
soft drink parlor su rooming kam
bariais. Galima pasiskirti, nes tu
riu du bizniu. Vienam name ran-

Ar illYYlR TPlklD DinifiTl RENDAI kambariai dėl pavienių (|aKj ig kambarių, o antram 14. Del janib leiAld, pinigų vynb gali ir (lu gyventi vienam Vyrų laikymo.
kambaryj. Kam reikalinga, kreipki- 2113 So. Halsted St.Šventėms kambaryj. Kam reikalinga, 

txtt/mttvti TTTirn tęs 2113 So. Hateted St. I honeKUOMET JUMS REI- canal 5177. .

> vienam Vyrų laikymo.
a, kreipki- 2113 So. Halsted St.

Phone Canal 5177

KIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 
Pirmi, antri ir treti 

morgičiai 
Tel. CanaJ 1875 

į visus departmentus 
Pigiausios kainos. Greitas 

patarnavimas.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

..............  , ,. , J PARDAVIMUI 160 akrų, 45 ak-
KIMBALL grojikhai pianai, biskį raĮ dirbamos, 30 akrų ''■miško, 85 

vartoti, su benčiumi ir rotehais, $85. akrai ganyklos, visa aptverta. Gri- 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland gja jr tvartai tik už $2,600, be gy- 
Ave. 1 fl. front. vulių.
- ---------- — ...............—------— ANTRA farma 80 akru, 40 akrų

- ** - - - dirbamos, 40 akrų ganyklos. Visa
aptverta, gričia, tvartai, garadžiuR, 
kiaulydė, vištinyčia, jve«ta vanduo 
tik $8,ftfe

BEUX BIRDIKSTIS 
’ 26 W. 116th St.

Tel. Commodore 0721

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, 
įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.

Mes perkame 
Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ 

318 So. Dearborn St.

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

i viena dienų 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 
KINVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6788-6716

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

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t 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. 
Dearborn 4646.
■.......... ........ —. .......... ........... «■■■■

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

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ , 
DEL ŠVENČIŲ

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

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

Personai
Asmenų Ieško

GERBIAMIEJI pažįstami malo
nėkit visi atsiliepti, katrie mane 
pažįstat, nes oš noriu sužinoti vi
sų adresus. Mano adresas: Y. Jan
kūnas, 1822 Cajialport avė., Chica-

‘ JEI JUS norite tikro radio pa- 
• tarnavimo, atsišaukit

dElight SHOP, 
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios
Real Estate For Sale

Namai-žemi Pardavimui

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 4 FLATŲ BARGENAS 
savo Schumann grojiklj pianą su ben- prie 67 st, netoli Champiaine Ave.t 
čiurni ir roleliaas uz $65 cash. 4 ir 4 kambarių fatai, presuotų ply-

i „ tų, modemiškas, garu šildomas,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor £4,000 ca8h, kaina $17,500. TURI

—---------------------------------------------- BŪT PARDUOTI ŠJ MĖNESĮ.
^900 grojikus pianas, šuo- jj. j. Coleman and Co.

5857 So. State St.
Tel. Wentworth 5702

$9OO GROJIKUS PIANAS, 
liukas, roleliai, cabinet už $95.

Atsišaukit
6186 So. Halsted St.

Išpardavimas
i« sandėlio ir sugrąžintų pianų

išpardavimas pigiai
grojiklis pianas ............   $90
—> -----j .................. $125

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniu! T>oi*Čiaiv plieno kon- 
* strukcijoB, fumace Siklomi ant 
išmokyto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
deli, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bite kokios rųšies bungalow ar-i50 grojiklis pianas

600 grojiklis pianas ___ ______________ ______________ ___
Ipright pianai ..................... $15 ba flatinj namą, tik biskį Įmokėjus.

Baby Grand, nauji ....... . .........  $225 CRACKEL CONSTRUCTION CO.
Išmokėjimais arba 10yc 

pigiau už cash
Tie instrumentai yra visi ęeri ir 

pilnai garantuoti. Mums reikia 1 
tos ir turime tuojau iškraustyti 
vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.

Englewood Piano 
House

’ 6512 So. Halsted St.

4328 Elston Avenue
Room 212 Juniper 9506

ta-

Furniture & Fixtures 
_________ Rakandai-Įtaiaai________  

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA

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

126, 7 ir 8 Šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

18, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir 
mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau.

,250 kaurų visokio didumo’ $12 ir 

75 Cowell ir šiaip pavienių kres- 

dtu-

parloro setai, $45 Ir daugi
126, 7 ir 8 Šmotų riešv

giau.

daugiau.

lų $5. ir daugiau.
68 pastatomos liampos $3 ir 

giau.
TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ 

MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ KU
RIE TURI BŪT PARDUOTI NE
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

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

Available Storage
7782 Stoney Island Av.

NA-

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
ParForo pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $85 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
šį skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroot Storage Co., 
5929-31 S. State St.

'' > /

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

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bite už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalow, vis- 

. kas yra moderniška. Geriausia barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. M R. HULL, 8801 
N. Cravvford Avė. Tel. Irving 3631.

I ............—    ■ ■■ ■■■■■■...............................   ■■

į PARDAVIMUI gražios cottages, 
purinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu Šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėk it 9926-52 Normai avė. ar- 

Box 1009
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šį' skelbimą nuliesime $250 pigiau

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO. 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7830 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo- 
(ėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
datų namą.

BABGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už casb. 
Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsirfuos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue


