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MAS INIAI AR ESTĄ I Ll ETŲ VOS ARMIJOJE
Profesinės sąjungos likvi
duotos, ju iždai konfiskuoti
Klerikalai padarė pervartą

teismo pabūgę
Stulginskas Pasodinta Seimo Pirmininku
Teisėtasis Seimo pirmininkas, Dr. Staugaitis, 

“atsistatydino”, sako Elta

Pabūgę teismo klerikalai IEXTRA Rumanijos karalius norįs
griebėsi smurto atsižadėt sosto

Smurtininkai meluoja užsieniui, 
buk jie gelbėję kraštą nuo 
komunistų planuoto sovietų 
įsteigimo Lietuvoj

Lietuvos profesinės sąjun- Ferdinandas norįs atsteigti sa
vo sūnaus palaidūno Karolio 
teises sostui

Įspėjimas Lietuviams 
Darbininkams• •

gos likviduotos
-• .1 PARYŽIUS, XII. 20. — Gau

joj! diktatoriaus Smetonom vai- tomis čia žiniomis, Rumanijos
KAUNAS, gruod. 20. —Nau-

KAUNAS, gruodžio 20.
Naujosios Lietuvos valdžios na- Šiandie likvidavo profesi- karalius Ferdinandas norįs ab- 
riai, pasikalbėjime su užsienio nes Lietuvos darbininkų sąjun- dikuoti ir atsteigti savo su- 

prisipažino, 0 jų iždus konfiskavo. Tuoinai,s> Karolio, teises sostui.
Kronprincas Karolis buvo pri
verstas atsižadėti teisės sostui 
praeito sausio 4 dieną. Jis da
bar gyvena Paryžiuj.

Paryžiun atsiųsta gen. Coan- 
da pranešti Karoliui jo tėvo 
norus, bet Karolis sutinkąs grį
žti Rumanijon ir užimti tėvo

korespondentu, 
kad savo “putčą” (maištą) jie įu<iu putšistų valdžia pralobo 
rengęsi padaryti tik ateinančio keliais tūkstančiais dolerių, 
pavasario pradžioj. Bet Lietu-1 l’utšistai skelbia, kad keli
vos fašistai buvę gavę žinių, tūkstančiai Amerikos dolerių
kad komunistai jau dabar buvę* profesinių sąjungų buvę gauti 
pasirengę versti valdžią ir Lie- j£ Maskvos, 

■tuvą paskelbti sovietų respubli-l [Tokiais 
ka, todėl jie (fašistai) pasi- smurtininkai 
skubinę padaryti tai dviem die-’f

melais fašistiški
mat nori savo

izattmac j m rvu i j* Vo*- skubinę padaryti tai dviem die-*snulItą pateisinti pasaulio aky- sostą tik tomis sąlygomis, jeiKAUNAS, gruod. 19. [Elta]. Šiandie pusę ketu- pom anksčiau prieš komunistų * nvinnnes T-Toionn imn.

rioliktos valandos [2:30 vai. po p.] Seimo posėdį atidarė planuotą sukilimą.
pirmininkas Staugaitis ir pareiškė atsistatydinimą. Į Antra dllburtinio putiSo prie.

Nauju Seimo pirmininku išrinktas Stulginskas. žastis buvus ta, kad Lietuvos
[Klerikalų šulas]. |kabinėta

Valstybės prezidentas A. Smetona tuoj prisiekė kon- Maskva.
stitucijai. [Ką reiškia joj “priesaika” krašto konstitucijai, :
kurią Smetona su kitais fašistais smurtininkais pa- ^ti Tietuvai 
trempė?!]

kabinetas padaręs sutartį su 
, Pasirašius garantijų 

sutartį, Maskvos valdžia rene- 
gąvus savo prižadėjimus sutei- 
.... ______i ekonominių kon
cesijų, ir dešiniosios lietuvių 

Po to posėdis buvo uždarytas ir greit vėl bus atida- partijos pamačiusios, kad Mas
kva bandanti pavartoti Lietu
vą tik kaipo įnagį karui su 
Lenkija išprovokuoti.

Per pastarus du mėnesiu, sa
ko klerikalai fašistai, bolševi
kai finansavę ekonominius 
streikus Lietuvos pramonėse, 
tuo taipu kai darbininkų orga
nizacijos ėmusios virsti komu
nistų organizacijomis ir buvu
sios gausiai Maskvos aprūpina
mos pinigais ir ginklais.

Lietuvos ką tik nuverstasai 
kabinetas buvo tryliktas per 
aštuonerius melus.

rytas. [Kada?]

Vakarykščiame Naujienų numery buvo paduotąs klai
dingas Voldemaro kabineto nario, susisiekimo ministerio 
vardas: vietoj inž. Zinkevičius turėjo būt inž. Jankevi- 
C1US. r,

Smurtininkai Lietuvoj Ėmėsi Represiją
Visuotinis streikas patremptas, vadai suimti; 

masiniai karininkų areštai

nau-BERLINAS, XII. 20. — Diktatorius Smetona, 
jai [klerikalų fašistų smurtininkų] išrinktas Lietuvos pre
zidentu, stvėrėsi aštriausių priemonių priešininkams su- dauguma atmetęs tryliktąją įn* 
triuškinti.

Generalinis darbininkų streikas patremptas, o strei
ko vadai Kaune suimti.

Kariuomenėje eina masiniai areštai karininkų, kurie 
atsisakė prisiekti ištikimybę [smurtininkams].

Smetona koncentruoja kariuomenę Kaune gintis nuo
laukiamo užpuolimo.

Seimas ką tik buvo balsų

terpeliaciją, kuri buvo dešinių
jų pasiūlyta tikslu pareikšti 
valdžiai nepasitikėjimo ir ją 
nuversti.

Smetona išrinktas tik 
klerikalą balsais

įvykių Lietuvoj, nežiūrint, kad 
naujoji valdžia pasiskubino 
prir>ažinti padaryta su Rusija
sutartį.

Renkant ji prezidentu, pusė 
Seimo atstovu susilaikė nuo 
balsavimo

VARŠUVA, XII. 20. — Iš 
Kauno praneša, kad nauja Lie
tuvos valdžia jau sudaryta, su 
prof. Voldemaru prieky. Gene
rolas [koks jis “generolas”!?] 
Smetona buvo Seimo 
krašto prezidentu, 
Seimo narių susilaikė 
savimo.

Atrodo, kad priešingi elemen
tai dar bruzda krašte, nors*
Kaune Smetona jau įsitvirtino. I Veikia naujas Voldemaro ka

binetas.

Apie pervartą Lietuvoj

princesė Helena, Karolio žmo
na, su kuria jis yra išsiskyręs, 
apleisianti Rumaniją prieš jo 

i užimsiant 
Policija skelbia sostą dabartinė valdžia busian- 

jti pašalinta ir įsteigta demo- 
- ■ kratinė valdžia, sudaryta iš 
nuolatos naujosios nacionalinės valstie- 

- *čių partijos su profesorium 
Jorga prieky.

se!]
Nuo laiko, kai įvykinta per

vartas, Smetona niekur neslro* ( 
do be kareivių sargybos, kuri 8rįžimą, ir jei prieš 
jį visur lydi. I 
kad ji jau susekus keturis są-' 
mokslus Smetoną nužudyti.

Kauno gatvėmis l____ ___ (
laksto automobiliai, pilni kari-1 
ninku. Daromos kratos ir ma
siniai areštai įtariamų komunis
tų ir darbininkų organizacijų 
vadų.

Putšistai 
konfiskuota 
kurių buk 
pampinus 
goms.

[Begėdiškiausias smurtiniu 
kų melas vėl savo smurto žy 
gianis pateisinti!}

Skelbia, kad 
sandeliai 

buvusiooji 
darbininkų

esą
Rinklų, 
valdžia 
sąjun-

15 darbininką žuvo 
• Hudson upėj

Ledų lytys sutriuškino burką, 
kuria apie 100 žmonių plau- 

. kė į darbą

NEW YORKAS, XII. 20. — 
šį rytą Hudsono upėj ledai su

i .v. x |triuškino šešių dešimčių pėdųPlechav^mus smurtą li(gio bai;ka, piailkllsia iS 95.0S 
oficialiai patvirtina

Tada klerikalai ir naciona
listai (“tautininkai”) Seime pa
reiškė, kad eiti į kompromisus 
su kairiaisiais nesą galmybės, 
kadangi dešinieji kontroliuoją 
35 atstovus Seime, o kairieji 
37. žydai, lenkai ir vokiečiai, 
bendrai trylika atstovą, blaške 
savo balsus tai vienai, tai ant
rai pusei, žiūrėdami vien nau
dos saviems siekimams.

KAUNAS, gruodžio 17. [Iš 
.Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone, paštu]. — šiandieną 
išryto pasiskelbė laikinoji karo 
valdžia su generalinio štabo 
majoru Plechavičium ir gene
ralinio štabo pulkininku Skoru- 
pskiu priešaky, kuri pavedė 
pirmam Lietuvos prezidentui, 
A. Smetonai, . sudaryti naują 
vyriausybę.

Visame krašte paskelbtas ka
ro stovis, bet perversmas įvy
ko be jokio

gatvės prieplaukos į Edge- 
water, N. J., ir gabenusią dar
ban apie šimtą Speucer, Kel
logg and Sons fabriko darbi
ninkų. Ledų sutriuškinta bar- 
ka paskendo ir daug darbinin
kų žuvo. Penkiolika ledų su
triuškintų kūnų išgriebta iš 
vandens, bet manoma, kad žu
vusių yra daugiau. Pasiskubi
nusios pagalbon valtys daugelį
išgraibstė gyvų, nors labai su-.tinio pervarto kaltininkų. Jie padėjo reakcininkams ap
šalusių. Apie trisdešimt jų tuo-l 
jaus nugabenta į ligonines. Su
triuškintos barkos pasažieriai 

, moterų nebu-pasipriešinimo pUVo vieni vyrai, 
Kaune ar provincijoje, kur vis- VOt 
kas ramu.

Nebuvo ir nėra Jokių elcsce- 
sų.

Dar šiandieną laukiama nau
ją Vyriausybę susidarysiant.

Draugai!
Kuomet besąžiniški smurtininkai Lietuvoje ginkluo

ta pajėga nuvertė demokratinę'valdžią ir įsteigė karišką 
diktatūrą, pridengtą veidmainingo “legališkumo” lapeliu, 
tai dabar bolševikiški komunistai mėgins apdumti jums 
akis, reikšdami neva savo apgailestavimą dėl to pervar
to. Jie sakys jums, kad jie piktinasi fašistų ir klerikalų 
smurtu. Jie dejuos, kad Lietuvos dąrbininkams ir vargin
giems valstiečiams atėjo sunkios dienos, netekus laisvės. 
Jie ragins jus remti Lietuvos “revoliucionierių” pastan
gas nusikratyti smurtininkų jungo.

Del to mes norime jus, draugai darbininkai, įspėti: 
netikėkite komunistų deklamacijomis!

Atsiminkite, draugai, kad komunistai nebuvo tarę nė 
vieno gero žodžio tai demokratinei Lietuvos valdžiai, ku
rią dabar yra ginkluota pajėga nuvertę fašistai su kleri
kalais. Atsiminkite, kad komunistai valdžią be paliovos 
dergė .ir purvais drapstė, kuomet ji stengėsi atstęigti Lie
tuvoje laisvę ir teisėtą tvarką.

Turėkite omenėje taip pat ir tai, kad komunistai Lie
tuvoje per ištisą pusmetį nuo paskutinių Seimo rinkimų 
nuolatos darė provokacijas prieš valdžią ir visuomenę. 
Kuomet komunistų kaliniai buvo paleisti iš kalėjimo, tai 
pirmas jų žinksnis buvo išplūsti savo viešam susirinkime 
socialdemokratus ir paskui, einant gatvėmis, daužyti ke
pures nuo galvų žmonėms, kurie nenorėjo “pasiklonioti” 
jų vėliavoms. Kuomet socialdemokratų pastangomis bu
vo nuimtas karo stovis Lietuvoje ir suteikta darbinin
kams laisvė organizuotis, tai komunistai ėjo i darbinin
kų mitingus ir kėlė chuliganišką triukšmą. Jie stengėsi 
sukurstyti minias prieš socialdemokratus ir pasigrobti j 
savo rankas kontrolę darbininkų unijose (profesinėse są
jungose).

Nors tais savo ardančiais darbais komunistai nesu
gebėjo pakreipti savo pusėn darbininkų minių, bet jie pa
siekė du dalyku: viena, privertė rimčiausias darbininkų 
judėjimo jėgas eikvoti savo energiją vidujiniems kivir* 
čams, ažuot suvartojus ją demokratijos stiprinimui kra
šte ir kovai su reakcija; antra, savo chuliganiškomis pro
vokacijomis komunistai erzino žmones ir pylė vandenį 
ant fašistinio malūno.

Tuo budu komunistai yra tarpe stambiausiųjų dabar-

1 Nenori Guatemalos 
pininkavimo

tar-

gauti tą dalį visuomenės, kuri šiandie stoja už Smetoną 
ir Voldemarą, ir jie susilpnino darbininkų judėjimo pajė
gas, kuriomis daugiausia tik ir butų galėjusi Lietuvos de
mokratija atremti fašizmo ataką.

Taigi, sakome, netikėkite komunistų frazėmis! Jų žo
dis yra. vertas ne daugaaus, kaip veidmaininga fašisto 

Smetonos “priesaika konstitucijai!”
Keldami savo balsą prieš Judas, apgavusius Lietuvos 

liaudį, kuri buvo išrinkusi juos į Seimą, ir kovodami dėl 
laisvės atgavimo Lietuvai, — darbininkai gali eiti kartu 
tiktai su tais, kuriems laisvė ir žmonių teisės (demokra
tija) yra ne tušti žodžiai. Komunistai gi yra tokie pat 
apgaulės, smurto ir despotizmo šalininkai, kaip fašistai 
ir klerikalai!

Kairiosios betgi Seimo gru
pės, socialdemokratų atstovai, 
kuriems kol kits pavyko išven
gti arešto, pasakoja visai kito
kią istoriją.

I Jie sako, būtent, kad dau
guma naujojo kabineto narių, 

20. — kai jie buvo dar i 
kabinę- [klerikalų] valdžioj, buvo įsi-!

MANAGUA, Nikaragva, 
20. Nikaraguos Diazo 
džia atmetė ‘ Guatemalos

I
Įsiūlymą tarpininkauti

XII. 
val- 
pa- 

tarp 
BUDAPEŠTAS, Vengrija, priešingų Nikaraguos fakcijų, 

XII. 20. — Per pastaruosius !tai yra tarp konservatorių ir 
rinkimus Vengrijoj jungtinė liberalų, 

pirmesnėj valdžios partija laimėjo paila-' 
|mente dviejų trečdalių daugu- 

i’ Respublikos prezidentas vėlę į suktybes ir vagystes. Kai mą. luo budu piėmjero Beth- 
praeito gegužės mėnesio rinki- Jeno valdžia viešpataus be var
mais valdžia perėjo į radikalų '^ Per visus ateinančius penke- 
[vaJstiečių liaudininkų ir so- rius metus, 
cialdemoikiratų] rankas, vagys- j-----------------
tės pradėta kelti aikštėn, o kai- j Policija turėjo malšinti teiktą biudžetą 1927 metams, 
tininkams grėsė teismas.

Del priekaištų, kad pasirašy
dami sutartį su sovietų Rusija

Vengrijoj laimėjo vald
žios partija

Speciali nės kablegramos 
jienoms” \

KAUNAS, gruodžio 
Premjero Sleževičiaus

“Nau*

išrinktas
bet pusė 
nuo bal- tas ii

Dr. K. Grinius atsistatydino.
Prezidentu išrinktas Smeto

na.

Francijos parlamentas 
priėmė biudžetą

> Į

PARYŽIUS, XII. 20. — Fran
cijos senatas ir atstovų butas 
susitaikė ir priėmė valdžios pa-

Nepritaria J. V. nusieta- Ispanijoj esąs susektas
tymui skoly klausimu

moterių riaušes
| KLAIPĖDA, gruodžio 20. — 
Kauno apgula nuimta, bet ka
ro stovis paliktas visoj Lietu- jie pardavę kraštą, kairieji sa
voj. Prezidentu išrinktas A.

Lietuvoj padaryta Smetona.

[Abidvi šios musų korespon
dentų kablegramos Naujienoms 

į., paduoda jau žinomus fųktus. 
Tikimės, kad netrukus gausime

’ pilnesnių apie įvykius Lietuvoj
j pranešimų, aplenkiant karišką- modernizuoti. Per pastarus pęn-

pa- ją, smurtininkų įsteigtą, cen- kęrius metus daug naujų mie^ Nusišovė Ashląndo buirmistras 
dėl zurą.] te triobesių buvo pastatyta. ‘Wm. VVhite, 57 metų.

Lenkijos pasieniu viskas ra
mu. Lietuvos sargybos kariuo
menė atitraukta penkis kilo
metrus nuo sienos krašto vi
dun.

Kai tik
pervartas, kai kurie lenkai, bi
jodami, kad naujoji valdžia ne
pradėtų persekioti pabėgo per, 
sieną Lenkijos pusėn. Bet 
šiol jokių persekiojimų dar 
pasireiškė.

Sovietų Rusų rateliuose 
sireilkia kai kurio nerymo

DETROIT, Mich., XII. 20.— 
Kadangi kūdikių .parodoj iš 500 

, _ , . x ... .. ,kudikių prizai buvo pripažintiko, kad geriau taikintis su Bu- t)k ui kUų 485
sija, ne a su n įja. y ■- ,ku(jjkjų motinos, tuo užsigavu- 
damos ir su Lenkija ir su Ru-. pak6iė s
sija, sako iie, Lietuva negalėtų* , .. m ,tJ ’ J " v,taikosj teisėjus kedenti. Teko
gyven i. šaukti,,policijos rezervai įtužu-

Lietųva derasi Amerikoj dėl sjoms moterims numaldyti.
$3,000,000 paskolos ' Kaunui i

Į Biudžete numatoma 39,728,- 
310,792 frankų pajamų ir 39,- 
541,443,921 frankų išlaidų.

Parlamentas išsiskirstė šven- 
tems iki po Naujų Metų.

KETURI PASTORIO VAIKAI 
ŽUVO UGNY

ASHLAND, Ky., XII. 20.

Kolumbijos universiteto 
šoriai pataria šaukti 
tautinę konferenciją 
skoloms išlyginti

pratę* 
tarp- 
karo

20. — 
dešim-

NEW YORKAS, XII. 
DaugiaU kaip keturios 
tys Columbijos Universiteto 
profesorių ir mokslininkų išleis 
do viešą pareiškimą, kuriuo jie 

[smerkia Jungtinių Valstijų po
___—„— (litiiką, karo skolų klausimu. Jie

NEWBURY, W. Va., XIL 20. siūlo, kad butų sušaukta nau*
— Scotts Hille, netoli nuo Čia, ja tarptąutinė 
praeitą naktį sudegė vietos pa- 
storįo Hines nąmai. Ugny žuvo 
ir keturi jo maži, nuo li/j» 
8 metų amžiaus, vaikai.

iki

konferenciją, 
kurioj karo skolų mokėjimo 
klausimas butų iš naujo per
žiūrėtas ir patenkinamai išly
gintas. i; ;

didelis sąmokslas
BIAR1CAS, Francija, XII. 

20. — Praneša, kad Santande- 
re, Ispanijoj, kur karalius Al
fonsas turi savo palocių ir kur 
o šeima daugiausiai laiko pra

leidžia, tapęs susektas didelis 
bolševikų sąmokslas prieš dik
tatorių Primo de Riverą ir ka
ralių. Sąmokslui priklausę 
daug žmonių visoj Ispanijoj, ir 
jų siekimas buvęs nuversti 
monarchija ir įsteigti sovietų 
valdžią Ispanijoj. Politiniai ir 
kariuomenės vadai turėję būt 
nužudyti. Areštuota daugybė 
asmenų visoj Ispanijoj, bet sąr 
mokslo vadas pabėgęs į užsie
ni* : ‘ ; I ■



Tai Bus Plačiai Išaiškinta

Gruodžio 22 d
Halsted Street3133

» ypatingai šalininkus 
valdžios.

Kalbės Naujienų Redaktorius P, GRIGAITIS 
Ir Kiti Lietuvių Kalbėtojai

Kodėl Įvyko Pervartas 
ir Kas Bus Toliau?

Kviečiame visus kuriems rupi Lietuvos likimas, < 
demokratijos ir teisėtai išrinktos žmonių

Antradienis, Gruod 21,1926 
' ■ ■' >-■ -.... .....................................



Antradienis, Gruod. 21, 1926 NAUJIENOS, Chicago, m
t

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIU IR VISADOS

etas Dedasi 
Lietuvoj

Apvogė Rokiškio geležinkelio

Lapkričio 0 d. nežinomi pik
tadariai parinktu raktu atra
kino Rokiškio geležinkelio san
dėlį ir pavogė manufaktūros 
už 5,(10(1 litų.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669
Tėmykit! Gyvenimo, antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą Žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė’’; — tai tie
siog širdj vedantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad nc- 
praleistumėt tos apysakos.

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHKicVICZ-VIDiKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Papigins geležinkelių I ir 
klas. bilietus

II
Prenumerata metams ....... $2
Pusei metų ../.......................  $1
Kopija ..................... ;......... 20c

Tai yra 32 puslapių knyga. 
| metus išeis 12 knygų

Didelis pasirinkimas au 
ksiniy daiktu laikrodėliu, 
deimantu, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausių kainą ir ant

I

JOS. F. SUDRIK 
Pianu Krautuve

3417-21 So. Halsted SL 
Chicago 

Tel. Boulevard 4705
Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Suloms.

I’arsiyskite musų 
katalogą dykai .

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

GERIAUSIA VIETA
Valgyti, tai Liberty Restaurant, 
kurie norite patirti apie teisingų 
patarimų kokius valgius valgyti, 
tai ateikite j

Liberty Restaurant
4915 W. 1 lt h Street 

Cicero. III.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Rrunavrick 9393

CHICAGO, ILk
>4

Mxxxxxxxxxxxxx1i rxrxxxxxxxx

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

Su laisniu Elektros Inžinieriai 
{vedam elektros dratus, motorus. Tai-, 
som elektros reikmenis ir fikčerius.

2522 So. Halsted St.. Chicago 
Phone Victory 7452

Išnaikina 
Muses, Uodus, 

Tarakonus, 
Blakes

rEANDARD on,co.c*Jiw jimcti

Apžiurėti naujos rųšies septynioliką Victrolų. Jus 
džiaugsitės ta naifja ir gražia muzika ir vertelga 

mielu noru pagros jums sius

Naujus Victor Rekordus!

Jau saulutė
Veisia boba

leidžia—Lietuvių Choras 
kukulius—Lietuvių Choras

Dzidorius rašo Dolpeliui—Dalis 1
Dzidorius rašo Dolpeliui—Dalis 2

Jose p h Vaičkus

Molio Uzbonas—Jonas Butėnas 
Oi Kas Sodai!—Jčnas Butėnas

Dolpelis Mandrapypkis—Dalis 1
Dolpelis Mandrapypkis—Dalis 2

■ Joseph Vaičkus

I.uksemburgo Vairas
Linksmos Našlės Vairas

Tarptautinė Koncertinė Orkestrą

No.

No.

78903

78892

7889!

78827

08767

1 asto
10’’

Kaina

10”

10’’

10”

12

.75

.75

1.25

Victroly yra daugelis modelių nuo $17-50 ir augščiau

Katalogas lietuvišku rekordu pareikalavusiems—dykai

The New
Orthophonic

Victor Talking M ach-ne Co. Camden, A.

T

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8962

•* L“ irt

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Susisiekimo ministerija mimo 
sumažinti geležinkelių tarifus 
keleiviams 1 ir II klas. vagonų 
lokiu budu, kad II klasės bilie
to kaina liūtų jne brandesnė 
pusantro, o pirmos —du kart 
už trečios klases.

Numatomos ekonominės 
bos su Vokietija

dery-

Jos žada prasidėti netolimoj 
ateity. Deryboms- vesti jau nu
matyta delegacija, kurios pir
mininkas busiąs dr. V. Zubo
vas.

NAUJOKŲ kMIMO 
DUOMENYS

Visuose apskrityse 
naujokai stoja laiku, 
jama naujokų norma 
Slapstymosi nuo
prievoles beveik nepastebima.

šaukiami 
Reikalau- 
pri rinkta, 

kareiviavimo

MOKINIŲ EKSKURSIJA

Kauno Valstybines “Aušros” 
gimnazijos moksleivių “Tėvy
nės Pažinimo” kuopelės nariai 
turi tikslą: “Kuo plačiau pa
žinti Lietuvos senovę”. Kadan
gi Nemuno krantai daug ką 
gali pasakyti apie Lietuvos se
novę savo istorinėmis liekano
mis, tai ir minėtos kuopelės na
riai su p. Spudu priešakyj, ke
liauja žemyn Nemunu, apžiūrė
ti istorinių vietų. Kadangi no
rėta tiksliau pažinti 
krantų 
kanos, 
šautai 
dviem 
darni

Nemuno 
grožis dr istorinės’ lie
tai/ pasisamdę ekskur- 

garlaivį iškeliauja net 
dienom. Dažnai susto- 
ekskursantai apžiūri: 
piliakalnį, Braudondva-

rio rūmus, Vilkiją, Seredžiaus 
piliakalnį, Veliuonoj Gedimino 
kapą, Salyną (Sutekėjimo Du
bysos ir Nemuno) Gelgaudiš
kio pilį ir kitas vietas.

Labai gražus dalykas, kad 
“Aušros’' gimnazijoj yra pri
brendusi tokia sveika ir graži 
idėja--kuo plačiau pažinti 'Lie
tuvos senovę. “Tėvynės Paži
nimo” moksleivių kuopele turi 
muzejų, kuriame yra apie 3,000 
liaudies dainų, akmeninių kir
vukų, daug tautosakos, patar
lių, preižodžių. įvairių senoviš
kų iškasenų, istorinių liekanų, 
liaudies skulptūros kryžių, au
dinių, juostų ir taip toliau.

—B. Radzevičius.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrjžti j Suv. Valsti
jas liuesai nejskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAN1), PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę. '

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago/ III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 

I kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

y

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Tel. I^afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomip nuo 9 iki 12 ryto.

k.iURGEUONIS
ADVOKAaA« 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
B/Jns vlsuore teismuose. — Ab
straktui. •••• Inga liejimai. — Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I/iavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj |nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

5.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 

Į bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

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

Pennsyl- 
iigon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKCiERKA

3252 So. Halsted St.

ku pagal BulkrtJ.

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai-

Viršuje
State

Moterys 
nos fcreipkitis su

Universal
Bank

ir mergl*

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vak^r <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivi.?r"^e Roosevelt 9090 

Namų Teleiviay Republic 9600

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtinų būdų dėl užaugsi
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina, 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimų ir užlaiko juos labai švariai.

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

J. P. WAITCHES1
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 539
Tol. Central 6390

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

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO

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

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

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiimantiems iš ofiso po..........

1739 So. Halsted St

&

80 centų
75 centus

NAUJIENOS,
Chicago, III

(vairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Į Res. telephone Plaza 3200

«DR, HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

8110. Nakti
South * hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški,
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

dėliomis ir šventadieniais 10—12 <li«n.

1 DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ** 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2888

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfax 8858

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

H
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The Lithaanlan Daily Now*

Published Daily Eicept Sanday 
by the Ldthuanian Daily Vowa Pab. 
Co. Ine.

Edltor P. GRIGAITIS
1739 Soith Raisto! Street 

Chicago, III. 
Tdephone Roooevelt 8509

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

3c. per copy.
Entered aa Second Claea Matter 

Mareh 7th, 1914, at the Post Office 
of Chlcago. III, nndar the aet of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kaedien, iiakirtant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove. 1739 S. Halsted St, Chlcago, 
I1L — Telefonui Roooevelt P590.

ŪfstmokSjimo kaina!
Chicagoje — paltu:

Metams____________ —-------- $8.0(
Pusei metu -----   $4.0(
Trims mineeiams .................. 2.0(
Dviem mtaesiams------------------1^1
Vienam minėsiu! ....................  .75

Chicagoje per nelieto jus:
Viena kopija----- -------- 8c
Savaitei ------------- ------ --- —— 18c
Minėsiu! . ......—- ------ —-------------76c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje,
paltu:

Metams _______________ $7.0$
Pusei metų__________________ 3.5(
Trims mėnesiams ________ — 1.7t
Dviem minesiam* ___ 1.2!>
Vienam minėsiu! ~~......... .76

Lietuvon ir kitur uisianiuosei 
(Atpiginta)

MaUuni............... ........... .  . $8.00
Pusei metų —----------------------- 4.0(
Trims nalnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

SMETONA “PRISIEKĖ KONSTITUCIJAI!” 
e e e e e e 

f • »4 j» • e e •

DOROS, TEISĖTUMO IR VALSTYBINGUMO 
APAŠTALAI

• • e • • e

FAŠISTŲ IR KLERIKALŲ MASKOS NUPUOLĖ

’ Iš tiesų: kuo išaiškinti tą keistą faktą, kad Volde
maras, kuris visuomet karštai stodavo už susiartinimą su 
Rusija, dabar staigiai ėmė tatai smerkti?

Ir kuo išaiškinti kitą, dar’ nuostabesnį dalyką, kad 
fašistiniai Lietuvos diktatoriai dabar kaltina Sleževičiaus 
kabinetą, buk jisai galėjęs įvelti Lietuvą j karą su len
kais? Juk iki šiol fašistai su klerikalais rėkdavo, kad liau
dininkų ir socialdemokratų valdžia “parduoda Lietuvą 
lenkams!”

Visa tai darosi gana aišku, jeigu už pervarto vadų 
nugaros stovi Anglijos valdžia. Voldemaras su Smetona, 
atsižadėję viso to, ką jie rašė savo laikraštyje ir kalbėjo 
Seime, dabar skelbia tai, kas patinka Anglijai. Nėra abe- h
jones, kad iš Anglijos valdžios jiems prižadėta parama.

Bet jeigu Anglija rems Lietuvos diktatorius, tai, ži
noma, ji reikalaus, kad jie darytų tai, ką ji padiktuos. O 
Anglija padiktuos jiems taikytis su Lenkija ir eiti į len
kų kontroliuojamą sąjungą prieš Rusiją, žodžiu, Angli
ja varys Lietuvą į Pilsudskio kilpas.

Tuo budu tie, kurie demagogiškai šmeižė liaudinin
kų ir socialdemokratų kabinetą dėl “parsidavimo len
kams”, dabar kaip tik ir bus Lenkijos imperialistų 
įrankiu.

PARSIDAVIMAS ANGLIJAI IR LENKIJAI

Smurto keliu atsiradusios Lietuvos “valdžios” prie
šakyje atsistojo pp. Smetona ir Voldemaras.

Smetona, kaip pranešama iš Kauno, “prisiekė kon
stitucijai”. Kuriai konstitucijai? Nu-gi tai, kurią jis tik- 
ką sutrempė į purvyną! {

Į tą klerikalų ir fašistų sulaižytą Lietuvos konstitu
ciją “krikščionys”, turėdami daugumą Steigiamam Seime, 
buvo įrašę žodžius: “Dievo visagalinčio vardu”

Su tuo, “Dievo visagalinčio vardu” pašventintu, do
kumentu jie pasielgė, kaip su kokia mazgote.

Šitokios “doros” ir “religijos” pavyzdį duoda Lietu
vos liaudžiai klerikalai ir smetoniniai tautininkai.

Paskiausios oficialės telegramos sako, kad Seimas 
Kaune laikąs posėdžius.

Seimo pirmininkas Staugaitis esąs rezignavęs ir vie
ton jo išrinktas Stulginskas. Tuo gi tarpu socialdemokra
tai laikomi kalėjime. Prezidentas Grinius taip pat.

Kuomet socialdemokratų atstovai sukišti į kalėjimą, 
tai klerikalai su fašistais turi Seime “daugumą”. Šitaip 
jie “valdo Lietuvą”, bijodami pasauliui parodyti, kad ta 
jų “valdžia” tai grynas smurtas ir konstitucijos laužy
mas!

Penktadienį, kai atėjo pirmosios žinios apie ginkluo
tą pervartą Lietuvoje, daugelis amerikiečių nenorėjo ti
kėti tomis žiniomis dėl fo, kad jose p. Smetona buvo mini
mas, kaipo sukilimo vadas. “Nejaugi toks rimtas visuo
menės darbuotojas gali dalyvauti šitokioje kriminalėje 
avantiūroje?” — stebėjosi tie, kurie manėsi pažįstą tą 
asmenį.

Bet pasirodo, kad jisai gali. Smetona, kuris per me
tų metus šaukė apie “teisėtumą”, apie “krikščionišką mo
ralę” ir “valstybingumą” — atsistojo pirmoje teisės lau
žytojų eilėje. ’****«•’’*■
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Kuomet valdžia buvo krikščionių demokratų ranko
se, Smetona su Voldemaru nuolatos prieš jų neteisėtus 
žygius protestuodavo. Jų dviejų laikraštis už tai buvo 
nesuskaitomą daugybę kartų uždarytas ir nubaustas pi
niginėms pabaudos. “Krikščionys” buvo kartą ir suareš
tavę Smetoną — dėl ko kun. Tumas padarė net viešą skan
dalą teatre.

Smetonos gi vienmintis, Voldemaras, buvo “krikščio
nių” ištremtas iš Kauno ir padėtas koncentracijos sto- 
vykoje Varniuose.

Tečiaus dabar juodu, padavę rankas klerikališkiems 
akyplėšoms, bendromis pajėgomis įsteigė smurto “vald
žią” ant Lietuvos žmonių sprando!

Jeigu tie smurtininkai galėjo pasirodyti šitokiais 
veidmainiais, tai suprantama, jogei į visus jų pareiški
mus dėl įvykintojo Lietuvoje pervarto galima žiūrėti tik
tai, kaip į humbugą.

Mes vakar jau parodėme paties Voldemaro žodžiais, 
nesenai pasakytais Seime, kad yra grynas melas, jogei 
smurtininkų sukilimas buvęs padarytas dėl valdžios drau
gingumo linkui sovietų Rusijos. Bet melas yra taip pat, 
kada jie tvirtina, kad jie norėję užbėgti už akių bolševi
kams, kurie rengęsi įvykinti Lietuvoje sukilimą ir pa
skelbti “sovietų respubliką”. Jeigu fašistai su klerikalais 
butų žinoję tokią bolševikų “paslaptį”, tai jų pareiga, bu
vo tuojaus duoti žinią apie tai policijai ir pareikalaut me
namų sąmokslininkų suareštavimo. Vietoje to, jie patys 
atliko kaip tik tą nusidėjimą, kurį jie prikaišioja bolše
vikams!

Tikrosios pervarto priežastys buvo vakar išaiškintos 
“Naujienose”. Tą išaiškinimą pilnai patvirtina ir kores
pondento Donald Day telegrama iš Kauno, tilpusi vaka
rykščioje “Tribūne”. Jisai nurodo, kad klerikalai su fa
šistais, nuvertusieji teisėtą valdžią, norėjo tuo sukilimu 
išsigelbėti nuo atsakomybės už “graftą” (valstybės iždo 
eikvojimą), kuriame jie buvo sugauti.

Tas pats korespondentas pažymi dar ir tai, kad su
kilimas įvyko po įtaka Anglijos, kuriai rupi išardyti Lie
tuvos ryšius su Rusija ir priversti Lietuvą įeiti sąjungon 
su Lenkija ir Pabaltijo valstybėms. Ir ši “Tribūne” ko
respondento mintis pilnai sutinka su ta nuomone, kuri iš 
sykio buvo susidariusi pas daugelį chieagiečių.

N epai valstybės 60,000 
vergų paliuosavimo is
torija. — Kalahari poli

cijos pareigos

Sunku butų surasti istorijoj 
kitą tokį nepaprastą įvykį, kaip 
paliuosavimas 60,000 vergų Ne- 
>alyj (Indijoj). Ėmė desūtką 

suviršum metų -jialiuosavimui 
Wes-t Indies 250,000 vergų; da
liai paliuosavimo 400,000 vergų 
Jungtinėse Valstijose kilo tar
pusavinis karas. Tuo tarpu Ne- 
’ial valstybėj visa vergijos sis
tema tapo į mažiau nei vienų 
metų laiką panaikinta ir 60,000 
vergų paliuosuota.

To paliuosavimo laktai yra 
?an jdoniųs ir romantiški. Pir
moj vietoj, maharadža Si r Chan- 
dra Shun Shere yra nepapras
tas žmogus, 'tiesą pasakius, 
ir reikėjo nepaprasto žmogaus 
tokiam darbui atlikti. Per dau
gelį metų Sir ('.haūdra galvojo 
ir planavo savo valstybėj ver
gus paliuosuoti. Bet apie lai 
jis niekam nei žodžio nesakė. 
Kuomet planai buvo detaliai iš
dirbti, tai jis žaibo greitumu 
juos gyvenimai! įvykdė. Jo 
pirmtakunas, maharadža Deb 
Shun Shere, irgi galvojo vergus 
paliuosuoti, bet opozicija buvo 
tokia didelė, jog jis priverstas 
buvo atsižadėti nuo savo su
manymo.

Pirmiausia danartinis maha
radža pasirūpino nuodugniai iš
studijuoti vergų klausimą. Jis 
susipažino su vergų gyvenimu, 
perskaitė kitų emansipatorių 
raštus, studijavo raportus apie 
tai, kaip liuosavimo darbas bu
vo atliktas Afrikoj ir West In
dies. 1923 m. maharadža jau 
buvo pasirengęs- atidengti savo 
sumanymą. Tuoj po to tapo 
surašyti visi vergai ir jų savi
ninkai. Lapkričio 24 d. 1924 
m. tapo sušaukia nacionalė 
konvencija iš valdžios atstovų, 
žymesnių piliečių ir vergų lai
kytojų. Konvencijoj Sir Chan- 
dra pasakė nepaprastą prakal
bą, kuri padarė didelės įtakos 
suvažiavusiems. “The Obser- 
ver” korespondentas sako, jog 
geresnės prakalbos vergų pa
liuosavimo klausimu sunku bu
tų surasti. Toj pat konvencijoj 
maharadža pasižadėjo duoti 
$750,0(10 vergų išpirkimui.

Po konvencijos tarp 15,719 
vergų laikytojų tapo paskelb
tas referendumas kai dėl to,

ar jie sutinka vergiją panaikin
ti tuoj, ar padaryti# tai laips
niškai. Atsakymai parodė, jog 
maharadžos kalba padare nepa
prastos įtakos, nes tik 467 pa
sisakė už vergiją. 1,281 ne tik 
sutiko, kad vergija butų tuoj 
panaikinta, bet atsisakė nuo 
visokios kompensacijos (atly
ginimo). Dauguma jų pasisa
kė už tuojautinj vergų pal mo
savimą, nors 198 reikalavo di
desnės kompensacijos, negu 
Sir Chandros buvo siūloma.

Emansipacijos fondas nuo 
759,000 tapo padidintas iki $2,- 
500,000. Centralinis emansipa
cijos ofisas buvo atidarytas 
mieste Khatmandu, o kitur sky
riai, kur vergų laikytojai ga
lėjo gauti kompensaciją už ver- 
gus. Tuo pačiu laiku tapo iš
leistas įstatymas, kuris griež
tai draudė parduoti arba pirkti 
žmones. Nusikaltusiems įsta
tymas numato septynių metų 
kalėjimo bausmę.

Tikrasis emansipacijos dar
bas buvo pradėtas 1925 m. Štai 
to darbo rezultatai:

Vergai, kurie buvo paliuosuo
ti be jokio atlyginimo 4,651

Vergai, kurie pabėgo 1,343 
Vergai, kurie numirė

pirm nei kompensacija 
buvo išmokėta .... 1,984 

Neįregistruoti ir neiden
tifikuoti vergai .... 5,066 

Vergai, už kuriuos kom
pensacija buvo sumo
kėta ................. 46,829

Bendrai vergų paliuo
suota . . .............. 59,873

Visi pripažįsta, kad už vergų 
paliuosavimą didžiausias kredi
tas tenka maharadžai Sir Chan- 
dra. Savo kalboj tarp kitko jis 
pareiškė:

“Eikime prie paskutinės gru
pes: prie tų, kurie pulaiko ver
giją, kad galėjus vesti nedorą 
prekybą žmonėmis: kurie ne
sidrovi atskirti vyrą nuo žmo
nos, motiną nuo kūdikio: kurie 
nesidrovi niekingais budais į- 
statymus apeiti: kurie tikisi 
praturtėti iš niekšiškos preky
bos,— prekybos, kuri yra lydi
ma tėvų' ir vaikų ašaromis.“

Visoj Nepal valstybėj vergija 
tapo visiškai panaikinta. Kom
pensacijų buvo išmokėta $1,- 
375,000. Vienas trečdalis pa- 
liuosuotų vergų pasiliko dirbti 
laisvai samdomais darbininkais 
pas savo buvusius ponus. Liku
sieji arba nuvyko kitur dirbti 
arba pasirūpino įsigyti po že
mės- sklypą.

Kad aprūpinti paliuosuotus 
vergus, tai maharadža didelius 
žemės plotus kalnuose pavedė 
jų naudojimui. Maža to, kiek
vienam naujakuriui valdžia tei
kia paramą. Ne be reikalo tad 
Sir Cliandra dabnr vadinamas 
“Indijos Lincolnu”.

* >is * . I<

Kalahari dykumoj, galima su
tikti keistą f pietinės Afrikos 
raitosios policijos sargybą. Tos 
policijos gyvenimas yra gan 
monotoniškas-. Jodinėja policija 
ne arkliais, bet kupranugariais.

Dykuma susideda iš 6,000 
ketvirtainių mylių. Policmonai 
dėvi mėlynas unifromas ir 
nešiojasi revolverius. Vienok 
kriminalistų areštavimas yra 
antraeilis dalykas Kalahari po
licijai.

Į poliemonų pareigą įeina 
mokesnių kolektavimas, galvijų 
egzami nacija, raportavimas
apie skėrių (sarančų) besiarti- 
nimą, metereologiškb stebėjimai 
ir panašus- dalykai. Su prasikal
tėliais policijai retai kada ten
ka susidurti, nes jų kaip ir nė
ra. i

Kelione per dykumą yra ne
įmanomai sunki ir varginga. 
Tad kiekvienas poĮicmonas, ku
ris rengiasi keliauti į tolimą 
kaimą, pasiima tiek vandens, 
kad ištektų keturiolikai dienų. 
Jis taipgi turi šautuvą ne tik 
žvėrims šaudyti, bet gintis nuo 
bušmenų, kurie kartkartėmis 
puola keliauninkus. Bušmenų 
ginklai paprastai susideda iš 
saidokų.

Keliauninkams reikalinga tu
rėti šilti apsiaustai ir kaldros, 
nes naktys yra labai šaltos. 
Pienas, cukrus, mėsa ir mažas 
pečiukas reikalinga poliemonui 
turėti po ranka.

Ištisomis dienomis jis sėdi 
ant kupranugario ir joja per 
dykumą., Nei medžių, nei upių, 
nei yrudų Kalahari krašte ne
užtiksi. Bet naktį visuomet 
yra pavojaus atsigulti ant 
skarpiono.

Kartais poliemonui prisieina 
keliauti porą, savaičių, kad į- 
teikus kuriam nors piliečiui iš
pildyti valdžios paruoštą blan- 
kę.

Kalahari dykumoj vartojama 
iš Sudano atgabepti kupriniu- *

galiai. Iš poliemonų reikalau
jamą j dieną padaryti 40 my
lių. Bet kuomet iš Kalahari 
pradeda lėkti skėrių debesys, 
lai policmonai tankiai padaro 
ir 80 mylių į dieną, kad įspėti

netoli nuo dykumos esančius 
gyventojus apie prisiartinantį 
pavojų.

Tokios yra, pa ak vieno ko
respondento aprašymo, Kala
hari policijos pareigos.—K. A.

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Lietuvos
Gintarai

Dar yra užsilikę keletas Moteriškų Ka

rolių, Branzaletų, J Rankoves Sagučių ir

Rašomoms Plunksnoms Kotelių

Gražus dalykėliai dėl Kalėdų dovanom

(Pacific and Atlantic Photo!

m, Michigano 
valstijos mokyklų globėjas, ku
rį gubernatorius Groesbeck pa
šalino nuo vietos. Johnsonui 
yra primetama korupcija.

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

riui, tiktai staterooms

NORTH GERMAN

LLOYD
100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

A, RYPKEVlClA

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
/
^hone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939 
-DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz i j \ nuo 9 ikt II vai. ryte: balandai j nuo 6 iki 8 vaL vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT^SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3803 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
—- Valandų* — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan A ve. 
Valandos: 2—4 dienų; 6:80-8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas PuJtman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

I

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

Tel. Lafayette 4146
w ( nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nUQ g y vaj vaj£

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
x Chicago, III.

v



DEDE ATVAŽIAVO
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje. • ,

Redaktorius J. LAPAITIS
1739 South Hulsted SI., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirmų 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1831 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 1532 S. Erancisco Avė., Chicago.

Protesto rezoliucija
Prieš Lietuvos klerikaių-fašistų 

smurto Žygiu*, padarytus 
prieš teisėtą Lietuvos valdžią.

Gruodžio 17 d. Amerikos lie
tuvius pasiekė pirmos žinios, 
pranešdamos apie įvykius Kau
ne. Vėlesnės žinios patvirtino 
pirmuosius pranešimus, kad iš 
anksto susiorganizavusi kleri- 
kalų-fašistų smurtininkų gink
luota jėga nuvertė teisėtą Lie
tuvos valdžią, tai Amerikos lie
tuviai tokiu jų žygiu labai pa
sipiktino.

Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje 2 kuopa, lai
kydama mėnesinį savo susirin
kimą, gruodžio 18 d., 1026, K. 
Semalkos bute, 1831 \Valmnsia 
avė., nutarė viešai pareikšti 
griežėiausį savo protestą prieš 
smurtininkus, motyvuodama tai 
šiais faktais:

Kadangi Amerikos lietuviai 
yra nemažai prisidėję moraliai 
ir materialiai prie įsikūrimo 
Lietuvos nepriklausomybės, tai 
Amerikos lietuviai pripažįsta 
tiktai demokratinę Lietuvos val
džią, išrinktą visuotinu krašto 
žmonių balsavimu;

Kadangi Lietuvos klerikalų- 
lašistų “šulai”, kartu su tauti
ninku A. Smetona, smurto bo
du padarė coup d’etat prieš de
mokratinę ir teisėtą Lietuvos 
valdžia, ir tai tokiu momentu,' 
kada visa Lietuva rengėsi švęs
ti Dr. K. Griniaus 60 metų gi
mimo ir jo darbuotės jubilėjų, 
todėl

Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 
kuppa griežčiausiai protestuoja 
prieš Lietuvos klerikalinių fa
šistų žygius, padarytus gruo
džio 17 d. ir nuvertimą valdžios 
smurto keliu;

Taipjau mes smerkiame Ame
rikos lietuvių klerikalų spaudą, 
kuri remia Lietuvos fašizmą ir 
jų žygius prieš demokratinę 
Lietuvos valdžią;

Pagalios, LMS A. 2 kp. kvie
čia Amerikos lietuvius kurti 
bendrus komitetus visose lietu
vių kolionijose protestui prieš 
Lietuvos klerikalinius fašistus, 
kurie siekias/ diktatūros keliu 
demoralizuot Lietuvos Respub- 
likos demokratybės principus ir 
pakenkti Lietuvos gyvybei, ir

Tegu bus nutarta šią rezo
liuciją perspaudinti savo orga
ne “Moksleivių Keliuose“ ir ki
tuose progresyvių lietuvių laik
raščiuose.

Kuopos valdyba:
M. J. Šileikis, pirm,
J. Kaulinas, rast.

Vėl smurto valdžia 
Lietuvoje

Praeitą penktadienį Ameriką 
pasiekusios iš įvairių šaltinių 
žinios pranešė, kad ginkluoti 
fašistai ir klerikalai pasalingai 
puolė koalicinę vai. liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžią ir ją 
nuvertė. Dabar ateinančios ži
nios skelbia, kad Respublikos 
Prezidentas ir kai kurie minis- 
teriai suimti, Seimas ginklo pa
galba išvaikytas, krašte pa
skelbta karo stovis, laikraščiai 
uždaryta, Klaipėdos kraštas pa
siskelbęs nepriklausoma valsty
be. Baisesnio smūgio Lietuvai 
ir jos demokratijai negalima 
nė įsivaizduoti!

Kas dabar dedasi Lietuvoje —• 
visų smulkmenų nėra galimy
bių sužinoti. Mes tačiau neno
rime tikėti, kad perversmas Lie
tuvos valdžioje butų įvykęs ra
miu budu. Jau dabar eina gan
dai, kad tenai prasidėjo pilie
tinis karas, visuotinas streikas 
ir neramumai piliečių tarpe. 
Tuo Lietuvos- vidaus neramumu 
gali pasinaudoti Lietuvos iš
oriniai priešai. Kas bus kaltas, 
jeigu Lietuva pateks į godžius 
Lenkijos militaristų nasrus?

Dabar sukilimą padariusieji 
klerjkalai niekad nebuvo Lietu
vos nepriklausomybės priete- 
liais. Dabar jie išėjo prieš savo 
krašto piliečių valią visame nuo
gume. Amerikos lietuvių visuo
menė turėtų tuos Lietuvos ne
prietelius pasmerkti! Reikia 
šaukti masinius mitingus ir pro
testuoti prįeš juos!

ANGLIS
Paprastas anglis ir bus tas 

anglis, apie kurį mes čia nori
me kalbėti. Taigi jis yra kietas 
daiktas, be jokios skonies ir be 
kvapo, nutirpsta jokiuose skys
čiuose ir dega. Gamtoje mes 
matome ir gryną anglį, ir su
jungtą su kitokiomis medžiago
mis. Jis, pavyzdžiui, yra visuo
se augmenų ir gyvulių kūnuose.

Tas pats grynanglis gali vi- 
,k.j) atrodyti. Deimantas, pa
vyzdžiui, grafitas ir akmens bei 
medžio anglis yra tas pats gryn
anglis, nors tų daiktų pavida
las ir šiaip savybės yra visai 
kitokios ir tarp savęs lyg nepa
našios. Nežiūrint tačiau tai, jie, 
pilnai sudegę, būtent chemiškai 
susijungę su oro deguoniu, duo
da yienodą medžiagą, būtent 
anglio dvideginį.

Auglio dvideginio dujų gali
ma gauti kad ir šitokiu būdu. 
Reikia paimti paprastas degąs 
anglis ir įmesti į bonką su de
guoniu. Anglis greit sudegs, 
būtent chemiškai susijungs su 
deguoniu. Jei mes dabar į tą 
pačią bonką pabandysime kiš
ti uždegtą skalelę, tai ji tuo
jau ges, lyg tartum mes ją bū
tume įkišę į vandenį. Kas gi 
čia atsitiko? Anglis, chemiškai 
susijungęs su deguoniu, davė 
visai naujas dujas, kurias va
diname anglio dvideginio du
jomis. Jos visai yra bespalves, 
be jokio kvapo, ir nepadeda nei 
degti, nei kvėpuoti. Tokiose du
jose gyvi padarai tuoj užtrokš
ta. Anglio dvideginio dujos yra 
už orą sunkesnės, laigi jos-, kaip 
ir skysčiai, galima išpilti iš 
vieno indo j kitą. Taip, pavyz
džiui, paėmę du indu, vieną pij- 
ną oro, antrą anglio dvideginio, 
ir laikydami antrą indą virš 
pirmojo, mes anglio dvideginio 
dujas supilsime į apatinį indą, 
iš kurio tos dujos išstums lau
kan orą.

Tos dujos kyla ne vien de
gant daiktams, bet ir pūvant 
arba rūgstant. Įvairūs gėralai, 
atkimšus bonką, šnypščia ir pu
toja, nes iš jų kyla anglio dvi
deginio dujos.

Be to dar tas pačias dujas 
gamina gyvi padarai, kvėpuo
dami oru, užtat mums ir tenka 
kartas nuo karto vėdinti kam
barys, nes kambaryje ilgainiui 
atsiranda . daug anglio dvidegi
nio dujų, kurios nepadeda kvė
puoti. Reikia todėl įleisti nau
jo oro, o tos dujos išleisti į 

lauką. Galima būtų manyti, kad 
ore anglio dvideginio dujų kie
kybė turėtų vis augti, nes gy
vieji padarai, kvėpuodami tas 
dujas gamina. Iš tikrųjų gi yra 
kas kita, liesa, gyvi padlrai, 
pavyzdžiui, žmonės, savo plau
čiais įtraukia j save gryną orą, 
o išpučia jau anglio dvideginį, 
būtent savo viduriuose deguonį 
sujungia su ahgliu. Augmens 
gi, kaip tik atbulai, iš oro tas 
anglio dvideginio dujas suge
ria, anglį savyje užlaiko, o iš
leidžia į orą gryną deguonį. Tai
gi, ką gyvieji padarai pagadi
na, tą augmens vėl pataiso. Su
prantama dabar, kodėl augme
nyse yra anglio, ir kodėl ne tik 
gražu yra, bet ir sveika kam
bariuose auginti gėlės.

Jei deguonio, kuris chemiš
kai susijungė su anglių, yra per- 
maža, tai pasidarę kitokios du
jos, smalkėmis vadinamos. Jos 
taip pat yra bespalvės, nuo jų 
galvą skauda, ir šiaip jos yra 
nuodingos, .los pačios dega ir 
sudegusios pavirsta anglio dvi
deginiu. Smalkes, pavyzdžiui, 
eina iš krosnies, kai mes ją per- 
anksti uždarome, būtent kai 
dar neįstengė anglis įtraukti į 
save tiek deguonio, kad galėtų 
virsti anglio dvideginiu. Jei ati
darysime mes blogai iškūren
tos krosnies dureles, tai pama
tysime po anglius bėgiojant 
melsvą liepsnelę. Smalkės, mat, 
pagavusius naujo oro, būtent 
deguonio, dega toliau ir virsta 
anglio dvideginiu.

Anglis chemiškai jungiasi su 
vandeniliu ir duoda naujas du
jas. Iš tų visokių dujų mes pa
minėsime čia lik šviečiamąsias 
dujas. Įberkime į retortą su
grūstų akmens anglių ir imki
me ją kaitinti. Iš vamzdelio ims 
veržtis dujos, kurios uždegus 
dega šviesia liepsna. Tos dujos 
padarytos yra iš chemiškai su
sijungusio anglio su vandeni
liu ir vadinasi šviečiamosios du
jos, kadangi jas paprastai var
toja gatvėms ir butams šviesti.

Tam tikrose dujų dirbtuvėse 
stovi dideli ketaus (špižiaus) 
katilai, į kuriuos primeta ak
mens anglių ir, uždarę, tam tik
romis krosnimis kaitina. Ky
lančios šviečiančios dujos eina 
iš pradžių į ti\m tikrą didelį 
bosą, o iš ten jaW nutiestais po 
žemėmis vamzdžius į gatvių 
žibintus arba į butus. Tuose bu
tuose stovi tam tyčia padarytos 
kranais užsukamos lempelės. 
Jei mes atsuksime kraną, iš 
lempelės vamzdelio ims veržtis 
šviečiamosios dujos, kurias už
degę, gauname šviesią liepsną.

Inž. K. Šakenis.

Dieve duok mažu gimti, di-

Darbvlaikiu ir akmuo kruta. ♦>
Tas žino, delko gyvenąs, kurs 

žino už ką mirt pasirengęs. •

Del svečio turėk, dėl vaiko 
galėk.

PRAEIS ŠALTOJI ŽIEMUŽĖLĖ

Praeis šaltoji žieniužčIC; t ' 
žels augs pilkoji giružė!*; 
vanduo upeliuose .srovės, 
Bangus, gamta gims, kils, judės. 
Giedos galybe vyturėliu, 
strazdą, purplių, lakštingalėlių... 
o jiems savaip varnėnai tars — 
linguos, plestens, šauks, bars. 
Žmoneliai džiaugsis ir grožėsis, 
Didiems darbams sėkmės li\ėsis,

PuinpunK

Dėdė atvažiavo, 
mokint vaikų savo.
Snapso, byro sočiai gavo 
ir nusiragavo...
Tavorškos mylėjo, 
kiek tiktai galėjo: 
davė šilto, davė šalto, 
raudono ir balto.i '• *
Spyčius jisai sakė, 
savo vaikus mokė, 
net drebėjo kinkos 
nuo nedavarytos.
“Vaikai, taip darykit, 
kaip ir Dėdė daro, 
koks tiktai papuola, 
tokį pilvan varo...”

— Don Pilotas.

SVEIKINIMAS NESVEIKIEMS

Dabartėlės, gerbiamieji, atsi
sukę atgal ir pasižiūrėję į už
pakalį, mes jau matome, kad 
baigiasi senieji metai. Tuoj 
prasidės nauji metai. Prasidės 
ir taip sakant sveikinimai. 
Kurgi tu čia nesveikinsi, kad 
jau tokia mada. O kad jau rei
kia sveikint, tai reikia1 ir ko 
nors sveikinamiems linkėti. Ot, 
mes žioplių susaidė ir visi su- 
saidės ministeriai ir komisarai 
visokių reikalų ir činų, sveiki
name ’ tiktai nesveikus ir linki
me jiems greitai pasveikti.

Labiausia mes sveikinam 
‘raudonojo drugio” ligonius. 
Tie ligoniai serga chronine li
ga ir niekad nepasveiksta. O 
jeigu dar ir frančuziškas reu
matizmas įsikrausto, tai ir vi
sai riestai būna. O lokių> yra 
nemažai. Jie dažnai klajoja 
nuo kaiščio. Jie net nesižino 
kuom jie patys esą. Ta liga 
labai užkrečiama ir limpanti 
tiktai silpno proto žmonėms, 
šiaip žmonės tos ligos nepaiso 
ir dar nė vienas iš jų nėra 
sirgęs.

Taigi žioplių susaidės pasie
nių reikalų štabas sveikina su 
Naujais Metais tiktai nesvei
kus. /

—žioplių štabas.
( -------- ,----- __
'GERAI, KAD NEPRIGĖRĖ

11 • 1 "J I ■ I"

Vienas jaunikis buvo įsimy 
Įėjęs į naravną senmergę. Kada 
jis nupirko jai žiedą, ji atsisa
kė jo žiedą priimti. Tadu jis 
susirūpino dėl “nevykusios mei
les“ ir nuėjo į ežerą pasiskan- 
dyt. Pasilipo ant tilto, persi
žegnojo ir jau mosuoja ranko
mis nerdamas į vandenį. Neto
li tilto maudėsi merginos. Vie
na jų šoko gelbėt skęstantį 
jaunikį. Kada jis buvo išneštas 
į krantą, jaunikis pasižiurėjo 
į jį gelbėjusią gražuolę ir su
šuko: “Gerai, kad neprilakiau, 
o tai bučiau nebematęs daugiau 
tokios gražios mergos kaip ši.“ 

------ /----------
PARMĖKĖRIO PRANEŠIMAS 

BIZNIERIAMS

Dartėlės ponai biznierįai, da
lykas yra šit. Aš Prakvostas 
Parmėkėris rengiu parę savo 
bobai. Taip sakant noriu atsa
kančiai ją pagerbti. Mano bur- 
dingierius jau prisidėjo prie 
parės surengimo ir paaukojo 
šimtinę. Dabar aš pasiunčiau 
per biznierius porą desėtkų 
kūmučių, kurios renka pinigus. 
Biznieriai turite auksinę progą 
paaukoti nors po šimtinę. Sku
binkitės, galite pavėluoti.

— Parmėkėris.

Tiktai dideli daiktai jialieka 
griuvėsius, kaip dideli žmonės 

atsiminimus.

PRANEŠIMAS KR AN KVIE
ČIAMS

Dalykas štai koks. Nuq Nau
jų Metų mes turėsime pafik- 
sint savo senąjį testamentą 
arba himną “Komunizmas jau 
gyvuoja“. Po Naujų Metų mes 
jau kranksime, kad “Komuniz
mas dar negyvuoja“. Ir štai 
koks prajovas pasidarė. Musų 
iežednevna nesenai rašydama 
editorialą smarkiai išbarė “Tė
vynės“ redaktorių, sakydama, 
jeigu Vitaitis sako, kad Rusijoj 
yra komunizmas, tai jis yra 
žioplas. Vadinasi, iežednevna 
sako, kad komunizmo dar nie
kur nebuvo ir nėra.

Gaila, kad mes arti desėtko 
metų krankėme už dyką, jog 
“Komunizmas jau gyvuoja”, o 
čia jo nė dūko nebūta, tfu... 
Socialistai tiesą sakė, kad ko
munizmo Rusijoj nėra, o musų 
tavorščiai net ant sienų šokinė
dami tvirtino, kad yra. Jie 
tiktai dabar tai pamatė.

5 Tegul jūsų šeimyna žaidžia prie

KIMBALL
Grojiklio Piano

Per šias Kalėdas ir per desėtkus metų po Kalėdų!
Ateik j PEOPLES KRAUTUVES šiandieną, užsisakyk KIMBALL

KIMBALL GROJIKUS .PIANAS bus labai pamėgtas Jūsų namuose, nes čia augusieji 
jaunuoliai yra girdėję ir supranta geresnę muziką. Prie KIMBALL PIANO Jūsų sunai 
ir dukterys galės jaustis kaipo talentuoti muzikantai ir jausis labai laimingais, nes jie 
prie KIMBALL GROJIKUI) PIANO galės praleisti linksmiausius laikus besiklausydami 
koncertų, tdainų ir šokių muzikos būdami savo namuose, kurią teiks tik KIMBALL 
PIANAS su pilnu patenkinimu.
KIMBALL GROJIKLIU PIANŲ kaina uėra augtešnė už paprastus pianus- Dabar prieš 
Kalėdiniam pianų išpardavime musų Krautuvėse galite pasirinkti KIMBALL GROJIK- 
LIŲ dailiausius ir geriausius po

$400, $575, $650, $695, $850, $975
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai yra pritaikinami pajfal išgalę kiekvieno.

K. C. A, Radiola Modelis 39

^—im —HM—bm—HM—■■■ 'H—II—II—

R. C. A. Radiolas yra labai rekomenduojamas Ąįgms, kurie 
jau turi Kimball pianą, nes tai yra augščiausiai i&ybulintas 
radio ant svieto, be beterių, be išlaukinių dratų, be žemes 
sujungimo, jus galite pasiekti ir atgabenti balsą nuo 

.krašto iki krašto Suvienytų Valstijų aiškų ir priimną.

R. C. A. Radiolų kaina yra prieinama viešiems — po:

$12, $35, $102, $165, 
$260, $345, $575

Parduodame ant lengvų išmokėjimų
Pilnas rinkinis Volelių ir Rekordų, Kalėdinių numerių vėliausio leidinio, lie

tuvių kalboje ir kitataučių visose musų Krautuvėse.
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Del įgijimo instrumento ir pilno užsiganėdinimo, visuomet lankykite šias 
didžiausias Lietvių Krautuves Amerikoj.'
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H

M

Pianų Krautuvės
4177-83 Archer Avenue, 1922-32 So. Halsted St

M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas
Vieninteles Lietuvių Krautuvės C'likugoj autorizuotos parduoti Kimball produktus ir R. C. A. Radiolas 1 
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Lai būna dabar pafiksinta 
musų giesmė. Kranklių choras 
dabar kranks “Komunizmas 
dar negyvupja.“*- Don Pilotas.

EKSTRA DEL IEŽEDNEVNOS

' Praeitą mėnesį Vaidilų Bro
lija turėjo savo mitingą. Tas 
jų mitingas daug baimės įvare 
iežednevnos pisateliams. ležed- 
nevna, pasinaudodama proga 
gražiai pašmeižti Vaidilas, pri
rašė nebūtų dalykų savo pla
kate. Ji, net gyrėsi, buk vienas 
Vaidilų Brolijos narys viską 
išpasakojęs jų reporteriui, kas 
buvę mitinge daryta. Netiesa. 
Vaidilos niekad niekam nepasa
koja. Jeigu kas pasakojo, tai 
tiktai gražiai pasijuokė IŠ rau
donųjų biznierių, o jie išspau- 
dino savo plakate ilgiausius 
straipsnius prašydami aukų, 
aukų, aukų....

Bolševikai labai nusigando to 
mitingo dėl to, kad Vaidilos 
•kartais nepasielgtų vaidiliškai 
—nepagelbėtų Dr. Mon tvidui

... _________________5
taip sakant keiso laimėti. Ot, 
štai ir paaiškinimas. Vaidilos 
iš savo iždo paskyrė $1,000,001', 
kitą milioną baigia surinkti. 
Tavorščiai, laikykitės! Aukų, 
aukų, aukų! —Don Pilotą'-'.

ŽIOPLIO PASTABOS

Bolševikų filozofija val
gyt, miegot, bet nedirbt. “Good”, 
ar ne? 

• • •
Butų įdomu žinoti, iš kur 

“Ilnis“ gautų savo “editorija- 
lus“, jeigu ne “Naujienų” ap
garsinimai? 

* ♦ ♦
Koks skirtumas tarpe žuvi

ninko ir lietuviško bolševiko? 
Well, žuvininkas žuvei rodo 
slieką arba kokį kitą vabalėlį, 
kad ją pasigavus, o bolševikas 
žada “laisvę”, kad aukų gavus. 
Bet tikrenybėje tai bolševikas 
gali tiek “laisvės“ suteikti dar
bininkui, kaip žuvininkas mais
to žuvelei, kuomet jis ją pasi
gauna! —Kuro p.
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NAUJIENANEGIRDE' A

Da Vienas Patarnavimas Naujienų SKaitytojams

TRAVEL

Geriausia TORNADO

Veik šiandie

Vardas

Valstija

aiuroao wrcck
autS* WQ€CK 5

AUTO TRUCt 
^ACCIOCNT

HOHt* 
AFIRE

TH«ATRC
FlRE _

STREET CAR 
COLLISlON

chorcr 
PtRK

Užrašydami savo draugams Naujienas me
tams ar pusei metu galite suteikti ir šią $10,000 
Apdraudos Policy už 75 centus ir prenumeratą. 
Kiekvienas, kuris iki Naują Metą užrašys Nau
jienas Lietuvon, gaus dėl savęs Policy, kad ir 
nebūdamas Naujienų skaitytoju.

THE ROAD TO
SECURITY

motrl

THE ROAD TO

SAFETY

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Rytoj gali 
būti pervelu

Kalėdų
Dovana

Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

$10,000 ACCIDENT

skaitytoju ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus.
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš jam mokėsiu j savaitę 18 centų.
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per 
vienus metus už Chicagos $7, Chicagoj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudos registraciją.

........... .......... ............... '........ .^...................... Amžius ........  
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas.............;...........  A............
Gatvė Adresas ................................................ *............... :.......  Apt......... ...

Miestas ......
Užsiėmimas

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba Čekiu

Naujienos Insurance Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARAGRAPH 1. By the wrecking of a Railroad Passenger Car or Street, Elevated or Under- 
ground Railvvay Car, Passenger Steamship or Steamboat, in or on vvhich the Insured is traveling as a 
fare-paying passenger, in a place regularly provided for the sole ūse of passengers

PARAGRAPH 2. By the Vvrecking of any Public Omnibus, Taxicab, or Automobile Stage plying 
for public hire, vvhich is being driven or operated at the time of such wrecking by a licensed driver, 
and in which such Insured is traveling as a fare-paying passenger.

PARAGRAPH 3. By the vvrecking of any Private Horse-drawn Vehicle, not being used for busi- 
ness purposes, in or on vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn from 
such wrecked vehicle.

PARAGRAPH 4. By the<*wrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being 
used for business purposes, in vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn 
from such wrecked automobile.

PARAGRAPH 5. By the vvrecking of any Passenger Elevator (elevators in minės excepted) in 
vvhich the Insured is riding as a passenger.

PARAGRAPH G. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over While Walking or Standing on 
a Public Higyvay, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compressed air, 
liąuid, or horse-power, excluding injuries sustained vvhile working in the public highvvay or while on 
a railroad right-of-vvay.

PARAGRAPH 7. By being Struck by Lightning, or consequence of Cyclone or a Tornado.
PARAGRAPH 8. By the Collapse of the Outer Walls of Building vvhile Insured is therein.
PARAGRAPH 9. By the Burnine of Any Church, Theatre, Library, School or Municipal Building, 

in vvhich the Insured shall be at the beginning of such fire, būt this paragraph shall not apply to nor 
cover the Insured vvhile acting as a vvatchman, policeman, or volunteer or paid fireman.
SECTION B. ‘ • V * ' •

If the Insured sustains injuries in any manner specified inParagraph 1, vvhich shall not prove fatal 
or cause specific loss as aforesaid būt Shall immediately, continously, and vvholly disable and prevent 
the Insured from performing each and every duty pertaining to any and every kind of business, labor 
or accupation during the time of such disablement būt not exceeding fifteen čonsecutive weeks, the 
Company will pay indemnity at the rate of ,

TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK

To the Insurance Dept., Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL /

Aš čia užsirašau už $10,000 Ąccident Insurance Policy, kuri bus 
išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolatinėms 
NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c ir liudiju kad—

I Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ skai
tytojas ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus

age ............................. ........... OI ......................................................................... .......................... ........................... .................................
(hereinafter referred to as the Insured), subject to the limitations and conditions herein contained, 
against Death or Disability resulting directly, indepėndently, and exclusively of all other cause from 
bodily injured effected solely througr external, violent, and accidental means during the term of this 
policy and sustained by the Insured in the manner follovving:
SECTION A. • •

If such injuries shall result in any of the losses listed in this Section on or before the thirthieth 
day follovving the date of ąccident, the Company vvill pay for such loss, as follovvs:

INTER-OCEAN
A Stock Company

CASUALTY COMPANY
(HF.REINAFTEK CALLED THE COMPANT)

DOES HEREBY INSURE

This Policy provides indemnity for Loss of Life, Limb, Sight or 
Time by Accidental Means, as herein limited and provided

Ekecutive Offices Cincinnati, Ohio

—i r -a-m——cg—ara.i, , —.'-."'.311— 

vu ui u wwww u> UI urururur
INTER OCEAN 

CASUALTY COMPANY

• lt-• r k
fj||

«« cąĮĮ1

SPECIFIC LOSSES FOR
. LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

■ •

If stustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life ............................................................. $10,000.00 $500.00
Both Hands .......................4.........}............. 10,000.00 • 500.00
Both Feet ......... .......................................... 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .....................-.............. 1 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot .......................... 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye ........... 10,000.00 n { 500.00
One Foot and Sight of One Eye ........... 10t000.00 500.00
Either Hand ............................................... 5,000.00 250.00
Either Foot ........................................... 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye.................................. 5,000.00 250.00

~ ' 'Į

i

Į e •
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pašovė pienininką
Le\vis Kay, 15 m., 9578 Wins- 

ton Avė., pienininkas, liko gal 
mirtinai pašautas Lerol Wal- 
ker, 1342 W. 108 PI. Walker 
šovė per duris, kada Kay pa
silipo ant porėtų pristatyti pie
ną. Nuvežtas Burnside polici
jos stotim \Valker pasisakė, 
kad jis laukė nežimųno šposi
ninko, kuris per kelias pasta
rąsias savaites anksti rytais 
skambindavo jo namų varpeli. 
Jis buvęs pasiryžęs sustabdyti 
tuos šposus šautuvo pagelba ir 
per klaidą Kay paskaitęs už tą 
šposininką. Walker sėdi kalė
jime.

Suėmė vaiko užmušėją Užtiko bankų plėšiko 
sandėlį

Jau buvo rašyta kaip Devon 
Hidirig Club, 2100 Devon St., 
daržinėj rastas nužudytas 6 
m. vaikas Walter I______ ,
6255 N. Clarcmont Avė., kaip'šeimyna, 
žmogžudys atėjo pas du kuni- apžiūrinėdamas klazetą 
gus, prisipažino prie žmogžu- slaptas dureles, L „L 
dystės nuvedė kunigus "" 1 ’

Munšaineris nušautas
Policija mano, kad savy tarpi

nis karas tarp munšainerių vėl 
atsinaujina. Vienas munšaine- 
ris jau liko nušautas, q kitas 
prapuolė ir taipjau manoma, 
kad liko išvežtas nužudyti.

John Wolwark, 30 m., 8554 
N. Lincoln St., rastas nužudy
tas elėj prie 1548 Fulton St. 
Spėjama, kad jis liko nužudy
tas kitoj vietoj, tik čia jo lavo
ną pamesta.

Hillary Clement, buvęs 
gas nušautojo * Foley, 

rodo, kad buvo prisidėję prie Halph 
, 'plėšikai rengėsi pulti 25 ban- don šaikos, keletą dienų 

nuo, j4 v«*Kv di- prapuolė. Jo brolis mano,
a džiausius vidurmiesčio bankus J ji nušovė priešingos šaikos 
i Pienai netik banko vidų paro-[butlegeriai už jo susidėjimą su 

do, kur yra pinigai, bet taipjau Sheldono šaika, su kuria ypač 
geriau-'smarkiai kovoja Saltis-McEr- 

Taipjau ’la’ne. šaika. z

ries keletą mėnesių namuo
se prie 422 E. Marųuette Rd. 

Schmitli, (apsigyveno H. Walker su savo 
Šiomis dienomis jis 

į užtiko 
, kurias atida- 

pa-'j’ius jis net nusigando. Pašaukė 
rodyti nužudymo vietą, bet at- policiją, kuri išsivežė visus 
radus dar gyvą su suskaldyta rastus daiktus, nes jie jam ne- 
galva vaiką pats veikiai pasi- 'reikalingi buvo. O policija gi 
slėpė. \ aikas neužilgo pasimi- 'jaučiasi laimėjus didelį grobį, 
re ligoninėj. 'nes p0 grindimis buvo tikras

Dabar tapo suimtas ir užimi- sandėlis banko plėšikų. Rasta 
sėjas, llarold Joseph Croarkin, pienų, kurie i 
26 m., 6317 Winthrop Avė., su- - 
nūs turtingo miltų pirklio. Jį,^1.8’ tarpe niekuriuos 
išdavė jo paties giminės, kada 
policija pradėjo jo ieškoti.' 
Nuožiūra pirmiausia ir puolė 
ant jo, nes buvo žinoma, kadtv*sa apielinkę, visus 
jis yra nenormalus ir kad jis s^us pabėgimo kelius.

įjau kartą buvo areštuotas už rastas smulkmeniškas sąrašas 
bandymą užpulti mažą mergai- ,^a^a pristatoma .------- ----

tę. Kada policija pradėjo jo ieš-t^0, Pini8us- Ęe to dar rasta

f t; '

drau- 
kuris 
Shel- 
atgal 

kad

Kas sąrąs a s --------------- r-

Armour and Perdaug riebi-nusizudė

Moterų dr-jos raštininkė. Todėl 
draugijos narės, jai nežinant, ir 
surengė surprise party. Vaka
rienėj dalyvavo geras skaičius 
žmonių ir visi liko patenkinti. 
Dovanų M. Martinkienei tos pa
čios moterys įteikė virš šimto 
dol. vertės. A. ir B.

STEPONAS’ BALČIUS

Kraujo, odos, chroniška* 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

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

REZIDENCIJAI 
2226 Marehall Bkd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 6464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8^val. Nedėboj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 18 dieną, 4:05 valan
dą vakare, 1926 m., gimęs Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Šilalės parapijos, Indija kaimo. 
Amerikoj išgyveno 20 metų, pa
liko dideliame nubudime mote- 
rj Marcijoną, po tėvais Butkai- 
t$, 2 dukteris: Stefaniją 13 m., 
Albertiną 9 metų. 4 brolius: 
Kazimierą, Antaną, Povilą ir 
Juozapą. Pusseserę šerpitienę, o 
Lietuvoj seserj Oną Carienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 5619 
S6. Lincoln St.'

Laidotuvės j vyks Seredoj, 
Gruodžio 22 dieną, 8:Q0 valan
dą lyto iš namų j šv. Kryžifcuš 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kažimiero kapines.

Visi A. A. Stepono Balčiaus 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, 'Dukterys, Broliai 
ir Pusseserės

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

ŽEMOS KAINOS

Norėdami įsigyti aukštos rųšles 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti į 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

» SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 

L J

“Verčiau mirti, negu būti 
Tokis yna dabartinės 

mados ediktas it jo pilnai pri- 
-- -- , Wilmont,

! Policija spėja, kad visą tai 35 m., 920 E. 56 St. Ji nuolatos

UMTkoti, jo dėdė jį 'ir atidavė poli- nemažai TNT ir kitų sprogsta-
cijai. Jaunas Croarkin veikiai medžiagų, kurių Tjutų ūžte- ^le •

o todėl Easta ir visus plėšikų įrankius, silaikė p-lė Blanche 
siosl Policija spėja, kad visą tai “ ■
‘ko priklauso Henry J. Ferneckes,'ėjo riebyn ir delei to buvo labai 

garsiam bankų plėšikui, kuris nusiminusi. Negalėdama sulie- 
dabar sėdi kalėjime ir laukia,sėti ir būti plona, kaip to reika- 

*1 nusi
tenku'troškino gasu savo kambary. 

'Rado ją jau negyvą jos broliai.

cijai. Jaunas
I?AilrTTll (prisipažino prie žmogžudystės, k? išsprogdinti kelis blokus. 
1XC11VC11<XUU<X1111 • ____ j . Ibmtn ir visus nlėšiku irnnkii

RAKANDU
j Jis sakosi buvęs piktas,
• ir sumušęs vaiką, bet tikrosios 
'priežasties nežino ar nesti—. 
Jis taipjau užsigina, kad jis 
vaiko neuzpuolęs, nors policija 

įtvirtina priešingai. Jis gana kartuvių už apiplėšimą ir nu-pau.ia dabartinė mada, ji 
smulkmeniškai papasakojo kaip žudymą ' Bridgeporto I . ( 
jis papildė žmogžudystę, bet spulkos kasieriaus Swiątkows- 
...................... - ki. Tame name pirmiau gyve- 
kyti, matyt, patartas advokatų.,11^ berneckes ir ten pienavęs

daugelio dalykų atsisakė paša-.

Jaunojo Croarkin giminės ir 
tėvai sako, kad jis yra nenor
malus, nepilno proto, turys tik 
10 metų vaiko protą, netinkan
tis net ir prie biznio ir belo 
nuolatos girtuokliaująs. Bet po
licija ir prichiatrai sako, kad 
jis yra pilnai sveikas protiniai. 
Jis labai gerai baigė augėles
niąją mokyklą ir ėmė specialj 
chemijos kursą Loyola univer-

apiplėšimų daugelio bankų, ku
riuos butų apiplėšęs, jei nebūtų 
likęs suimtas.

Lietuvių Rateliuose J.F.RADZIUS

Nušovė savo pačią
1 ir save

Melrose Park
Susirinkimas

Mrs, Elizabeth Eessetl, 21 
m., 1720 W. 34 St., liko nu
šauta jos vyro Jerry, su ku
riuo ji yra pasimetusi. Saudi-

Gruodžio 12 d. įvyko L. T. 
Dr-tės kun. Algirdo priešmcti- 
nis susirinkimas, kuriame tarp 
kitko buvo ir naujos valdybos

VINCENTAS VAIČIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 17 dieną, 5:30 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 38 
metų amžiaus; gimęs Skaratiš- 
kių dvare, šidlavos parapijos, 
Amerikoj išgyveno 21 metus, 
paliko dideliame nubudime 
draugai. Kūnas pašarvotas, ran
dasi I. J. Zolp koplyčioj, 1646 
W. 46th St.

Pigiaaaiaa Lietavis 
Graboriaa Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE &. 
UFHOLSTERING CO.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

sitete. Bizny irgi pasirodė labai 
gabus ir galintis vesti platų 
biznį. Jis yra degeneratas, 
nors Croarkin ir tai užsigina, 
bet tai dar nėra beprotybė. Ki
ti daktarai sako, kad jis yra

mas ištiko jiems- bevaigštant 
Archer keliu, Willow Springs. 
Po to jos vyras Jerry paleido 
šūvį į save ir taipjau ant vie
tos nusišovė.

baudimas ištiko netoli mies-
ViSOOn.eUi.>,e Krautuvė esti pla. .“l)1-' ir M1' Hyde".-

tųj» paairinkimas Naujausių Madų — tarpais normalus ir gabus 
geminė padarymo, Rakandų, Piami; žmogus, o tarpais kfiminalis- 
Ttudiblų,' kaurų, Pečių, Plaunamų, tas. Motina gi sako, kad tėvai
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošnių. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
PsoplesJurtUure (ompani/

1922-32 So. Halsted Street 
Prieft 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

jau senai skaitę savo sūnų ne
normaliu, bet nemanę, kad jis 
turi kriminalinių palinkimų. Jo 
tėvas gi sunkiai serga ir yra 
arti mirties nuo cukrinės ir 
kitų ligų.

t -----------------------

I Trys žmonės užmušti
■ Trys žmonės liko užmušti ir 
trys sunkiai sužeisti automo
bilių pereitą sekmadienį. Philip 
Casey, 50 m., 5621 S. Aberdeen 
St., liko užmuštas, o jo pati

telio prezidento Dr. Rust namų. 
Jis tuojaus atbėgo i šaudimo 
jV-ietąr-ibet vyrą
jau nėrusius. ( y ,

Kartu buvo ir nušautosios 
sesuo Bose Larson, kuri tapo 
suimta. Ji sako, kad jos sesuo 
ir vyras bevaikščiodami keliu 
smarkiai susibarė. Sesuo pama
čiusi,'kad jos vyras išsitraukė 
revolverį, pradėjo bėgti, bet jis 
ją pasivijo ir paleido vieną šū
vį, nuo kurio ji krito ant vie
tos- negyva. Paskui jis paleido 
Į save šūvį ir sukrito šalę jos 
taipjau negyvas.

“Christmas Carols”

LIETUVOS SALDAINES
Šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

Kurie dar mylite Lietuvą, ir no
rit Lietuvos pramonę paremti, tai 
pirkit ir vartokit Lietuvos saldai- 
ries.

Kas tiktai galite, nepraleiskite 
Kalėdų Švenčių be Lietuviškų sal
dainių. Turime įvairių rųšių, ge
riausių saldainių ir šokoladų.

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 So. Halsted St., Chicago, III. 

Yards 6062.
—J I

liko sunkiai sužeista jiems be
stovint ant šalygatvio. Du au
tomobiliai prie 55 ir Morgan 
gat. susidūrė ir užbėgo ant ša
lygatvio, taip kad Casey su 
pačia pateko tarp susidurusių 
automobilių.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banko*

Civic Music Association ren
gia “Christmas Carols/’ — Ka
lėdinių giesmių koncertą Har- 
din Sųuare, 26 ir Wenworth 
gt., trečiadieny, gr. 22 d., 8:15 
vai. vak. Be vaikų choro, ku
riame dalyvauja daug ir talen
tingų lietuvių vaikų, bus dar ir 
žymių solistų. Įžanga dykai ir 
visi kviečiami atsilankyti.

rinkimas. Valdyba pasiliko vi
sa senoji, išskiriant pirmininką. 
Vieton A. Aporaviciaus pirmi
ninku didžiumą balsų liko iš
rinktas' Stanislovas Poška.

Iš raportų apie draugijos sto
vį pasirodė, kad draugija stovi 
labai gerai dsJEoj turi virš 
$2.900 ir dar kelis šimtus yra 
paskolinusi ant nuošimčių. Ną- 
rių turi apie 150.

Tolinus sekė komisijų rapor
tai. Komisija, kuri išrinkta su
rengti balių su vaidinimu ra
portavo, kad ji negalėjusi Chi- 
cagoj pasamdyti lošėjų. Tečiaus 
susirinkimas nutarė, kad jei 
Chicagoj negalima gauti lošėjų, 
tai kad butų kreiptųsi prie vie
tinio Ratelio, kuris gyvuoja 
Melrose Parke ir tik jei ir iš 
vielinių nebus galima gauti lo
šėjų sulošti kokią nors kome
diją, tai tik tada rengti papras
tus šokius.

Baigianties susirinkimui liko 
prisiminta, kad musų senas raš
tininkas, kuris pasiliko ir atei
nantiems metams, Antanas Ja- 
sinskas, yra ištarnavęs draugi
joje raštininku jau 12 metų. Su
sirinkimas nutarė paimli iš iž
do $20 ir raštininkui Jasinskui 
už tokį ilgą tarnavimą draugi
jai nupirkti dovanų puikią lon- 
taninę plunksną.

Laidotuvės jvyks Seredoj, 
Gruodžio 22 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, o iš ten j Šv. 
Kazimiero kapines.
t Visi , A. A. Viypento Vaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
bsate> mMširtlžIai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

t

Nubudę liekame, 
Draugai

z

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

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas Ir nebrangus, todėl, 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.
b , , i „i . .................

Phone Boulevard 5253 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

6637 So. Halsted St.

B1LLY9S?VNCLE /

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

Tą pačią dieną ir toj počioj 
svetainėj, vakare, įvyko “sur- 
prise party” dėl M. Martinkie- 
nės.

M. Martinkienė yra jau nuo 
kelių melų šv. Onos' Panų ir

JONAS JUŠKA
Paeinantis iš Gaurės parapijos. 
Jeigu randasi giminės ar pažį
stami A. A. Jono, meldžiu at
sikreipti žemiau paduotu adre
su. ,

Atsiskyrė nuo musų Gruodžio 
20 dieną, 1926, 70 metų, o šioj 
šalyje 30 metų. Dabar randasi 
669 W. 14th St., pas Juozapą 
Rašinski.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Gruodžio 23 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Apveizdos Dievo baž
nyčią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Liekame nubudę,
Marijona ir Juozas Rašinskiai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co.,' Telefonas 
Canal 3161.

/ . ........... . 1 1 .............. - "'■**
( Phone Boulevard 7314

Pristatome į viešas miesto dalis 
( S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams

< Vainikams
3316 So. Halsted Stn Chicago

■ -- ---------------------------------------------------

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c į Mėnesį
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų Žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kurin įdėjęs $2.00 
paštos “money orderį”, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai :

“BANGOS”
219 W. Main Street 

Westville, III.
Atsišaukit, o mes vieną numeri 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi4-, sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, Šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki su Dr. Ross tuo- 
įau. Jei tos bęos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.^

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tukstančiua 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėiimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
Gubatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

AGišiiuldt, Informacijos Dykai.
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Lieiiivių Rangiuose.
Masinis mitingas Lietuvos i 

padėčiai išaiškinti
Pereita sekmadieny 1.SS. 

dantysis Komitetas nutarė „ 
rengti masinį mitingą, kuriame Lį 
butų galima išaiškinti padėtį 
Lietuvoje ir gal būt pareikšti 
protestą prieš laužytojus Lie
tuvos konstitucijos.

Mitingas įvyks rytoj, tai yra 
gruodžio 22 d. Lietuvių Audito-

SU

džiuma balsų liko atmestas ir dabar darbiu inkai vėl sustojo tetą, kad prakalbos turi būti 
aukų neduota. Nutarta rengti dirbę dėlto, kad vienas lietuvis vien unijos dalykais ir nebūtų 
balių prieš užgavėnes, ir liko 
išrinkta komisija paimt! sve
tainę.

i Valdyba sekamiems metams 
pasilieka senoji, 
įninka ir maršalka. Pirmininku 
vieton A. Margevičiaus išrink
tas K. Kazlauskas, o maršalka 

Mikalauskio liko iš-

PRANEŠIMA! PARDAVIMUI MOKYKLOS

tis, Naujienų
A. Montvidas,

' i vieton
nktas Stanely Romanas.

—J. B. Juščius.

Bridgeportas
Maskaradų vakaras

ir 
tyčiojasi iš 
darbininkai 
savo prie* 

sustojo dir-

redaktorius, Dr. 
adv. K. Gugis ir 

kiti, kurių atsakymo komitetas 
dar laukia.

Paskutinis |>erversmas Lie
tuvoje yra svarbiausias jvy- 
kis po susikūrimo Lietuvos 
Respublikos ir amerikiečiai pri- ( 
valo šiuo reikalu tarti savo žo
di. — R.

nenori prigulėti prie unijos 
da kiek galėdamas 
unijistų, todėl gi 
norėdami prašalinti

išėmus pirmi- šą iš unijos šapos
bę iki kompanija neprašaiins to 
niekšo. Biznio agento raportui 
užsibaigus buvo duoti užklau
simai, į kuriuos buvo tinkamai 
atsakyta. ,

I Rinkimų valdybos komitetas 
pranešė, kad į valdybą dėl atei
nančių 1927 metų išrinkta šie 
nariai:

i Pirmininkas — J. Grigaitis, 
viee-pirm. — A. Zille, raštinin
kas — K. Navickas, kaslerlus— 
J. Birtašius, maršalka M. 
Krajauskas, korespondentas — 
X. Saikus.

| lokalo pildomąją tarybą: K. 
Rugis, A. Bacevičia, A. Rudis, 
F. Prusis, J. čemauakas, J. 
Daunis, M. Gintarienė.

J Jungtinę Tarybą (Joint

kišami kiti dalykai, o Prusel- 
ka gi jei negali išgarsinti savo 
komehuliganiško kromelio, tai 
jam unijos dalykai visai ne
apeina, nors jis ir sėdi unijos 
šiltoj vietoj. — KrinuČIus.

Šiandie Socialistų 
susirinkimas

na-šiandie vakare Naujienų 
me įvyks LSS VIII Rajono ir 
LSS. kuopų valdybų susirinki
mas. Jį šaukia LSS. Pild. Ko
mitetas pasitarimui dėl kleri- 
kaliniai-fašistinio perversmo 
Lietuvoje. Visų kuopų ir Ra
jono valdybų nariai ir taipjau 
Pild. K-to nariai privalo būti
nai dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime. — B.

Ne tas Žalpis
Naujienosę” gruodžio

EXTRA, EXTRA

LSS kuopų ir VIII Rajono val
dybom*. — Del dabartinių įvykių 
Lietuvoje, LSS Pildomasis Komi
tetas kviečia nepaprastą susirinki
mą visų LSS kuopų ir VIII Rajo
no valdybų antradienio vakare, 
fruodžlo 21 d., Naujienų namuose, 

’radžia 7:30 vai. vakare. Visi augš- 
čiaus minėtų organizacijų viršinin
kai ir Pildomojo Komiteto nariai 
kviečiami pribūti.

LSS. P. K. Sek r.

Ciceros Lietuvių Valgomų Daik
tų krautuvės šėrininkų priešineti- 
nis susirinkimas atsibus 21 dieną 
gruodžio, 7:30 v. v., Ciceros Lietu
vių Liuosybčs svetainėje, 14 St. ir 
49th ('.t., Cicero, III. Gerbiami da
lininkai turite būtinai atvykti,
jei nebūsit, lai kooperacijos teises 
nustosite. —K. Yurgon, seki1.

o

Birutės Choro dainų pamoka įvyk
sta šj vakarą, K vai., Raymond Cha- 
pel, 816 W. 31 st St. Visi dalnoriui 
bukit laiku, nes paskutinė pamoka 
prieš Kalėdas.

— Birute

Bridgeport
Uotuvių Moterų Dr-ja Ap- 

švieta laikė priešinetinį susi
rinkimą gruodžio 5 d., Mark 
\Vhite S(|uarę parko svetainėje.1

Išrinkta nauja valdyba: pir
mininke A. Misčikaitienė, nut. 
rast. A. Bučinskienč. fin. rašt. 
Viščiuliene, ižd. A. Valančiais- ’ 
kienė, kasos globėjos Z. Puniš-( 
kiėnė, K. .lakubkienė, maršalka 
J. Katkevičienė, gydytojas-kvo- 
tėjas Dr. J. Kulis, į Susivieni
jimą draugijų ant Bridge)M)rto 
Stasiūnienė, Keturakienė, Audi
torijos bendrovės — žuraitienė, 
MiŠčikaitiene. Vaisi jos tiendro- 
vės — Valanjauskienė, į Vil
niaus Vadavimo Komiieią 

Katkevičienė. Baranauskie- 
Išrinktos grabnešės visiems

O. Sandargienė, K.
Z. Puniškienė, Z.

Milerienė,

• PRANEŠIMAS
Turiu daug visokių muzikų 

smuikų pardavimui arba mai
nysiu mažas j dideles, dideles 
j mažas. Kas norėtų gerų mu
zikų; turiu senų, geros išdir- 
bystūs. Kreipkitės

3101 S.< Halsted st.
Chiaego, 111.

PAHDUOSIU savo grojiklį pianų 
už $195, kaip naujas. Galit jį pa
matyti Bapp’s Krautuvėj, 5139 So. 
Ashland avė.

, PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, visi rakandai, arba kas nori 
gali ant vietos varyt biznj. Labai 
gera vieta dėl liinch ruimio. Atei
nančia vasarą daug namų Imdavos 
ir didelius storus statys. Listą ga
lima* gaut. Renda nebrangi.

11942 S. Michigan avė.

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedfildieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonio^ gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
koH 31M«c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonio® 
skiąptčs dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35o 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyi po pietų.

KRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

*!1Walevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

PIRKIT BEAUTY ŠAI’A
PARDAVIMUI netoli nuo 31st ir 

Halsted St., pilnai įrengta. Dabar 
daranti gerą biznj.

McGUANE
750 W. 30th Street
Phone Victory 6620

North Side. — “Bijūnėlio” vaiki) 
draugijėlės tėvų susirinkimas, prieš- 
metinis, jvyks trečiadienio vakarą 
apie 8tl| vai., Gruodžio 22 d., p. Ži
lės rezidencijoje, 3327 I^moyne Avė., 
pirmų lubų. Visi tėvai būtinai daly
vaukite, nes turėsime patvarkyti 
daug svarbių klausimų.

— Komitetas

d.
M.

11
Taipgi su negeistinais tis, J. Auksorius, J. Malkus. F. tilpo žinia iš. Hacine, Wis., 

kurioj 
buvo sakoma, buk koks tai p.

Viršminėti išrinktieji į vai- Žalpis iš Chicagos turėjęs ten 
prakalbas ir savo kalboje šmei- 

kad negalima unijistai ir visokių pažiūrų, iš- žęs dabartinę Lietuvos valdžią, 
išve-

Sckinadienėj, gruodžio 12 d., 
Chicago Lietuvių Auditorijoj, 
Lietuvių Moterų Dr-ja Apšvie- 
,la, parengė inaskų vakarą. Poli
tikos atsilankė pilna svetainė. 
Visiems maskuotiems buvo iš
dalintos dovanos, net ir vaikai 
neaplenkti.

Kurie buvo, tie neapsivylė,
prisišoko prie geros muzikos už Board): A. Čepaitis, J. Grigai- 

, tektinai.
piliečiais didelio vargo nebuvo. Zille, V. Pačkauskas, V. Čepe- Kasparaičio pasirašyta, 

■Turi tik apsižiurėt rengėjai ir lis.
bendrovė, o tada bus galima iš-

i vi ngt nesmagumų. Kaip ma- dybą asmenys yra dori seni 
tys tie piliečiai, 
Įeit vieną kitą kartą, tai ir pa- skyrus komunistus; 
tys neis.

Draugijai liko hiskį pelno. Vi
siems į vakarą atsilankiusiems 
tariame širdingą.ačių.

—Pirmininkė.

NAMAI-ZEME

North Gide
Lietuviu kriaučių* • darbuotė

269 lokalo 
penktadie-

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasit© geresnių namų, 

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

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

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

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

Sol Kilis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

SIŪLYMAI KAMBARIOdidžiuma taipgi daręs neteisingus 
yra visai nepartiniai, vien žiu- džiojimus.
rintys unijos dalykų. Tas užtik-- 
rina, kad lietuviai kriaučiai ne
apsiriko išrinkę šią valdybą. 
Balsavimas buvo visuotinas ir 
slaptas. Nereikėjo susirinkime 
sėdėti iki vidurnakčio ir klau
sytis komehuliganiškų kelio
nių. Komchuliganai irgi buvo 
nominavę savo kandidatus, kar
tu ir p-ią Strazdienę. Komchu
liganai prieš rinkimus varė net 
ir labai šlykščią agitaciją ir ] 
darbavosi už savo kandidatus j 
kiek galėjo; nesisarmatijo 
(nors sarmatos ir doros jie ne- j 
pripažysta) savo lapeliuose. 
skelbti tokias kvailybes, kad

Lietuvių kriaučių 
susirinkimas įvyko 
ny, gruodžio 10 d., Amalgamei- 
tų Unijos svetainėje. 1564 N. 
Kobey St. Nors oras gana prus 
tas buvo, bet į susirinkimą 
kriaučių atsilankė vidutiniškai. 
Joint Board delegatai 'raporta
vo, kad Amalgameitai neužilgo jeigu, girdi, išrinksite progre-1 
pradės būdavot i savo namą. 
Jau padarytas architektūros 
piešinys, kurį Joint Board dele
gatai priėmė, tuoj bus padary
tas planas ir bus pradėtos de
rybos su kontraktoriais. Biznio 
agentus K. Kairis raportavo, Trockio čystas paneles, kurios 
kad kriaučių darbai eina vidų- nesigėdijo landžioti po stubas 
tiniškai, vienos šapos eina ge- apsakinėdainos Trockio evange- 
riau, kitos prasčiau. Organiza-.liją ir prašydamos, kad kriau- 
cinis vajus varomas pirmyn, 
nežiūrint sunkių aplinkybių; 
jau tapo suorganizuota 14 

Union openšapių, kuriose darbininkai 
la- labai išnaudojami. Taigi unija

bai daug naujų narių, nes įsto- paėmė savo kontrolėn ir sten- tus centus į savo kišenius ir iš- 
jimas buvo dykai, 
laiškas nuo 18-tos 
jos klebono kun. 
kuriame prašoma 
bažnyčios statymui. Laiškas di- l>et liko unijos

! Kadangi man teko būti 
tuvoje pereitą vasarą, tai 
gelis žmonių atėję į musų ofi
są klausia manęs ar aš buvau 
tasai žalpis, Įjūris turėjo pra
kalbas Nacinę, Japkričio 25 d.

Taigi, šiuomi noriu pareikš
ti visuomenei, jog aš jokių 
prakalbų nė Racine, nė kur ki
tur neturėjau ir kad viršminė-, 
tas asmuo yra visai kitas žaL 
pis. — John J. Zolp.

Lie- 
dau-

HENDA1 Storas garu apšildomas, 
tinkamos barberiui, kriaučiai ar 
kitokiam kokiam bizniui. 6909 So. 
Bockwell st.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Tel. Ufayette 8705—8706

RUBIN BROS.
REIKALINGA veiterka, mokanti 

pora kalbų. Patsy Giuhta, - ... 
i 14th PI.

551 \V.1

ne
metrinis: 
Jr-kubkienė.
švirmickienė.
Kriščiunienė, J. Kavaliauskienė
Keturakienė,
dūlė. Nauja narė prisirašė Ma
tuliai! skirnė.
dalyvavo apie 66

Stasiunienė,

Susirinkime narių 
M—nė.

18-tos gatves apielinkė
Draugyste Meilės Lietuvių 

Amerikoj laikė savo priešmeti- 
nį susirinkimą giuodžio 11 d., 
svetainėje prie 1900 S 
Avė. Susirinkime prisirašė

sistus (mat komunistais jau 
nenori vadintis), tai tuoj bus 
kriaučiams pakelta algos ir 
darbo kiek tik norėsite bus.1 
Ar ne juokingas dalykus? La-1 
biausia darban buvo paleidę

čiai balsuotų už jų kandidatus. 
Bet, matyt, kriaučiai atmena 
tų makliorių pi ragus kai porą 
metų atgal valdė kriaučių loka
lu, susipilė kriaučių sutaupy-

Buvo gautas giasi kiek galėdama pagerinti važiavę dainuodavo 
gt. parapi- darbininkų padėtį. Toliau agen- mas jau gyvuoja.” 
Albavičiaus, tas raportavo, nad VVaukcgane 

aukų naujos vienoj firmoj buvo streikas, 
laimėtas. Bet

‘Komuniz- 
Tai

1 eatras- 
Muzika

Greitos ateities vai 
dinimas

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

musų sąvastis!
W. HAYDEN BELL

Klauskit Ed. Bakševičius
Manager

4336 So. Kedzie Avenue
Tel. Lafayette 8600

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO
—111 r ■" ■■■ " ' —

DUOSIU butą ir pilną užlaiky- 
iną moksleiviui, kuris liuosą nuo 
mokslo laiką galėtų man pagelbėti 
prie biznio. 1845 ^V. 47 Sįt.

REIKIA atsakančio shearmeno. 
Apex Iron Metai Co., 4000. Went- 
worth Avė.

•r?

PARDAVIMUI
Tuojau po Maujų5’Metų, t re- į 

čiadieny, sausio 5 d., < ’ “ _____t___ 7
S. čekų svetainėje ant 18 gat- čjus> $50 cash ir po $10 j mėne- 

nępaprastas sj atsakantiems žmonėms.
MIKOLAITIS 

6512 So. Halsted St.

GROJIKLIS pianas $700 ver-
C. S. P. tgs už $110, 90 rolelių ir ben-

Kalėdų Bargenai
na-

fi GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALEDĮI DOVANAS t 
: PAS C. J. GURIN
< Brighton Music and Jewelry Store

4216 Archer Avenue
•e Tel. Lafayette 8617

Čia yra didelis pasirinkimas auk- 
sinių daiktų, deimantų ir visokių 
muzikališkų instrumentų: kainos

*4 yra prieinamos dėl visų.
*** Pianai, Victrolos, Radio ir Voleliai 

dėl Player Pianų ir Rekordai di
džiausiame pasirinkime.

<0 Musų kainos yra pigiausios ir tavoras garantuotas

H

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

$2.50VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokyklom* ir šeimininkėm* vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..............................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..........................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7,00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

tiek
atnešė tie

išduotas ra- 
rengimo pra- 

Pruseikai. 
savo raportą

praneŠi- 
į laikraš- 
bus tre- 
su žinojo,

naudos kriaučiams 
maklioriai.

Paskiau buvo 
portas komiteto 
kalbų tavorščiui 
Pirmiausia duoda
tavoršČius Butvilą. Girdi, pra
kalbos neįvyko, nes administra
cija buvusi priešinga atspaudi- 
nimui lapelių, taipgi ir prane
šimus kas tai atšaukė. Paskui 
raportuoja V. Pačkauskas, kad 
prakalbos negalėjo įvykti dėlto, 
kad negalėjo ant greitųjų su
rasti svetainės; nors 
mai ir buvo paduoti 
čius, kad prakalbos 
čiadieny, bet paskiau
kad unijos svetainė yra užimta 
per kelias dienas lokalo mitin
gais, todėl ir pranešimus prisė
jo atšaukti, o be to ir Prusei- 
ka skubinosi išvažiuoti iš Chi
cagos. Tą gerai žino tretysis 
komitetas — tavorščius Bendo- 
kaitis, Katilius ir pats Butvilą, 
ir kam reikia čia meluoti loka
lo nariams ir kaltinti admini
straciją? Toliau pastebėjo pir
mininkas, kad administracija 
su rengimu nieko bendra netu
rėjo. Susirinkimas išrenka ko
mitetą ir nutarė, kad nėra rei
kalo spausdinti lapelius, užten
ka pranešti visuose Chicagos 
laikra-ščiuose, •'tai kam dabar 
meluoti? Taigi čia tavorščius 
Butvilas pasijuto kaip ant žari
jų, tiktai iš piktumo nubalo 
ir besitrindamas kėdėj sau pa
tylomis murmėjo, kad nepasise
kė sumeluoti. Bet iš kitų tenka 
girdėt, kad tavorščius Pruseika 
tyčia apleido Chicagą, kad tik 
nereikėtų sakyti prakalbos, nes 
susirinkimas instruktavo komi-

vės, įvyks tikrai i 
vaidinimas. Susispietusių prie. 
“Birutės” pirmaeilių pajėgų ’ 
pastangomis bus pastatyti net 
2 įvairus veikalai: paskutinis1 
aktas šillerio “Klastos ir mei- ovuiiivin 
lės” ir kostiumuota 3 veiksmų sirinkirnas kitokių kautų. Mes nu- 

Geor'»e dažom senus jūsų kautus ir jie iš- IZ nuli! 
vy- 

savo 
dzim-1 
1927,

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, seal trimuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa-

Moliero komedija 
Dandin arba Sagė 
ras”. Pastarąją komediją 
laiku žadėjo pastatyti 
dziai, bet, pasirodo, tik 
metais tas sumanymas, paga- jikJ|"Su 
liau, bus įvykdytas. Vaidinime už $100, cagh $50 ir po $10 j mėne- 
dalyvaus tikrai rinktinės pajė
gos: Senai scenoje nematytos 
pp. N. Gugienė ir A. Zavest, J.1 
Balsienė, P. Petraičiutė-Miller, 9 1 imi. 1UI1U įjui uuuu uuiua
B. Vaitekūnas, J. Balsis, J. Ke- geras. 4 karnb. gyvenimui ir vana. 
mėšis ir abu musų “favoritai” 
A. Vanagaitis ir St. Pilka. Tai 
bus įdomiausias ir svarbiau-1 
sias šio sezono vaidinimas.

— T. V.

rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUB SHOP
8 E. Randolph st., Room 408

PARDUOSIU savo $650 vertės gro- 
i- su benčiumi ir rolėmis

i. 6136 $o. Halsted St., 1 fl,

BARGENAS. Pardavimui karče
ma .— soft drink parlor, su lais- 
niu. Turiu parduoti greit, biznis

Priežastis pardavimo — nesutiki
mas su partneriu.

2702 W. 47th St.
Tel. Lafayette 7444.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KAINUOJA ZMCGU1 
LEISTI $100.00? 

.. ............ j

AtnakymM: $100,00 ant 
$0.00 i metu* par viaų 

llkaat gyvenime.

KIEK PRA

I PARDAVIMUI pigiai pusė 
karčiamos biznio, į/g bloko nuo 
Chicagos rubežiaus; priežastis 
turi du bizniu. Biznis eina la
bai gerai. Tel. Pullman 9819 

12318 So. Halsted St.

$150 MODELIS VICTOR
Fonografas ir rekordai, par

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

1538 W. Chicago avė.

GROSERNĘ ir bučernę parduosiu 
i labai pigiai; randasi Brighton Parke, 
' 3935 So. Kedzie AVe. Visi nauji įtai- 

dole- symai. Priežastis pardavimo, turiu 3 
ris sudaro nematomą juostą cen- biznius, negaliu visus apeiti. Arba 
tų ir kiekvienas centas atlieka1 parduosiu bilę vieną, galiu priimti 
hm tikra darbą. Praleisdami cen- lotą arba automobilių kaipo cash. Tū
tą paskui centą, dolerj paskui do- ,iu parduoti greitu laiku, 
lerlo, mes greitai praleidžiame> — A —
šimtą ir išsiunčiame savo centui 
dirbti dėl kitų. 

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek

Kiekvienas musų praleistas 
tų ir kiekvienas

5014 So. Westem Avė.

KANABKOS. Parduodu bunčių
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- lietuvišku kanarkų. Garantuoti gie- 
tumėt juos | banką ar spulką? dorini. Pigiau kaip kitur. 2031 W.:a -ar apuika 7

Naujienų. Snulka. uždirba po 19 SI., pusė bloko'west nuo Robey.
$6.00 gryno pęlno ant kiekvieno1
$100.00 — pnroislyk kiek jwu 
įimtas uždirbtų jei laikytumėt j 
čia per 20 metų?

EXTRA. Pardavimui fornišruimio 
biznis. Sykių randasi Studijo ir ki-Čia per 2U metų" į mzms. oyaių įminusi nvuuiju n m-

Ateik ir pasitark su sekretorių tokių įplaukų prieina. Galima pradė- 
apie taupymo budus, o nuo Jo su- ti su mažai pinigų; pelninga vieta ir( 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų nesunkus užsiėmimas. Galima pirkti 
doleris. ir pusę nuo partnerio. Svarbi priežas-!

NAUJIENŲ SPULKA.
1789 So. Halsted St.

tis pardavimo. 2953 So. Michigan 
Avė.) Phone Calumėt 0337.

IŠSIMAINO 3 flatų puikus 
mas, po 5 ir 4 kambarius, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant Road 
House, arba rooming house, arba 
bučernės.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na
rnas su 3 .storais, mainysiu ant pri- 
vatiško namo nepaisant apielinkės. 
Atsišnukit pas

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas. Krautuvėj vieta ir 4 kambariai 
pagyvenimui arba mainymui. 2441 
W. 69th St., Tel. Republic 9275.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGlCltl
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

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

Justin Maokiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

MOKYKLOS-
Rudeninis Terminas

Drafting, Designing ir Dress- 
rnaking dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus ko) mokinsis. Mes taipąi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Mudinon St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kaina taisau namus, 
statau įfarH<lžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bite 
kur} karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUČIOR 
1789 So. Halsted St. 
Tel. Roosąveit 8500

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

specialumas, Geras patar 
na v i mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

JUS galit nusipirkti namų apšil
dymo reikmenų arba plumbingo leng
vais išmokėjimais. G. S. RLOCK, 
Tel. Columbus 3222.

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

4652 So. Westem Avė.

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugel} metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 

•kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas

Gražus Jaęųuard 
setas

$99.50
$82.50

Ir daugelis
musų didelėj

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

kitų 
dirbtuvėj.

gerų bargenų

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
' REAL ESTATE

Pagelbim paskolinti pinigus, ap
saugojant nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata- 
i ituu.4 visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, III. 
2-rog lubos


