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Rengiasi Keist Lietuvos Konstitucija
Dr. Grinius, Sleževičius, 

Požėla tebėra kalėjime
Smetona “išrinktas” pre 

zidentu tik 38 baisais
Tuo tarpu kai Seimas 
turi viso 85 atstovus

Smetona - rėmėjas sutar-| Perversme Lietuvoj mato 
Rusijos ir Vokietijos mo- 

iiarchistu ranką
ties su sovietais

40 žmoniy žuvo ledams I Socialistai steigs Dėbso 
bark? sulaužius . radio stotį

Trisdešimt kūnų jau išgriebta 
iš Hudsono, dar 10 ieškoma Socialistų partijos nacionalinis 

vykdomasis komitetas 
pasiūlymus steigti 
socialistų vadui, 
Debsui, paminklą.
minklo, komitetas nutarė įstei
gti jo garbei radio stotį. Radio 
stotis, iš kur bus skleidžiamos 
darbininkiškos žinios ir prane
šimai. bus vadinama WDEBS.

NEW YORKAS, XII. 21. —Tuo tarpu tas pats Smetona 
smurtu nuvertė buvus.ą val
džią, kam ji padarius sutar- Istorija apie Europos monar- 

del kurios 
korespon-

atmetė 
mirusiam 

Eugene V. 
Vietoj .pa

NEW YORKAS, XII. 21. — 
Policija ir gaisrininkai vis dar 
tebeieško Hudsono 
plaukiojančių ledų lyčių, de
šimties pasigendamų 
keturių dešimčių 
vakar prigėrė, kai 
per upę jų barka 
sutriuškinta.

Trisdešimt kūnų
išgriebta. Iš daugiau kaip še- 
šiasdešimt darbininkų, plauku
sių barža iš New Yorko į Edge- 
water, N. J., j fabriką dirbti, 
gyvų buvo išgelbėta tik dvide
šimt septyni.

tį su Rusija chistų sąmokslus, 
teisingumo pats 
dentas abejoja

KAUNAS, XII. 21.
Tribūne koresp.] — 
Lietuvos prezidentas 
Smetona sako, kad 
nacionalistams ir 
laimingai įvykinus 
Lietuvos komunistų 
tapus visiškai likviduota

upėj, TarpRYGA, XII. 21.' [Chi. Daily' 
News koresp. Junius B. Wood].' 
— Uoliai skleidžiamos iš Kau-' 
no žinios, kad Lietuvos valdžia Tribūne koresp. John Steele.] 
buvus nuversta del to, kad kle-• Ši istorija veikiausiai bus 
i*itktxlines partijos buvę priekin- nuneigta. Ji pareina iš papras
tos padarytai Lietuvos su so- tai gerai informuotų diplomą- 
Vietų Rusija sutarčiai, pasiro- tinių šaltinių, bet kiek joje tie- 
do, yra. netikslios. 
Smetona, kuris

Po -įvykinto putšo, Smetona naujos valdžios prieky, tai su- 
buvo išrinktas prezidentu ketu- tarčiai pritaria pilniausiai, 
riasdešimt dviem Seimo atsto- 

Washingtono valdžios laik- Vl] baisais.
rastis Daily paskelbė Jungtinių 
Valstijų konsulo Kaune, Ro-' 
berto W. Heingartero praneši- 

1 mą, kuriame sakoma, kad nak- 
4Jtį iš gruodžio 16 į 17 Lietuvos 
jjvaldžia buvo kariuomenės jėgų 

nuversta ir kad Respublikos 
prezidentas Grinius, ministeris 
pirmrininkas ‘ Sleževičius, karo 
ministeris Papečkys ir vidaus 
ministeris Požėla areštuoti.

Voldemaras sako smurtininkai 
nebepaleisią valdžios iš rankų
Smurtininku valdžia keis

Lietuvos konstituciją
Voldemaras skleidžia 
melus, buk buvusioji 
valdžia rėmus Lietu

voj bolševikus

Dr. Grinius, Sleževičius, 
Požėla ir Papečkys te

belaikomi kalėjime

[Chicago 
Naujasis 
Antanas 
Lietuvos

katalikams 
pervartą, 

partija 
..."__ l ir tuo

pavojus komunistų sukilimo ir 
įsteigimo sovietų valdžios Lie
tuvoj tapęs pašalintas.

LONDONAS, XII. 21. [Chi. vyrų iš 
kitų, kurie 
leidžianties 
buvo ledų

KAUNAS, XII. 21. — Au
gustinas Voldemaras, kurs po 
padaryto valdžioj pervarto pa
tapo Lietuvos premjeru, pasi
kalbėjime su užsienio kores
pondentais Šiandie pasakė, kad 
kraštutinieji elementai, kuriuos 
buvusioji valdžia lėmus [?!] 
atvirai rengęsi pasigrobti val
džią, o tai, girdi, butų davę i 
priežasties I>enkijai įsimaišyti.

Voldemaras sako, kad buvu
sioji valdžia atvirai favorizavus 
bolševikus. [Bet. tai yra me
las.*] Kariuomenė mačius, kad 
Lietuvos nepriklausomybei 
gresiąs bolševikų pavojus, o 
todėl ji nuvertus silpną Sleževi
čiaus valdžia.

Tautinė sąmonė pajutus savo 
jėgą, ir dabar, sako Voldema-, 
ras, krašto konstitucija busian
ti pataisyta taip, kad naujoji 
valdžia galėtų stipria ’ ranka 
veikti.'

Lenkija, sako Voldemaras, 
dabar pamatysianti, kad Ji ne- 

sukili- ' 
turė-

i susi-

Visi jie, matyt, dar tebelai
komi kalėjime, kadangi apie 
jų paleidimą iki šiol nieko ne
buvo pranešta.

Lenkija nesusijaudinus 
pervartų Lietuvoj

Tik vilniškiai lenkai proponuo 
ja, kad Lenkija darytų in
tervenciją

XII. 21.- Nau- 
valdžia. atrodo, 
į •>! v i į tinti prieš

turėjus riė jokių šansų 
mu pasigrobti Lietuvą, Ir 
sianti ieškoti naujų būdų 
taikyti su Lietuva.

Baldwino sunūs pranašau 
ja Anglijai revoliuciją

jau buvo Du miesteliai žemės dre 
bėjimo sunaikinti

Gen. ,[!?]'sos, ko ji verta — spręskite 
dabar stojo patys.

',. Pasaka tokia. Apie prieš me
tus laiko • Vokietijos monarchis- 

Praeitą spalių mėnesį, kai tai ir baltieji rusai [turbut 
buvo svarstoma ęutarties pasi- Rusų carininkai] susitarę tarp 

[Chicagiškio Draugo gauta iš rašymas, Smetona viešoj kai- savęs bendrai vieni antruosius 
Kauno kablegrama sako, kad boj pareiškė, kad butų nesąmo-Įremti. Jų planas buvo: naudo- 
Smetona buvęs išrinktas prezi- nė, jei Lietuvos valdžia dar tis vienų ir aritrų 
dentu tik 38 balsais, tuo tarpu abejotų sutartį pasirašyti. , tokiais įvykiais, 
kai viso Seime yra 85 atsto- * ... ...... Ta sutartis yra būtinas po-

litinis Lietuvos reikalas” sakė
Smetona sako, kad jis sto- tada Smetona, “nes Tautų Są- Rusų 

jas už ankštą bendradarbiavi- jungoje Lietuva jokių draugų 
mą tarp Lietuvos, Vokietijos ir netufr*. Jei Lietuva nenori visai 
Rusijos, kadangi Lenkija esan- atsižadėti Vilniaus, ji turi ieš- 
ti Lietuvai nediaugipga. Lietu
va lėčiau neleisianti 
organizuoti revoliuciją 
o taipjau neleisianti 
kams pavartoti 
įnagiu išprovokuoti 
Lenkija.

Prezidentas Smetona atsisa
kė kalbėti ką nors apie naujo
sios valdžios politiką, buvo te- 
čiau pareikšta, kad Lietuvos 
reakcininkai nusitarę nebepa
leisti valdžios iš savo rankų, 
nors tam reikėtų krašto kon
stitucija pakeisti ir paskelbti 
nauji rinkimai.

Naujojo kabineto nariai nei
gia bet kurią galimybę daryti

kraštuose 
kurie duotų 

šiokios tokios progos pasiseki
mui.

darbuotė I*a-

Maskvai 
krašte, 

bolševi-

koti sau bet kurios kitos 
valstybės paramos. Ambasado
rių konferencija, Tautų Sąjun
ga ir kiti' veiksniai centralinėj'

Lietuvą savo Europoj yra pareiškę, kad ViL 
karui su niaus klausimas esąs jau pa-' 

baigtas, todėl beliko vien rytai, 
kuriems dar Lietuvos 
rupi. Nėra pamato 
dėl sovietų valdžios 
širdumo. ’

Smetona niekados 
kėjo Anglija ir

VARŠUVA, 
joji Lietuvos 
jau sugebėjo 
opoziciją.

Lenkų viešoji opinija rami, su I>enkija taikos sutartį, ku- 
Intervencija į Lietuvos dalykus ria butų leista atsteigti tarp tų 
proponuojama tik siauruose 
Vilniaus lenkų rateliuose.

Lietuvos Lenkijos pasieniais 
atrodo viskas ramu.

likimas 
abejoti 

norų nuo-

|S’ 
ku- 

ir 
kiB 
ak-

carininku 
baltijo valstybėse

Rusų monarchistai, iš savo 
pusės, sutikę pradėti propagan- 

’dą prieš sovietus ir prieš len- 
jkus Pabaltijo valstybėse, kur 
armijas kontroliuoja dar buvu
sieji caro karininkai, tikslu 
teigti ten tokias valdžias, 
rios butų lygiai priešingos 
sovietijai ir Lenkijai, bet 
rios butų palankios bendrai
cijai su Vokietija prieš sovietų 
Rusiją ir prieš Lenkiją.

| Sako, kad tai buvus priežas- 
nepasiti- tis dabar įvykusio pervaito 

Franci j a. Jis .Lietuvoje, kur buvusieji caro 
sako, kad Lietuvos ateitis pi L oficierai nuvertė socialistų 

santy- [valst. liaudininkų ir socialde
mokratų] valdžią, o jos vieton 
'pastatė tokią, kuri yra nepa
lanki nė sovietijai, nė Lenkijai.

klausanti nuo glaudžių 
kių su Vokietija ir Rusija.^

Smetona yra laikraščio re-1 
daktorius, universiteto profeso
rius ir bankininkas, o be to 
dar šaunus pokerio lošėjas.

Dr. Grinius gavo sveikinimus 
jau kalėjime būdamas

Dabartinis pervartas padary
ta buvusio prezidento Griniaus 

sukaktuvių *

DIDELIO BANKO KRACHAS

GUAYAQUILL, Ekvadoras, 
XII. 21. — Pranešimai iš pa
sienio sako, kad miesteliai 
Cumbal ir Carlosana, Kolumbi
joj, tapę žemės drebėjimo su
naikinti. Manoma, kad ugnia- 
kttlnis Cumbal pradėjo smar-

DĖS MOINES, Iowa, XII. 21.
— lowa Loan and Trusl Com-
pany, vienas didžiausių vietos kiai veikti.
bankų, uždarė savo duris. Ban
kas buvo kapitalizuotas, $500,- įvykę .Tulcane, nedideliame 4,- 
nnn . t-™__ i_. _

Smarkus žemės supurtymai

000, ou $500,000 perviršio ir
$7,(MX),000 depozitų. Depozito-
riai atgausią savo įdėlių aį)ie nuo Quito. Valstybės preziden- 
60 ar 70 nuoš.

SUIMTA NEGRAS UŽ NUŠO
VIMĄ POLICISTO

BURLINGTON, lowa, XII. 
21. —- Suimta negras ‘Johry Jo
nės,' 58|( metų, prisipažinęs, kad 
jis nušovęs policininką Jo? 
Feeley. Negras sakos padaręs 
tatai besigindamas. Jis manęs, 
kad jį puoląs plėšikas, kadangi 
policistas buvęs civiliais rūbais.

Komunistų su fašistais 
peštynės Paryžiuj

009 gyventojų Ekvadoio mies
tely, 90 mylių į žiemių rytus

tas ir ministeriai išvyko I ne
laimės vietą.

šeši kaliniai pasmerkti 
kartuvėms

SM ETH W1OK, Sta f f ordsh ii e, 
Anglija, XII. 21. — Anglijos 
konservatorių premjero Bald- 
wino sūnūs, Oliver Baldvvin,1 
virtęs socialistu, kalbėdamas 
čia masiniame mitinge pasakė, 
kad Anglija* esanti arčiau prie 
revoliucijos, ne kad ji mananti, 
ir kad nepraslinkus nė pen
kioms dešimtims metų Didžio
joj Britanijoj bebusią tik dvi 
politinės partijos — socialistų 
ir komunistu

Filipinai prašys Tautu 
Sąjungos pripažinimo

dviejų valstybių pašto, telegra
fo ir prekybos susisiekimas.

Lietuvos Seimas noimaliai 
susideda, iš 100 [Ne. Iš 85] at
stovų, bet kai senasis preziden- 60 metų gimimo 
tas Dr. Kazys Grinius sušaukė dieną. Jungtinių Valstijų mi 
nepaprastą posėdį jo rezignaci
jai priimti, tai kairiųjų partijų 
atstovai visai nepasirodė. Karo 
vyriausybė apsižiūrėjus susekė,
kad kai kurie buvusieji kabinę- priežasties šios 
to nariai ir visi radi kuliški at
stovai buvo automobiliais ap-

Vokiečių monarchistų planai
Vokiečių gi monarchistai, iš 

savo pusės, prižadėję pasinau
doti pirma goresne proga nu
griauti Vokietijos respubliką, 

jo jos vietoj atsteigti monarchi
ją, arba bent diktatūrą, kuri 
įvestų prie monarchijos atstei- 

dar negavęs fiirno 
pasiuntė1

Drui Griniui iš Rygos sveikini- įvykiai Lietuvoj turį ryšių su

PARYŽIUS, XII. 21. — Va
kar ties viena katalikų bažny
čia Paryžiuj, kur atvykę Kinų 
vyskupai laikė 
muštynės tarp
fašistų. Daug abiejose pusėse 
buvo apkultų.

Riaušės pasibaigė kai scenoj 
pasirodė policijos būriai.

mišias, įvyko 
komunistų ir

nisteris Coleman, i 
žinios apie maištą,

MANILA, Filipinai, XII. 21.
— Girdėt, kad ateinanti Filipi
nų legislatura priimsianti rezo
liuciją prašyti Tautų Sąjungą leidę Kauną agituoti provinci- 
pripažinti Filipinų salų valdžią 
ir priimti Sąjungos nariu lygiai 
kaip kad buvo pripažintos 
priimtos Indija ir Kanada.

mo telegramą su

I $7,836,288 pasiųsta į už- 
žemjs supuitymas Kalifornijoj, siertius Kalėdoms

VENTURA, Cal., XII. 21. —j
Vakar čia buvo jaustas stiprus 
žemės supurtymas, bet žalo; 
regis nepadarė.

joj prieis putšistų valdžią. Tuo
jau duota įsakymas policijai 
dabot visus mitingus mieste
liuose ir kaimuose ir pranešti 
apie kiekvieną kairiųjų 
dymą organizuotis tikslu 
versti dabartinę valdžią.

ba li
nu-

RADO SIAURIAI SUMUŠTĄ 
FAŠISTU VADĄ

NEW YORKAS, XII. 21. —

ŠIANDIE
Masinis Mitingas 
Lietuvių Auditorijoje 
Apie padėtį Lietuvoje
Kas dabar valdo Lietu

vę?. Kę veikia darbi
ninkai? Kas bus to- 
liaus?

Visi laisvos Lietuvos sa
lininkai kviečiami at
silankyti. Į

NEW YORKAS, XII. 21. — 
Pašto pranešimu šiemet Kalė
dų šventėms buvo pasiųsta į 
svetimus kraštus 541,738 paš
to money orderiai, bendra su- Automobily ties Amerikos Ita-
ma $7,836,288.57. Tokio miiži- lų fašistų sąjungos centro įs- 

[ni.Ško pinigų siuntimo Kalė- taiga. West 45th st., rado sū
doma dar niekados nebuvę, muštą ir su suskaldyta galva
Daugiausiai money orderių bu- fašistų vadą, Salvatore Russo. 
vę pasiųsta į Airiją, su $2,243,- Tos organizacijos sekretorius 
300. I Vokietiją pasiųsta $1,- Vinti manąs, kad Russo buvęs 
648,391. i

73 BRITŲ AVIATORIAI 
MET UŽSIMUŠ

šventęs, skubiuos 
nuoširdingiausių 
etc.”

Jei Dr. Grinius 
tuo£ sveikinimus, tai 
kalėjime, kaiiškos 
dabojamas...

KALINYS PASIKORĖ

DANVILLE, III., XII. 21.
Praeitą naktį vietos kalėjime 
pasikorė kalinys Sam. Supano. 
iš ChicagoB. Jis buvo nuteistas 
šešiems mėnesiams ir sėdėjo 
vienas kameroj.

įvykiais Vokietijoj

Dabar sakoma, kad vokiečiai 
savo pasižadėjimų dalį išpildę 

susidėję su 
i<r komunis- 

kabinetą

žodžiais: “Del
iškilmingos 

pareikšti savo
linkėjimų; uaj monarchistai, 

I socialdemokratais 
dar gavo |ajs, nuvertė Marxo 
gavo juos Vokietijoj, ir kad pastarieji j- 

sargybos vykiai Lietuvoj ir Vokietijoj 
'esą ankštai tarp savęs susipy
nę. Sakoma taipjau, kad jiems 

i įtakos darąs dar Italų fašiz
mas.

Mussolini reniiąs Vokietijos 
monarchistus

*)

Dar tik prieš keletą savaičių 
Italija padarė prekybos ir 

'draugingumo sutartį su Lietu
vi, ir sakomą, kad Mussolini 
remias monarchistinius ele
mentus Vokietijoj prieš res- 

'publikininkus. Sakoma taipjau, 
kad vokiečiai padėję gauti Ru- 
manijos, Bulgarijos ir Graiki-

Vinti manąs, kad Kusso buvęs . Chicagai ir apielinkei federa- • nasižadėiimus remti iei 
sumuštas kitos,1 priešingos fa- (inis oro biuras šiai dienai nra- Pas^aaejimus remti, jei 
.. . ..... / • i ;bus reikalo, Italiją prieš Jugo-šistų fakcijos žmonių. našauia: . .. . . . 1 . x .* . 8iavlJą tuo budu sulaužant

I JOLIET, III., XII. 21. -i Tei
smas šiandie pasmerkė šešis 
kalinius mirties bausmei už 
užmušimą kalėjimo viršininko 
padėjėjo, Peter Kleino, gegu
žės dieną, kai kaliniai bandė 
ištrukti iš kalėjimo.

Pasmerktieji yra: Charles 
Shader, Charles Duschowski, 
Walter Staleski, Bernard Rea, 
Robert Torrez ir Gregorio Rizo.

Jie bus pakarti ateinančio 
vasario 17 dieną.

vienas generolo Ludendorfo 
emisaras, vardu • Schwarts, 
idant pauosčius tarp Anglijos 
politikų, kaip britai pažiūrėti: 
į tai, jei Vokietijos dešinieji 
(monarchistai nacionalistai) \ 
padarytų coup d’etat (revoliu
ciją). Kol kas jis bętgi neradęs 
jokio tam pritarimo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

NAUJIENŲ
KALENDORIAI

Bus duodami 
Ketvirtadieny 
Visiems, kurie 
pirks Naujienas 
ant kampų ar stotyse. 
Prenumeratoriai 
gaus per paštų.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —• 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumą# įeina j patarnavimą.-

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

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

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

AUŠROS KNYGYNĄS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

L Ap8-niaUk!i£ali. ‘’Ut. lict^USjFIrancijos hegemoniją Balka- 
, - . . Inuošė, tuo tarpu kai’Italija dą-

XII. 21. ros ątmama; sbprųs žiemių ir bar derantis del 'sutarties 9U 
virtu tralui ’

I ------------------ »» o--- ------- -------------------

$300,000 gaisras Washingtone ar sniego; nedidelė temperatu-| 
I WASHINGTONAS, -

XII. —• Kilęs vakar verslo distrik- žiemių vėjai, 
rijos te gaisras padarė daugiau kaip1 Vakar temperatūros buvo 
pra- 360,000 dolerių nuostolių. Gaiš- vidutiniškai 35^ F. -•?
užsi- rą gesinant buvo sužaloti de- šiandie saulė teka 7:15, lei- 

vyni gaisrininkai. džiasi 4:22 valandą.

LONDONAS, Anglija,
21. — Aviacijos ministerijos te gaisras padarė daugiau kaip 
paskelbtu pranešimu per 
eitus 
mušė

vienuoliką mėnesių 
73 britų aviatoriai.

Vengrija.
Ludendorff uosto Ivritus

Teko sužinoti, kad pastaro
mis dienomis Londone lankėsi

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tai Bus Plačiai IšaišKinta

Gruodžio 22 d
Halsted Street3133

■■M

Kalbės Naujienų Redaktorius P. GRIGAITIS 
Ir Kiti Lietuvių Kalbėtojai 

t t j '
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kuriems rupi Lietuvos likimas, o ypatingai šalininkus 
teisėtai išrinktos žmonių valdžios.

L.S.S. PILD. KOMITETAS

Kviečiame visus
demokratijos

Pradžia 7t30v. vaK
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NAUDINGI DAIKTAI DEL 
SVENClįl IR VISADOS

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

NAUJIENOS, Chicago, UI

Į KORESPONDENCIJOS

Binghamton, N. Y.
P-Iės K. Jozevskaitės koncertas

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktu laikrodėliy, 
deimantui pianu, radio, 
phonografu, rakandu, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimu. ’

RODYKLe No. 63 
Virimo Receptas.

Sveikatos delei reikia kasdien val
gyti grynų sėlenų produktų. Sėle
nos yra priruoštos krautuvėse ska
nioje formoje ir galima jas naudoti 
visokiais budais valgių priruošime. 
Sėlenų kleckai visiems patinka .sė
lenų pyragaičiai ir duona su inielė-

i mis-kepta yra puiki. Šėlom, net 
Į įima dadėti į skanius arbatinius 
I ragaičius. Du šaukštui į dieną 
I lenų maisto skaitbmu apsaugine do- 
1 za — tiek sėlenų lengvai galima 
I valgyt dviejuose sėleniniuose klec- 
I kuose! Sekantis receptas parodys 
(kaip prirengti kiaušinienę su sėleno
mis, kas yra sveikiausias ir skaniau
sias valgis.

JOS. F. SUDRIK 
Fiany Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
Ghicago 

Tel. Boulevard 4705
Pearl Queen

GONCERTINOS

Yra geriausia. Kekontenduo- 
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname laetuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė 

Chicago, III.

GERIAUSIA VIETA
Valgyti, tai Liberty Restaurant, 
kurie norite patirti apie teisingą 
patarimą kokius valgius 
tai ateikite j

Liberty Restaurant
4915 W. 14th Street 

Cicero. III.

M

M

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO. ILL.

Smetonos plaunamam vandenyje ir 
jos paliks baltos kaip sniegas.

Jeigu susitepi pirštus rašalu, už
dėk .skandį pamirkytą ammonijoj i) 
paskui nuplauk šaltu vandeniu. Tas 
nuims rašalo plėtmus.

Laikyk storas "opieras kortas kr 
ateina iš skalbyklos jeigu manot ke
liauti kur. Jos labai gera suvynioti 
suknias bliuskas,- andarokus. Jr tt.

Vilnoniai sukietėja naudojant* aš- 
'rius muilus. Juos reikin mazgot' 
baltu muilu ir paskui išgręžti leng
vose putose vietoj tyram vandenyj.

Grožės Patarimai.
Ar rytiniai nainų apruošimai turi 

□avargint šemininkę? Ne; Daug 
moterų būna nusialinusios, gatavos 
susmukti kai kasdieninį namų dar- 
uą užbaigia. Devyni sykiai iš de
šimts. šitoks nuvargimas paeina nuc 
vidurių užkietėjimo." Atsikračius te 
negeistino apsireiškimo atgausit sa- 
•o energiją ir gerą sveikatą. Tuks- 

’ančiai rado ta vieną saugų kelią at- I 
sikratvmui visiškai nuo užkietėjime I 
— rado tą sveikatą kuria manė jau I 
nustoję visiškai — rado ją naudoda- I 
mi All-Bran Sėlenas. Geras užžiu-J 
rėjimas savęs reiškia ne tik kaęl ju- I 
su fiziška padėtis pagerės, bet jeigr I 
abelna išvaizda ir palengva atgausit I 
iavo jaunystes grožę. I

Ypatiška Sveikata.
Vienos valstijos Sveikatos Taryba I 

išleido raštą išdėstant) kaip kožm I 
motina turi sekti savo namuose svei-1 
katos jtekmę. Dalykai namuose ku- I 
rie turi įtekmę antr vaikų sveikator I 
/ra: Sveikata tėvų ir kitų šeimynof I 
narių; gyvenimo aplinkybės numuo- I 
se, kaip tai švarumas, oras, saulėf I 
’viesa, susigrūdimas, ypatiškas suti-1 
kimas ar barniai, medikalė ir den- I 
tistinė inspekcija. Rami atmosfera I 
paprastai reiškia gera. Valgis yra I 
svarbiausiu dalyku suaugusiems ii I 
mažiems Pienas, šviežios daržovės I 
ir vaisiai, Čielų grudų valgiai ir juo- I 
la duona laiškia gerai maitnam? I 
kūną. Maisto įpročiai yra labai di I 
deli, užtai reikia anksti jpratint ' I 
gerus.

j MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:”
Borden’s Evaporated Pienas 

rčiausias maisto vertybėj prie giy- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- 
uktas. Jis yra tyriausias ir rie- 

’.iausias šviežias pienas su palikta 
jame smetona ir čnruošiamas po už-

ga- 
py- 
sė-

su-

Kepta Sėlenų Kiaušinienė
1 puodukas sėlenų
^*-2 puodukai karšto pieno
’a puoduko cukraus 

šaukštuko druskos
‘a šaukštuko vanilos
3 nelabai suplaktus kiaušinius
Sumaišyk viską krūvon ir kepk 

išsviestuotame inde iki kiaušinienė 
apkietės. Tų trijų kiaušinių tryniai 
gali būti sunaudota pudinge, o balty
mai suplakti’ j putas ir biskelj apke-

Virtuvės Patarimai

Lengviausias* būdas nuvalymui pe
čiaus yra sušlapinant skarulį kerosi

mu ir šveičiant visą pečių.
1 Jeigu nusideginai laike valgių vi- 
; rmo tuojau uždėkit ant skaudulio 
I avižinių miltų košės sudarytos su 
jšaltu vandeniu. Avižinė košė mažina 
; kausmą ir gydo.

Reikia ledų skrynią užlaikyti taip 
I >at švariai kaip ir kitas dalis namų. 
Į Visada mazgokit lentynas pilnai kas 
i rytas, 
i Kad 
i :švirk vandenį apie colio gilumo ir 
' >askui

I Gruodžio 28 d. Lietuvių Sve- 
I ta i nėję
I artistės p-lės
I kaitės koncertas.
I rengia
I tuvių
I lietuviai 
| 'ankyti.
I skirtingas nuo kitų, nes čia da- 

yvauja dar pirmą kartą dai
lininkė iš Lietuvos operos, apie 
kurią mes jau daug esame gir- 
leję. Tad būtinai reikia atsi- 
ankyti ir nepraleisti tos pro
gos, nes kitos tokios progos gal 
negreit sulauksime.

Be to, tame koncerte daly- 
| /aus ir vietinės gabiausios spė
lios, k. a. p-lė Nelė Petraus
kaite, p. St. Vaineikis ir prof. 
Korihora su žmonh. Tad kaip 
natote iš artistų sąstato, tai 
bus nepaprastas koncertas, ko
kių Binghamptone retenybė. Po 
koncerto bus šokiai. Tikietai 
■au parsiduoda iš kalno, * tad 
patartina įsigyti juos, kad ga- 
/us geresnę vied,ų»

Patartina visiems atsilankyti 
r savo pažįstamiems bei kaimy

nams patarti ten nueit, nes no-

j vyks Lietuvos Operos 
Kamilės .lozevs- 

šį koncertą 
visa Binghamtono lie-
visuomenė. Tad visi 
ir yra prašomi atsi
eis koncertas bus

Tą.—P. B. Balčikonis.

BUENOS AIRES. Lapkričio 
7 d. 1926 m.

Garbė mariampoliečiams
nesusvilinus verdamo pieno,

išpylus virk ten pieną.

Naminiai l’asrgelbėjimai.
Kuomet skalbi nosinaites kurios 

ageltonavusios, naudok biskj tartar

yra > vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
savo groserninko duoti Borden’s.

Valgykit Kellogg’s All-Bran regu
liariai. Garantuojama, kad prašalint 
užkietėjimą, o jei ne, tai groseminkas 
grąžins jums pinigus.

Budweiser
TIKRAS APYNIĮJ-SALYKLO SIRUPAS

Moterys

nos kreipkitės au

reikalais nuo 12 iki
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sut^rt}.

Viršuje
State

SPECIALES KAINOS
kalakutai šviežiai mušti
Šviežiai nupeštos žąsys
Vištos dėl 9tewing
Veršiena nuo kulšės
Veršiena dėl tušinimo
Pork Loin kavalkais

m.

tis savo pastangomis ir gabu
mais pradėjo stropiai veikti lie
tuvių spaudos reikale Argenti- 

Jau išspausdintas lietu- 
kalbos žodynas, ka- 

1927 metams ir jau 
spaudon laikraštis 
Balsas”, kuris pirm

noje.
vių-ispanų
’endorius
paruoštas
“Lietuvių
Naujų Metų pasirodys. Apart 
to, minėtasai turi daug leidinių 
apie Argentiną ir ruošia platų 
žodyną lietuvių-ispanų kalboje.

Tokių veikėjų mums neatbū
tinai reikalinga ir daugiau, ypa
tingai yra baisus trukumas lie
tuviškos spaustuvės, kuri tu
rėtų geras pasekmes.

—Dr. Pr. šacikauskas 
ių Into tonacijos Biuro 

vedėjas.

39'/2 c

26 '/2 c

sv.

sv.

sv.

18 *4 c. s v.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų; 
linkime musų visiefhs kostumeriams ir re-
mėjams, kurie rėmėte šiais metais. Tiki-
mes, kad paremsite ir 1927 metais.

NDVAK'i.STOCK YARDS MARKEI
Manadžeris John Grebliunas

3059 So. Halsted Street

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Tėmykit! Gyvenimo antrame nu- 

e pradėsiu talpinti niekur 
nespausdintą žemaitės apysa- 

k — “Prakilni Meilė”; — tai tie
si c širdį veriantys vaizdai. Užsi- 
rafcykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

Prenumerata metams ....... $2
Pusei metų ..........................  $1
Kopija ................................  20c

Tai yra 32 puslapių knyga.
I metus išeis 12 knygų

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, Chicago, 111.

Tel. Lafayette 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 sutartį).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashlapd Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Lietuviai Advokatai

Nupirkit jam, ką norą 
dėvėjimui Kalėdoms

š**t

Gaukit šj faktą, įsitėmykit ir atsiminkit ge
rai kuomet pirksit apynių salyklo syrupą.

Ahheuser-Ruach moka ekstra kainas už pa
rinktus apynius čia ant vietos ir iš užsienio. 
Paskiau sumaiio juos su geriausiais Northern 
miežiais, kadi gavus gerą apynių-salyklo sko
ni, kuris padaro Budweiser Tikru Apynių Sa
lyklo Syrupu, parinktus tų, kurie yra bandę 
kitus visus.

Geriausią vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Reikalaukit knygų* 
tės kurioj yra re
ceptai dėl saldainių 

ir kepimo

Nusipirkit groser- 
nėj ar pas vieton 
pardavinėtoją pilnos 
mieros 3 svarų keną

HOP H AVOHt

K. ANDRIJONAS 
1735 So. Halsted SU Chicago

PADARYTAS IŠ GERIAUSIŲ EUROPINIŲ 
‘ IR AMERIKONIŠKŲ APYNIŲ

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

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

Su laisniu Elektros Inžinieriai
Jvedam elektros dratus, motorus. Tai
gom elektros reikmenis ir fikčerius.

2522 So. Halsted StM Chicago
Phone Victory 7452

Ar šios ekstra pastangos ir išlaidos yra ver
tos? Tiktai palyginkit pasekmės kokias gau
nate su Budweiser Tikru Apynių Salyklu, su 
kitokios rųšies panašiais išdirbiniais — ir tuo
met patys nuspręskit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

■; PRANEŠIMAS

Babies Leve It
Del skilvio ir vidurių aeeraa- 
fumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mrs. WiNSLoąrt
Strup

Anheuser-Busch, St. Louis
Western Sales Corporation^

Distributors * - ----- 1,11

Pranešu. visiems lietuviams, kad aš 
dabar užlaikau aptieką Grant Works 
Pharmacy, 4847 W. 14th St. Meldžiu 
atsilankyti pas mane, o aš suteiksiu 
geriausj patarnavimą, o ypatingai 
prieš Kalėdas, nes aš turiu didžiausi 
pasirinkimą Kalėdinių dovanų.

John J, Malachauskas
4847 W. 14th St., Cicero 

xxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3514-16 Koosevelt Kd. 
Arti St. Louia Av«.

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

Mrs. KICHKIEVICZ-VIDIKIENE
AKUfcERKA 

3101 Šb. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nu«
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo* 6 iki
9 va), vakare.

Yards 4951 

Jarusz-Kaustiillas, D. G. 
AKUSERKA 

3252 So. Halsted St.
Univera&l
Bank

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
............... 1 ....

Telephone Yards 6394

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.

Res. telephone Plaza 8200

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.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGELIONIS
A D V O K A i A « 

Miesto Ofisas 
190 No. State SU Room 1012

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

f

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. x 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordęn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakjr is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teit.dr'ne Roosevelt 9090 

Namų TeleUezr Republic 9600

MR. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
. Dienomis: Canal 
| 8110. NaktJ
| South ' hore 2238 
' Boulevard 4186

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

b ■■■ I .»■■ ■■!

Telefonai:

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavltt St. k 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 536 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S1. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
z Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

-»8|

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

DR. M. J. SHERMAN 
z Specialistas Moterų Ligų 
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaa «8M

SHP"'

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e.

**■*

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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NAUJI r-MOS
The Lithuanian Daily N*"** 

Published Daily Escept Sunday 
b y the Lithuanian Daily Havru Pala 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
173» Soath Halsted Streel 

Chicago, I1L 
Telephone Roosevelt 85M

Sutacriptlon Rateai
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

Sc. per copy.

Entered m Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, r n dar the act of 
March 8rd 1870.

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidi i* Naujiena Ben
drove, 1799 S. Halsted St., Chicago, 
■1. — Telefonas! Booaevalt 8690.

UŽsimokijimo kaina r
i Chicago j e —/ paštu:

Metams ________    $8.00
Pusei metų —___ $4.00
Trims menesiams ..............  2.00
įHiain mėnesiams ------------  1.50
Viaaam minėsiu!_ .76

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ____;___ ..__ ____  8c
Savaitei ---------------------------- .... 18c
Minėsiu!____________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams ___________________  $7.00
Pusei metų ........................... 8.50
Trims mėnesiams ____________ 1.76
Dviem mėnesiams.......................  1.26
Vienante minėsiu! ......______ _ .76

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams  ---------- ----------------- $8.00
Pusei metų ------ —_____ .... 4.00
Trims menesiams...... ............... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

DIKTATORIAI GKIAUJA DARBININKŲ 
ORGANIZACIJAS LIETUVOJE

e \ e e e e e e ’ e e e e e

SU RUSAIS JIE NORI “KOOPERUOTI”
e e e e • •

SIŪLOMA SUSITAIKYMAS SU LENKAIS

i gę savo sąrašus su tautininkų sąrašais “balsų likučių” pa
sidalijimui. f

Tą konstituciją jie todėl apspiaudė (paskui jai “pri
siekė”) ir dabar rengiasi visai perdirbti. Lietuvos žmo
nės, jų supratimu, turi “perdaug laisvės” — reikia ją ap
karpyti! i ‘/♦,

L • >

Stebėtis tenka tiktai .tuo, kad tiems liaudies neprie
teliams pavyko taip lengvai jų “putšas”.

Kodėl, iš tiesų, valdžia davėsi jiems iš netyčių už
klupti? * fc'į Aij

Šiek-tiek nušviečia šitą klausimą Chicagos “Tribūne’ 
korespondento spėjimas, kad pervartas Kaune esąs at
liktas buvusiųjų caro oficierių rankomis. Tų oficierių Lie
tuvos armijoje yra daug. Beveik visose svarbesnėse ka
riuomenės vietose sėdi arba karininkai, tarnavusieji ca
rui, arba tiesiog rusai monarchistai, pabėgusieji iš sovie
tų. Juos tenai pasodino klerikalai, per šešis metus šeimi
ninkavusieji Lietuvoje.

Tuos gaivalus slaptai organizavo klerikalų ir Smeto
nos agentai Lietuvos armijoje, ir jie, atėjus patogiai va
landai, pastvėrė*valdžią už gerklės.... “lietuvystės” ir “tė
vynės meilės” vardu! >

• •••••
ŽAD/1 KEISTI LIETUVOS KONSTITUCIJĄ

• •••••

SMURTAS ATLIKTA CARIŠKŲ OFICIERIŲ 
RANKOMIS

Smurtininkų, padariusių ginkluotą pervartą Lietuvo
je, kortos tapo atidengtos. Jie jau nesako, kad Lietuva 
turinti būt priešinga sovietų Rusijai; atvirkščiai, jie pra
neša, kad jie remią padarytąją su rusais sutartį ir norį 
su jais kooperuoti.

Apie lenkų mokyklas, dėl kurių jie pirma taip baisiai 
šaukė, dabar jie savo pareiškimuose nė neužsimena.

Visas Lietuvos fąšistų ir klerikalų riksmas dabar yra 
atkreiptas tiktai prieš komunistų partiją, kuri buk ren- 
gusis prie ginkluoto sukilimo. Bet rėkdami apie komuni
stus, jie daro užpuolimą ant darbininkų unijų (profesi
nių sąjungų), kuriose komunistai turėjo tik menką ma
žumą. Iš 20 tūkstančių darbininkų, susiorganizavusių į 
profesines sąjungas Lietuvoje, tik apie 3 tūkstančiai bu
vo komunistų įtakoje. Ir iš šitų 3 tūkstančių profesinių 
sąjungų narių toliaus vis didesnis skaičius stojo prieš sa
vo subolševikėjusius vadus. Butų praėję dar keletas mė
nesių ir iš komunistų “galybės” butų bepalikę tik ski- 
vytai.

Tečiaus kariniai Lietuvos diktatoriai užpuolė profe
sinių sąjungų Centro Biurą, uždarė jį ir konfiskavo jo 
iždą!

Taigi “Naujienose” buvo pasakyta tiesa, kad kleri
kalai su fašistais savų smurto žygiu nori sugriauti orga
nizuotą Lietuvos darbininkų judėjimą.

Smurtininkai sulaužė savo priesaiką ir sutrempė kra
što konstituciją ne dėl to, kad jiems rūpėjo apginti Lie
tuvą nuo “bolševizmo” ir “polonizacijos”, o tiktai dėl to, 
kad jie nori paversti vergais Lietuvos darbo žmones, ėmu
sius atgyti prie liaudininkų ir socialdemokratų valdžios!

Lenkų jie neužkabina. Nė vienas lenkas Lietuvoje 
nėra suareštuotas. Bet darbininkų organizacijų veikėjų 
jau sukišta į kalėjimą 300 ir areštai tęsiasi toliaus. Dau
gelis iš tų veikėjų tai pirmutiniai Lietuvos nepriklauso
mybes obalsio skelbėjai. Ne vienas jų turėjo dėl tos idė
jos iškentėti metų metus carizmo kalėjimuose, ir visa ei
lė jų paskui liejo savo kraują, gindami Lietuvos žemę nuo 
Želigovskio legionų ir Bermonto gaujų. ,

Tas pats Vladas Požėla, vidaus reikalų ministeris 
Sleževičiaus kabinete, prieš kuri tokip pasiutimu staugė 
klerikalų ir fašistų spauda, yra pagarsėjęs, kaipo organi
zatorius Geležinio Vilko raitelių pulko, atmušusio ber- 
montninkus nuo Šiaulių.

...... - -------- * ....
Apžvalga

SOCIALISTAI SUDARĖ VAL
DŽIĄ SUOMIJOJE

Iš Suomijos sostines, Helsi- 
nihkų, pranešama: X

Su lenkais dabartiniai Lietuvos diktatoriai ne nema
no kovoti. Jie neužkabina lenkų namie -ir skubinasi 
nuraminti lenkus Varšuvoje. “Premjeras” Voldemaras 
pareiškė Associated Press atstovui net ve ką: “Lenkai 
dabar turės ieškoti kelio su Lietuva susitaikyti”.

Vadinasi, smurtininkų vadai jau beveik atvirai siūlo 
lenkams susitaikymą! Ir tai ant rytojaus po pervarto, ku
ris buvo padarytas neva dėl to, kad Sleževičiaus kabine
tas “lenkinęs Lietuvą!” Galima sau įsivaizduoti, ką tie jė
zuitiški smurtininkai planuoja savo slaptose sueigose.

Amerikos žinių agentūrai jie jau giriasi tuo, kad 
“prezidentas” Smetona esąs savo darbais ir gyvenimu vi
sai panašus į Pilsudskį!

“Sugriuvus vidurinių par
tijų kabinetui, naujų vyriau
sybę sudaryti tapo pavesta 
socialdemokratų vadui Vaino 
Tanner, kuris šitą uždavinį 
pasiėmė, pasiskirdamas sau 
premjero vietų. Kiti kabine
to nariai taip pat yra social
demokratai.

“Vaino Tanner tai patyręs 
socialistų darbuotojas ir par
lamento darbo žinovas. Iš jo 
draugų ministerių kabinete 
kai kurie yra dalyvavę 1917 
m. koalicinėje valdžioje, ku
rios priešakyje stovėjo Os- 
eari Tokoi.

“Socialės apdraudos depar
tamentas pavesta Minnai Šil

ta n paa, kuri yra tarnaičių są
jungos organizatorė. Ji yra 
pirmutinė moteris Suomių

* valdžioje.
“Suomijos seime socialis

tai neturi daugumos, nors jie 
yra stipriausia už visas par
tijas'. Jiems teks todėl dar
buotis bendrai su kai kuriais 
pažangiasiais elementais bur
žuazinėse partijose, jeigu jie 
norės laikytis valdžioje.’’
Taigi Suomijoje socialistai 

jau vėl atsigriebė. Jie jau bu
vo nepaprasto stiprumo įgiję 
1917 metais turėjo netoli 100 
atstovų tarpe 200 viso parla
mento narių. Valdžia tuomet 
ramiu keliu perėjo į socialistų 
rankas- ir jie veikiausia butų 
valdę kraštą iki šiol, jeigu ne 
Rusijos bolševikų (tik-ką nu- 
vertusių Kerenskį) įsikišimas. 
Bolševikai užsimanė sukelti 
Suomi j oą darbininkus, kad jie 
vienu užsimojimu panaikintų 
kapitalizmo tvarką.

Šitas sukilimas Suomijoje iš
šaukė vidurini karą. Buržuazi- 
ia. pušiš&ulcS Vok iotijon tfene- 
rolą von der Golz’ą, ir šis, at
vykęs su ginkluota pajėga, su
triuškino sukilimą. Po to pra
sidėjo baisus darbininkų žudy
mai ir socialistų persekiojimai. 
Suomijos buržuazija mane, kad 
tuo budu pavyks darbininkų 
judėjimą visai .sunaikįnti.

Bet štai, Suomijoje šiandie 
vėl socialistai įėjo i yaldžią!

Tad tegu nesidžiaugia ir Lie
tuvos juodašimčiai, smurtu nu* 
vertę demokratinę valdžią ię 
sutrempę darbininkų organi
zacijas. Socializmas Lietuvoje 
yra nesunaikinamas. Jo perga
lė ateis ankščiaus ar vėliaus!

partei, viso 21 balsas. Socialde
mokratai pareiškė, kad už su
sidariusią padėtį visą atsako
mybę deda ant Volkspartei ir 
Landvvirstchafatspartei, ir su 
šiliuke. Panašiai pareiškė ir 
lietuviai. Pareiškimai padaryti 
raštu.

Tuo budu krašto direktorija, 
kurios priešakyje stovėjo Falk, 
tapo nuversta.

Dabar įdomu, kaip elgsis klai
pėdiečiai, kuomet Lietuvoje yra 
nuversta demokratinė valdžia. 
Tą valdžią rėmė Klaipėdos kraš
te lietuviai ir socialdemokratai, 
kurie, deja, turi seimelyje tik
tai kartu 7 atstovus (2 lietu
viu ir 5 socialdemokratai), 

1 kuomet vokiečių patriotų yra 
22. Dabar seimelyje beveik vi
sai nebus Lietuvos valdžios pri
tarėjų.

SUKILIMUI BESIARTINANT

Su Varšuva jie nori “susitaikymo”. Bet Lietuvos 
liaudžiai jie praneša, kad turėsianti būt pakeista krašto 
konstitucija.

Dabartinė Lietuvos konstitucija jiems negera. Ji, 
mat, teikia balsavimo teisę visiems piliečiams; todėl per 
trejus rinkimus į Seimą Smetona su Voldemaru nė vieną 
kartą nebuvo išrinkti. Į dabartinį Seimą juodu pateko 
tiktai pasidėkojant vai. liaudininkams, kurie buvo sujun-

FALKO DIREKTORIJAI PA- 
REIKŠTA NEPASITIKĖJIMAS

Elta gk’Uodįio m. 1 d. prane
ša, kad tą dieną 10 vai. 49 min. 
ryto Klaipėdoje krašto seimplis 
pareiškė direktorijai nepasiti
kėjimą.

Už nepasitikėjimą balsavo 
Volkspartei ir Land\virtschalts-

Lietuvoje jau senai prieš 
gruodžio 17 d. buvo matyt, kad 
klerikalai su fašistais rengiasi 
prie ginkluoto smurto. Štai, 
gruodžio 2 d. vyriausybės lei
džiamam laikraštyje buvo įdė
ta straipsnis po antašte “Kur 
vedama“, kame skaitome šiuos 
žodžius*:

Lapkričio incn. 26 d. vienas 
krikščionių demokratų vadų, 
kun. Krupavičius, Seime pasisa
kė esąs “fašistas“. Lapkričio 

įm. 30 dieną, ūkininkų sąjungos 
frakcijos atstovas p. Trimakas, 
kalbėdamas Seime dėl 1927 me
lų biudžeto, savo kalbą baigė 
kurstymu sukilti prieš dabarti
nę valdžią, už ką Seimo pirmi
ninkas- buvo priverstas padaryti 
kalbėtojui pastabą.

Peržiurę j uą paskutinių savai
čių opozicijos spaudą, įsitikini, 
kaip iš anksto apsvarstytu pla
nu buvo agituojamas jaunimas 
ir studentai “eiti pėdomis tų 
studentų’’, kurie carizmo lai
kais kovojo už spaudos laisvę 
ir prieš autokęatų priespaudą. 
Bet prieš kokią dabar prie
spaudą* ir prieš kokį priešą mu
sų opozicija veda į kovą jauni
mą? Prieš teisėtą krašto gy- 
ventojy daugumos pastatytą 
vyriausybę, kuriai teko liūdnas 

buvusiųjų valdovų neteisėtumo 
palikimas ir kuriat, ginant 
krašto reikalus, tenka kelti by
los prieš buvusius prie valdžios 
vairo žmones.

lai kovai opozicija panaudo
ja visokias prieinamas jai prie
mones: spaudą, draugijas, mo
kyklų jaunimą, sakyklas, bažny
čios organizaciją. Jos spauda 
pasidarė tiek isteriška, kad vi
soje eilėje straipsnių eina nesu
valdomas ir sąmoningai taiko
mas j žmonių jausmus (ne į 
protą) demagogijos klyksmas. 
Jei tokiu tonu butų rašę bu
vusios opozicijos laikraščiai, 
kada dabartinė opozicija buvo 
valdžioje, tai l>e abejones visi 
tie laikmačiai butų senai užda
ryti ir jų redąktoriai butų kalė
jime už. valstybes tvarkos grio
vimą. Dabartine vyriausybė 
gerbdama žodžio laisvę, dar jie- 
sigriebė tokių priemonių, nors 
joms pateisinti nuo senai yra 
daugiau nei pakankamai pama

to. Anais laikais buv. opozici-' 
jos spauda būdavo baudžiama 
už tai, kad gindavo žodžio lais- ’ 
vę ir teisėtumą, o dabartinė 
opozicija naudoja žodžio laisvę 
teisėtiems vyriausybės darbams 
trukdyti, teisėtai tvarkai griau
ti, fašistų perversmams organi
zuoti ir pačiai muąų nepriklau
somybei žudyti.

Andai, laipkričio m. 26 die
nų, diskusijose opozicijos par
tijų interpeliacijos opozicijos 
suruoštai obstrukcijai vadova
vo ne šiaip piliečiai atstovai, 
gal dar nepratę prie discipli
nos, bet buvusieji mųsų minis- 
teriai p. p. Endziulaitis ir Kar
velis, kuriems Seimo pirminin
kas turėjo net padaryti pasta
bą už mušimą kumštimis ,į 
stalus ir spardymą kojomis į 
grindis. Ar to musų , pilietis 
laukia iš susirinkusiųjų į Sei
mą atstovų? Pilietis laukia na
šaus darbo, kurs duotų jam gy
venimą, pakeltų jo ūkio kultū
rą, pataisytų jo kelius, šviestų 
jo vaikus, ruošdamas juos atei
ties darbui. Be abejonės, mu
sų pilietis mato, kad tų obstruk
cijų, tų suvėlintai skubotų in-, 
terpeliacijų, fašistinio pobūdžio 
demonstracijų, organizuojamų 
savanorių ir kurstymų j suki
limus tikslas yra ne krašto 
tvarka ir gerovė, bet anarchi
ja, netvarka, griežtas pasiryži
mas neleisti Seimui dirbti.

Užvakar ūkininkų sąjungos 
frakcijos atstovo p. Trimako 
gal ir per įsikarščiavimą mes
tas iš Seimo tribūnos posakis, 
kurstąs sukiltj prieš valdžią, 
galimas daiktas, visai atidengia 
to pavojingo opozicijos lošimo 
kortas. Ji pasiryžo nenuleisti 
rankų kovoje iki pat galo — 
arba laimėti, arba žūti. Bet 
taip laimėjime, taip ir žuvime 
yra pavojaus musų jaunai vals
tybei. Opozicija, matyt, nesi
skaito su galimomis jos darbo 
pasėkomis- ji siekia perversmo, 
pasiryžusi laužyti net krašto 
Konstituciją. Be lo, ji neatsi
žvelgia j tai, kad musų priešas, 
sukūręs musų sostinėje Vilniu
je savo • observacijos punktą, 
gali palaikyti opozicijos darbą 
ruošimu jam dirvos musų kraš
te.

Akivaizdoje šitų liūdnų įvykių 
nenorom s~ kyla klausimas, kur- 
l’nk musu opozicija norėtų veš
li kraštu? Koku ji ruoVa m 
ateiti ?

Po to, kas gruodžio 17 d. į- 
vyko Kaune, yra aišku, kad 
jau tuo laiku, apie kurį kalba 
“Lietuva“, klerikalai buvo pa
darę slaptą sąmokslą prieš val
džią. Viešai jie kėlė triukšmą, 
o slaptai rengėsi .prie sukilimo.

Tam sąmokslui, matyt, buvo 
panaudoti armijos karininkai 
(of letenai). Nei paprastieji 
kareiviai, nei visuomene, nei, 
pagaliau, valdžia apie jį nieko 
nežinojo.

Amerikos laikraščių kores
pondentai dabar sako, kad tie 
sąmokslininkai karininkai su
sidėjo daugiausia iš buvusių 
caro armijos oficierių. Tai ve 
kam klerikalai pavedė “išgelbėt 
tėvynę!’’

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Bailiu, Deutschlahd 
Hainburg 

ir populiarftki vieno kabin 
laivai, 

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

$nnois NEW Y0R- /II 1KO IKI KAU- 
LUUno IR ATGAL

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie Vietinių 
agentų arba prie

HambuniAb 4 W i.ina
United American Lines, Ine. 

General Agentu
177 N. Michigan 

Chicago,

ūmi rm « i a « a * o*m
Mk 
Uty

Mes turime vyrų marš
kinių didžiausį pasirinki
mą. Kalnieriai, kaklaraiš
čiai, apatiniai ir pančia- 
kos. Tai musų speciališ- 
kumas. Merginos ir 
rys yra kviečiamos 
tikrinti, kad musų 
nės pančiakos po
$1.00, $1.65, $2.00 ir dau
giau yra tikrai geriausio 
išdirbimo.

mote- 
persi- 
šilki- 
50c,

M

A. J. MOSGERS 
Gents’ Furnishings & Dry Goods 

3108 So. Halsted Street
f t Ottt11BO t O t OH4

Lietuvos
Gintarai

Dar yra užsilikę keletas Moteriškų Ka
M

rolių, Branzalėtų, Į Rankoves Sagučių ir

Rašomoms Plunksnoms Kotelių.

Gražus dalykėliai dėl Kalėdų dovanom.

A. RYPKEVICIA
1739 So. Raisteli St.

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
■ '■»— .............. 1 *

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 

\ . ..... .. ■ ■■ J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonisj M. D.
4910 So. Michigan Avė.
T® 1 . K. e n -w o o d 5 10 7 

t r > j S nuo 9 ikt I I vai. ryte; Valandos j nuQ 6 ikj 6 taL VttUre

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefoną? Pulhųan 1193 

Namų Telefonas Chesterficld 0578 
V ...................................,/

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milvraukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. VVest^rn Avė.

Tel. Lafayctte 4146
v • i I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo c ik( (J va|. vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis . 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio’ Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
V ----------------- >

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, IU.

v
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Treči lienis, Gruc4. 22. *26

Rūmu sutaupinimui yra banku Kalėdų

(ęntas yra smulkus daiktas, bet

Wrigley, Woolworth, Kresge, ir kiti 
r

milionieriai. taupindami centus, tapo 
didžiais turfoliais.

Taupymas smulkiu centu veda.prie 
sntaunvmo d’del'o hirtn doleriai 
susideda ne iš ko kito kaio tik iš cen
tu — kas centus netaupina — dole
rių neturės.

Lengviausis būdas smulkiu
Kliubai — ( HR1STMAS SAVINGS CLUB.
Dabar yra laikas prisirašyt prie Kalėdų Kliubų lietuvių banke.

UNIVERSAL
STATE ĖANK
3252 So. Halsted St

t

Chicago, III.

SS &

.« Kalėdų Dovanos
Deimanto Žiedu SS

unievicz
SS

ss
SS
SS

Mes užlaikome didžiau- 
sj staką importuotų bri
liantų. Didelis pasiski- 
rimas gražiausių dei
mantų ir auksinių daik
tų. Parduodame pigiau
sia Chicagoj.

Si
S

SS

3317 So. Halsted St., Chicago SS

MOTERŲ WELI ARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kiiuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulcvard Chicago, III.

Vardas

Adresas

APSIDRAUSK!

$10,000 =T POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ................... .......................................................
Adresas (gatvė) ...........................................................
Miestas ir Valst..........................................................
Užsiėmimas...................................... Amžius............
Pašelpgavis ........................!..........................................

(iarsinkities “Naujienose”

Lawrence, Mass.
L. U. Kliubas išrinko vaidybų

m
Atviras laiškas

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

KORESPONDENCIJOS
fc———i I I —I"

Gruodžio 3 d., L. U. Kliubas 
po vardu Simaųo Daukanto tu
rėjo skaitlingą susirinkimą, ku
riame buvo renkama valdyba 
1927 metams. Išrinkta: J. Sa- 
vinčius pirmininkas (ant antro 
termino), K. Andriliunas vice- 
pirminnkas, M. Kirmil fin. 
rast., M. Bulota ižd., A. Pals- 
kys, nut. rast.. Turto globėjai 
—A. Snapauskas, M. Stakionis, 
J. Penkauskas; menedžeris P. 
Kentra. šita organizacija yra 
Žinoma netik lavvrencieciams, 
bet ir kitų kolonijų lietuviams 
inteligentams, o labiausia kal
bėtojams, nes nėra to kalbėto
jo, kuris čionai nebūtų kalbė
jęs; taipgi ir iš musų tėvynės 
Lietuvos atvykę svečiai atlan
ko musų namą. Garbė yra 
kliubiečiams turėti lokį savo 
namą.—M. B. Sviruoklįs.

Buenos Aires,
Spalių mėn. 11 d. 19226. 

Lietuvių Iniciatorių Grupės 
Buenos Aires’e pirmininkui, 
p. Jonus Skinkiui.

Galle Anchorena No. 28. 
Buenos Aires. 

Pone Pirmininke!
Aš jau turiu garbės keleli 

metai dalyvauti nusistatyme ir 
vystyme draugingų santykių 
;arp lietuvių gyvenančių Pietų

noje, tuo budu 'ramstai jau šiek 
tiek žinoma iš praeities mano 
pastangos.

Aš visuomet sekiau ir seksiu 
su gyviausiu susidomėjimu ir 
dideliu pasitenkinimu lietuvių 
sveiką, vystymąsi apimdamas 
politinio, ekonominio ir kultū
rinio gyvenimo sritis.

Aš buvau pilnai Įsitikinęs, 
kad musų šis žygis buvo padik
tuotas dideles simpatijos jaus
mų prie Lietuvos ir lietuviu gy
venančių Pietų Amerikoje ir 
tas reikia laikyti kaipo įrody
mą naturalės evoliucijos muši] 
bendruose santykiuose.

Aš esu laimingas galėdamas 
ir toliaus laisvai nenuilstamo
mis pastangomis, kurios buvo 
daromos iki šiol, daryti bandy
mus draugingumo ir suartini- 
mo lietuvių santykius.

širdingai dėkodamas už pa
lankumą, kurį aš radau stei
giamuose susirinkimuose, ti
kiuosi, kad gerb. Tamsta, kai
po oficialis Lietuvos Atstovas, 
padedant Lietuvos vyriausybei, 
teiksite man tą pagelbą ir at
eity.

Palaikydamas savo ir kaipo 
iniciatoriaus garbę viešai neigiu 

už nesilaikymą griežtumo ir 
nusistatymo sulig nutarimų, 
laptą-neš varią betvarkę, kas 

jau buvo Įvykdinta įsteigtosios 
draugijos Įstatuose No. 4 rai
dėje b.,—be teisės, be jokio pa
mato ir be pasiteisinimo.

Leiskite man pasinaudoti šia 
proga ir palinkėti sveikatos 
Tamstai kaipo Garbės Asmeniui 
ir gerovės Lietuvos Respubli
kai.

—Dr. Pr. šacikauskas, 
Lietu viii Informacijos Biuro 

Vedėjas.

G ARG ALIOKIT SU ASPIRIN 
SKAUDAMA GERKLĘ

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablete of 
Aspirin“ j keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę, Atkartokit j 2 va
landas jei reikia.

Žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

Kuomet Ateina
Kalėdos

Visos šalys švenčia Kalėdas. Tai yra viena 
diena, kurioje namai yra atdari dėl draugų, 
ir tuomet jauni ir seni yra linksmus.
Šis Naujas EDELWTISS, kuris turi skonį 
kaip senų laikų alus, yra geriausias gėrimas 
iš gėrimų dėl jūsų ir jūsų draugų.
Tikrai žiūrėkite, kad turėtumėt užtektinai 
šio puikaus gėrimo Kalėdų Dienoje. Gerkite 
jį prie jūsų puikių pietų ir paskiau kuomet 
atsilanko draugai pasikalbėti su jumis apie 
Kalėdas ir kitus malonius atsiminimus.

Mes linkime jums Linksmiausių Kalėdų ir 
daug Laimės jūsų visai šeimynai.

Schoenhofen Company.

President, Schoenholen Co.

šiandien... Gerkit Gerą EDELWELSS... Moteliuose, 
Restaiiranuose... jūsų groserninkas turi jj, arba tele- 
Ionuokite ( anai 2000.
Dėžė Gero Edelweiss visuomet gatava dėl jūsų.

Budriko Krautuvėse rrieš
Kalėdas Kainos Sumažintos

Victor, Bruns- 
Kainos po

Nauji Phonografai,
wick, Columbia.

$15 $25 $45 $65
Prie kožno Phonografo pridedame

12 rekordų dykai

Pianų didžiausis pasirinkimas Chica- 
goje. Kainos nuo 
$125iki S600

Prie kiekvieno Piano pridedame 
Liampą dykai. Išmokėjimai 

po $10 į savaitę
6 Tūbų radio setas, prikonektuojamas prie elektriko, nieko daugiau nereikia 
pirkti; gražus kabinetas, už....................   $125
5 Tūbų radio setas, Freshman Masterpiece su visu pritaisymu ir garantija 
už .... .......... ................. .............
4 Tūbų radio setas, su viskuo už

t)vi didelės krautuvės; kiekvienas apsilankęs gaus dykai kalendorių

$59 
$23

Jas. E Sudrik Pianu krautuves
3417-21 3343 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Boulevard 8167

Baltijos Amerikos Linijos
Laivų Išplaukimai

“LITUANIA” GRŪDO. 23
“ESTONIA" SAUSIO 11

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu įaivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181 -

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum 

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Baltic America Lino, Ine. 
120 North La Sfolle Street, Chicago 
312 Šecond A v. S.. Minneapolis. Minn.
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TheHokums of
Cknstmas

One vvonders, after vvatching 
the multitudinous jostling and 
bustling crovvds vvhat Christ mas 
ineans in oUr nevv and advanced 
tvventieth century. Just how 
many oi* the cross and vvorried 
individuals that rush the Stores, 
crovvd the streets, dominate the 
ears, and make life generally 
miserable for the ręst of 
humanity, even so much as 
knovv the n ai significance of 
the gifts they so plottingly 
give and receive? Just hovv 
fevv, it vvould be better to ask, 
pausc to reflect for bot a 
momc nt on the beautiful and 
awe-inspiring sentimept vvhich 
is the rightful beritage of the 
Christmas season? One wonders 
\\ hen ;md vvhere the custom of 
giving gifts out of sheer loving 
generosity and out of grat- 
uitous sacrifice vvas superim- 
posed by the novv shop-vvorn 
“exchanging” of gifts. Business, 
Ly its well-knovvn strategies 
has advertised, cradled, and 
lauded the Christmas idea into 
poularity. Business it is, that 
has carried on the banner of 
the custom that vvas boru by 
three vvise men through strange 
lands, aeross desert sands, 
through vvildernesses, over 
mountainous perils, and into 
Ihe f old of a lovvly manger. 
Business it is that has 'sold to 
the public on the bargain coun- 
ter the “hokum” of Christmas 
giving and business has profit- 
ed handsomely by Us clever 
thoughtfulness. lt is no longer 
the custom of “giving”;, it is 
the custom of “exchanging”. 
Hovv fevv people give to those 
of vvhom they expect no re- 
turns! Hovv often is reiterated 
by vvomen, and men, too, for 
that matter, “She didn’t give 
me anything lašt Christmas, so 
I vvon’t give her anything tins 
year”.

Thoughtful personalities won- 
der if man’s so-called nobility 
<>f character and advanced in
telligence has not been dvvarfed 
censiderably vvhen vvomen and 
men, too, though blue and numb 
vvith cold, clad in threadbare 
clothes, rush frantically and 
hysterically to the nearest 
bargain counters to buy some 
mere trifle of no conseųuence 
vvhatever as a contribution to 
the greatest of all hoaxes, the 
most extravagent of all holi- 
days, Merry Xmas! One has 
to smile somevvhat sardonically 
a t man’s love of surprise and 
to vvhat lengths he vvill go to 
attain it.

Būt, on the other hand, not 
all of the seeming foolishness 
can be called vain.. Poverty and 
degradation, in their vvorst 
forms, are sought out and 
helped during the Christmas 
season. United charity as well 
as private aid are solicited more 
concentratedly during this 
season than a t any other time 
of the year. Human hearts, 
either through repentance or 
through want of praise, seem 
to soften and by means of gifts 
and money contributions the 
lot of the needy is cheered for 
a brief span and life is made 
worth living if only by mere 
necessities. True, even here 
charity is capitalized by un- 
scrupulous politicians or pub-

Science and Scientists
Serum for Measles

According to Di^ Ludvig 
Hektoen, chairman of Ihe med- 
ical division of the National 
Research Council, a small germ 
similar to the coccus type has 
been proven to be present in 
our blood in the early stages 
c f measles.
have been injected vvith these 
germs and Hie seru m thus pro
duced, 1 vvhen injected into 
susceptible persona not later 
than the fifth day after 
posure, has prevented 
disease i n 90 per- cent. of 
cases.

The blood of goats

the 
tht

Dr. Collidge’s (’athode Rays 
(A' Summary)

Collidge, 
the re- 
of the

Dr. \Villiam David 
assistant director of 
search laboratoriės* 
General Electric Company, the
inventor of the high povvered 
and portable X«-ray tube, is 
also the inventor of a. nevv in- 
strument for the produetion of 
the povverful cathode rays. 
These rays have been known 
to scientists for nearly half a 
century, būt were not available 
in (juantities sufficient for ex- 
perimentation.

Cathode rays are the šame 
as the beta rays found in 
radium. The emanations of 
radium are composed of several 
rays, among them the beta and 
the gamma rays. The gamma 
rays are similar to the X-rays, 
and it is the gamma rays that 
gives radium its value in the 
treatment of disease.

Origin of the Belief 
in Fairies

Man’s 
a sare 

pervers

imaginative crentions 
strange as. man’s 

of invention versatile. 
I here seems to be no general
unchanging pincip’es by vvhich, 
as the immutable lavvs of 
nature, these strange and fan- 
tastical creations can be ex- 
plained.

Somevvhere, somehovv, there 
has come into 
legendary creed 

each 
This
various degrees of 

and its potency

existance a 
vvhich is the 

and everv I 
creed may be’ndividual. 

utilized in 
intelligence, 
excites the philosopher and the
peasant alike. The difference. 
i n their reactions is the degree 
to vvhich each traces out an 
intelligent cause of a given ef- 
fect; the former studies ihe 
effect until he arrives at a 
plausible ėxplanation of the 
great underlying causes; the 
latter stop short of such labor- 
ious pursuits and attributes 
efTeeis t<> some of tho inferiol'

tried

Editor-Elect

MISS FRANCIS SADOVVSKAS
Miss Sadovvskas, 

retary, has been 
succeed Editor J. 
vvho vvill take the 
chair for the year

former sec- 
elected to 

P. Rakštis, 
presidential
1927.

L. S. A. A. Officers

Cathode rays are minute 
negative charges of electricity 
moving at a velocity of about 
150,(MM) miles a second when 
produced by an electrical 
cbarge of 350,(MM) volts% Dr. j 
Collidge claims that his tube 
vvill discharge as many elect- 
rons per second as vvould be 
discharged from a ton of 
radium. If these rays could be 
hurnessed they vvould be worth 
billions of dollars, since there 
is only about a pound of^radium 
i n existence.

The experiments perfotmed 
vvith these rays are very in- 
teresting and vvill undoubtedly 
ievelop in the finding of some 
commercial and therapeutic 
valtie of these rays.

A crystal of feldspar 
calcite when placed in the path 
of these rays glov) with orange 
light. When the rays are shut 
off, the crystals continues to 
glovv for hours, as i f red-hot, 
būt in reality is stone cold. 
Some metais vvben treated 
vvith these rays from a heavy 
coating qf varnish likę sub- 
stance, vvhiclj vvill resist the 
mosi powerful Chemicals. 
Acetylene gas changes into a 
yellowsh powder, a n entirely 
nevv substance unknoAvn 1;q 
chemists. A rabbit’s ear when 
exposed to these rays for one 
second forined a scab which 
fell off, taking the hair vvith 
it, and two weeks later a new 
growth of snow-white hair 
appeared.

influenced, probably, by the 
mederating principles of bis 
faith.’ By this latter sort of 
nind, inadequate būt interest- 
ing, have been created 
thousands of imaginative myths 
in every kncvvn language. Man, 
in his simplicity, has
to explain phenomenal myst- 
eries by the tliings vvith which 
he is best acquainted. In ancient 
times, the noises and eruptions 
of Aetna and Stromboli vvere 
ascribed to Typhon or Vulcan, 
and, even at this late day, 
popular belief connects erup
tions vvith manifestations of in- 
fcrnal regioną. The galaxy, or 
milky vvay, vvas ascribed by the 
Greeks to the teeming breasts 
of the queen of heaven. 
The scarlet rose was sup- 
posed to have derived its 
present hue from the blood 
of Vertus as she hurried bare- 
foot through the vvoods and 
’avvns. There. are supposed in 
many counfries to exist dif- 
ferent classes of beings quite 
distinet ,from man, being 
superior to man in intelligence 
būt being governed by the 
inevitable lavvs of death, living, 
liovVever, much longer. One of 
these mythical beings is the 
fairy.

There are various and sundry 
beliefs as to the origin of the 
word ‘fairy”. Some authors 
attributes its origin to the 
Greek, some to the Hebrew, 
some to the Anglo-Saxon, 
others to the Celtic, and štili

To-day Dr. Coilidge’s cathode 
ray tube is only an instrument 
for s’cientific research. 
produced experimental 
that caused scientists 
witb astonishment. Dr. 
has shovvn that his
ment, ps most all great dvelop- 
ments after experimentation, 
vvill be of practical value vvith- mythical 
in a short time. ! fairies.

It has 
vvoriders 
to gaze* 
Collidge

The follovving were elected 
officers of The Lithuanian 
Students Association of America 
for the yedi* 1927:

President: J. P. Rakštis
Vice-president: N o r b e r t

Tumavich
Secretary: Lucy Sadovvskas 
Treasurer: Wm. Mack Jr.
Editor of Students’ Corner: 

Francis 'Sadovvskas.

others to the Pei;sian. Perhaps 
the most plausible explanation 
can be found in the Romance 
languages themselves. The vvord 
for fairy in these is “F^ee” or 
“fee’ in French, fada in Pro- 
vencal, hada in Spanish, and 
fata in Italian. From the vero 
“faer”, or “feer”, to enchant 
or illude, the French seem to 
have formed the substantive 
“faerie” or “feerie”, meaning 
in .its original form, an en- 
chantress or a witch. In this 
form we find it in the English 
language. From the substantive 
“faerie” came the meaning of 
an illusion or enchantment. 
Then there came about a 
change, easily enough, to a 
meaning of the land of the 
“faes” or f airy land. From the 
eountry the appellation passed 
on to mean the collective in- 
habitants of fairyland, and 
finally came to mean the whole 
group of elves, pygmies, 
f ai ries, and other mythical in- 
habitants of the woods and dells. 
Tlms came aihout the transi- 
tion, strengthened by poetical 
ininds, 
chantress

from a human en- 
to the realm of the 

little beings, — the

licity seekers and they are in- 
deed well repaid!

So it. vvould seem that into 
the seemingly commercialized, 
materially atrophied minds, a 
bit of the now aerid skimmed 
mile of human kindness oc- 
casionally drips during Christ
mas and over one comes the 
soupcon that perhaps, after 
all, it is fiot in vain.

MERRY CHRISTMAS!

The Ox openeth vvide the Doore, 
And from the Snovve he calls ber inne, 
And he hath seen her smile therefor, 
Our Ladye vvithout Sinne.
Novv soon from iSleep
A Starre shall leap,
And soone arrive both King and Hinde: 

Amen, Amen:
Bur O, the Place co’ I būt finde!
The Ox hath hush’d his voyce and bent 
Trevvc eyes of Pitty ore the Movv, 
And on his lovelie Neck, forspent, 
The Blessed layes her Brbvve. ’ 
Around her feet
Fu 11 \Varme and Svveete
Uis bovverie Breath doth meeklie dvvell:

Amen, Amen:
Būt sore am I vvith Vaine Travel!
The Ox is host in Judah stall
And Host of more than on'elie one.
For close she gathereth vvithal 
Our Lorde her littel Sonne. 
Gland Hinde and King 
Their Gyfte may bring,
Būt vvo’d to-night my Teares vvere there,

• Amen, Amen:
Betvveen her Bosom and His hayre!

Louise Imogen Guiney.z
HORA CHRISTI

Svveet is the time for joyous folk 
Of gifts and minstrelsy;

Yet I, O lovvly-hearted One, 
Crave būt Thy company.

On lones-ome road, beset tvith dread, 
My questing lies afar.

I have no light, save in the east 
The gleaming of Thy star.

In cloistered aisles they keep to-day
They feast, O living Lord!

With pomp of banner, pride of song, 
And stately sounding word.

Mute stand th6 kings of povver and pkice, 
While priests of holy mind

Dispense Thy blessed heritage 
Of peace to all mankind.

I knovv a spot vvhere budless tvvigs 
Are bare above the snow,

And vvhere svveet vvinter-loving birds
Flit softly to and fro;

There vvith the sun for altar-fire,
The earth for kneeling-place,

The gentie air for chorister, 
Will I adore Thy face.

Ijoud, underneath the great blue sky, 
My heart shall paean sing,

The gold and niyrrh of meekest love
Mine only offering.

Bliss of Thy birth shall quicken me;
, And for Thy pain and dole

Tears are būt vain, so vvill keep 
The silence of the soul.

Alice Brovvn.

WINTER SLEEP

I knovv it mušt be vvintęr (though I sleep) —
I knovv it mušt be vvinter, for I dream
I dip my bare feet in thetrunning stream,
And flovvers are many, and the grass grovvs deep.
I knovv I mušt be old (hovv age deceives!)
I knovv I mušt be old, for, all unseen,
My heart grovvs young, as autumn fields grow green, 
When late rains patter on the falling sheaves.

I knovv I mušt be tired (and tired souls err)—
I knovv I mušt be tired, for all my soul 
To deed of daring beats a glad, faint roll, 
As storms the riven pine to music stir.

1 knovv I mušt be dying (Death draws near)-—
I knovv I mušt be dying, for I crave
Life—life, strong life, and tlrink not of the grave, 
And turf-bound silence, in the frosty year.

- Edith M. Thomas.

AS CHRISTMAS IS A HEARTFELT FESTIVAL 
OF HUMAN FRIENDLINESS, THE STAFF OF 
THE STUDENTS’ CORNER SEND TO ALL ITS 
READERS A FRIENDLY W0RD OF GREETING 
FOR THE CHRISTMAS SEASON AND THE 
NEW YEAR.

NEWS AND 
NONSENSE

< ■ ■_______________________/
By VViiliam Mack, Jr.

The big mecting of the year 
is over and so are old vvor- 
ries of our ex-officers7~Th«y’ve 
got nevv ones novv.

■ # ♦ ♦ X

Take Jay (Julius Rakštis) 
for instance. His editorial 
vvorries are novv vvished on our 
ex-secretary Miss F. Sadovvskas.

Ijc >)c *

Būt though Jay is no longer 
our Editor, vve could’nt let him 
go that easy sy> vve elected him 
President.

« ❖ t

Uis opposing candidate came 
in strong and vve had to vote 
tvvice to give him the chair.

* ♦ *
No, he didn’t pass out any 

cigars, did he girls?
♦ « ♦

And Norbert Tumavich, our 
future politician is Vice-Presi- 
dent now. s

* fjt *

Miss Sadowskas vvas changed 
from Secretary to Editor, būt 
her old duties remain in the 
family. Her sister Lucille 
vvas elected Secretary.

♦ ♦
And m y tolerent reader, I 

vvill ask -for just another 
moment of your patience before 
I say Amen, to say a thing or 
tvvo about your club. Those of 
you vvho read our “CORNER” 
arę iflterested in» us~or you 
vvouldn’t be reading this novv. 
The progress of our little 
organization is something 
vvhich should interest all Lith- 
uanians. The majority of our 
members are college students 
EARNING their vvay vvith no 
one to hand it to them all tied 
up vvith a pink ribbon. Some of 
them tave completed their 
courses and have assumed the 
duties of their professoin and 
their accomplishments SO FAR 
are a credit to the Lithuanians 
of America. We are proud of 
thėm and you too as Lith
uanians, should be proud of 
them. (Open your chest and 
throvv out the vvindovv).

Here you have the future 
successful Lithuanian Doctors, 
Lavvyers, Business men and 
vvomen— if their progress does 
not interest you, don’t tell 
anyone you are a Lithuanian, 
—vve don’t vvant it knovvn. If 
it does interest you then it is 
not necessary to ask you for. 
moral support. Start the Nevv 
Year right by joining our 
organization if you are eligible. 
If you are not and you have 
friends who are and have not 
heard of us, do them a favor 
by bringing our “CORNER” to 
their attention.

And that is all for this year, 
thank you and Amen-Amen.

—Wm, Mack, Jr.
P. S. The second “AMEN” 

vvas to save you the trouble.

A PARTING GUEST

WHAT delightful hosts are they—
Life and Love!

Lingeringly I turn away,
This late hour, yet glad enough

They have not vvitheld from me
Their high hospitality.

So, vvith face lit with delight
And all gratitude, I stay
Yet to press their hands and say, 

“Thanks.—JSo fine a time! Good night.”
James Whitcomb Riley.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

taipjau yra iš Brighton Purk— 
Charles Hemak, 17 m., 2454 
W. 46 PI., Leo Stone, 19 m., 
4333 So. Tai man Avė. Ir bro
liai John 
4258 So.

ir Tony Alberts, 
Western Avė.

i

taigi priešGruodžio 30 d., 
pat Naujus Metus, j vyks Stru- 
milo svetainėj antros ristynės. 
Risis geri ristikai. Kiek vėliau 
bus pranešti ir jų vardai. —N.

KHmjo, Odos, chroniškas kurie tur-

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų'

Specialis Išpardavimas 
ŽAISLAI! INDAI!

MES TURIME JŲ VISOKIOS RŲSIESI
Atsilankykit į musų krautuvę ir pamatykit speciali 
išpardavimų prieš Kalėdas. Musų tavorų kainos yra 
pigesnės negu kur kitur bile kokios rųšies hardware. 
Mes užlaikome indų, dratų, ir importuotų indų. 
Taipgi mes turime dovanas tinkamas dėl Kalėdų. 
Pabandykit pas mus pirkti*, pamatysit, kad busit už
ganėdinti.

KRASNY'S HARDWARE STORE
1719 West 47th Street

Mes Dastatome Phone Boulevard 3306

Reikalaus kartuvių vai 
ko užmušėjui

Apiplėšė aptieką
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Trys plėšikai užpuolė Sil- 
berman aptieką 200 E. 58th 

Crowe sako, kad St., suvarė Silbermaną, jo pa
kartuvių dėl II. čią ir klerką į rūsį, kur vienas 

m., kuris prisipa- plėšikų pasiliko sargybai, o ki- 
6 m. vaiką Wal-'ti du ėmė plėšti aptieką ir ap- 
Jei esą jis nebus tiekoj esančią pašto stotį. Vie- 

nebeverta dau-'nas paskui kito įėjo penki kos- 
kartuvių. meriai, bet jie taipjau tapo api- 

Croar- plėšti ir suvaryti į rūsį. Plė- 
daugiau kaip

fftftutffttfttfff

KALĖDOS JAU VISAI NETOLI .dffi
Pirkite dovanas seniausioj, per daugelį 
metų žinomoj auksinių dalykų krautuvėj. 
Čia .Jus rasite didžiausią pasirinkimą ir 
garantuotas prekes už kurias mes visada 
atsakome. — Musų kainos žemesnės kaip 
kitų. Todėl pas mus pasirinkę Kalėdų do
vanas tikrai turėsite linksmas Kalėdas.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted Street Chicago, Illinois

Prokuroras 
jis reikalaus 
Croarkin, 26 
žino nužudęs 
ter Schmith. 
pakartas, tai
giau ir reikalauti 
Psichiatrų tvirtinimu, 
kin yra pilnai sveikas protiniai šikai išsinešė 
ir papildė žmogžudybę gerai $1,000.
žinodamas ką daro ir be jokios j Kelioms minutėms vėliau tie
Ipriežasties, taip kad jokių pa- patys plėšikai užpuolė čevery- 
Įteisinančių aplinkybių tai kų sankrovą prie 6445 So. Hal- 
žmogžudystei nesą. *sted St., kur jie atėmė $63.

Croarkin pilnai prisipažino Manažeris Skidelski bandė plė- 
iprie žmogžudystės. Prisipažino, šikus vytis, bet jie paleidę į jį 
kad jis piimiau vaiką išgėdino, kelis šuvius pabėgo, nežiūrint 
o paskui jį nuviliojo į antrą au-‘didelio toj apielinkėj žmonių 
gštą daržinės ir ten jį užmušė susigrūdimo, 
kuju, kad jis negalėtų pasakyti 
savo tėvams, nes jis jau buvo 
papuolęs dėl mažos mergaitės 
ir jam 'buvo pasakyta, fyld jei 
dar kartą jis tai padarys, tai 
bus pasiųstas kalėjimam Bijo
damasis kalėjimo jis ir nužudė 
vaiką. • Bet manydamas, kad 
vaikas gal dar tebėra gyvas, 
jis pasisakė kunigams, kurie
nuvykę daržinėn ištikrųjų ra- tylėti ir uždare į drabužių 
do vaiką dar gyvą, bet jo gal- (klozetą, o pats susirinkęs kiek 
va buvo taip sudaužyta, kad drabužių ir brangmenis pabėgo, 
vaikas neužilgo pasimirė ligo.Tik už 10 minučių po plėšiko 
nineJ* 'pabėgimo duktė įstengė prisi-

Croarkin gerai mokinosi mo- šaukti tgvus> kurie ja ig kl()ze.
kykloje, tečiaus be jokių ypa- t() paiiUOsav0.

Apipiešė namus

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 dienų, 1926, 70 metų, o šioj 
šalyje 30 metų. Dabar randasi 
669 W. 14th St., pas Juozapų 
Rašinski.

I^aidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 23 dieną, 8 valu ryto 
iš namų j Apveizdos Dievo baž
nyčią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Marijona it* Juozas Rasinskiai

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

Dr. j, W. Reaudstte
VIRAU) ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki IV. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Mafuhall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL *464

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 w, 23 r d Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

niano
užga-

daug skausmų ir ligų
Čia yra tikra linksmybė dėl senų 

žmonių* ir dėl tų kurie turi vidutinį 
amžių, kurie jaučiasi nuvargę ir pa
ilsę su šiuo gyveniniu.

Tūkstančiai žmonių vartoja gyduo
les kurios vadinasi Nuga-Tone ir ra
portuoja, kad jie gauna puikią pa- 
gelbą j keletą dienų. Kodėl? Todėl, 
kad taj yra gyduolės kurios budavo- 
ja kraują, nervus, muskulus ir gene- 
ralj sistemą. Jos suteikia puikų ape
titą, stimuliuoja kepenis, inkstus ir 
priverčia vidurius veikti reguliariai. 
Jos yra geros nuo nevirškinimo, krau
jo nubčgimo, galvos skaudėjimo, už
kietėjimo vidurių, apsivėlusio liežu
vio, negardaus skonio burnoje, nuola
tinės iritacijos, prasto miego ir nu
vargusio sustyrusio jautimo iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė 
jums jų, eikite pas savo aptiekorių 
ir nusipirkite butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos yra biednų žmonių 
gyduolės, nes jus galite gauti už $1.00 
visam mėnesiui. Jos yra malonios 
vartoti. Pabandykite jas keletą die
nų; jus nieko nepralaimėsite, nes jos 
turi užganėdinti jus arba aptiekorius 
maloniai grąžins jums pinigus. Tuo 
budu jos yra parduodamos. Žiūrėki
te garantiją ant kiekvieno pakelio.

Rekomenduojamoj, pjarantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko
rius.

CHARLES K. KINDER
WATCHMAKER & JEWELER

Geriausia vieta yra pirkti laikrodėlius, deiman
tus ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms 
dėl savo mylimu draugu, ši lietuvio krautuvė 
suteiks geriausj patarnavimą. Taisyme laikrodė
lių esmi turintis daug rietą’ patyrimo. Neuž
mirškite antrašo, kad prie pirmiausio reikalo 
galėtum lengvai atrasti.

2422 West 47th St. Tel. Lafayette 9760

tingų didesnių gabumų, bet ki
lęs iš pasiturinčių tėvų, vedė 
tuščią pasiturinčio žmogaus 
gyvenimą, kuriam niekas dau
giau nerupi, kaip smaguriavi
mas ir “linksmumas” ir tam 
“linksmumui” prasimano įvai
riausių dalykų, kurių sveiko 
proto žmogui niekad ir neatei
tų į galvą. Prieš metus laiko 

‘jis likęs sadistas ir kaip pats 
prisipažino, jau yra užpuolęs 
tris mažas ‘ ‘Mergaites ir pen
kis berniukus.
Kadangi manoma, 

kin gali kalėjime 
bandyti nusižudyti, 
jo kameros stovi 
sargyba.

kad Croar- 
budamas 
tai prie 

padidinta

Kuomet visa šeimyna vaka
rieniavo, plėšikas įsigavo į an
trą augštą Oscar F. Landhy na
mų 1421 Norwood Avė. Viena 
jo dukterų, Eleanor, 24 m., už
lipo į antrą augštą ir rado plė
šiką, bet jis revolveriu priv^r-

ROSELANDE RENGIAMA 
ANTROS RISTYNĖS

Gruodžio 15 d. įvyko pirmos 
Boselande ristynės. Vieta — 
Strumilų svetainė. Ritosi ke
turios poros. Laimėjo “Jauna
sis Rilius”, Mingela ir Bance- 
vičius. Ritosi lAipgi Augimas 
su “dėde” NorlAim. Išėjo lygio
mis: kaip vienas, taip ir ant
ras laimėjo po vieną susikirti
ma. Freimontas nenas

ONA BARG1LIENĖ 
Po tėvais Kardokaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 20 dienų, 8:00 valan
dų ryto, 1926 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus; gimusi Suvalkų 
Red y bos, Kalvarijos Apskričio, 
Kalvarijos Parapijos, Susnikų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 21 
metus, paliko dideliame nuliū
dime vyrų Adomų, dukterj Mar- 
garietų, seserį Magdaleną Mat- 
jošaitienę, brolį Juozapų ir gi
mines, o Lietuvoj tėvus, seseris 
ir brolius. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1313 So. 48th Ct„ Cicero

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 23 dienų, 8:00 valandų 
ryto iš namų j Šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingas pamaldos už ve
lionės sielų, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.
,Visi A. A. Onos Bargilienės, 

giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų irat- 
sisvejkiąixi)ų.? „

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo, Brolis 
ir Giminės

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

J.F.RADZIUS
PigiaHsiaą Lietavia 

Graboriaa Chicagojc
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•tis.

OFISAS: 
668 W. !8th SL 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

DR, VAITU SH 
OPTOMETR1STAS

S AKIU SPECIALISTAS

Tel. Boulevard 4139

A. ALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, IB.

LIET
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudaipą akių karštį, atitaiso 
kleivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO v
Pritaikime akinių dėl visokių akių

“NAUJOJI 
jimo 

“NAUJOJI 
vaus 

“NAUJOJI

METINES SUKAKTUVES

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambuiansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik-
: .. .

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

Suėmė netikru čekių 
mainytojus

Visi susipratę darbininkai ir darbo inteligentai SKAITO
Lietuvos Socialdemokratų kovos organą

‘Naująją Gadynę”
NAUJOJI GADYNE” rašo įvairiais socializmo teorijos ir praktikos 

klausimais ir nušviečia socialistinėj dvasioj svarbesniuosius 
IJetuvos ir užsienių ūkio, politikos, kultūros ir darbininkų ju
dėjimo klausimus.

GADYNE” teikia plačių informacijų iš darbininkų judS- 
Lietuvoje ir užsieny.
GADYNĖ“ duoda eilių, apysakų, vaizdelių ir kitų leng- 
skaitymo dalykų ir kritikos straipsnių.
GADYNE” deda politinio gyvenimo ir darbininkų kovos

apžvalgas.
“NAUJOJI GADYNĖ” karts nuo karto duoda turiningą moksleivių 

žaizdrininkų priedą “žaizdras”.
"NAUJOJI GADYNĖ” išeina kas mėnuo, kiekvieno mėnesio pra

džioje 32 ir 48 psl. didumo.
“NAUJOJI GADYNĖ” metiniams prenumeratoriams duoda 2, o pus

metiniams 1 knygą dovanų.
“NAUJOJI GADYNĖ” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražia

me popiery po vieną atvaizdą žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų fotografiją.

“NAUJOJI GADYNE” kainuoja metams 10 litų, pusei metų 6 litai, 
3 mėn. — 3 lit., 1 mėn. — 1 Tit. Amerikoje kaina metams 
2 doleriai.

UŽSAKYKIT GIMINĖMS IR PATYS UŽSIS.AKYK1T
Adresas:

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei

Keturi vaikinai ir viena mer
gina liko suimti už netikrų 
čekių mainymą. Jie išmainė už 
kelis tūkstančius dolerių netik- 
rų čekių pietinės miesto dalies 
sankrovose. Č.kiai buvo išrašy
ti Armour and Co. vardu. Vie
nas jaunuolių prisipažino, kad 
jie įsigavo į Armour and Co. 
spaustuvę, kur jie pasivogė 
100 čekių, kuriuos pripildę pa
siuntė merginą tuo> čekius 
mainyti, manydami, kad mer
gina gali lengviau gauti pasi
tikėjimą, negu jie. Suimtoji 
'mergina Mae Kerch, 18 m., 
(5702 South Park Avė., prisipa
žino, kad jau pirmiau buvo su- 
limta už panašius dalykus ir jai 
reikėjo pinigų jos bondsmanui. 
Tarp suimtųjų yra ir jos mei
lužis Robert Butlas, 19 m., 
4253 So. Western Avė., šaikos 
vadas. Kiti- keturi suimtieji
-,r . - --------- - - rr ------------- --------------- - -•*-

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago

BILLY’SIUNCLE

so high up

MOLU UJE

LOŠT!
1 BtTGUfc A. A S15N OU A

MILUOS t>OLLA^Si

TUĄV OTHEP.

šiandien sukako lygiai vieni metai kaip persiskyrė su šiuo pa
sauliu musų 
Gruodžio 24,

mes šviesios žvaigždės, kuri švietė musų akyse ir linksmino musų t f » I
širdis; spaudžia jumis šalta žemele, o musų širdis nuliūdimas spau
džia graudingas ašaras; lai būna jums lengva ilsėtis brangus musų 

vyras ir tėveli. Kaip mirtis yra žiauri ir negailestinga, atėmė iš mu
sų vyrą ir tėvelį meilingą, paguldė kapuose šaltojoj žemelėj, tenai kur 
jis miega amžinoj lovelėj. Tegul būna lengva jums tenai gulėti, o mu
sų širdis nubudime nenustos liūdėti. 1 *

vyras ir tėvelis ALEKSANDRAS URBONAS. Mirė 
19'25, tapo palaidotas šv. Kazimiero kapinėse. Netekę

Pamaldos atsibus Gruodžio 23,. 8 vai. ryto, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios Bažnyčioj.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus širdingai kviečiame daly- • 
/

vauti šiose pamaldose.

Sveikata Brangiausias 
Turtas

Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 
geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
ve kokį nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterį, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per VVashington, 
D. C. Galima gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter
616 W. 31st

Chicago, 
Boulevard

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

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka-
io. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dienų

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phone Commodore 9307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Ave^
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061
✓

Nuliūdusį šeimyna URBONU

Mfg. Co.
Street 
III.
7351

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitus ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

LIETUVON 
užrašykite* savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.
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PA I ARIMAS V AN- liouiv'B
DENS VARTOTO- LI8IUliiU Iu-nHIOSDi

JAMS KURIE TU- -------------
rimyterius $jan{jie svarbus masinis

Naujas patvarkymas linkui 
vartojimo vandens iš Seplem- 
ber 1, F925^kuris paleidžia įves
ti į namus vandens myterius j 
visus savastis mieste, dabar jau 
yra veikiama.

Delei išvengimo bareikalin- 
go skupėjimo arba čėdijimo 
vartojime vandens, tas patvar
kymas daleidžia, kad butų mi
nimum uždėta kaina dėl tų na
mų, kurie įsiveda myterius ir 
ta minimum kaina turėtų būti. 
15 nuošimčių mažesnė, negu 
prieš myterių įvedimą.

South Cliicago ir llegevvisch 
jau yra įvesti mvteriai šįmet. 
Tūkstančiai myterių įvestų 
šiuose distriktuose pačioje* pra
džioje metų, parodo, nuo ge
gužio iki lapkričio, kad didelė 
dauguma šeimynų vartoja daug 
mažiau vandens, negu kad jiems 
yra skirta už minimum kainas, 
už kurį jie turės užmokėti vis- 
vien. Faktiškai, daugelis namų 
gali vaitoti šešis ar aštuonis 
sykius daugiau vandens kaip 
jie kad dabar suvartoja ir jiems 
už tai nereikės daugiau mokė
ti, negu kad jiems dabar yra 
kainuojama, kaip yra pasaky
ta, 15 nuošimčių mažiau, negu 
kad reikėdavo mokėti pirmiau.

Tas yra, be abejonės tiesa, 
praktiškai visuose atsitikimuo
se, kuomet yra paipų prakiiiri- 
mai ir bereikalingas vandens 
eikvojimas sustabdytas.

Jei vanduo bereikalingai yra 
eikvojamas ir bėgimas nesulai
kytas, įnyteiMi užregfstruoja 
šitą bėgimą. Jeę būtinai reika
lingas vanduo yra suvartoja
mas sykiu su tokiais prakiurt
omis ir viršija minimum kai
nas. tokiame atsitikime reikia 
užmokėti. i

šešiolikoje vietų buvo dary
tas bandymas vandens myterių 
ofise ir myteriai parodė, kad 
nuo gegužio iki lapkričio už 
vandens išvartojimą visose vie
tose reikėjo užmokėti tik $56.16 
j metus, o patvarkymai paro
do, kad už vandenį tuose vie
tose reikės
O pagal seną kainą už tas vi
sas vietas reikėtų užmokėti 
$147.74.

Pagal šitą patvarkymą tie 
visi namai gali vartoti antra- 
tiek vandens. Ir už tą antratiek 
vartojimą nereikia ekstra mo
kėti.

lodei žiūrėkit, kad jūsų van
dens paipos butų užtaisytos. 
Nevartekit vandens bereikalin
gai. Vartokit vandens kiek 
jums paprastai reikia ir 
pamatysit, kad už vandenį 
kės mažiau mokėti, negu 
jus mokėjote pirmiau.

milingas Lietuviu 
Auditorijoj

t

užmokėti $106.23.

tik 
jų* 
rei- 
kad

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

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Bus svarstoma dabartinė 
vos padėtis

Lietu-

šiandie vakare tikrosios de
mokratijos pritarėjai Chicagos 
lietuviai renkasi Lietuviui Au
ditorijoj pasitarti labai svarbiu 
reikalu — apie įvykusį per
vartą Lietuvoj, kurį surengė 
klerikalai išvien su fašistais, 
apie susidariusią dėl to pervar
tų padėtį ir kas iš to gali išei
ti, taipgi ką turi daryti šitokioj 
valandoj amerikiečiai lietuviai.

Visi kviečiami į mitingą atsi
lankyti.

OLK. Vytauto Benas

buvo 
visais 
s ir

Gruodžio 14 d., p. .L Savic
ko svetainėj DLK. Vytauto Be
nas laikė savo priešmetinį su
sirinkimą. J beną įstojo trys 
nauji nariai: .Joseph Kuruca ir 
John Varnis, geri trambonis- 
tai ir Viktoras Ambrozaitis, 
vienus iš geriausių bugnistų. 
Tolinus sekė raportai. Nuo Liet. 
Auditorijos raportas buvo ne
vykęs, tad liko atmestas-. Kon
certo raportas taipgi nebuvo 
pilnas, nes ne visi pridavė pi
nigus už serijas. Visgi 
aišku, kad koncertas 
žvilgsniais yra pasisel 
duos apie $150 pelno.

Liko nutarta gavėnioj sureng
ti kitą koncertą. Komisijon 
koncertą rengti įėjo J. Balakas, 
A. Budris ir Zenonas Noreika.

Sekamiems metams išrinkta 
valdybom pirmininkas A. Rup- 
šis, vice-pirm. J. Balakas, prot. 
rast. J. Keturakis, fin. rast. A. 
Naudužas, kasierium J. Baičis, 
kasos globėjai J. Mučis ir Z. 
Noreika, maršalka J. Rakaus
kas, Liet. Auditorijos atstovas 
Charles Kinderis, lįoresponden- 
tas A. Staneviče. Organu atei
nantiems metams pasirinko 
“Naujienas”. J. Balakas nuo ly
dery stės atsisakė, tad buvo 
kreiptasi į p. J. Keturakį, kuris 
kad ir nenoromis, bet apsiėmė 
būti lideriu. Kasori tą vakarą 
įplaukė $8. —Beno Koresp.

Lietuvių Liuosybės Namo 
B-vės priešmetinis susirinkimas 
Įvyko gruoJAio 15 d. Susirinki- 
mns buvo svarbus, bet šerinin- 
ką nedaug tesusirinko, 0 ir su
sirinkime buvo vartojama keis
ta taktika: vos tik vienas, ki
tas pasakė keletą žodžių tuoj 
uždaroma diskusijos, nežiūrint 
kiek butų užsiregistravusių kal
bėti.

Raportai direktorių ir sekre
toriaus finansinis raportas pri
imti vienbalsiai.

Buvo skaitytas laiškas Lie
tuvių Raudonos Rožės Kliubo. 
Laiške raginama, kad renkant 
direktorius butų balsuojama 
nuo šėrų. Laišką perskaičius ki
lo karštos diskusijos. Senjeji 

i šėrininkai ir turintys daugiau 
šėrų rėmė balsavimą nuo šėrų, 
o jaunesnieji šėrininkai ir ma
žiau šėrų turintys stojo už bal
savimą nuo galvų. F. Lukoše
vičius, turintis 10 šėrų ir taip
jau atstovaujantis Lietuvių 
Raudonos Rožės Kliubą, turintį 
40 šėrų pasakė šitaip: “Drau
gai šėrininkai, ko mums reikia 
bijoti nuo šėrų balsuoti? Mes 
visi pirkime po daugiaus šėrų 
ir nebūkime su vienu šėru per 
kokius 4 ar 5 metus. Nenorėki
me kitus apgaudinėti, tai nebus 
jokios baimės ir piktumo.” Tas 
pasakymas priešingąjai pusei 
labai nepatiko. Bet balsuojant 
palikta po senovei — balsavi
mą nuų galvų. Mat tie “prog
resyviai” visus kapitalistus, di
delius ir mažus biznierius, ku
nigus ir net kunigų gaspadines 
keikia, bet kaip tik susikuria 
kokia bendrovė, kur paprastie
ji žmonės nori turėti nuosavią 
svetainę, tai tie 
visuomet būna 
gaspadoriais tai 
miausi, kad kitų
bus. gulėjus pasinaudoti.

Išrinkus direktorius buvo pa
keltas klausimas apie sukėli
mą daugiau pinigų. Bet tie 
smarkuoliai čia jokio smarku
mo nebeparodė, 
teisintis 
neturį

“prograsyviai” 
paskiausi, bet 
nori būti pir-

bbt tiibj ėmė 
ir dejuoti, kad pinigų 

ir daugiau šėrų pirkti 
—Susirinkime Buvęs.

ciceriečiai laukia Kalė-

KIMBALL
Grojikliai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medulius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus) 

Už Balso Tobulumą, Tvir
ta ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus paki
lę vir8q matote Šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yrą geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Tbus Honored” (Vienin- 
tfilis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus. / A

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Strec 

4177-83 Archer Avenue

Visi
dų ir tai labai Unksmių. O (ai 
todėl, kad jau daug metų čia 
gyvuojantis Lietuvių Haudo- 
nos Rožes Paš. Kliubas rengia 
linksmą “Christmas Party” ir 
šokius gruodžio 25 d., Lietuvių 
Li uosybes svetainėj. Ta “par
ty’’ bus ypatinga, nes ji ne dėl 
biznio rengiama, o tik pasi
linksminimui pačių kliubiečių 
ir jų draugų-ių. Kiekvienas 
Kliubo narys gauna po I tikie
tus, kurių 3 gali atiduoti sa
vo drauganis-ėms, o sau pasi
likti vieną. Tai iš tikrųjų links
ma ir draugiška dovana.

Kliubietis.

Bridgeportas
“Sulauktuvės

Pirmadieny bevaikščiodamas 
3U reikalais po Bridgeportą nu
sitariau užeiti pas savo seną, 
dar iš Lietuvos, kaimyną. Ma
no kaimynas gyvena netoli 
“stock yardų” ir turi kokią tai 
krautuvėlę, kurioj yra keli sal
dainiai ir pustuzinis kokių tai 
kenų. Nuo 33 ir Halsted gat
vių reikėjo eiti kokias 20 mi
nučių.

Atėjus krautuvėlėn pasitiko 
mane linksmai kaiminka ir ėmė 
sveikinti. Viduje gi girdėjosi 
“chorai” ir tai rfana prikimu
sių balsų: “Išgėriau septynias, 
dar išgersiu devynias”. Tuoj ir 
manp pakvietė prisidėti prie to 
“choro”. Bet atsisakiau, sa
kau, nežinau kur pakliuvau, 
j krikštynas ar šiaip kokį po-

—Čia nėra jokios krikštynos, 
o tik sulauktuvės, — atsako 
man kaiminė.

—Kokios 
klausiu, — 
atvažiavo?

O, ne,
“disčardž”.

sulauktu vės, 
ar kas iš Lietuvos

tik Martynas gavo

Kokį “disčardž”?
Ogi burdingierius nestojo 

į kortų, o kitų kaltintojų ne
buvo, lai Martynas ir paliko 
fri.

—O...— sakau, —• o dėl ko 
jum reikčjo būti teisme?

—O tai mat dėl to “Draugo“. 
Mat subatoj redaktorius atnešė 
“Draugą“ kaip ir kožną dieną 
kad atneša. Ir padėjęs ant sta
lo sako mano vyrui: “žiūrėk, 
Lietuvoj bolševikų valdžia nu
versta. Dabar katalikai vėl val
dys Lietuvą.“

Ar tamstoms pats redak
torius neša “Draugą“.

- Tur butines musų burdin
gierius jį taip vadina. Mano vy
ras gi iš džiaugsmo, kad be
dievių neLi'biig, tuoj išgėrė ke
lias, o vakare ir burdingieriui 
užpundino. O burdingierius 
toks neperkalbamas, ginčijas ir 
gana, kad katalikiška valdžia 
ilgai Lietuvoj negyvuos. Iš to 
ir kilo muštynės. Paskui atva
žiavo patrolka ir mano Marty
ną sureštino. Dabar gi jis su- 
gryžo iš steišino fri, disčardž, 
nes burdingierius* nestojo į kor
tą. lai dabar ir linksminamės. 
Eikš ir tu išgersi kokią bur-

Padėkavojau, bet eiti nėjau, 
nes nenorėjau, kad ir man pri- 
seitu su “Draugu” ir “steiši-
nu” pasimatyti,.

, Japu-Jahnis.

P-ia Karbauskienė panai
kino bylą prieš Naujienas

ir neteisingas.

Apie pabaigą vasario mėn., 
1925 metų, Naujienos per ne
apsižiūrėjimą įdėjo korespon
denciją, kurioje buvo aprašyta 
byla, iškilusi tarp kun. Bpbal 
ir Onos Karbauskienės su kun. 
SC Linkum. Korespondentas, 
paduodamas tą žinią, prikergė 
tulos moters pasakojimą apie 
ponios Karbauskienės santikius 
su minėtais kunigais. Pasakoji
mas vėliaus pasirodė esąs pa
remtas plėtkaį
Ponia Karbauskienė,) supykusi 
užtai ant Naujįenų, vieton rei
kalauti jilėtkų atšaukinu), pa
traukė Naujienas teisman.

Reikia pabrėžti, kad Naujie
nų redaktoriai ir vedėjai netu
ri nė mažiausio palinkimo ką 
nors šmeižti ar net aprašinėti 
asmeninius žmonių gyvenimo 
reikalus prieš tų žmonių norą 
ir iš- blogosios pusės. Bet ka
dangi Naujienos dalinai turi 
remtis ant žinių, priduodamų 
per korespondentus, retkarčiais 
įsibrauja nemalonių pastabų ir, 
kartais, plėtkų. Mes taipgi ži- 
MOine, kad įr musų korespon
dentai nėra piėlkhiinkai ir sten
giasi paduoti tik tiesą, bet ne 
visi ir ne visuomet sugeba at
skirti tiesos nuo plėtkų.

Taigi Naujienų vedėjai jaus
dami, kad ponia Karbauskienė 
bereikalingai buvo įžeista, pa
siūlė jai taiką ir taika įvyko: 
ponios Karbauskienė^ byla prieš 
Naujienas liko pandikinta.

J. šmotelis.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU švogerio F. Liudo. 

Pirmiau gyveno Chicago, III. Pas
kui išvažiavo į mainas. Meldžiu at
sišaukti jo paties arba jį žinanti 
praneškit jo adresą, nes turiu la
bai svarbų reikalą. K. Telnekas, 
432 E. 152 and Halsted Street,

HARVEY, ILL.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris geram 

bizniui. Pinigų reikalinga visai ma
žai. Biznis įrengtas pirmos klesos, 
2 flatų rooming house ir studio 
fotografo. Namas ir studija naujai 
ir puikiai ištaisyti. Fotografijos dar
bas* geriausios rūšies, tik su $2000 
gausi Vj biznio; įplaukų tik iš na
mo $500 ant mėnesio, o ir studija 
skyrium. Kai kada (r daugiau.

2953 S. Michigan avė.
Tel. Calumet 0337

SIULYMAIKAMBARIŲ
NUOMON «pora kambarių, su vi

sais parankamais, yra karštas van
duo, garu šildomi, su avlgiu ar be; 
delei vaikinų arba merginų.

šaukit
Tel. Lafayette 2033 
Lnuise Stanish

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT romios krautuvė ir 4 pag. 

kamb. labai pelningoj geroj vietoj, 
tinka dėl soft drink parloro arba 
grosernei ir bučernei. 4129 South 
Marshfleld avė.

Klausk navininko
5532 S. Albuny nve.

JĮESKO DARBO
IEŠKAU darbo prie garažo. 

Turiu 3 metų patyrimą.
6601 S. Marshfield avė.

1 flatas
Tel. Hemlock 5993

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka, mokanti 
pora kalbų. Patsv Gilinta, 551 W. 
14th PI.

REIKIA DARBININKŲ 7
VYRŲ

DUOSIU butą ir pilną užlaiky
mą moksleiviui, kuris Muosą nuo 
mokslo laiką galėtų man pagelbėti 
prie biznio. 1845 W. 17 St.

PARDAVIMUI
Kas Norit Biznio Už Pus

dykį? Čia Yra Didžiausi 
Dovana Kalėdoms

Nereikės šapoj dirbti, bu
sit ant savęs bosu. Pardavi
mui kampinė bučemė su 
^roseriu, Bridgeporte, lietu
vių kolonijoj, tirštai žmonių 
apgyventa. Yra geriaiisi ra
kandai, didelis aisbaksis, 5 
barai, 2 marmuriniai, cash 
registeris, 3 svarstyklės 
(skelos), 2 showkęisai, 2 mė
sos bloksai ir kiti reikalingi 
dalykai prie bučemės. Dar 
yra daug šviežio stako, ly- 
sas ant 5 metų, rendos tik 
$60 į mėnesį su puikiais 4 
kambariais gyvenimui. Dar 
ir skiepas prie to priklauso.

Už viską kaina tik $1200, 
jeigu pirksit prieš Kalėdas. 
Priežastį pardavimo patir- 
sit ant vietoj. Mainininkų 
prašau neatsišaukti, čia yral 
cash pardavimas už pusdy
kį. Kas pirmas pamatys de
pozitą atsivežęs, tam bus 
parduota. Matykit savinin
ką.

J. NAMON
2418 W. Marquette Rd. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

GROJIKLIS pianas $700 ver
tės už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS.
6512 So. Halsted St.

SPECIALIS pasiulymps Kalėdoms 
kailinių kautų, seal trimuoti, $55. 
Southern MUskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokii) kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

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

PARDUOSIU savo $650 vertės gro- 
jiklj pianą, su benčiumi ir rolėmis 
už $100, cash $50 ir po $10 j mėne
si. 6136 So. Halsted St., 1 fl.

BARGENAS. Pardavimui karče
ma — Soft drink parlor, su lais- 
rfiu. Turiu parduoti greit, biznis 
geras. 4 kamb. gyvenimui ir vana. 
Priežastis pardavimo — nesutiki
mas su partneriu.

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

KANARKOS. Parduodu bunčių 
lietuviškų kanarkų. Garantuoti gie- 
doriai. Pigiau kaip kitur. 2031 W. 
19 St., pusė bloko west nuo Robey.

PRANEŠIM AŠ
Turiu daug visokių muzikų 

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

3404 S. Halsted st. 
Chiacgo, III.

PIANŲ BARGENAS
Vose & Sons pianą parduosi

me už $15, tiktai už palaikymą 
■Įsandėlyj. Galit jį pamatyti 1 11. 

1538 W. Chicago avė.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo grojiklį pianą 

už $195, kaip naujas. Galit jį pa
matyti Rapp’s Krautuvėj, 5130 So. 
Ashland avė.

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITES

f»A RF> A.V 1MU I >»nrl»«»rne lietuvių ' 2 iki 5 
apgyvento] aplelinktj. Darome la- | 
bai gerą biznį; parduodame, nes j
nusibodo būti. 6 gyvenimui kam
bariai, renda nebriuigi. Parduosi
me pigiai. ,

1H29 S. Halsted st.

NAMAI-ŽEME
PUIKIAUSI NAMAI

Jus niekur nerasit© geresnių namų 
kaip pas mus;

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
____3 no nletU.

2128 So. Halsted Street
. Pirmos lubos

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai-vųs n.eKur nerasite geresnių namų, ku ti darb gu mokea. 

kaip pas mus; jMS niekur negausite timRDarbą „Grandome. $20.00 ir $40 
engveaniM pirkimo .r mokėjimo są- mokamc besimokinant. Irgi mokina- 

lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro- me važinėti 
ga, kol dar ji laukia jūsų!

Nauji muro namai, 4-4 kambariai,
viskas moderniškai įrengta, prie ge-iri-------
riausios transportacijos, parsiduodrf) 1Kn- 
geromls sąlygomis — tik $1500.00 į 
jmokėjimu, o likusius kaip renda.

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

Taipgi turime bungalovv ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil- 
niausį pasirinkimą. Ateikit ir pama- 
tykit musų sąvastis!

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius

• Manager 
4336 So. Kcdzie Avenue 

Tel. Lafayette 8600

PARDAVIMUI mūrinis 2aukš- 
(ų po 4 kambarius namas; mau
dynė, elektra, beismentąs. 30 
pėdų lotas. Vieta 46 St !r Fran- 
cisco avė. Kaina $8,800. Savi
ninkas A. Michalo, 2545 W. 
69 St.

lotas V2 bloko į 
rytų pusėj nuo 

ša
kį-

PARDAVIMUI 
šiaurę nuo 55 St., 
A vers avė. Yra suros, vanduo, 
lytakiai, kaina $700, cash $150, 
tus,po $15 į mėnesį.

W. A. Burgess, 
4221 N. Francisco avė.

Phone Juniper 7930

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
inui namas su duonkepykla, bučer- 
nė ir kendžių krautuvė. 2241 South 
\Vhipple st.

tUJ

MORTGECIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

<

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 1 L —----------- *

Pirmi 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 Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

MOKYKLOS
—r

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, raSyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
•Seeley 1643

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

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

daugiaus. .
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

AUTO ENG1NEERING 
SCUOOL

W. Madiuon Street

ĮVAIRUS skelbimai
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

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

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4 J '

4155 Archer Avė. -
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosavelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, B«- 
kemių. M u » ų 

<f^^^specialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainor. 

Sostheima, 1912 So. State St.

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

BRIGHTON PARK
Godotina publika! John’s Barber Shop 
duoda gerinusį 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 daugelį rąetų 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 iS- 
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50
$82.50

Ir daugelis kitų gerų bargenų 
muši) didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
. Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

gerų bargenų


