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Chicagos Lietuviu Protestas
Masinis mitingas pasmer
kia Lietuvos smurtininkus

Voldemaras žada “amen 
kanizuoti" Lietuvą

mentinlų įrodymų, jogei jie 
planavę sukilimą kaip praeitą 
šeštadienį.

Reikalauja atsteigt demokrati
nę tvarką ir paleist suimtuosius

Ameiikįaniaavimas” prasidės 
pakeitimu konstitucijos ir 
panaikinimu proporcinės rin
kimų sistemos

Sovietai duoda amnestiją Nutarė valyti unijasMaskva susirupinus dėl 
pervartų Lietuvoj nuo komunistąbaltagvardiečiams

Mato pavojų Lietuvos nepri
klausomybei ; nesitiki, kad 
Smetonos valdžia pildys su
tartį su Rusija

MASKVA, XII. 22. — Cent- New Yorko unijų konferencijos 
komitetas. nutarimą rems Amerikos

voJ Darbo Federacija

KAUNAS, gruodžio 22. [Chi- 
Tribune koresp. Donald Day] 
— Antanas Smetona, datarti 
nis Lietuvos diktatorius, parei
škė, kad franeuziška parlamen
tinė sistema, kurią Lietuva bu- 

Smetonos-Voldemaro diktatūrą Lietuvoje. Susi- vus priėmus, ir kuria leidžiama 
* “ * * * ’ ” " neribotam politinių partijų

skaičiui dalyvauti rinkimuose, 
atstovais į Seimą išrenkant 
pagal 'kiekvienos partijos gautą 
balsų skaičių, Lietuvai pasiro
džius visai netikus. Jis todėl 
jiaskirsiąs tam tikrą komisiją 
Lietuvos konstitucijai peržiū
rėti ir pataisyti taip, kad ji 
duotų didesnės galios ir autori
teto respublikos prezidentui ii , Darysią finansų reviziją 
numatytų atstovai! jamesnę ir

Naujoji valdžia Savo progra- 
man deda svarbią Lietuvos fi
nansų reviziją. kadangi dėl 
blogo derliaus per dvejus me
tus ir dėl stokos rezervos pini
gų, iš kurių valstybė butų ga
lėjus teikti žemės ukiui ilga
laikės paskolos, kraštas per 
praeitus metus gyveno sunkų 
finansinį krizį.

Chicagros Lietuvio Auditorijoj vakaAjvyko 
masinis lietuvių mitingas protestui prieš Lietu
vos smurtininkus, ginkluota jėga nuvertusius tei
sėtą demokratinę valdžią ir įsteigusius fašistinę

rinkimas, kuriame dalyvavo pusantro tūkstančio 
žmonių, kaip vienu balsu priėmė sekamą rezoliu
ciją:

Lenkai ir bolševikai rengę su
kilimą Lietuvoj

Voldemaras sako, kad val
džia nustebint, kai buvę susek
ta, jogei Lietuvos revoliuciniu- 
kai buvę aprūpinami pinigais 
iš dviejų šaltinių. Buvus suim- 

| .« korespondencija, parodanti, (
’ kad tiek Lenkija tiek Rusija 

turėjusios Kaune savo agentus, 
dariusius pastangų nuversti 
valdžią. Lenkai nesigailėję di
delių sumų pinigų teroro vieš
patavimui išprovokuoti, idant 
dideli lenkų garnizonai, stovin-1 
tieji Vilniaus krašte, galėtų įsi-' 
veržti Lietuvon neva
kų sukilimui patrempti”, 
didesnių sensacijų busią 
ta aikštėn, kai po Kalėdų 
čių suimtieji agitatoriai 
pastatyti prieš- 
teismą.

bolševi- 
Dar 

iškel- 
šven- 
busią

kariuomenės

PROTESTAS PRIEŠ LIETUVOS 
SMURTININKUS

Kadangi šių metų gruodžio 17 d., besiren
giant Lietuvos visuomenei pagerbti Lietuvos pre
zidentų Kazj Grinių dėl jo 60-tų gimimo sukaktu
vių, ginkluota klerikalinių fašistų ir karininkų
gauja nakties metu užpuolė prezidentą, ministe- demokratiškesnę valdžios for- 
rius ir Seimų ir smurtu nuvertė teisėtą Lietuvos "1"’ 
valdžią; ‘

Kadangi tie krikščionių demokratų ir tauti
ninkų sukurstyti smurtininkai suėmė šimtus so-

Naujos Lietuvos valdžios politi
nis programas z

Prof. Augustinas Voldema- 
. . . _ , , ras, kurs šalia Smetonos yra

ciahstų, uždare laikraščius, sutrempė darbininkų popuiianškiausias [?!] žmo 
organizacijas, pasigrobė jų iždus ir pasiskelbė rus Lietuvoj, pasikalbėjime su 
save esant ‘‘nauja Lietuvos valdžia”; j Tribūne korespondentu, nubrie-

Kadangi jie įvedė krašte diktatūrą ir dabar iZ( '^uj08108 vajdžios politinį 
'programą. Voldemaras pasakė, 
kad anksti praeito penktadie
nio rytą padarytas putšas, ku
riuo krašto valdžia patekus į 
nacionalistų [tautininkų su kle
rikalais] rankas, esąs tik da
lis proceso Lietuvai amerika- 
nizuoti. [Daug Voldemaras ži
no Ameriką!]
Kredituoja Amerikos lietuvių 

įtaką
Pasak jo, milionas ar dau

giau gyvenančių Jungtinėse 
Valstijose lietuvių turj stiprios 

nuimtu, jwvi 010 0U01&UUUUIU0 iv* įtakos Lietuvps politikai. To- 
kalauja, kad tuojau butų sugrąžinta laisvė nekal- <lel’ ^ai nai'lona|lstl1 partijos 
tai suareštuotiems žmonėms, spaudai ir darbinin- ntj iš fl.ancuziškos parl‘men. 
kų organizacijoms ir atsteigta konstitucinė tvar-.tinės sistemos, kurią Lietuva 
ka Lietuvoje. Kol šitie reikalavimai nebus išpil- kartu su kitomis Pabaltijo vai
dyti, Amerikos lietuviai neduos jokios paramos stybėmis priėmusi 1920 metais, 

jos nutarusios paimti dalykus 
į savo -rankas ir suteikti kraš- 

, įtui darbingesnę valdžios formą.
Šitos rezoliucijos kopijos nutarta paskelbti, 

spaudoj ir taip pat pasiųsti Lietuvos pasiuntinv- 
bei Washingtone ir Smetonai, Voldemarui ir Stul- 
ginskui į Kauną.

Be to buvo nutarta ir pasiųsta į Kauną šito
kia trumpa kablegrama — •

PROTESTAS LIETUVOS 
UZURPATORIAMS:

“Chicagos lietuvių masinis mitingas griež- ^llteT.Lidaf4 
čiausiai protestuoja prieš fašistinį smurtą ir rei
kalauja atsteigfti teisėtą demokratine tvarką ir | 
paleisti iš kalėjimų suimtuosius”.

žada pakeisti respublikos konstituciją taip, kad 
jie galėtų valdyt kraštą prieš žmonių valią, tai

Tebūnie nutarta, kad šis Chicagos lietuvių 
susirinkimas Lietuvių Auditorijos svetainėje, 
1500 žmonių skaičiuje, kelia griežčiausią protes
tą prieš “krikščioniškus” ir “tautiškus” fašistus 
ir jų begėdišką smurtą; ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad šis masinis susirinki
mas pareiškia, jogei Smetona, Voldemaras ir jų 
sėbrai yra ne Lietuvos teisėta valdžia, bet besą- 
žiniški uzurpatoriai, sulaužę savo priesaiką ir su- 
mynę krašto įstatymus; ir, pagaliau,

Tebūnie nutarta, jogei šis susirinkimas rei-

Prašys Amerikos lietuvius 
pirkti paskolos bonus

Voldemaras tatai mano išlei
sti valstybės ]>askolos bonus ir 
prašyti Amerikos lietuvių, kad 
jie juos pirktų. Lietuva neno
rinti prašyti Tautų Sąjungos 
paskolos, panašios, kokią gavo 
Estai, . dėl to, kad Sąjunga

Lietuvos valdžiai!

Senasis Seimas buvęs “plepa
mieji namai”

Lietuvos Seimas, sakė Volde
maras, visame krašte buvęs ži
nomas tik kaip “plepamieji na
mai”, kadangi kiekvieną kartą, 
kada tik pasirodydavęs koks 
svarbus projektas, tai įvairios 
Seimo frakcijos praleisdavusius 

i mėnesius gin
čams, kol pagaliau projektas 

I būdavęs pastatomas balsuoti.
Visos kairiosios partijos busią 

likviduotos

NAUJIENŲ 
KALENDORIAI

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

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 
aašauja:

Daugiausiai apsiniaukę; gali 
būt sniego ar lietaus; stipriai 
šalčiau vakarop; stiprus, dau
giausiai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 35° F.

Šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:22. Mėnuo teka 8:50 
valandą vakaro.

Aiškindamas, dėl ko kairio
sios partijos praeitą sekmadie
nį nepasirodė Seimo posėdy, 
Voldemaras pasakė, kad kairie
ji supratę, jogei jie turį arba 
padaryti visišką savo politinių 
programų reviziją, arba jų par
tijos bus dabartinės valdžios 
likviduotos.

alinis vykdomasis 1 
suteikė amnestiją visiems ka
reiviams, kurie 1919 
įkainavo prieš sovietus 
revoliucinėj generolo 

ĮTARIA KLERIKALUS DEL1 armijoj kartu su 
SĄMOKSLO SU PILSUDSKIU Jekspedici jos kariuomene 

ch angele.
| Baltgvard iečių 
•Petliuros, Judeničo, 
Deni kino ir Semionovo armijų iketuri šimtai delegatų 
kareiviams tokios amnestijos1——• 
buvo jau seniau suteiktos. Am
nestijos neliečia tų buvusių bal
tųjų armijų kareivių, 
gyvena ne Rusijoj.

NEW YORKAS, XII. 22.

MASKVA, gruodžio 22.
Maskva labai susirupinus įvy
kiais Lietuvoj, kur valdžia pa
teko į reakcininkų rankas.

Nežiūrint, kad naujoji Lietu
vos valdžia patvirtino buvusios 
valdžios padarytą su sovietų 
Rusija sutartį, maskviškė spau
da nepasitiki Lietuva, sakyda
ma, kad Lietuvos klerikalai, 
kurie dabar pasigrobė valdžią 
smurtu, nesilaikysią sutarties 
sąlygų, o todėl ir pati sutartis, 
nors Smetonos valdžios patvir
tinta, nesanti tikra.
Pervartas Lietuvoj gresiąs pa

vojum rytu Europos taikai
Sovietų organai Pravda ir Iz- 

viestija žiuri į pervartą Lietu
voj kaip į rimtą pavojų rytų 
Europos taikai. Jie sako, kad 
situaciją dabar turį stropiai 
daboti ne tik sovietai, bet ir 
vakarų Europa.

• Abi! maskviškiai 
sako, kad Lietuvos 
pervartas buvęs 
be prisidėjimo 
Pravda dar sako, 
naujas Anglijos
įrodymas. Izviestija tvirtina, 
kad “Lietuvos valdžios nuver- 

Varšu- 
dar kitose 

nieko nedarius, kai Is’nkai pa- sostinėse. Laikraštis prisimena
grobę Vilnių. kokias ten žymių Lietuvos ku

nigų slaptas pertraktacijas su 
Lietuva neatsižada Vilniaus Lenkų Pilsudskiu ir su Vatika- 
Voldemaras pareiškė, kad dėl no atstovals-

Lenkijos naujoji valdžia laiky- Lietuvos nepriklausomybei gre
siant is pirmykščios valdžios po
litikos. Lietuva reikalaujanti,' 
kad Vilnius butų jai grąžintas, 
o todėl, jei Lenkija norinti tai
kytis, ji pirma turinti dėl 
kalbėti.

metais 
kontr-

Millerio Vakar įvyko įvairių New Yor- 
Amerikos ko ir apielinkės miestų' darbi

ninkų unijų delegatų konferen
cija, kurioj buvo nutarta šluoti

Vrangelio, komunistus laukan iš unijų.
Kolčako, | Konferencijoj dalyvavo apie 

i atsto
vaujančių apie 150 vietų uni
joms ir septyniolikai centrali- 
nių organizacijų, reprezentuo
jančioms tūkstančius įvaiiių 
pramonių darbininkų.

Amerikos Darbo Federacija 
ir New Yorko Valstijos Darbo 
Federacija žada teikti tam ju
dėjimui materialinės ir morali
nės paramos. • 

Konferencija kaip vienu bal
su priėmė rezoliuciją pradėti 
valdymą darbininkų organiza
cijų nuo komunistu visame

kurie

Susekė milžinišką svai
galų šmugelį

WEST PALM BEACH, Fla., 
XII. 22. — Federalinė prohibi- 
cijos vyriausybė susekė milži
nišką svaigalų šmugelio są
mokslą, į kurį esą įsivėlę nema
ža valstijos valdininkų, 
kraščių sargybos žmonių ir 
šiaip asmenų. Suimta devyni 
kontrabandininkų motoriniai 
laivai su 30,000 kvortų svai
giųjų gėrimų ir areštuota dvi
dešimt penki asmenys, taią) jų 
Indian River kauntės šerifas ir 
jo vyriausias asistentas.

'*)a" krašte.

ltalu riaušės prieš 
gen. Nobile

laikraščiai F 
fašistų 

įvykintas ne 
Lenkijos, o 

kad tai esąs 
machinacijų

Fašistai prievarta “ita- 
lina” tiroliečius

tuno šaknys” esančios 
voj ir veikiausiai

PATERSON, N. J., XII. 22. 
j— Kai Italijos gen. Umberto 
Nobile, tas pats, kur su Amun- 
dsenu orlaiviu Norge skrido 
per žiemių ašigalį, vakar ban
dė Čia kalbėti masiniame mitin
ge, daugiau kaip 500 kitų italų, 
fašistų priešų, ėmė bombarduo
ti salę iš lauko 
šėms numalšinti 
būriai policijos 
automobiliais.

pusės. Riau- 
buvo pasiųsta 
su šarvuotais

Pasigenda šimto korė
jiečių žvejų

TOKIO, Japonija, XII. 22.—■

to

su di- 
ba

siąs pavojus
Viskas, pasak Izviestijų, at

rodą, kad Lietuvos nepriklau
somybei gresiąs pavojus ir 
kad dabar Lietuva pareinanti 
iš Rusijos įtakos sferos į Len
kų įtaką.

Maskva sprendžia, kad 
džiausiąs Lietuvai pavojus
tų ginkluotas Lenkijos įsimai
šymas atveju, jei naujajai val
džiai grėstų visuotinas streikas 
arba šiaip masinis Lietuvos 
žmonių pasipriešinimas. Sovie
tai, sako, negalėtų ramiai L tai 
žiūrėti, o Pilsudskis veikiausiai 
to tik ir norįs.

Del santykių su Latvija
Del pagerinimo santykių 

Latvija,* Lietuvos šiaurės kai
mynų, Voldemaras sako, kad 
kadangi Latviai nuolatos drebą 
prieš Rusiją, jie dėl savo sau
gumo dėdąsi su Lenkais, tuo 
tarpu kai Lietuva, bijodama 
Lenkų, dedantis su Rusija. Jis 
tikįsis betgi pagerinti santy
kius su Latviais, padarydamas
su jais ekonominę sutartį, ir Įvykius Lietuvoj pina su |vy- 
sujungti Lietuvą, LT viją, ir kiais Vokietijoj 
Estiją j ankštą ekonominę są- |{usai g.a|voja al. čja nebuvę 
jungą. . slapto susitarimo Genevoj, ka-

. •, . . , . dangi su įvykiais Lietuvoj kar-Kiekvienas komunistas busiąs . . , . \ .. .¥ . .... ‘ tu įvykęs ir valdžios knziskišamas katejiman VokUjoj. Gal«ję būt! taip,
Nepuolimo sutartis, kuri bu- kad vokiečiai ir lenkai paslda- 

vo senojo kabineto pasirašyta vę sau rankas Lietuvos lėšo- 
su Maskva, sako Voldemaras mis. Maskva spėlioja, ar tik 
busianti naujosios valdžios pri- Vokietijos reichavvehro daly- 
pažinta. Nors lietuviai norį iš- kas ir Manchester Guardian Te
laikyti draugingus 
su Rusija, jie betgi 
šingi bolševikiškiems 
tams, ir kiekvienas

santykiuą veliacijos nebuvęs pretekstas 
esą prie- Marxo kabinetui griūti.

elemen-( rusai, buvęs apgal-
Daugiau kaip 400 akmenų arefc- Lietuvoj komunistas busiąs ki- ^°.tas. Plana^ Izo^uo^»

1 v A tai pirmas jų žingsnis ir turė-sama. kaMjtman. jęg but jš Mio Ru.
sijai palankią Lietuvos valdžią,

Paryžius, XII. 22. —Charles idant lenkų vokiečių trynimąsi 
de Chambrun, Francijos minis- neitralizavus pavedimu Lenki- 

Lietuvoj už

tuota
Nuo laiko, kai padaryta per

vartas, Lietuvoj areštuota dau
giau kaip 400 tariamų komu* 
nistų ir kairiųjų revoliucinin- teris Atėnuose, tapo paskirtas jai hegemonijos 
kų. Valdžia sakosi turinti doku- ambasadorium Austrijai. Dancigo koridorių.

VIENNA, Austrija, XII. 22. 
— Ls pietų Tiroliaus praneša, 
kad Italijos valdžia išleidus 
įsakymą, kuriuo užginama pri
statyti adresatams pašto siun
tinius, adresuotus ik? italų 
kalba. Dauguma Tiroliaus gy
ventojų yra vokiečiai, kurie 
itališkai nemoka nė skaityti nė 
rašyti.

Du mokytojai buvo išguiti iš Pranešimas iš Mukpo, Korėjoj, 
Tiroliaus už tai, kad jie davė sako, kad vakar per smarkią 
privatines vokiečių kalbos pa- audrą paskendo trisdešimt 
mokas. jų valčių ir kad' apie šimto

----- jų pasigendama. Bijoma, 
1,000,000 biblijų nuken- visi jie nebūtų žuvę.

tėjusiems japonams

žve- 
žve- 
kad

Kiniečiai geną lauk ka 
talikų kunigusSEATTLE, Wash., XII. 22.

— Garlaivis President Grant, 
kurs iš čia išplaukė į Jokoho- 
mą, Japoniją, išgabeno japo- Telegramos praneša, kad ki me
nams, nukentėjusiems per pra- čiai išviję laukan katalikų ku- 
eitą žemės drebėjimą, visą mi- nigus iš jų misijų Kiangsi pro- 
lioną biblijų. vincijoj.

PEKINAS, Kinai, XII. 22. —

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas I.ietuvoj — 
Lietuvos KoperacijoH Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas! įeina j patarnavimą. Ž

2. Per NAŲJ’ENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad
NAUJIENOSE gk Ima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais A taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų \

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bukjŠmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebutĄ surastas.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chieago, III.
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Chicagos Lietuviu Protestas
Masinis mitingas pasmer
kia Lietuvos smurtininkus

Voldemaras žada “ameri 
kanizuoti" Lietuvą

mentinių įrodymų, jogei 
planavę sukilimą kaip praeitą 
šeštadienį.

racitą Maskva susirūpinus dėl Sovietai duoda amnestiją Į Nutarė valyti unijas

Reikalauja atsteigt demokrati
nę tvarką ir paleist suimtuosius

Ameiikąnizavimas’* prasidės 
pakeitimu konstitucijos ir 
panaikinimu proporcinės rin
kimu sistemos v

KAUNAS, gruodžio 22. [Chi- 
Tribune koresp. Donald Day]. 
— Antanas Smetona, dabarti
nis Lietuvos diktatorius, parei
škė, kad francuziška parlamen
tinė sistema, kurią Lietuva bu-

Chicagos Lietuvių Auditorijoj vakar įvyko 
masinis lietuvių mitingas protestui prieš Lietu
vos smurtininkus, ginkluota jėga nuvertusius tei
sėtą demokratinę valdžią ir įsteigusius fašistinę 
Smetonos-Voldemaro diktatūrą Lietuvoje. Susi- ^us.,pllie2ws’ leidžl*™a 
rinkimas, kuriame dalyvavo pusantro tūkstančio 
žmonių, kaip vienu balsu priėmė sekamą rezoliu
ciją:

neribotam politinių partijų 
skaičiui dalyvauti rinkimuose, 
atstovais į Seimą išrenkant 
pagal 'kiekvienos partijos gautą 
balsų skaičių, Lietuvai pasiro
džius visai netikus. Jis todėl 
paskirsiąs tam tikrą komisiją 
Lietuvos konstitucijai peržiū
rėti ir pataisyti taip, kad ji 
duotų didesnės galios ir autori
teto respublikos prezidentui ir 
numatytų atstovaujamesnę ir 
demokratiškesnę valdžios for
ma. *
Naujos Lietuvos valdžios politi

nis programas ,
Prof. Augustinas Voldema

ras, kurs šalia Smetonos yra 
cialistų, uždarė laikraščius, sutrempė darbininkų populiariškiausias [?!] žmo- 
organizacijas, pasigrobė jų iždus ir pasiskelbė'fius Lietuvoj, pasikalbėjime su 
save esant “nauja Lietuvos valdžia”; i Tribūne korespondentu, nubrie-

Kadangi jie įvedė krašte diktatūrą ir dabar|ZC '1/u'iosl<v„.v1u(ižl0K, r,olll'n*

PROTESTAS PRIEŠ LIETUVOS 
SMURTININKUS

Kadangi šių metų gruodžio 17 d., besiren
giant Lietuvos visuomenei pagerbti Lietuvos pre
zidentą Kazį Grinių dėl jo 60-tų gimimo sukaktu
vių, ginkluota klerikalinių fašistų ir karininkų 
gauja nakties metu užpuolė prezidentą, ministe- 
rius ir Seimą ir smurtu nuvertė teisėtą Lietuvos, 
valdžią; ‘

Kadangi tie krikščionių demokratų ir tauti
ninkų sukurstyti smurtininkai suėmė šimtus so-

Lenkai ir bolševikai rengę su
kilimą Lietuvoj

Voldemaras sako, kad val
džia nustebint, kai buvę susek
ta, jogei Lietuvos revoliucinin- 
kai buvę aprūpinami pinigais 
iš dviejų šaltinių. Buvus suim- 

| a korespondencija, parodanti, ( 
’ kad tiek Lenkija tiek Busija 

turėjusios Kaune savo agentus, 
dariusius pastangų nuversti 
valdžią. Lenkai nesigailėję di
delių sumų pinigų teroro vieš
patavimui išprovokuoti, idant 
dideli lenkų garnizonai, stovin
tieji Vilniaus krašte, galėtų įsi
veržti Lietuvon neva 
kų sukilimui patrempti”, 
didesnių sensacijų busią 
ta aikštėn, kai po Kalėdų 
čių suimtieji agitatoriai 
pastatyti prieš- 
teismą. c

pervarta Lietuvoj baltagvardiečiams nuo komunistų
'Mato pavojų Lietuvos nepri

klausomybei; nesitiki, kad 
Smetonos valdžia pildys su
tartį su Rusija

ĮTARIA KLERIKALUS DEL'armijoj 
SĄMOKSLO SU PILSUDSKIU (ekspedicijos

bolševi- 
Dar 

iškel- 
šven- 
busią

kariuomenės

Darysią finansų reviziją
Naujoji valdžia savo progra- 

man deda svarbią Lietuvos fi
nansų reviziją, kadangi dėl 
blogo derliaus per dvejus me
tus ir dėl stokos rezervos pini
gų, iš kurių valstybė butų ga- voj kaip į rimtą 
Įėjus teikti žemės ukiui ilga
laikės paskolos, kraštas per 
praeitus metus gyveno sunkų

MASKVA, gruodžio 22. 
Maskva labai susirupinus įvy
kiais Lietuvoj, kur valdžia pa
teko į reakcininkų rankas.

Nežiūrint, kad naujoji Lietu
vos valdžia patvirtino buvusios 
valdžios padarytą su sovietų 
Rusija sutartį, maskviškė spau
da nepasitiki Lietuva, sakyda
ma, kad Lietuvos klerikalai, 
kurie dabar pasigrobė valdžią 
smurtu, nesilaikysią sutarties 
sąlygų, o todėl ir pati sutartis, 
nors Smetonos valdžios patvir- • « 
tintft, nesanti tikra.
Pervartas Lietuvoj gresiąs pa

vojum rytų Europos taikai
Sovietų organai Pravda ir Iz- 

viestija žiuri į pervartą Lietu- 
pavojų rytų

Europos taikai. Jie sako, kad 
situaciją dabar turį stropiai 
daboti ne tik sovietai, bet ir 
vakarų Europa.

Abu maskviškiai 
sako, kad Lietuvos 
pervartas buvęs 
be prisidėjimo 
Pravda dar sako, 
naujas Anglijos
įrodymas. Izviestija tvirtiną, 
kad “Lietuvos valdžios 
timo šaknys” esančios Varšu
voj ir veikiausiai dar
sostinėse. Laikraštis prisimena 
kokias ten žymių Lietuvos ku
nigų slaptas pertraktacijas su 
Lenkų Pilsudskiu ir su Vatika
no atstovais.

žada pakeisti respublikos konstituciją taip, kad 
jie galėtų valdyt kraštą prieš žmonių valią, tai

Tebūnie nutarta, kad šis Chicagos lietuvių 
susirinkimas Lietuvių Auditorijos svetainėje, 
1500 žmonių skaičiuje, kelia griežčiausią protes
tą prieš “krikščioniškus” ir “tautiškus” fašistus 
ir jų begėdišką smurtą; ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad šis masinis susirinki
mas pareiškia, jogei Smetona, Voldemaras ir jų 
sėbrai yra ne Lietuvos teisėta valdžia, bet besą- 
žiniški uzurpatoriai, sulaužę savo priesaiką ir su- 
mynę krašto Įstatymus; ir, pagaliau,

Tebūnie nutarta, jogei šis susirinkimas rei-

programą. Voldemaras pasakė, 
kad anksti praeito penktadie
nio rytą padarytas putšas, ku
riuo krašto valdžia patekus į 
nacionalistų [tautininkų su kle
rikalais] rankas, esąs tik da
lis proceso Lietuvai amerika- 
nizuoti. [Daug Voldemaras ži- 

Įno Ameriką!]
Kredituoja Amerikos 

įtaką
Pasak jo, milionas 

giau gyvenančių

lietuviuv

Prašys Amerikos lietuvius 
pirkti paskolos bonus

Voldemaras tatai mano išlei
sti valstybės jiaskolos bonus ir 
prašyti Amerikos lietuvių, kad 
jie juos pirktų. Lietuva neno
rinti prašyti Tautų Sąjungos 
paskolos, panašios, kokią gavo 
Estai, . dėl to, kad Sąjunga 
nieko nedarius, kai Ixmkai pa
grobę Vilnių.

ar dau- 
Ju n gt i nėse 

Valstijose lietuvių turį stiprios 
nuiuiLu jvftvi 0*0 DUDijL iimiuiua *įtakos Lietuvos politikai. To- 

kalauja, kad tuojau butų sugrąžinta laisvė nekal- I X * * * v. •. . - i • • i i • • ’pnmaciusios visa chaosą, parei-tai suareštuotiems žmonėms, spaudai ir darbmin- nantį iš f,.ancuziškos parlamell. 
kų organizacijoms ir atsteigta konstitucinė tvar-,tinęs sistemos, kurią Lietuva 
ka Lietuvoje. Kol šitie reikalavimai nebus išpil- kartu su kitomis Pabaltijo vai
dyti, Amerikos lietuviai neduos jokios paramos stybėmis priėmusi 1920 metais, 
Lietuvos valdžiai!

Lietuva neatsižada Vilniaus

jos nutarusios paimti dalykus 
j savo rankas ir suteikti kraš- I *

. įtui darbingesnę valdžios forma.
Šitos rezoliucijos kopijos nutarta paskelbti 

spaudoj ir taip pat pasiųsti Lietuvos pasiuntinv- 
bei Washingtone ir Smetonai, Voldemarui ir Stul- 
ginskui į Kauną.

Be to buvo nutarta ir pasiųsta į Kauną šito
kia trumpa kablegrama —

PROTESTAS LIETUVOS 
UZURPATORIAMS:

“Chicagos lietuvių masinis mitingas griež- '.savaites, dagi 
čiausiai protestuoja prieš fašistinį smurtą ir rei
kalauja atsteigti teisėtą demokratinę tvarką ir | 
paleisti iš kalėjimų suimtuosius”.

NAUJIENŲ 
KALENDORIAI

Bus duodami

KETVIRTADIENY
Visiems, kurie 
pirks Naujienas 
ant kampų ar stotyse. 
Prenumeratoriai 
gaus per paštą.

Chicagai ir apiehnkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Daugiausiai apsiniaukę; gali 
būt sniego ar lietaus; stipriai 
šalčiau vakarop; stiprus, 
gįąusiai pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 35° F.

Šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:22. Mėnuo teka 8:50 
valandą vakaro.

dan

buvo

Senasis Seimas buvęs “plepa
mieji namai”

Lietuvos Seimas, sakė Volde
maras, visame krašte buvęs ži
nomas tik kaip “plepamieji na
mai”, kadangi kiekvieną kartą, 
kada tik pasirodydavęs koks 
svarbus projektas, tai įvairios 
Seimo frakcijos praleisdavusius 

i mėnesius gin
čams, kol pagaliau projektas 
būdavęs pastatomas balsuoti.
Visos kairiosios partijos busią 

likviduotos
Aiškindamas, deį ko kairio

sios partijos praeitą^ sekmadie
nį nepasirodė Seimp posėdy, 
Voldemaras pasakė,/kad kairie
ji supratę, jogei jie turį arba 
padaryti visišką savo politinių 
programų reviziją, arba jų par
tijos bus dabartinės valdžios 
likviduotos.

MASKVA, XII. 22. — Cent- New Yorko unijų konferencijos 
alinis vykdomasis komitetas j nutarimą 

suteikė amnestiją visiems ka- Pnvk'‘ p. 
oreiviams, kurie 1919 metais
Ikariavo prieš sovietus kontr- NEW YORKAS, XII. 22. — 
revoliucinėj generolo Millerio Vakar įvyko įvairių New Yor- 

kartu su Amerikos ko ir apielinkės miestų ’ darbi- 
kariuomene Ar- ninku unijų delegatų konferen

cija, kurioj buvo nutarta šluoti 
Vrangelio, komunistus laukan iš unijų.

Kolčako, Į Konferencijoj dalyvavo apie 
i atsto

vaujančių apie 150 vietų uni
joms ir sėptyniolikai centrali- 
nių organizacijų, reprezentuo
jančioms tūkstančius įvairių 
pramonių darbininkų.

Amerikos Darbo Federacija 
ir New Yorko Valstijos Darbo 
Federacija žada teikti tam ju
dėjimui materialinės ir morali- 

WEST PALM BEACH, Fla.,'nės paramos.
XII. 22. — Federalinė prohibi- 
cijos vyriausybė susekė milži
nišką svaigalų šmugelio są
mokslą, į kuij es<1 įsivėlę nema
ža valstijos valdininkų, 
kraščių sargybos žmonių ir 
šiaip asmenų. Suimta devyni 
kontrabandininkų motoriniai 
laivai su 30,000 kvortų svai
giųjų gėrimų ir areštuota dvi
dešimt penki asmenys, tarp jų 
Indian River kauntės šerifas ir 
jo vyriausias asistentas.

l rems Amerikos 
Darbo Federacija

ch angele.
| Baltgvard iečių 
•Petliuros, Judeničo, 
Denikino ir Semionovo armijų iketuri šimtai delegatų 
kareiviams tokios amnestijos1--- 1 —
buvo jau seniau suteiktos. Am
nestijos neliečia tų buvusių bal
tųjų armijų kareivių, 
gyvena ne Rusijoj.

kurie

Susekė milžiniškų svai
galų šmugelį

laikraščiai J* 
fašistų 

įvykintas ne 
Lenkijos, o 

kad tai esąs 
machinacijų

Fašistai prievarta “ita- 
lina” tiroliečius

Konferencija kaip vienu bal
su priėmė rezoliuciją pradėti 
valdymą darbininkų organiza
cijų nuo komunistu visame
krašte.

Italų riaušės prieš 
gen. Nobiie

nuver-

kitose

PATEBSON, N. J., XII. 22. 
j— Kai Italijos gen. Umberto 
Nobiie, tas pats, kur su Amun- 
dsenu orlaiviu Norge skrido 
per žiemių ašigalį, vakar ban
dė Čia kalbėti masiniame mitin
ge, daugiau kaip 5(X) kitų italų, 
fašistų priešų, ėmė bombarduo
ti salę iš lauko 
šėms numalšinti 
būriai policijos 
automobiliais.

pusės. Biau- 
buvo pasiųsta 
su šarvuotais

Pasigenda šimto korė
jiečiu žvejų

TOKIO, Japonija, XII. 22. -
Voldemaras pareiškė, kad dėl

Lenkijos naujoji valdžia laiky- Lietuvos nepriklausomybei gre
siantis pirmykščios valdžios po- siąs pavojus
litikos. Lietuva reikalaujanti, ■ 
kad Vilnius butų jai grąžintas, 
o todėl, jei Lenkija norinti tai
kytis, ji pirma turinti dėl to 
kalbėti.

di- 
bu-

Viskas, pasak Izviestijų, at
rodą, kad Lietuvos nepriklau
somybei gresiąs pavojus ir 
kad dabar Lietuva pareinanti 
iš Rusijos įtakos sferos į Len
kų įtaką.

Maskva sprendžia, kad 
džiausiąs Lietuvai pavojus
tų ginkluotas Lenkijos įsimai
šymas atveju, jei naujajai val
džiai grėstų visuotinas streikas 
arba šiaip masinis Lietuvos 
žmonių pasipriešinimas. Sovie
tai, sako, negalėtų ramiai į tai 
žiūrėti, o Pilsudskis veikiausiai 
to tik ir norįs.

Del santykių su Latvija .
Del pagerinimo santykių su 

Latvija,* Lietuvos šiaurės kai
mynų, Voldemaras sako, kad 
kadangi Latviai nuolatos drebą 
prieš Rusiją, jie dėl savo sau
gumo dėdąsi su Lenkais, tuo 
tarpu kai Lietuva, bijodama 
Lenkų, dedantis su Busija. Jis 
tikįsis betgi pagerinti santy
kius su Latviais, padarydamas
su jais ekonominę sutartį, ir Įvykius Lietuvoj pina su Įvy- 
sujungti Lietuvą, LT viją ir kiais Vokietijoj
Estiją į ankštą ekonominę są- Rugaj g.alvoja) čia nebuvę 
jungą. , slapto susitarimo Genevoj, ka-

. . •, . . . . dangi su įvykiais Lietuvoj kar-Kiekvienas komunistas busiąs . . , . . ■. .i.i. ‘ tu įvykęs ir valdžios knzis
kišamas kalejiman Vokietijoj. GalSję būti taip,

Nepuolimo sutartis, kuri bu- kad vokiečiai ir lenkai pasida- 
vo senojo kabineto pasirašyta vę sau rankas Lietuvos lėšo- 
su Maskva, sako Voldemaras mis. Maskva spėlioja, ar tik 
busianti naujosios valdžios pri- Vokietijos reichswehro daly- 
pažinta. Nors lietuviai norį iš- kas ir Manchester Guardian Te
laikyti draugingus 
su Rusija, jie betgi 
ši u gi bolševikiškiems 
tams, ir kiekvienas

santykiu? veliacijos nebuvęs pretekstas 
esą prie- Marxo kabinetui griūti.

. i Jei, sako rusai, buvęs apgal- 
o x t • x i x t ? i • votas planas Rusijai izoliuoti.Daugiau kaip 400 akmenų areš- Lietuvoj komunistas busiąs ki- . . . x. . . . _pirmas jų žingsnis h* turė- štms kalėjiman. j?g jš Mjo Ru_

sijai palankią Lietuvos valdžią, 
Paryžius, XII. 22. —Charles idant lenkų vokiečių trynimąsi 

de Chambrun, Franci jos minis- neitralizavus pavedimu Lenki- 
Lietuvoj už

tuota
Nuo laiko, kai padaryta per

vartas, Lietuvoj areštuota dau
giau kaip 400 tariamų komu
nistų ir kairiųjų revoliucinin- teris Atėnuose, tapo paskirtas jai hegemonijos 
kų. Valdžia sakosi turinti doku- ambasadorium Austrijai. Dancigo koridorių.

VIENNA, Austrija, XII. 22. 
— Iš pietų Tiroliaus praneša, 
kad Italijos valdžia išleidus 
įsakymą, kuriuo užginama pri
statyti adresatams pašto siun
tinius, adresuotus ne italų 
kalba. Dauguma Tiroliaus gy
ventojų yra vokiečiai, kurie 
itališkai nemoka nė skaityti nė 
rašyti.

Du mokytojai buvo išguiti iš Pranešimas iš Mukpo, Korėjoj, 
Tiroliaus už tai, kad jie davė sako, kad vakar per smarkią 
privatines vokiečių kalbos pa- audrą paskendo trisdešimt 
mokas. jų valčių ir kad' apie šimto

----- jų pasigendama. Bijoma, 
3,000,000 biblijų nuken- visi jie nebūtų žuvę.

tėjusiems japonams

žve- 
žve- 
kad

Kiniečiai genų lauk ka 
tulikų kunigus

PEKINAS, Kinai, XII. 22. — 
Telegramos praneša, kad kinie-

SEATTLE, Wash., XII. 22.
— Garlaivis President Grant, 
kurs iš čia išplaukė į Jokoho- 
mą, Japoniją, išgabeno japo
nams, nukentėjusiems per pra- čiai išviję laukan katalikų ku- 
eitą žemės drebėjimą, visą mi- nigus iš jų misijų Kiangsi pro- 
lioną bibliją. vincijoj.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS 

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
tumas. įeina į patarnavimą. /

2. Per NAUJIENAS yra patogausia 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.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

į IMPERFECT IN ORIGINAL



Visokios naujienos iš 
Klaipėdos Padangės

Rašo A. Kabardinas

etą po

Spalių 17 d. lietuvių viešbu- 
c c “Rytas” salėje “Aukuro“ 
d au;<ija tautos kultūrai kelti 
pradėjo savo apšvietus savaitės 

Lygiai ketvirtą valan- 
pusiaudienio, viešbučio

prisipildė publikos. Drau
gijos pirmininkas, ponas Stik- 
liorius, sakydamas įžanginę 
prakalbą, pranešė publikai, kad 
dailininkas Žmuidzinavičius bu
vo pasižadėjęs draugijai laikyti 
paskaitą tema “Lietuvos gam
tos grąžė”, bet šiandien iš Kau
no per telefoną prelegentas 
pranešė, kad dėl ligos negalįs 
atvažiuoti, todėl mums' paskai
tą toje pat temoje pasakys iš 
Tilžės atvažiavęs l)r. Vidumis. 
(Vidimas Amerikos pirmeiviš
kiems lietuviams yra žinomas 
ir jo literatūros). Viduno pa
skaita buvo geras pamokinimas, 
kaip suprasti gamtos grožę, dai
lės mena ir pieštus paveikslus.

daug gražių Klaipėdos 
gamtos piešėjų pieštų 
lėlių-vaizdelių. .

♦*

t ė

kėjni. Albumas gana įdomus.
♦ ♦ *

Antras Konservatorijos 
koncertas

Lapkričio

\domas Brakas
šviesa parodė

krašto

i
klausimai

d. antroji
ta temoj “Lietu 
ryšy į su Klaipei 
kiečių literaturo 
majoras Tai 
skaila tema

istorija sa
li rast u vo-

archeoio^ 
veikslais 
kultūros;
i ankiais.

Lietuvos praeitis 
. Su pa

žinomu 
kaulo į-

primityvių
akmens ir

Lietuvių 
plastikos

paskaita: Lietuvių menas-muzi- 
ka ir kalbos menas.
d. Viduno paskaita: 
menas, architektui a, 
ir vaizdų menas. Si
paskaitą skaitė prof. M. Bir
žiška temoje “Mažosios Lietu
vos lietuvių literatūra nuo 16 
iki IR amžiaus;'*. Spalių 21 d. 
prof. M. Biržiškos paskaita:

amziuje.
šioji paskaita tai buvo pasku

tinė. Po paskaitos “Aukuro” 
draugijos pirmininkas, p. Stik- 
lįorius, padėkavojo visiems už 
paskaitų lankymą. Reikia pa

vo gana žingeidžios, įvairios ir 
pamokinančios. Bet man prisi
mena Chicagos Lietuvių inteli
gentų Mokslo Draugų būrelio 
žiemos metu skaitytos darbinin
kams paskaitos įvairiomis te
momis. Butų gerai, kad čia 
Lietuvoje butų tokių pasišven
tusių švietime liaudies, kaip 
Chicagos lietuvių inteligentų

jau antri metai gyvenu 
Klaipėdoje, o vos-ne-vos lik 
dabar “Aukuro” draugija su
rengė paskaitas. Paskaitų klau
syto į ii per visa švietimo savai-

tiek turiu teisybę sakyti, kad, 
kaip man atrodo, tai Lietuvos 
inteligentija labai išponėjus, 
aristokratiška, aptingusi, nuto
lusi nuo Lietuvos liaudies ir 
užsitvėrusi rūpinasi tik savo in- 
dividuališku gyvenimu. Tiesa, 
laike krikščionių demokratų 
viešpatavimo nors ir būdavo 
susirinkimų, bet daugumoj tai 
federantų politiški mitingai, 
kur buvo pažangiosios partijos 
ir jų veikėjai šmeižiama, nie
kinama. Bet dabar tai turėtų 
visi inteligentai 
švietimo darbą, c

Tą pačią dieną 
Lietuvių Kliubo
tapo atidaryta dailininko Var- 
ro paveikių paroda. Paveikslai 
dažais piešti buvo iškabinti tri- 
j uose

Ryto” name 
kambariuose

šaulių name (Mentei Schuet- 
zenliaus) įvyko Klaipėdos Kon
servatorijos mokinių antras 
koncertas, kuriame dalyvavo 
devyniosdešimts mokinių muzi
kantų (stebėtina, kad liktai 
viena panelė smuikininkė visa
me ore liest re). Buvo, diriguo
jant Stasiui Šimkui, sugriežta 
vok iečių kompozitoriaus Fritz 
Schuberto kuriniai. Koncertas 
traukėsi per dvi valandas. Diri
gentui Šimkui buvo įteiktas 
gyvų gėlių bukietas. Publikos 
buvo pilna sale žemai ir ant 
galerijos, taip kad šį sezoną 
jau antras pasekmingas Kon- 
set vatorijos koncertas. Kiek te
ko girdėti, tai neužilgo Klaipė
dos konservatorija iš Klaipėdos 
persikels Kaunan. Iš mokinių 
atima senosios valdžios duotas 
daugumui mokinių stipendijas. 
Klaipėdoje tuo bildu neužilgo 
pasimažins skaitlius ant ►kokio 
pusantro šimto lietuviškų jau-

* ♦ *

Geležinkeliečių profsąjungos 
susirinkimas

Lapkričio 7 d. šaulių name 
įvyko Klaipėdos krašto Gelžke
liečių Profesinės Sąjungos na
rių susirinkimas. Aludarius su
sirinkimą, atvykęs iš Kauno 
Gelžkeliečių Prof. Sąjungos 
Centro valdybos sekretorius 
Butkus pasakė prakalbą, ragin
damas darbininkus laikytis 
vienybės, o vienybėje darbinin
kų galybė. Buvo išdirbti rei
kalavimai, kad- darbininkams* 
vietoj dabartinės buvusios vo
kiečių mažos pirties, butų į- 
rrhgta didesnė, kad butų suo
diniems nuo darbo
karna kur nusiplauti. Kitas dar
bininkų reikalavimas buv 

tylas Centro valdybai, 
keturi senos federantų partijos 
nariai butų išmesti iš gelžkelio 

č.

darbi n i n-

kad

at-
tie

administracijos, būtent: 
Krasauckas, ir dar keletas 
tų, ir kad tas darbas butų 
liktas kuogreičiausiai, nes 
federantai vėl pradeda skaldy
mo darbininkų vienybės darbą. 
Nubalsuota, kad iki 15 laipkri- 
čio tas darbas butų atliktas ir 
kad federantai butų išvalyti 
įauk iš gelžkeliečių organizaci-

# ♦ *

Klaipėdos Lietuvių Susivieniji 
mo susirinkimas

Lapkričio 9 <1. Lietuvių Vieš
bučio “Rytas” svetainėje įvyko 
Klaipėdos Lietuviu Susivieniji
mo susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė Draugijos pirmininkas 
Aušra. Priėmus dienotvarkę,

NAUJIENOS, Chicago, III.
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(Pacific and Atlantic Photo]

Didžiausias ir tvirčiausias ledu laužytojas pasauly, .lis operuoja SI. ?

Kur-tis nurodė, kad miesto ban
kų akcijos taipgi išsiunčiamos 
į užsienį ir užtraukiamos pa
skolos. Krašto Direktorija tuo
se Miesto kredito bankuose tu
ri padaryti atatinkamą revizi
ją, peržiuirėjimą.

Buvo išnešta rezoliucija, kad 
Direktorija nuskirtų Miesto 
bankų peržiūrėjimą. Be to, bu
vo išreikštas papeikimas visų 
lietuviškų įstaigų valdininkams, 
kad tik mažd jų dalis tesilanko 
į Susivienijimo susirinkimus, o 
kiti, rodos, butų ne Lietuvos 
piliečiai. Jie neskaito laikraš
čių ir girtuokliauja. O jei kas 
ir skaito laikraščius, tai tik ru- 
riškus; rusiškų monarchistų 
Berline ar kitur leidžiaumus. 
Buvo papeikimas “Lietvos, Ke
leivio” rėdystei, kad į susirin
kimus neatsiunčia nė savo re
porterio. Taipgi buvo svarsto
mas lietuvių kalbos neigimas 
mokyklose ir tapo išnešta re
zoliucija prieš Jakštaieio Lie
tuvos Seime pasakytą melagin
gą kalbą apie Klaipėdos krašto 
mokyklas, 't uo susirinkimas už
sibaigė.

Reikalaudami

RAKANDU

W. J. STANKŪNAS

kad Lietuvos 
Maskvoje pa- 
Atstvoybe ir 

nariai,—aukš- 
Lieluvos de-

pietus, 
Lietuvos 

prekybos

komunistų 
tilpo p<?i- 

restoranto
Tas namas kaili uo-

rubliu. Lietuvos

pirmininkas apibrėžė dienotvar
kės svarbesnius reikalus. Buvo 
paprašytas kalbėti Lietuvos biz
nio delegatas Rusijon, tik-ką su
grįžęs iš sovietų Rusijos, buvęs 
Klaipėdos krašto direktorijos 
prezidentas Borhertas. Dele
gatas papasakojo, 
biznio delegaciją 
sitiko Lietuvos 
Maskvos valdžios 
tieji valdininkai.
legaęijai buvo surengti puikiuo
se rūmuose iškilmingi 
kuriuose dalyvavo 
konsulas, Lietuvos
delegacija, sovietų valdžios at
stovai čečerinas, Litvinovas, 
Kamenevas ir dar kiti. Lie
tuvos delegacija apsistojo vie
name viešbutyje, kpj-ik pir- 
miaus buvo atkeliavusių sovie- 
ti.jon svetimšalių 
viešbutis, o vėlia 
leistas privačiam 
laikytojui, 
ja 300,000
delegatų buvo 25. 'liek pat as
menų bendrose derybose daly
vavo ir iš sovietų ekonominės 
užrubežio prekybos skyriaus. 
Per tris savaites Lietuvos de
legacija su sovietų prekybos 
komisija atlaikė šimtą ir šešis 
posėdžius. Derybose Lietuvos 
delegacija susitarė transporto 
reikaluose. Gavo 'raštiška užsa
kymą Klaipėdos celiulozos 
(malkinės' popieros) penkis tū
kstančius tonų už 4 milionus

Taip pat sovietų valdžia 
100,000 rubliu

litų.
nori pirkti už
Lietuvoje arklių. Lietuva pirks 
Rusijoj cukrų. Lietuva cukraus 
per melus sunaudoja už 45 
niilioniiK litų. Dabar Lietuva 
perka iš Čeko-Slovakijos Len
kijos cukrų. Lietuva Rusijoj

4 0 4440444444444 00 00*

Lietuvos IR*

M

E m
kambariuose— viso arti 

trijų šimtų. Keliolika didesnių 4# 
paveikslų tą dieną buvo išpirkti. 0 
Ten pat buvo pardoudami toĮ-4t| 
pat piešėjo albumai, vardu 

yra 1“Ant politikos laktų“. Tai 
karikatūriškai nupiešti 
Lietuvos politiškų partijų

■I

Gintarai
Dar yra užsilikę keletas Moteriškų Ka-

rolių, Branzalėtų, I Rankoves Sagučių ir

Rašomoms Plunksnoms Kotelių.

Gražus dalykėliai dėl Kalėdų dovanom

A. RYPKEVICIA

1739 So. Halsled St.
Chicago, III

77^*

f'?’’’’

uty

visų
*4 4144044 4 40044104 44 4 4vei-
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jos uaiis 
ninku 
galutinai 
skvoje.

į. Lietuvos delegaci- 
su delegacijos pirmi- 
Purickiu dar pasiliko 
užbaigti derybas Ma- 

Borbertas pasakojo, 
pakvietė vakare į Ma

skvos teatrą ir operą. Opera 
esanti geresnė, negu kad ka
daise jis girdėjęs Berline. Ma
skvos opera turinti labai ‘ išla
vinta šokėjų baletą. Lietuvos 
delegacija buvo pakviesta ir į 
tuo laiku atsibunantį komunis
tų partijos suvažiavimą-kongre- 
są. Suvažiavime ėjo diskusijos, 
kaip nustatyti sovietų valdžios 
politiką link Rusijos kaimie
čių, nes kaimiečiai nesutinka su 
sovietų valdžios dabartine poli-

bus visai prastas. Klaipėdoje 
UŽ •"» litii!-i galima geriaus pn- 

valgyli. Kur tik delegacijos na
riai ėjo, visur buvo “čekus” 
tarnautojų lydimi. Klaipėdiš
kiai nemokėjo rusų kalbos, tai 
visur žydai perkalbėjo vokiškai. 
Derybose nuo sovietą ekonomi
nės .prekybos komisijos' iš 
asmeny 23 žydai. Maskvoje

gyvenimas gana margas. Gat- 
vekarių judėjimas didelis, bet 
žmonių pasilaikymas gana var
gingas. Prie valdiškų krautu
vių žmonių eilės nustoję laukia, 
kuomet prieis iš eilės nusipirk
ti pirkinių. Vežėjai (izvošči- 
kai) užsiprašo už nuvežimą tris 
rublius, bet nusileidžia už pusę 
rublio. Tuo laiku Maskvoje 
buvo daug sniego ir jau važi
nėjo su rogėmis. Bet pradėjo 
lietus lyti ir nulijo sniegą; pa
sidarė šlapia, purvynas. Mask
vos mieste dalimis namai šva
rus, bet dalimis yra visai aplū
žusių namų.

Tai tokis buvo pono Borherto 
papasakojimas apie Maskvą.

Toliaus Lietuvių Susivieniji
mo narys Kur-tirf pakėlė klausi 
mą, ar žinoma Susivienijimui, 
kuri Klaipėdos “šeimininkai” vo 

kiečiai visų Klaipėdos krašte 
esamų siaurųjų gelžkelių akci
jas parduoda į užsienį ir ant 
tų gelžkelių užtraukia pasko-

Pinigus kiša tie šeiminin- 
s'au į delmonus, o kuometkai

jie sumanys pabėgti, tai pabėgs 
su pinigų krūvomis. Toliaus

fotografas 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciall- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tcl. Yards 1510 
Res. Tek

Beverly 2301)

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

šioj 
visus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bilc kokioj Val
stijoje ir lengvai gauti pilietič- 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagojc,
THE PEOPLES 
FURN1TURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
kus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kadrų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir >šalų.
Prekės užtikrintos, Kainos ina-
mos. Patarnavimas mandagus 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuves
peoplesJurBilme &mpany

ng-

(922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

J

CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon- 

certino-s muzikantų ir 

mokytojų.
Taipgi turime visokios rųšies 

kitų muzikališkų instrumentų.
Mes spausdiname Lietuviškos 

muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų 
katalogų dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

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

1850 W. North Avė.
Tcl. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL

xraxxxxxxxxxxxxixzxxzxxxx

PRANEŠIMAS

>4

Sudriko Krautuvėse Prieš
Kalėdas Kainos Sumažintos

Pranešu visiems lietuviams, kad aš 
dabar užlaikau aptiekę Grant Works‘ 
I’harmacy, 4847 W. 14tii St. Meldžiu 
atsilankyti pas mane, o aš suteiksiu 
gerinusį patarnavimą, o ypatingai 
prieš Kalėdas, nes aš turiu didžiausi 
pasirinkimą Kalėdinių dovanų.

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

imiiiiiiiimmiiriiin

Victor, Bruns- 
Kainos po

Nauji Phonografai,
wick, Columbia.

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

12 rekprdų dykai

Pianų didžiausis pasirinkimas Chica- 
goje. Kainos nuo 
$125iki $600

Prie kiekvieno Piano pridedame 
Liampą dykai. Išmokėjimai 

po $10 į savaitę
į , \

Tūbų radio setas, prikonektuojamas prie elektriko, nieko daugiau nereikia 
pirkti; gražus kabinetas, už
5 Tūbų radio setas, Freshman Masterpiece su visu pritaisymu ir garantija 
už ...........     $50
4 Tūbų radio setas, su viskuo už..................................................... $23

Dvi didelės krautuves; kiekvienas apsilankęs gaus dykai kalendorių

SI 25
KELLOGGS 

TASTELESS CASTOR OIL

Jos. F. Sudrik Pianu Krautuves
3417-21 3343 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Boulevard 8167

l.abai geras castor oil pa
dalytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kcllogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekoriuA

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramy
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind.

“Fonių” vakaras ir mitingas

Ind. 
rodė 
sve-

.1. čekanavičnis lankėsi 
Hat bore ir lapkr. 25 d. 
savo “lones” parapijinėj 
tainėj, o 26 d. rodė Yvunovo
svet. Kaip vieną vakarą, taip 
ir antrą buvo pilnos svetainės. 
Beikia pasakyti, kad J. čektiiui- 
vičius yra gana prasilavinęs ma
gijoj ir moka gana greitai ro
dyti “fones”. Nors pas mus ir 
norėjo jį pagauti, bet ne vie
nam nepasisekė.

rius, su visais gana gerai si 
gyvena. Yra pažangus- žmogų 
Taigi kaip matosi iš anksto, 
chicagiskiai tavorščiai mažai 
kų pelnys, rikiuosi, kad p. St. 
Barzdys nešoks pagal Maskvos 
koncertina. Sunku yra įtikinti 
nebūtus dalykus. Lietuviai tau
tiečiai nelengva pasiduoda Mas
kvos gizeliams. Mes esame tik
ri. kad sekamais metais nauja 
valdyba dės visas pastangas, 
kad išlaikius geriausių tvarką, 
ir darbuosis dėl SI.A. Tas dau
ginus priklauso nuo pirmininko 
ir visos valdybos.

SLA darbuotojas.

Gruodžio 5 d. įvyko SLA 185 
kuopos priešmetinis susirinki
mas, 
tas atvirutėmis, 
narių neatsilankė. Tai vis apsi
leidimas. Paskui, kada valdy
ba padaro, tai patys nariai 
šaukia, kad negera valdyba, 

• bet kad reikia rinkti, tai ne
utriną.

priešmetinis
Susirinkimas buvo šauk- 

bet nė pusė

Ar mums ne gėda?

Autorius minėto aprašymo

cų. Labai apgailėtina, kad mil
ui valdžios oficiozo skiltyse 
juvo paskelbta, kas jau atne- 
ė ir^gal dar atneš tautai ža- 
os, o atskyriems piliečiams gal 
uteiks “amžiną ramybę”. Skan
iu yra žiūrėti į nykstančias 
>ojėges aukas- svetur - bet yra 
villis, kad musų dabartinė vy
riausybe, rupindamosi ištaisyti 
visas klaidas sudarytas buvusios 
vyriausybės, pradės atatinka
mus žygius teisingam apsaugo
jimui savo išeivijos Pietų Ame-

Susirinkimas buvo tiek “svar
bus”, kad vienas musų veikė
jas išgulėjo lovoj visą savaitę 
ir negalėjo atsikelti, bet musų 
“tavorščiai” nuėjo ir prašė, 
kad jų dėde keltųs ir eitų į su
sirinkimą. Žinoma, prašymo ne
atmetė ir atėjo. Bet buvo slab- 
nas, nes kad reikėjo jam duoti 
raportą, lai prašės' pirmininko, 
kad leistų išduoti sėdint. Ma
tote kaip pas juos yra svarbu 
ir kaip jie įvertina rinkimus, 
l>et musų rimtesni SLA nariai 
to nedaro.

Iš visų svarbiųjų nutarimų 
bus svai blausias vienas at
simesti nuo SLA 6-to Apskri
čio. (> antras, kad savų dau
giau išrinkus i valdybą seka
miems metams.

Kaslink atsimetimo nuo 6-to 
Apskr., tai pas mus norėta at
simesti jau keletas mėnesių at
gal, bet kud valdyba neprileido, 

iki metinio susi- 
kai kurie draugai 
ant apskričio val- 
buvę galima susi

liet svarbiausią rolę 
ras apskr. Kai kurie 

nariai važinėjo 
r. neva “rodos”

klaustis. Tai ir buvo svarbiau
sias dalykas pakenkti 6-tam 
apskričiui. Mes gerai žinom, 
kad antro apskr. valdyba norė
tų paskandinti 6-tą apskrit'* 
šaukšte vandens. Prie to mu
sų kuopoj yra vienas “pusi u il
tinis” iš 
vorščius 
priklauso

Rodos, jau kiekvienas yra 
<irdėjęš, o gal ne vienam ypa- 
iškai teko pamatyti ir pergy
venti neknri laiką “Laimės- ša- 
’yj” Argentinoje. Ne kartą jau 
;uvo rašyta ir aiškiausiai at

vaizdinta čion esančių Lietuvos 
'migrantų likimas, bet, deja, 
ausų piliečiai visuomet atlie

ka savo žygius neapgalvotai, o 
.odei patenka į amžiną vargą 
r paskęsta nelaimėse. Bet kas 

šaltas, kas yra priežastimi ne
miniu ir vargų? šis klausimas 
.ra labai svarbus visai musų 

tautai ir valstybei, o podraug 
abai opus išrišimui. Musų tau
pos išrinktieji atstovai privalo 
.uomi susirūpinti ir savo laiku 
Perspėti piliečus nuo “baltosios 
'orgijos”.

[Pacific and Atlantic Photo]
Evelina Lean, Amerikos ner

tinių daiktų eksperte. Ji už
ima valdišką vietą.

Idant panaši tragedija neį
vyktų ir toliaus—pirmoje vie
toje reikalinga mums Argenti
noje (Pietų Amerikoje) turėti 
savo tautos Atstovą pastovių 
ir pažangesnių pažiūrų. Turė
dami Argentinoje panašų Atsto
vą, kuriam rūpėtą visuomenės 
reikalai, reikalai Lietuvos 
rovės, nebūtų klaidinama 
spauda nei visuomenė.

Del svetimos karjeros, o
bendrai palaikymui ir savosios, 
pasirodė judošiški aprašymai 
apie Argentiną su žiniomis, ro
dos, ne vėliaus inkvizicijos lai-

Re
nei

gal

rodyti savo aiškaus veido, iš
drįso sutrumpinti savo pavar
dę, bet reikalui esant užintere- 
suotieji asmenys gali sužinoti 
ir iškelti aikštėn per “Lietuvos” 
redakciją, kur, be abejo, randa
si originaliai “kuriniai”.

Lai nebūna vietos lietuvių 
spaudoje ir įvairiems “Speku- 
lianto-Misslerio” agentams-par- 
s-idavėliams, kurie teikia Lietu
vos piliečiams “meškos patar
navimus”.

Nors trumpai perspėjama 
Lietuvos visuomenė, kad Ar
gentinoje jau nuo senai (keli į 
šimtmečiai), kaip nėra galimy
bės įsigyti žemės už 3—4 pesus 
hektarą, ir lai nei vienas nepa
tiki suklastuotoms gerai vaiz- 
dinančiomis žiniomis apie Ar
gentiną pars-idavelių-dviveidžių 
asmenų, nors tai butų ir spau
doje talpinama!...

—Dr. Pr. Šacikauskas, 
Lietuvių Iinformacijos Biuro 

Vedėjas.
Buenos Aires, 
Lapkričio mėn. 7 d. 1926 m.

*
NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

rinkimo. Mat 
buvo užpykę 
(h bos. Butų 
taikinti, 
čia lošė
musų kuopos

•01

•** 
01

ROSELANDE GERIAUSIA VIETA ĮSIGYTI * 
KALĖDŲ DOVANAS PAS f

F. A. BUKAUSKU
10831 So. Michigan Avė

Nes čia galima rasti dide
lį pasirinkimą laikrodė
lių, žiedų, deimantų ir vi
sokių auksinių dalykų. 
Kainos pigesnės negu ki-

O dėl to, 
giškiai 
kas yra tariama 
rinkimuose. Be

didelis pasirinkimas au- 
ksiniy daiktų laikrodėlių, 
deimantų, piany, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimą.

2-ro apskr. Tas ta- 
gyvena Chicagoj ir 

Ind. Harbore prie 
k p. Ar žinot dėl ko? 
kad kitaip gal chica- 
“tavorščiai” nežinotų 

kuopos susi- 
ia, chicagiš

kiai tavorščiai griežia kazačką, 
o musų kai kurie • kuopos na
riai šoka pagal jų koncertiną.

I’askiaus buvo renkama nau
ja valdyba sekamiems metams. 
Valdyba liko išrinkta visa nau
ja, nes buvusi senoji valdyba 
atsisakė būti savo vietoj, nes 
nusibodo “l’aituotis” kožname ’ 
suvirinkime. Kaip ten nebūtų, 
bet valdyba yra išrinkta nauja 
ir turės būti. Bet Chicagoj gy
venantys Maskvos agentai ne
daug tepešė. Savo geriausių 
draugų negalėjo Įstatyti į val
dybą, nes prieš juos yra s-kun- - 
das dar neišspręstas. Pirminin
ku liko išrinktas didžiuma bal
sų p. Stasys Barzdys.

Beikia pasakyti, kad kartą 
musų moterys’ ėmėsi už svar
besnio darbo. Mat pas mus yra 
labai smarkių moterų, kurios 
gali atlikti geriaus, negu vy
rai. Jos praėjusiais metais su
rengė balių dėl SLA kuopos, 
tai pelno liko virš šimto dole
rių. Dabar trys tų moterų įėjo 
ir valdybom Be abejonės, bus 
naudos ir dėl SLA, nes jos pri
rašys ir savo vaikelius prie 
SLA. Kelis žodžius kas link bu
simojo kuopos pirmininko p. 
St Barzdžio.

Pats St. Barzdys yra gana į 
rimtas žmogus, geras biznie-

JOS. F. BUORIK
Pianų Krautuvė

3417-21 So. Halsted St 
Chicago 

Tel. Boulevard 4705

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

SPECIALES KAINOS
Kalakutai šviežiai mušti
Šviežiai nupeštos žąsys
Vištos dėl stewing.......
Veršiena nuo kuisęs
Veršiena dėl tušinimo
Pork Loin kavalkais

sv.
sv.
s v.
sv.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų; 
linkime nrusų visiems kostumeriams ir rė
mėjams, kurie rėmėte šiais metais. Tiki
mės, kad paremsite ir 1927 metais.

NOVAK'S STOGU 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
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą Žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog širdį vedantys vaizdai. Užsi- 
rašykit 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

h’IS. michnievicz-vidikiene
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
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 ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba Jigonbutyje. Mo
terim* ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandas nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
z M. Ytiška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapate

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

- ■

F. A. BUKAUSKAS 
10831 So. Michigan Avė 

ra a o a armrrt

PIRKIT KALĖDŲ DOVANAS
1$ ANKSTO

Nelaukite paskutinių dienų su pirkimų Kalėdinių dovanų, nes 
turėsite mokėti brangiau Šioj krautuvėj galite gauti didelį pasi
rinkimą auksinių daiktų, deimantų, laikrodėlių iš muzikališkų instru
mentų: pianų, grafonolų, smuikų, armonikų ir kitokių jstrumentų. 
Pianų volelių su lietuviškoms gaidoms, didelis pasirinkimas.

Puikiausia dovana bus duodama kiekvienam atsilankiusiam.
Ateikite pas

JUOZĄ A, RIZGEN '
" 3331 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO. ILL.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdalyta ..................................... .
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais. i

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

$2.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street
b e

Brooklyn, N. Y

Viršuje Universal 
State Bank A

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalima iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

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.

KJVRGEUONIS
A D V O K A f A « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. •- Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KOCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.
— Į ! ...Į I I ..................... I ■/

A. A. OLIS
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 
Ratnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
lietuvis Advokatas

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vato is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivįir'ne Roosevelt 9090 

Namų Republic 9600

HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS-

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

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

18th St-» netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10-12 pietų 

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

8110. Naktj
South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

y

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
• Vaikų ir visų chroniškų lirų.

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681 ----- J

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų *v 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2881

V (FTffZMBĮ ------—T-</

—MM 1 •1 ■1 ... ---

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

i

DR. M. J. SHERMAN ' 
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 Tol. Fairfax 8858 v . . , . . ............ —

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spauatuvi.

r



NAUJIENAS, CHcago, H Ketvirt., Gruodžio 23, 1926

NAUIIENOS-
The Lithuanian Daily Ne^a

Publlshed Daily Escept Svnday 
. by the Lithuanian Daily Mawa Pab.

Co. Ine.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams --- --------   $8.00
Pusei metą________________  $4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Dviem mėnesiams________  1.50
VUxaui mėueaiui -.......... .—. .76

Edttor P. GRIGAITIS
173* Soath Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 850*

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija..... .......................  3c
Savaitei ................. ....................... 18c
Mėnesiui ........................ ............. — 75c

Suvienytose Valstijos^ ue Chicagoje, 
paštu:

Metams ___________  $7.0#
Pusei metų .......................     8.50
Trims mėnesiams........................ 1.75
Dvtaui mėnesiams........ ...............   1.2b

Subscriptlon Rateai
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered na Second Claaa Matter 

March 7th, 1914, at the Foat Office 
of Chicago, III, nnder tha art of 
March 8r<i 1879.

Vienam mėnesiui .......   .76

Lietuvon ir kitur uUieniuovei 
(Atpiginta)

Metams ..................  $S.0l
Naujienos eina kaadien. i lakinant 

•ekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago. 
UI. — Telafonasi Rooaevalt 8590.

Pusei melų ..........      4.00
Tintas mėnesiams —.......... -...... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

KVAILI LIETUVOS DIKTATORIŲ PASITEISINIMAI
e e o • e o

LIETUVOS VARDAS NUPULDYTAS, KREDITAS 
SUNAIKINTAS

APIJAUTI LIETUVOS ŽMONĖS

Iš KUR GAUS PINIGŲ LIETUVOS DIKTATORIAI?

jeigu anglai duos, tai jie ir ims. Už finansinę pašalpą fau
nui jie pareikalaus, kad Kaunas lįstų į pono Pilsudskio 
krepšį.

Mes pažiūrėsime, kaip Smetona su Voldemaru drįs į 
tą krepšį kišti Lietuvą. Pažiūrėsime!

Apžvalga
SEIME KLERIKALAI BUVO 

VĖL PRAKIŠĘ

Po fašistinio “baliaus”, suruošto gruodžio mėn. 17 d. 
naktyje, Kaune prasideda pagirios.

*• . . , . . .Dar nepraėjo savaitė laiko, o jau ponai diktatoriai 
atsižada visų tų didelių obalsių, kuriais jie pradžioje mė
gino apsvaiginti save ir visuomenę.

Kokį pateisinimą jie, iš tiesų, dar turi savo krimina
liam darbui? Jokio — išimant tų durnų pasakų, kad jie 
stengėsi “pralenkti” komunistus, dariusius sąmokslų su
kilti prieš valdžių. Bet kuomet jie šitokiu žioplu zauniji- 
mu mėgina apdumti akis užsieniui, tai argi jie nesupran
ta, kad kiekvienas, kuris perskaito, tokius Smetonos ir 
Voldemaro “steitmentus”, gali'pasakyti: “Jėigu jus, vy
rai, buvote painformuoti ir turite dokumentalius įrody
mus, jogei komunistai planavo sukilimų, tai — kodėl jus 
užsiundėte kariuomenę ne ant tų sąmokslininkų, bet ant 
prezidento Griniaus?”

Vakarų Europoje ir Amerikoje gyvenantys žmonės, 
kurie seka spaudų, nėra maži kūdikiai. -Iš Smetonos ir 
Voldemaro pasigyrimų, kad juodu norį Lietuvų “ameri- 
kanizuot”, jie gali tiktai nusišypsot.

“Amerikanizuot” Lietuvų, areštuojant respublikos 
prezidentų, kurį gerbia visa šalis! Na-gi tegu kas nors pa
mėgintų pasiūlyt panašų dalyką amerikiečiams! Tegu 
kas nors čionai pasakytų, jogei armijos oficieriai, kurie 
yra prisiekę klausyt prezidento, kaip savo vyriausio va
do, ir saugoti konstitucijų, — turį su ginklais rankose už
pulti prezidentų ir grasinimais priversti jį pasirašyt po 
kokiomis nors popieromis!....

Amerikoje augęs žmogus, išgirdęs apie šitokį “ame- 
rikanizacijos” būdų Lietuvoje, linguoja galva ir mąsto, 
kad Lietuva tai kokių ten puslaukinių barbarų šalis, ku
ri apie civilizuoto pasaulio tvarkų dar neturi jokios nuo
vokos. Šitokia nuomonę apie Lietuvų jau, iš tiesų, yra iš
reiškę kai kurie Amerikos laikraščiai (pav. Chicagos 
“Tribūne”).

Na, tai dabar klausimas: ką gi Lietuva tuo fašistų 
smurtu laimėjo?

Lietuvos vardas užsieniuose yra nupuldytas. Reikia 
manyt, kad jos finansinis kreditas yra galutinai sugriau
tas. Tik pagalvokite: kaip gali bi kuris užsienio bankas 
dabar Lietuvai duoti paskolų, kuomet spauda sako, jogei 
Lietuva parodė nesugebėjimą valdyt save?

Voldemaras skelbia, kad Lietuvos diktatoriai mėgin
siu sukelti pinigų Amerikoje, pardavinėdami “aukso bo
nus” Amerikos lietuviams. Asilas! Lietuvos bonus šian
die pirks negut tiktai tie, kų gyvena beprotnamiuose. 
Amerikos lietuviai yra sukišę daugybes savo sunkiai už
dirbtų pinigų visokiems šarlatanams, kurie jiems žadėjo 
aukso kalnus; bet jie neduos nė sudilusio cento į rankas 
aiškių avantiūristų, kurie stato save ir kraštų viso pasau
lio pajuokai.

Vos už dviejų savaičių prieš 
klerikalų ir fašistų pervartų 
Lietuvoje, Seimas buvo davęs 
klerikalams naują smūgį. Gruo
džio mėn. 3 d. jų interpeliaci
ja dėl studentų demonstraci
jos, įvykusios lapkričio 21 d., 
tapo atmesta 44 balsais prieš 
33. Vyriausybei lapo išreikštas 
pasitikėjimas.

Tą įvykį oficiozas “Lietuva” 
aprašo taip:

Seimo posėdy gruodžio 3 d. 
9 vai. r. Ministeris Pirm. p. 
Sleževičius atsakė į opozicijos 
patiektąją interpeliaciją dėl 
lapkričio 21 d. įvykių. Po Mi- 
nisterio Pirmininko atsakymo 
prasidėjo diskusijos. Atstovai 
Kaulinaitis, Voldemaras, šimu
tis, Ambrozaitis, Endziulaitis, 
kun. Šmulkštys, Badzevičius, 
Dagelis stengėsi įrodyti, kad 
Ministerio Pirmininko atsaky
mas esąs nepatenkinamas ir 
kad administracijos žygiai lap
kričio 21 d. buvę neteisėti. Ko
kių nors argumentų, be to, kas 
pasakyta pačioj interpeliacijoj, 
nė vienas kalbėtojų nėra pa
tiekęs.

Atst. Skipitis,* taip pat pasi
rašęs interpeliaciją, savo kal
boje pabrėžė, kad jis visiškai 
nesutinkąs su tomis interpelia
cijos vietomis, kur tendencin
gai nušviečiapii lapkričio 21 d. 
įvykiai, nes šiuo atveju admi
nistracijos veiksmai buvo vi
sai teisėti; taip pat nesutinkąs 
su interpeliacijos duodamomis 
charakteristikomis. .lis pasira
šęs interpeliaciją tik dėl poli
tinių motyvų, kurie tesą davę 
progos lapkričio 21 cT. įvykiams.

Atstovai Plečkaitis, Sugin
tas, Purėnienė, Kuzmiskas, Bie
linis atrėmė ir faktais įrodė in
terpeliacijos iškeltųjų ir Sei
me opozicijos pakartotųjų prie
kaištų nerimtumą ir tendencin
gumą. Administracijos veiks
mai ir neleidžiant lapkričio 21 
d. demonstracijos ir paskum 
įą išsklaidant buvo visiškai tei
sėti ir butini visuomenės tvar
kai ir rimčiai apsaugoti. Galu
tinai dėl tų įvykių tars savo, 
žodį teismas, — kvota skubiai 
vedama ypatingai svarbioms 
byloms teismo tardytojo.

Po diskusijų buvo balsuoja
mos pereinamosios' formulės. 
Balsuojant slapiu balsavimu 
vyriausybei Seimas pareiškė pa
sitikėjimą 44 balsais prieš 33.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

| Apie Įvairius Dalykus. | 
xxxxxzzxxxxxxxx»xxxxxxxxixn:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj

Kokios rųšies žmogus 
yra ex-kaizeris Wilhelrn 

Hohenzollern?

Tai kuo gi tuomet Kauno smurtininkai pataisys sun
kių ekonominę Lietuvos padėtį?

Kuriomis priemonėmis jie pašalins pramonės krizį ir 
nedarbą?

Iš kur jie ims pinigų žemės ūkio rėmimui, kelių tai
symui ir valdininkų padėties gerinimui?

Iš tų pačių Lietuvos žmonių, kuriuos jie neva norė
jo “išgelbėti” nuo Griniaus ir Požėlos! Ar neužgiedos ši-, 
tie apgautieji žmonės Smetonai ir Voldemarui dar rūs
tesnę giesmę, negu gruodžio 17 d. “tautiškas maršas?”

Bet gal ponai diktatoriai turi kitokių šaltinių, apie 
kuriuos plačioji Lietuvos visuomenė dar nieko nežino? 
Gal jiems prižadėjo duoti pinigų Anglija už sunaikinimą 
Lietuvos santykių su Maskva?

Gal būt. Anglų pinigais naujieji Lietuvos valdovai 
galėtų nuo kai kurių bėdų tuo tarpu atsiginti. Tečiaus,

Lloyd George’o sumanymas. — 
Emil Ludvvigo knyga apie ex- 
kaizerį.—Ex-kaizerio jaunys
te.—Įtempti santykiai tarp
sunaus/ ir motinois.—Motinos 
areštavimas. — Ex-kaizerio 
netaktiškumas. —Sutartis su 
Rusijos caru.—Reikalavimas, 
kad kaizeris sosto atsižadėtų. 
—BAilumas.—Motinos pareiš
kimas.

Lloyd George buvo sugalvo
jęs fantastišką planą atgabenti 
ex-kaizerį VVilIielmą į Londo
ną ir ten atiduoti jį j teismo 
rankas*. Jeigu tai ir, butų pasi
sekę padaryti, lai vargu prieš 
jį butų buvęs surašytas sun
kesnis apkaltinimo aktas nei 
tas, kurį nesenai paskelbė Emil 
Ludvvig. Dalykas štai kame: 
prieš porą savaičių vokiečiuose 

Be to, keletos pozicijos atstovų 
visai nebuvo Seimo posėdy, o 
Seimo narys Ministeris Pirmi
ninkas p. Sleževičius’ nebalsa
vo.

Balsavimo rezultatai buvo su
tikti didžiausiomis ovacijomis.

AMERIKIEČIŲ NUOMONĖ 
APIE LIETUVĄ

Klerikalų ir Smetonos “put- 
šas”, atliktas Lietuvoje kari
ninkų rankomis, žymiai prisi
dėjo prie išgarsinimo Lietuvos 
“vardo“ užsieniuose. VlSas pa
saulis dabar žiuri j Katmą^Jr 
stengiasi suprasti, kas tenai at\ 
sitiko.
Chicagos “Tribūne” J<orespon- 

dentast kurį naujieji Lietuvos 
diktatoriai, matyt, geni i tepa, 
kad jis tolyn vis palankesnes 
jiems žinias telegrafuoja iš 
Kauno, painformavo Amerikos 
publiką apie Lietuvą taip:

Didžiausius Lietuvos miestas, 
sostine Kaunas, dar tebėra 
“Rusijos pasienio garnizono 
miestelis su šešiais arkliniais 
tramvajais ir milžinišku gbetto 
(žydija), be kanalizacijos.”

Laikraštis* iš to savo kores
pondento aprašymo daro šva- 
dą, kad Lietuva tai skurdo ir 
analfabetų kraštas, kuris visai 
be reikalo gavo apsisprendimo 
teisę, nes jisai dar nepajėgia 
pats valdytis, šia kaip “Tri
būne” apibudina įvykusį Lie
tuvoje smurto pervartą:

“Lietuvą dabar ištiko re
voliucija ir ji turi savo dik
tatūrą. Lietuva, prie Balti
ke juros, eina pėdomis Ita
lijos, Ispanijos ir Graikijos’, 
prie Viduržemio juros, ii 
Vengrijos bei Lenkijos vidu
rinėje Europoje ir Rusijos 
rytuose. Visos šitos šalys ne
beturi pasitikėjimo žmonių 
renkamąja yaldžia ir atmetė 
taip pat ir visą demokratijos 
teoriją. Priešinimąsi valdžiai 
(jose) yra nusidėjimas*, už 
kurį baudžiama turto kon
fiskavimu, kalėjimu ir mir
tim.“
šitaip Lietuvos “patriotai” 

Smetona ir Voldemaras savo 
“putšu” užrekomendavo Lietu
vą amerikiečių akyse. Ir' tai, 
nežiūrint lo, kad tie diktato
riai mėgina laižyt debatus Dė
dei Šamui, skelbdami, jogei jų 
tikslas esąs “suamerikoninti” 
Lietuvą (tarp kitko išmokinant 
ją ir “pokerio”, kuriame Sme
tona esąs specialistas!).

Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams dėl lų “patriotų” teks 
iš gėdos rausti prieš šio krašto 
žmones!

pasirodė knyga vardu “Wilhelm 
dcr Zweitc”, 'kurios autorius 
yra Emil Ludwig, žymus vo
kiečių rašytojas. Anglų kalba 
ta knyga buvo žurnalo “Fo- 
rum” perspausdinta (ėjo per 
šešios numerius, pradedant lie
pos mėn. leidinių).*

Įžangoj Ludvvig sako: “Seka
muose puslapiuose jus negirdė
site socialistų ar svetimšalių 
balsą; jus girdėsite balsą tik 
paties imperatoriaus, jo gimi
nių ir draugų, jo - kanclerių ir 
ministerių, jo generolų ir dva
riškių”. Medžiagą savo knygai 
Ludwig* surinko iš pirmų ran
kų: slapto užsienių reikalų mi
nisterijos aięhivo ir kunigaikš
čio Philip Eulenburgo, grafo 
Zedlitz Tructzschler, admirolo 
von Tirpi tz bei generolo Bei
ni u t h von Moltke memuarų 
(atsiminimų).

Pirmiausia Emil Lud\vig pa
sakoja apie ex-kaizerio jaunys
tę. Vilius II gimė silpnučiu 
kūdikiu. Bėgiu keliolikos va-

(Pacific and Atlantic Photo]

tfliigaikščiutė Aleksandra 
Viktorija, buvusi kaizerio su
naus, Augusto, žmona. .Ji sako, 
jog geriau grindis plauti nei 
gyventi Potsdamo palociuje. 
1920 m. ji gavo divorsą.

landų daktarai nei sekundai ne
pasitraukė nuo jo. Naujagimis 
beveik visai nerodg gyvybės 
ženklų. Manoma buvo, kad jis 
negyvens. Vienok busųnas ir 
paskutinis kaizeris išliko gyvas. 
Bet tai buvo mizernas sutvėri
mas, nes tik vieną sveiką ran
ką teturėjo (gimė jis su nuvy
tusią kairia ja ranka). .Jo mo
tina, Anglijos karaliaus duktė, 
savo sunaus išvaizda buvo la
bai sujaudinta. Pas ją gimė 
ddižiausi neapykanta visam 
kam, kas vokiška. Dėliai savo 
sunaus fiziško nedatekliaus ji 
kaltino vokiečių daktarus, ku
rie, girdi, sukoneveikę, Vilių.

Iš pat mažens Vilius labai 
drovėjosi savo nedateklio. Pra
džioje visokiausiais- budais bu
vo bandoma nuvytusią ranką 
atitaisyti. Niekas negelbėjo. 
Tuo laiku Vilius parodė neįma
nomo pasiryžimo ir ištvermės. 
Nežiūrint į savo nedateklių, jis 
puikiausia išmoko joti ant ark
lio. šiaip su nieku jis nedrau
gavo. Tarp jo ir motinos san
tykiai visą laiką buvo įtempti: 
jis neapkentė motinos už jo 
pagimdvma su nuvytusią ran
ka.

Reikia pasakyti, kad Vilius 
buvo sosto įpėdinio sūnūs. Jo 
tėvui sostą užimti nepasisekė: 
jis susirgo gerklės vėžio liga ir 
numirė. Emil Ludvvig sako, jog 
jis butų galėjęs gal keletą me
tų dar gyventi, jeigu butų bu
vę padaryta tai, ką patarė da
ryti tokie garsus daktarai, 
kaip Virchovv. Bet jo žmona į 
vokiečių daktarus su panieka 
žiurėjo. Ji pakvietė iš Londo
no nelabai žymų daktarą, ku
rio globai ir tapo pavestas li- 
goifis. Kuomet vokiečių žy
miausi daktarai pripažino, jog 
reikia tuoj operaciją padaryti, 
tai Londono daktaras pareiškė, 
kad operacija nėra reikalinga. 
Vėžio liga įsisepėjo ir nebebu
vo jokios galimybės ligonį nuo 
mirties išgelbėti.

'Tėvo mirtis nei kiek nesuju
dino Viliaus. Greičiau tai su
teikė jam džiaugsmo: tapo pa
šalinta stambiausi kliūtis nuo 
jo kelio į sostą. Susenusio im
peratoriaus mirtis buvo galima 
laukti diena iš dienos. Kas ne
užilgo iš tiesų ir atsitiko.

Kokie buvo pirmi naujojo 
imperatoriaus Wilhelmo 11 
žingsniai? Pirmiausia jis palie
pė areštuoti savo motiną. Tai 
buvo jo kerštas: kam motina 
jį pagimdė tik su viena sveika 
ranka!

O kas toliau? Jaunasis- kai
zeris neturėjo geros širdies ant 
vokiečių t galingos imperijos 
sukūrėjo, Bismarcko^ kuris bu
vo vadinamas “geležiniu kone- 
lerium.” Po atkaklios kovos se
nam kancleriui prisiėjo pasi
traukti.

Kaizeris patenka kunigaikš
čio Philip /Eulenburgo įtakon. 
Pasak I?ud\vigo, kunigaikštis 
jaunystėj metėsi iš vienos pu
sės į kilų, kol, ant galo, Įiata- 

po diplomatu. Jis parodė tik 
rai nemažo talento piešime, be 
vėliau nukrypo į muzikų ir po 
eziją. Jo eilėraščiai pasižymė
jo skambumu ir gražumu. Mu
zikoj jis irgi parodė savo dide
lį gabumą. Aristokrtiškoj 
draugijoj jis turėjo nepaprastą 
pasisekimą: jį mėgo už sąmo
jingumą ir mokėjimą artistiš
kai pasakoti anekdotus*. Vė
liau paaiškėjo, jog tas aristo
kratiškas Cagliostro (pagarsė
jęs avantiūristas) buvo degene
ratas, nuo kurio kaizeris viso
mis keturiomis bandė atsikra
tyti.

Po Bismarcko puolimo kone 
leriu patapo (’aprivi, o vėliau 
kunigaikštis Hohenlohe, kaize
rio giminaitis. Kadangi Hohen- 
!ohe buvo jau labai sugenėjęs, 
tai reikėjo surasti jo vietai į- 
pėdinį. Prasidėjo intrigos. Lai
mėjo kunigaikštis Eulenburg, 
kurio kandidatas, grafas von 
Buelovv ,tapo kancleriu paskir
tas. Tuo pačiu laiku jam buvo 
kunigaikščio titulas suteiktas.

Santykiai tarp naujojo kanc
lerio ir kaizerio iš pradžių bu
vo kuopuikiausiai. Bet nepraėjo 
daug laiko ,kaip kaizerio netak
tiškumas pradėjo erzinti von 
Buelow’ą. 1905 m. kaizeris su
sitiko su Rusijos caru. Susiti
kimas įvyko ant laivo “šiauri
nė žvaigždė”, Bjorko užlajoj. 
Apie tai, kas atsitiko ant lai
vo, rašo pats kaizeris. O atsi
tiko ten štai kas: kaizeris ir 
caras pasirašė slaptą sutartį 
kurios autorium buvo pats kai
zeris. Sutartis, matyti, buvo 
tiek netaktiška ir pavojinga, 
kad kancleris von Buelow tuoj 
įteikė rezignaciją. Kaizeris 
parašė koncleriui maldaujantį 
laišką, prašydamas atsiimti, re
zignaciją. Laiške tarp kitko 
sakoma: “J*ųs man ir tėvynei 
esate labiau brangus, negu 
šimtas tūkstančių sutarčių...”

Sutartis, žinoma, buvo panai
kinta, o von Buelaw pasiliko. 
Sakoma, kad pusėtinai kliuvę

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222 •

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 VVest 42nd St. 
Tek Lafayette 4988 

CH1CAG0, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

- 'Netoli 46th St. Chicago, III.V--——

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107

rz > J J nuo 9 ik t II vai. rytai 
Valanaos nuo 5 jįj g vajt va|(are

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWJAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

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

Ii 11 1

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 k , I I Į. ! Į ..J 

pipirų ir patui nuo jo ministerių 
iž to7 nutarties pasirašymą.

Spalių 27 d. 1908 m. ILondo
no laikraščiai įdėjo anglų ko
respondento pasikalbėjimą su 
kaizeriu. Nežiūrint į tai, kad 
visiems buvo žinoma kaizerio 
neapykanta anglams, jis savo 
pasikalbėjime bipokritiškiausiu 
budu pareiškė, jog esąs geriau
sias anglų draugas. Kilo naujas 
skandalas. Dačjo iki to, jog 
vokiečių kunigaikščiai ėmė rei
kalauti, kad Wilhelm II pasi
trauktų nuo sosto. Padėtį iš
gelbėjo apsukrus von Buelow, 
kuri diplomatiškai numarino 
skandalą.

O ką darė kaizeris? Kuomet 
iel jo netakto kilo audra, tai 
iis išvąžiavo į kunigaikščio 
^uerstenbergo dvarą medžioti. 
Vakarais dvare buvo rengiami 
šauniausi pasilinksminimai. Vie
ną vakarą grafas Huelsen-Hue- 
seler, persirengęs į moters rū
bus, dalyvavo balete. Bešokda
mas jis sudribo ir numirė. Po 
to, žinoma, jokių linksmybių 
negalėjo būti. Todėl kaizeris 
tuoj apleido dvarą, nenorėda
mas net pamatyti mirusiojo, 
kuris skaitėsi jo geru draugu.

Kaizerio skandalingi išsišoki
mai erzino diplomatus. Bis
marcko draugas, Holstein, kar
tą pasakęs: Jaunasis imperato
rius arba valstybę sunaikins ar
ba pats numirs pamišėlių na
muose.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Av'enue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tcl. Lafayette 5820
Rezidencijos Tek Lafayette 6792\f—. ■

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee 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 8633 

Ultravioletinį šviesa ir diathermia
V. — ------- -J

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
. i l nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu0 6 iki 9 va| vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

v. - ■ ■ ■■ -

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.I - *

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

’ Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Gruodžio 23, 1926 ^Eilinis No. 190

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 1060 i Edbrooke A v®., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. J urgelionier.ė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS-S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, 111.

Kasierius — A. I^ekavičia, 2404 W.
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. ^Vest- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 513 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

[Pacific and Atlantic Photo]Pildomojo Komiteto 
Nominacijos

LSS. sekretorius tik-ką iš
siuntinėjo laiškus kuopoms, ku
riuose raginama nominuoti na
rius į Pild, Komitetą ateinan
tiems dvejiems metams. Nomi
nacijos turi būt atliktos ne vė
liau, kaip i>er 5 savaites.

Gaila, kad naujų LSS. virši
ninkų rinkimai' nesuspėta atlik
ti prieš metų pabaigų. Mat, šį 
karta reikėjo, pirm darysiant 
rinkimus, nubalsuoti, ar Pild. 
Komitetas bus renkamas iš vie
nos apielinkės, ar iš visos LSS. 
šitie balsavimai perilgai užsi
tęsė. Kuopos labai nesiskubi
no juos atlikti, ir visviena dau
guma kuopų balsavimuose ne- 
dalyvavo. Kas žiu, ar tai jų 
nerangumas, ar joms tas “apie- 
linkiu" klausimas beišrodė svar
bus. Bet Pild. Komitetas* vis
viena laikė savo pareiga eiti į- 
statų nurodytu keliu, todėl bal
savimo apie “apielinkės” apei
ti negalėjo.

Tose kuopose, kurios dalyva
vo balsavime, didelė dauguma 
išsireiškė už tai, kad Chicago 
\ ?1 butų palikta** Pil<t. *l\f>irKo 
viela. Todėl dabar, nominuo
dami kandidatus, draugai ture • 
pasirinkti asmenis, "gvenančius 
Cbicagoje arba jos apielinkėjts

Nominuojant, kiekvienas na
rys kuopos susirinkime, turės 
teisę parašyt ant kortelės 7 
kandidatus (sulig skaičium 
Pild. Kom. narių). Tos korte
lės paskui turės būt surinktos 
ir surašyti ant lakšto visi no
minuotųjų kandidatų vardai, 
pažymint, kiek balsų paduota 
už kiekviena kandidatų. šitie 
lakštai paskui turės bfil at
siųsti LSS. sekretoriui.

šitas nominacijas draugai 
privalo pasiskubint atlikti 
nieku bodu ne vėliau, kaip iki 
paskirto laiko (t. y. per penkias 
savaites). Ir tegu kuopos nors 
karth dalyvauja balsavimuose 
visos. Centrui yra nemalonu, 
kuomet kuopose reiškiasi ne
rangumas ir apsileidimas.

Del įvykiu Lietuvoje
Atėjus žiniai apie karininkų 

Padarytų pervarta Lietuvoje, 
LSS. Pildomasis Komitetas tuo
jau* atlaikė posėdį ir priėmė 
visų eilę nutarimų. Vienas svar
biausiųjų nutarimų —tai išlei
dimas atsišaukimo i visuomenę. 
Atsišaukimas tilpo “Naujieno
se" (gruodžio 20 d.) ir pasiųs
ta “Keleiviui” (tą pačių dienų, 
kai buvo priimtas).

Tolinus, Pild. Komiteto ini
ciatyva susirinko gruodžio 21 
d. bendras Pild. Kom., VIII ra
jono ir vietinių kuopų valdybų 
susirinkimas. Jame nuodug
niai i.šdiskusuota Lietuvos fa
šistų “revoliucijos" klausimas 
ir nutarta smarkiau sukrusti 
prie darbo, kad padėjus musų 
draugams Lietuvoje.

Nuo draugų iš Lietuvos tuo 
tarpu tėra tiktai labai trumpų 
Pranešimų. Reikia tikėtis, kad 
neužilgo ateis ir smulkesnių ži 
**iy.

Kas kaltas?
Kiekvienam šioje valandoje 

rupi klausimas: kas kaltas, kad 
Lietuvos juodvarniams pavyko 
palyginant taip lengvai nuvers
ti koalicinį kabinetą ir pasi
grobti valdžią į savo rankas.

Daugelis sprendžia, kad kal
tas buvo valdžios apsileidimas 

perdidelis jos švelnumas su 
fašistais ir klerikalais, kurie 
jau buvo atvirai pradėję skelb
ti sukilimą. Prie to dar pri
duriama, kad valdžia permažai 
rūpinosi pašalinti iš įstaigų 
juodašimčiams simpatizuojan
čius valdininkus.

Bet išrodo, kad šitie argu
mentai dalyko branduolio neiš
aiškina. iš tų žinių, kurios jau 
yra pasiekusios Ameriką, ma
tyt, kad tas pervartas buvo ne 
sukilimas tikrąja to žodžio 
prasme, o tiktai mažo smurti
ninkų būrio užpuolimas iš pa
salų ant valdžios.

Pervartų nedalyvavo visuo
menė. Apie kokias nors mi
nias, ėjusias versti valdžią, nė
ra nieko girdėt. Nedalyvavo 
nė kareivi ja. l'žpuolimų ant 
vyriausybės ir Seimo atliko, 
matyt, tiktai susiorgaųizavg 
oticieriai (karininkai). Visa 
kas įvyko naktį, kai žmonės ra-

miegojo. Kauno gyvento
jai, pabudę ryte, jau rado pa
baigtų dalykų.

Keikia spėti, kad maištinin
kai dėl to ir darė pervartų nak
tyje, kad jie nenorėjo žmonių 
kišimosi į tai. Jie bijojo, kad 
žmonės eis valdžių ginti.

Vadinasi, tai buvo grynų 
gryniausias sąmokslas, neturin
tis nieko bendra su visuome-y 
nes judėjimu. Jeigu gi taip, 
tai tuomet mažai teturi reikš
mės, ar valdžia buvo “peršvel- 
ni” ar “peraštri” su tais, ku
rie prieš ja kėlė triukšmų. 
Triukšmas spaudoje, Seime ir 
gatvėse galėjo būti (ir veikiau
sia buvo) tiktai priedanga tam 
sąmokslininkų darbui, kurį jie 
varė slapta.

Daugiaus reikšmės reika dė
ti tam argumentui, kad valdžia 
nepakankamai rūpinosi atžaga
rei visk ų valdinhikų, o ypač ka
rininkų, šalinimu iš vietų. Ži
noma, jeigu kariuomenė butų 
buvusi “apvalyta” nuo fašisti
nių ir klerikalinių oficierių, 
tai tas pervartas* gal ir nebūtų 
galėjęs įvykti. Bet klausimas, 
ar valdžia turėjo galimybės ta
tai atlikti per keletą menesių. 
Juk Lietuvos armija buvo or
ganizuojama per 8 metus, ir 
kųs buvo padaryta per tų lai
ką, negalėjo būt iš pagrindų 
pakeista bėgiu 6 mėnesių.

Visai perorganizuot armiją 
valdžia butų galėjusi tiktai 
tuomet, jeigu armija laitų bu
vusi tuojaus sugriauta, o pas
kui sutverta iš naujo. Bet kaip 
griausi armiją tuo laiku, kuo
met Lietuva randasi karo pa
dėtyje su lenkais?

Tuo budu išeina, kad val
džiai buvo vienintelis būdas 
apsisaugoti nuo pervarto lik
tai stengtis susekti fašistų ir 
klerikalų konspiraciją armijo
je. Bet susekti tokią konspira
cija butų buvę galima negut 
tik su provokatorių pagalba, t. 
y. su pagalba tokių gaivalų, 
kurie butu tipsimcit valdžios

Admirolas Bindley Fiske, ku
ris užvedė \Vashingtone bylų 
prieš laivyno departamentą, 
reikalaudamas $259,000. Jis sa
ko, kad departamentas pasisa
vino jo užpatentuotą išradimą.

priešais ir įsiskverbę į slaptus 
sąmokslininku būrelius.

Liaudininkai su socialdemo
kratais provokacijos nevartojo 

štai dėl ko jie buvo užklup
ti iš netyčių. Ir mes pasakysi
me: gerai, kad nevartojo! Jei
gu reikia pavirsti Judošiais 
arba samdyti Judošius, idant 
išgelbėjus savo valdžią, tai ko 
verta yra tokia valdžia?

Judošių rolę suvaidinti teko 
ponui Smetonai ir krikščio
nims demokratams. Kada nors 
jie dėl to labai gailėsis.

Puikus Anglijos Socia
listų Laimėjimas

Lžvakar Anglijos Darbo Par
tija laimėjo didelę pergalę ant 
buržuazinių partijų papildo
muosiuose rinkimuose į par
lamentų.

Del vieno socialistų atstovo 
rezignacijos iš parlamento, rei
kėjo išrinkti naują atstovą. 
Darbo Partija pastatė kandi
datu drg. ()swald Mosley, ku
ris nepersenai lankėsi su savo 
žmona. Lady Cynthia Mosley, 
Amerikoje. Kinkinių rezultatai 
yra tokie, kad socialistas gavo 
beveik 4,000 balsų daugiau, 
negu konservatorius ir liberalas 
sudėti daiktan!

LSS VIII Rajono 
Konferencija

LSS VIII Rajono metinė kon
ferencija įvyks .sekmadieny, 
sausio 16 d., 11 vai. ryte, Nau
jienų name. Visos kuopos pra
šomos prisiųsti savo delegatus. 
Bus svarstomi keli svarbus rei
kalai ir taipjau bus renkama 
nauja Rajono valdyba.

Organizatorius.

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

Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, l’EėlNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitų kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAK LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, 111.

Nėra kito Šaltinio, 
Iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

APIE {VAIRIUS DALYKUS
(Tęsinys iš 4-to pusi.)

iLudwig ypač pabrėžiu kaize
rio nepaprastą lepumų. Jis bėg
davo nuo viso to, kas galėdavo 
jam nemalonumų suteikti. Kai 
Vokietijų karą pralaimėjo ir 
šalyj prasidėjo bruzdėjimas, tai 
kaizeris pirmoj vietoj pasirūpi
no pasprukti į užsienį. Jis pa
būgo žmonių, nors daugelis jį 
dar tuo laįku garbino. Nemaža 
atsakomybė, kaip Ludvvig pa
rodo, už karo pradėjimų krinta 
ant kaizerio. Jo stačiog patolo
giška neapykanta anglams da
vė galimybės įsigalėti von 
Tirpitz’o politikai, kurios tiks
las buvo sunaikinti Angliju.

Skaitant Km it Ludwigo pa
rašytų biografijų, stačiog ste
bėtis reikia, kap toks menkutis 
žmogelis, kaip ex-kaizeris, ga
lėjo būti skaitomas dideliu

žmogum. Luchvig parodo, jog 
Wilhelm Hohenzollern pasižy
mėjo nepaprastu bailumu. Jei
gu, kuris jo šeimos narys su
sirgdavo, tai jis bijodavo prie 
ligonio prisiartinti, kad liga 
neužsikrėtus. Jis buvo didelis 
mėgėjas purviniausių anekdotų 
ir draugavo su žemos reputaci
jos žmonėmis.

Bet visa tai nekliudė jam 
lošti viskažinančio rolę: moks
lininkų suvažiavimuose jis kal
bėdavo apie mokslą ,artistams 
apie meną, dvasiškiams apie re
ligiją, rašytojams apie poeziją 
ir literatūrą etc.

Savo nepaprastumu ir įno
riais, sako Ludwig, ex-kaizeris 
prilygo išlepintam vaikui. O iš
lepintas jis iš tiesų ir buvo. Vi
sokie diplomatai ir avantiūris
tai stengėsi įvairiais budais pa
taikauti jam, kad pasidaryti sau 
karjerą. Nei vienas draugas 
nedrįso tikrą teisybę jam į akis

pasakyti. Tur būt, toje kryp
tyje dalykai iš tiesų buvo visai 
blogi, jeigu net jo motina kar
tą pareiškė. “Bėda su Viliu bu
vo ta, kad jis niekuomet nesu
gebėjo teisybę sakyti, net pats 
sau”.

• Prie tos charakteristikos nie
ko daugiau nebegalima pridėti. 
Ji trumpa, bet pasako neįmano
mai daug.

Emil Luchvig parašė tikrai 
gerų ex-kaizerio biografiją. 
Verta jų perskaityti ir susipa
žinti su tuo buriu hipokritų ir 
intrigantų, kurie per keletą de- 
sėtkų metų žaidė Vokietijos 
žmonėmis.—K. A.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

PEOPLES KRAUTUVĖSE RASITE GERESNĘ MUZIKį
/ I

Kimball Pianus
ir

R. C. A. Radiolas
Tūkstančiai šeimynų Chicagoje džiaugsis ir linksminsis per šias Kalėdas ir per 
ilgiausius metus po Kalėdų, su Kimball Pianais ir R. C. A. Radioloms. Kodėl 
Jūsų šeimyna turi liūdėti nuskriausta?! Ateik į Peoples Krautuves šiandien, ar šį 
vakarą, užsisakyk vieną iš Jiem geidžiamųjų daiktų!! Mes dar nuvešime prieš 
Kalėdas į Jūsų namus bile modelį Jus pasirinksite iš pianų arba radiolų — už iš
dirbę jų kainas. Lengvais išmokėjimais.

4

Kimball Grojikliai Pianai
Nauji modeliai yra geriausi ir gražiau
si pianai ant svieto: Šių pianų malo
nus ir žavėjantis skambėjimas taipgi 
nepaprastai daili išlaukinė išveizda nė
ra palyginama nė su jokiu kitu pianu. 
KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ kaina 
nėra aukštesnė už paprastus pianus. 
Dabar prieš Kalėdiniam pianų išpar
davime musų Krautuvėse galite pasi
rinkti KIMBALL GROJIKLIŲ dailiau
sius ir geriausius po

$400 $575 $650
$695 $850 $975

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai yra 
. pritaikinami pagal išgalę kiekvieno

Pilnas rinkinis Volelių ir Rekordų Kalėdinių numerių vėliausio leidi
nio, lietuvių kalboje ir kitataučių rasite musų Krautuvėse.

Del įgijimo geresnio instrumento ir pilno užsigančdinimo, visuomet lankykite šias 
didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoj

R. C. A. Radiolos
Yra labai rekomenduojamos tiems, kiu
rio jau turi Kimball pianą, nes tai y ra 
augščiausiai ištobulintas radio ant svie
to, be beterių, be išlaukinių dratų, be 
žemės sujungimo, jus galite pasiekti ir 
atgabenti balsą nuo krašto iki krašto 
Suvienytų Valstijų *aiškų ir priimną. 
R. C. A. Radiolų kaina yra prieinama 
visiems — po:

$12 $35 $102 $105 
$260 $345 $575

Parduodame ant lengvų išmokėjimų

4177-83 ARCHER AV. 1922-30 $. HALSTED ST.
M. KEŽAS, Vedėjas J- NAKKOŠIS, Vedėjas
Vieninteles Lietuviu Krautuvės Chlcasoi autorizuotos parduoti Kimball produktus ir K. C. A. Kadiolas

ŽEMOS KAINOS

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

ULUtft HIKNIlUKt & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

------ JL----------- ■■IT-! j.. Lili.| VĮ

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurines Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 

| taip toliaus, su elektriniais prie- 
i taisais.
j Mineralinės, sulferines vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

>
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THE ROAD TO

SECUR1TY

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

THE ROAD TO

SAFETY

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Rytoj gali 
būti pergelti

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

Executive Offices Cincinnati, Ohio

Kalėdų
Dovana

Prisiųskit Šitą aplikaciją su 75c. Money'Orderiu arba Čekiu

Naujienos Insurance Dept.
1739 So. Halsted St

Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

INTER OCEAN 
CASUALTY COMPANY

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

SECTION A. ... v
If such injuries shall result in any of the losses listed in this Section on or before the thirthieth

day follovving the date of accident, the Company will pay for such loss, as follovvs:

To the Insurance Dept., Naujienos
1739 So. Halsted'St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri bus 
išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolatinėms 
NAUJIENŲ

$10,000 aSSent policy

Vardas ................................................................................. Amžius
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi)

ApdraUdos Gavėjas
Gatvė Adresas ......
Miestas ...................
Užsiėmimas ..........

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

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

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

PARAGRAPH 4. By the vvrecking of any Pri vate Automobile (motorcycle not includ'ed) not being 
used for business purposes, in vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn 
from such vvrecked automobile.

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

PARAGRAPH 6. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over While VValking or Standing on 
a Public Higway, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compressed air, 
liquid, or horse-povver, excluding injuries sustained whiie working in the public highway or while on 
a railroad right-of-vvay.

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

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

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

TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK

Inter-Ocean . ...
skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c ir liudiju kad— 

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ skai
tytojas ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAUJIENŲ 
skaitytoju ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus.
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš jam mokėsiu i savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per
vienus metus už Chicagos $7, Chicaęroj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudios registraciją.

CASUALTY COMPANY
(HEREINAFTER CALLED THE COMPANY) 

DOES HEREBY INSURE

Da Vienas Patarnavimas Naujienų SKaity tojams
KIEKVIENAS GALI GAUTI

INTER-OCEAN
A Stock Company /

Af/Z-

rl [t n IT 1
1 »Į

Į Fa

4 TTjl

SPECIFIC LOSSES FOR
LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

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

inclusive

Life ..................................... •.......................
Both Hands ................................................
Both Feet ....................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Eye...........
One Foot and Sight of One Eye ...........
Either Hand ................................................

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

$500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00

Eithpr Foot ..............................................
Sight of Either Eye........................... ......

0^1k o V
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Kas Dedas Lietuvoj
Vallstybfts teatro vaidybos 

studija pagrindinai perorgani
zuota ir laipkričio I d. pradėjo 
veikti. Mokslas truks trejus 
metus. Lektoriais pakviesti j- 
/ymesni teatro, vaidybos, meno 
ir kit. žinovai Mokinių yra 54 
žmonės.

Valsčių revizijų duomenys. 
Spalių mėn, savivaldybių de
partamentas padarė astuonių 
valsčių valdybų revizijų, kurios 
į ozui tatai šie: atleistas vienas 
raštvedys ir viena valsč. valdy
ba traukiama atsakomybėn už 
netinkamai sunaudotų turtą.

.šaukiami registruotis. Kauno 
miesto policijos vadas paskel
bė, kad visi dvauno miesto vy
rai, Lietuvos piliečiai, gimę 
1906 metais privalo užsiregis
truoti naujokų ėmimo komisi
joj Kaune ligi 1927 metų sau
sio mėn. 15 d. Neužsiregistra
vę ligi nurodyto laiko bus lai
komi kaip pasislėpę ir traukia
mi atsakomybėn.
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J1ESKOK LAIMES PAS 
C. P. SUROMSKI 00.

TIKRAI rasi.. Perkam, par
duodam ir mainom namus, 
farmas, lotus, visokius biz
nius. Taipgi pardavinėjam 
geriausių isdirbyščių auto
mobilius Franklin ir Paige 
karus. Duosim naujų auto
mobilį už jūsų senų; kas tu

ri lotus arba namų, mainom 
ant automobilio. Jei nori 
parduot savo automobilį, at
vesk pas mus, gausi pinigus 
— CASH.

G. P. SUROMSKIS & C0,
5833-35 So. VVESTERN Av.

Tel. Hemlock 6151

Branch

3352 So. KALSTEI) St.
Tel. Yards 6751
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WLlY'S^uncljb

Baustini išdykėlių darbai. Ve- 
iuonos valsč. pasirodė retai 
sutinkami musų krašte gyvulė
liai laukinės ožkos, kurias pa
matę kaimo išdykėliai nenuri
mo, kol vieną nušovė.

Svetimos valiutos keitimas 
pasienio stotyse ruošiama ne
trukus • įvesti. Tam reikalui 
Lietuvos bankas, susitaręs su 
finansų ir susisiekimo ministe- 
•ijomis paruošė svetimos va
liutos keitimo į litus taisyklių 
projektą. Numatoma keitimą 
stotyse pavesti pasienio stočių 
viršininkams.

KAIP KAUNO BUTŲ KARA
LIUS BYLINĖJASI SU 

EILINIU PILIEČIU

(Peporterio priepuoliai butų sk. 
teisme)

[“L. Ž.”J Vokiečiuose eina 
pasaka apie kaizerį Fridrichą 
Vilhelmą Didįjį, kurs statyda
mas Potsdamą, norėjęs nusavin
ti iš malūnininko žemę. Malūni
ninkas apskundęs kaizerį teis
me. Kaizeris stojęs su ma- 
uninku kaipo dvi lygios šalys; 
r pralošęs bylą... Vokiečiai su 
pasigėrėjimu tai pasakoja, ant 
kiek jų teismai bešališki. Skep
tikai abejoja tos pasakos tei
singumu, bet už tai aš tams
toms papasakosiu panašią, gry
nai lietuvišką pasaką, kuri jau 
bus tikra tiesa, apie tai kaip 
musų Kauno hutų “kaizeris” 
bylinėjosi su eiliniu piliečiu. 
Dovanokit, jei mano pasakoj 
nebus tiek riteriškumo parody
ta iš pusės “kaizerio”, galiu 
užtikrinti, kad jeigu vokiška 
pasaka butų, kaip mano, tiesa, 
tai ir jų kaizeris nebūtų toks 
geras ir jam pavesti teismai 
nebūtų tiek drąsus...

Kauno mieste, Mickevičiaus 
g. 8 Nr. atskiram namuke gy
venu musų butų .kąralips. (ųu- 
ietuvinta) p. Stakelė. Tą na
muką atpirko, gyvenąs tos pa
čios gatvės 20 b. Nr. pil. Dund
uliu, kuris jau ant rytojaus 
po atpirkimo, t. y., š. m. spa
lių 6 d. įsidrąsino pranešti p. 
Stakelei apie tai, kad atpirko 
namuką, kuris jam yra reika
lingas sau apsigyventi ir kad 
nuo spalių 25 d. malonėtų pa
liuosuoti butą, • Stakelė griež
tai atsakė, be teismo neišeisiąs. 
Tuomet p. Dundzila savo rei
kalavimą spalių 11 d. pakartojo 
per notarą. Čia jau p. Stakelė 
neiškentėjo ir nutarė parodyti 
įsidrąsinusiam Dundzilai su 
kuom turįs reikalą, ir vieton 
kad paliuosuoti butą, spalių 14 
d. įteikė jam pavestam Lutų 
skyriui raštą, prašydamas nu
statyti jo buto nuomos kainą 
ir pridūrė, kad remontas yra 
atliktas jo lėšomis, taipgi elekt
ros šviesa įvesta. Jau ant ry
tojaus butų skyriaus nariai at
vyko‘apžiūrėti butą ir nustatė, 
kad prieš-karą toks butas ga- 
’ėjo kainffoti nedaugiau kaip 25 
rublius, gi spalių 19 d. jau j- 
vyko butų skyriaus komisijos 
posėdis, kuriame p. Stakelė pra
šė nustatyti kainą už užimamą 
jo butą, sakydamas, kad prieš 

kurą buvo mokėta 18 rublių, ir 
be to, pareikalavo iš p. Dund- 
zilos nuosavybės dokumentus, 
kad jis žinotų, kam mokėti 
nuomą. I*. Dundzilos įgaliotas 
pris. adv. Ilsias pareiškė, ga
lįs darodyti, kad prieš karą bu
vo mokėta 30 rublių; nuosavy
bės dokumentų prie savęs netu
rįs, bet galimu telefonu kreip
tis į notarą, kuris tai patvir
tins. Bet svarbiausia čia, kad 
savininkas p. Dundzila nekalba 
apie/ nuomos kainą, tik prašo 
butą paliuosuoti. Komisija 
nutarė bylos nespręsti, kol ne
bus išaiškinta tikras to buto 
savininkas. Spalių 27 d. posė
dy buvo kaina už hutą nusta
tyta 60 litų į mėnesį; p. Dun
dzilos nuosavybė taipgi buvo 
nustatyta. Tam pačiam posė
dy p. Dundzilos buvo paduotas 
prašymas, kad sykiu jau butų 
spręstas ir buto Teikalingumo 
jam klausimas, kuomet p. Sta
kelė staiga vėl pajuto savo ga
lybę ir griežtai pasakė, kaipo 
Lutų skyriaus pirmininkas ne- 
daleisiąs, kad jam čia kas nors 
tvarką ardytų. Tokiu bildu p. 
Dundzilos prašymo dėl iškėlimo 
p. Stakelės iš buto svarstymas 
buvo atidėtas. lai bylai nag
rinėti buvo paskirtas butų sky
riaus komisijos posėdis tik 
lapkričio 10 d. Tai reiškia buvę 
pirmą sykį ,kai musų butų ka
ralius turėjo galų gale stoti 
prieš “savo” teismą atsakovu. 
Suprantamas dalykas, kad to
kia sensacinga byla pritraukė 
ir laikraščių reporterių dėme
sį. Gi aš ir be to esu didelis 
teismų (žinovas — svetimųjų) 
mėgėjas. Aš įsivaizdinau, kad 
ir čia bus tikras teismas, nes: 
yra “sąstatas”, yra ieškovas ir 
atsakovas, yra advokatai, šau
kiami liudininkai, vedami pro
tokolai ir išnešami sprendimai. 
O teismas, matyt, ne iš pras
tųjų. nes apeliaciją galima pa
duoti tiktai Vyriausiam Tribu
nolui. Aš nudrųžiau į butų 
skyriaus “rūmus”. Prieškamba
ry matau daug žmonių. Neži
nau, ar tai liudininkai, ar pub
lika, ar atsakovai, ar ieškovai', 
vis laukia didelės bylos pra- 
■džios.Hi Staiga» ataichiro*. ‘durys, 
pasirodo panelė ir praneša, kad 
prasideda Dundzilos' byla. Į po
sėdžių “salę” įėjo p. Dundzila, 
jo įgaliotinis prisiek, adv. Las 
tas ir... publika (publika tai 
buvau aš.) Tik čia išgirdau p. 
pirmininko posakį, esą čia ne
priimta įsileisti publikos. Aš, 
pratęs prie teismų ir prie jų 
tvarkos tuojau suvokiau, kad 
čia bus byla, negri liejama užda
romis durimis, susikomanda- 
vau: “aplink marš”, išėjau ir 
ramiai ir drausmingai atsisė
dau kambary sykiu su liudinin
kais. Ėmiau ramioj atmosfe
roj apgalvoti padėtį.Žinau, kad 
teismai būna uždaromis duri
mis, jeigu: nagrinėjama vals
tybės paslaptis, kariuomenės 
reikalai, arba, ir tai dažniau
siai būna, jeigu bylinėjasi 'vyras 
su moteriške. Čia gi, žinojau, 
nėra nei valstybės paslapčių, 
nei kariuomenes reikalų, p. 
Dundzila pažįstu kaip tikrą vy 
rą, jeigu p. Stakelė yra mote
riškė, bet tada jis gi turėtų 
būti ieškovu... Tas viskas man 
liko ne valstybinė, bet visgi 
paslaptis... Bet vis tik, nuo ko
respondento akies vargiai ką 
paslėpsi ir aš viską žinau, kas 

tame slaptame posėdy įvyko. 
Buvo išklausyta visa eilė liu
dininkų, kurie viens po kito pa
reiškė, jog p. Dundzila nebe
galįs gyventi dabartiniam jo 
užimamam bute ir jog tų nau
ja namuką jisai esąs nupirkęs 
ne uždarbio dėliai, bet sau ap
sigyventi. Ne vieno argumen
to neliko už tai, kad p. Dund
zilai nepripažinti buto reikalin
gumo. Vis dėlto teismas nedrį
so išsyk išnešti sprendimą prieš 
karalių, ir atidėjo sprendimų 
dviem dienom. Tokiu bildu buto 
reikalingumas p. Dundzilai bu
vo pripažintas tik dviem die
nom praslinkus, matyt, po sun
kaus pasitarimo..

Taip lyg ir pasibaigė “garsi” 
Kauno butų karaliaus byla jum 
pavestam teisine “galiūno” pra- 
'aimėįimu. Bet nelengva su 
karalium laimėli. Dar teko tai
kos teisme liudininkais daro
dyti, kad visa eilė jo pretenzijų 
esančios nepagrįstos ir dar, ir 
dar... Nelengva su karalium lai
mėti

sin

Antanas Šeputis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 22, 1926, 6 valandą ryto, 

sulaukęs 40 metų amžiaus. Išgyveno Amerikoj apie 35 metfls. Buvo 
nevedęs. Paliko dideliame nuliudime brolj Juozapą ir 4 pusseseres: 
Apolioniją Levickienę, Stellą Izejauskienę, Kostanciją šeputaitę, ir 
Oną Sadauskienę, 8 pusbrolius: Joną Šeputį, Stanislovą Apenkų ir 
Kazimierą Batikų. Lietuvoj seną motinėlę ir seserį Oną. Paėjo iš 
Tauragės apskričio, Kaltinėnų valsčiaus, Sedalių kaimo? Kūnas pa
šarvotas, randasi pas graborių Mažeiką, 3319 So. Auburn Avc.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, Gruodžio 24, 8 valandą ryto j Šv 
Jurgio bažnyčią, o iš ten i šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pažystami meldžiame dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti paskutinį patarnavimą. Velionis priklausė prie 
Vyskupo Valančausko Draugystės.

Nuliūdęs lieka,
Brolis Juozapas Šeputis

Laidotuvėms patarnauja graborius S. Mažeika, 3319 SoGth 
Auburn Avenue.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS ifANKO

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

Pinigus gavo:
7630 -.L Mikelevičiai
7640 U. Pečiauskienei
7658 -S. Jonušui

21623—P. Stumbrienci
12596 O. Barauckienei
7689—K. Jocienei

Vitartui 
Šnarui
Burčikui
Kamičaičiui

Židoniui 
Bitinui

7678— K. 
24369 -S.

7679— A. 
12589 A.
7711—J. 
7707—J.

21742—P. Mažeikiui
951—Jagomasto Spaustuvei

12563 M. Zubienei
12564 -P. Augustienei 
23138—Kun. D. Gudavičiui
7629—U. Vasiliauskaitei 

21608—J. Aputienei 
23166—K. Pečeliūnui 
55759 J. Šukienei

JONAS
FerfUHkyrfi

Gruodžio 21

BALSAVICH 
su šiuo pasauliu 
dieną, 5 valandą 

po pietų, 1926 m., sulaukęs 37. 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
lėdyboj, Tauragės apskričio, Ši
lalės parapijoj, Kaukių kaime, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Kazimierą, po tėvais Šokai- 
tė ir 2 dukteris: Rozaliją 14 m., 
Engeline 6 m., sūnų Joną 13 m., 
3 seseris: Juozafiną, Barborą ir 
Rozaliją ir Ivogeris. Brolj Vin
centą ir Svogerką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2519 
W. 45th PI.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 24 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo Paneles švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Balsavich gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo, 
Moteris, Vaikai, Seserys Broliai 
ir Giminės

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

55763—J. Petriku 
55764—J. Butkevičienei
7657 -O. Labanauskienei

12595 J. Glebau skili 
7693—A. Drungelai

12587- Z. Vardackienei
21618 B. aštienei 
12591—M. Misevičiutei 
7699 M. Naureckienei

21624—S. čiurui
21625 A. S i Urbaitei 

Balsaitienei 
šilinskaitei 
Jakovlevai 
J. Adomaičiui 
Bendikienei

—A. Jasevyčaitei

7698—A
7706—F
7726 -V
7720 F 

21631
7723 Onai Mitkienei 

12608 B. Berhilui 
12607—A. Stankūnaitei
7722 B. Sadunienei 

21629—A. Lukošiui

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rcetal, 
slaptas ligas vyru ir moterų

Dr. J. W. Beaugta
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKU

1809 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki iv.'Neda
lioj nio 2:30 iki 4:30 po p totu.

REZIDENCIJA: 
2220 Man.hall Bivd.

TELEFONAS CRAWFORD 148D
TELEFONAS C ANA L *464

ONA MARKAUSKAITB
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 22 dieną, 8:00 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukusi 14 
metų amžiaus. A. A. Ona gimė 
Gruodžio 9, 1912, Chicago, III., 
paliko dideliame nuliudime mo
tiną Viktoriją, tėvą Adomą, 
brolj Stanislovą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 3142 W. 
42nd PI.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 24 dieną, 1:30 valandą 
po pietų iš namų bus nulydėta 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Markauskai- 
tūs giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame^
Tėvai, Brolis ir Giminės

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfteld Avenue, 
Tol. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Bitei. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 62C3 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso-, 
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St„ Chicago, III. |

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

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

DR. VAITUSH
UPTOMETR1STAS

LIETUVIS AKIU
Palengvina akių

SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, normuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas 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 i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Bcmlevard 7589

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiikas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

Čia nieko nčra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

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

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

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

Kampas Monroe St5 Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakarė. 
Atsigaukit, Informacijos Dykai.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. E remi no
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su (vairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos su rami n toj a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri> 
«iuntimu $1.60.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, 

Chicago. III.

Nauja Mady Knyga

Nauju rudeninių mudu knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų Šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPTh

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS y



NAUJIENOS, Chicago, III. K et virt., Gruodžio 23, 1926

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prisipažino pasamdžiusi 
žmogų nužudyti 

jos meiluži
Lietuvių Staliuose. Pranešimai PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Hoffman pasitrauks 
iš šerifo vietos

Cicero KIEK KAINUOJA 2MCGU1 FRA 
LEISTI $100.00 r

.Jo vieton bus paskirtas demo
kratas Zimmer <

Peter Hoffman paskelbė, kad 
jis pirmadieny paduos pavieto 
tarybai savo rezignaciją iš še
rifo vietos. Jo terminas užsi
baigė gruodžio 6 d., kada turė
jo užimti vietą naujas šerifas, 
bet išrinktasis šerifas Carr mi
rė nesulaukęs nė išrinkimo pa
tvirtinimo. Todėl senasis šeri
fas turėjo eiti pareigas iki spe- 
cialiniu rinkimu.

šerifui lloffmanui' rezigna- 
rinkimų, 
birželio

turės
kurie 
mėn.,

ki specialinių 
bus ateinantį 
pavieto taryba 
naują šerifą. Pavieto ta-
sudaro I demokratai ir

Gruodžio 19 d., bažnytinėj 
svetainėj buvo vietinio choro 
gana turiningas koncertas, ku
ris tęsėsi apie pustrečios valan
dos.

.Choras skaitlingas ir neblo-

At*akym*H: 1100.00 nn* myk 
$6.00 j metus pot visą 

tikusi gyvenimą.

rybą
11 republikonų. Bet šerifu, ma
noma, bus paskirtas demokra
tas Michael Zimmer, buvęs še
rifas ir aldermanas. Dabar 
jis yra pavieto Ligoninės vir
šininkas. Nežiūrint republiko
nų didžiumos taryboje šerifu 
bus paskirtas demokratas to
dėl, kad republikonai yra susi-

publikonų 1 yra Brundage re- 
publikonai, l Deneen grupės ir 
6 Crowe republikonai. Demo
kratai gi padarė bloką su 
Brundu^e repubiikonais ii’ da
bar jie sudaro didžiumą tary
boje. Todėl demokratai gaus 
šerifo vietą, o už tą Brundage 
republikonai gaus pavieto ligo
ninės viršininko vieta. kuria v >
dabar laiko Zimmer. Jo vieton 
bus paskirtas pats Brundage. 
Kitus gi džiabus demokratų ir 
Brundage blokas pasidalins pu
siau.

Kaip ilgai Zimmer galės lai
kyti šerifo vietą, 
spręsta.
nui yra neaiškus ir prieštarau
jantys

tebėra neiš-
Įstatymai tuo klausi-

Todėl vieni mano, kad 
būti šerifu iki nebus 

išrinktas kitas specialiniuose 
rinkimuose biržely, o kiti ma
no, kad jis tyri teisės pasilikti 
iki reguliarinių rinkimų už 4 
metų. Tą klausimą veikiausia 
turės išspręsti teismas.

Dabartinis šerifas Hoffman, 
kuris yra sėdėjęs kalėjime už 
teismo paniekinimų duodant di
delę laisvę kalėjime būt Jėge
riams, traukiasi iš vietos dėl
to, kad jis n ory s ramesnės vie
tos ir galbūt bandys atgauti 
koronerio vietą.

Motina suimta už muši
mą vaiko dratų 

kančiumi

pa- 
p-ia 
p-lė 
ke-

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tu ir kiekvienas centas atlieka 
tnm tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jupis jei padė
tumai juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.60 gryno pelno ant 
$160.00 — pamišyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų t

Ateik ir pasita-k 
apie taupymo budus, 
Žinosi kaip greit 
doleris.

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį
au sekretorių 
o nuo jo su

dauginsi*
NAUJIENŲ SPULKA, 

1789 So. Halsted flt.

jūsų

Prieš kiek laiko elėj prie 
2120 W. Huron St. rastas ne
gyvas Wm. Tiney, kitaip žino
mas kaipo Wm. Lindstrom, 
2114 W. North Avė. Kadangi 
tą naktį buvo labai slidu, tai 
buvo manyta, kad jis paslydo 
ant ledo ir persiskėlė sau galvą,
nuo ko jis ir mite. Tik dabar-gAi sudainavo, rodos, 8 dainas, 
išsiaiškino, kad Lai buvo žmog- kurių tik dvi buvo ilgesnės ir 
žudystė ir kad ta /mogžti- sunkesnės (“Mes gryšim ten” 
dystę papildė jo meilužės pa- ir “Sudiev, giružė”). o kitos 
samdytas užmušėjas. trumpos. A. Alexio kompozici-

Wną. Tiney jau nuo kelių jos.
mėnesių gyveno su Mrs. Liilian Dvi merginos vidutiniškai 
Fraser, 43 m. Gyveno jie kaipo padainavo dvi daineles. Jurge- 
Lindstromai. Dabar, policijos liai, brolis ir sesuo, gerai 
kvočiama, Liilian Fraser prisi- dainavo vieną dainelę 
pažino, kad jai VVilliam misi- A. Rakauskienė ir 
bodęs ir ji norėjusi gryžti pas M. Kutaitė gerai sudainavo
savo tikrąjį vyrą Joseph Fra- lėtą dainelių, be to p-ia Rakau- 
ser, 6511 S. Union Avė. Tuo skienė dainavo ir solo ir, kaip 
tikslu ji kelis sykius buvo pas paprastai, gerai, tik be reikalo 
savo vyrą atsilankiusi ir jied,i ji dainavo itališkai, kuomet yra 
jau beveik susitaikę. Bet Tiney ir gražių lietuvių dainų.
buvo apsidraudęs savo gyvastį ‘ Iš vyrų dainavo basai J. Vai- 
nuo nelaimingos (accident) Čiunas ir Kaz. Andrijunas. Kai 
mirties ant $1,000 ir tuos pini- darbo žmonės, jie dainavo ga- 
gus užrašęs jai. Jai pametant na gerai, nes kiek girdėjau, jie 
Tiney nesinorėjo palikti ir tų nelavina savo balso specialiai, 
pinigų. Todėl ji nusitarė jį bet vien prie choro priklauso ir 
nužudyti. Ji buvo nusisprendu- tik ten dainuoja. Ypač p. An- 
si pilti jį nušauti, bet tada ga- drejunas turi gerą balsą ir pa
lojo negauti apdraudos. Tada ji tartina jam pasirodyti didesnėj 
nusitarė pasisamdyti žmogių- svetainėje. — Vituos, 
dį ir tokį pagelbininką rado as-, 
meny farmų darbininko-butle-' 
gėrio Išorėn Patrick iš Hebron,' 
Ind. Iškalno sumokėjo jam 
$137.50 ir tasis atvažiavęs į 
Chicago jos vyią , užmušė ir 
paskui lavoną nuvežė elėn ir < 
ten pametė. Jus buvo taip ge- kitko jame plačiai buvo svars 
rai savo darbą atlikęs, kad po
licija ilgai manė, kad Tiney 
persiskėlė galvą krisdamas ant 
ledo. Ir tik po il$ro tyrinėjimo 
pradėjo nužinrinėti žmogžudys- 
tę.

Dabar Liilian Fraser sėdi ka
lėjime, nė negavusi to $1,000, 
dėl kurio ji nužudė savo meilu
žį. Yra įvelta ir kita moteris, 
būtent Mrs. Catherine Cassle 
iš Hebron, Ind., kuri taipjau 
yra areštuota. Ji tą suokalbį jauslus šokius. Tad visi atsilan- 
pilnai patvirtina, (’assle yra sa- kykite į šiuos šokius, 
vininkė farmos, kur Patrick 
dirbo. Ji ir Patrick buvo areš
tuoti už dirbimą munšaino ir 
nubausti. Jai Fraser pirmiau
sia ir papasakojo savo pienus ir 
toji rekomendavo savo darbi
ninką Patrick. kuris mielai 
sutiko atlikti žmogžudystę, jei 
bus užmokėta jo pabauda, kuri 
siekė $137.50. Ta pabauda liko 
sumokėta, o jis savo dalį su
tarties irgi išpildė. Dabar Pat
rick yra ieškomas policijos, ka
dangi jis įstengė pasislėpti.

Northsidiečių Spulkos nariams
Del Kalėdų ir Naujų Metų šven

čių North \Vest Side Liet. Statymo 
ir Skolinimo Bendrovės direktorių 
susirinkimai bus laikinai atkelti iš 
penktadienio į ketvirtadienį, tai yra 
įvyks gruodžio 23 ir 30 d., nuo 7 
iki 9 vai. vakare, paprastoj svetai
nėj, 1611 \Vabansia avė. Meldžiu 
visų tomis dienomis atvykti ir už
simokėti. —B. J. Lidikevicz, seki’.

šviekšniečių Ratelio priešmetinis 
susirinkimas įvyks ned., gruodžio 
26 d., 2 vai. po plot, p. Krenčiaus 
svet., 1600 S. VVood st. Siame su
sirinkime bus renkama valdyba 
ateinantiems metams ir svarstoma 
kiti Ratelio reikalai. Visų narių 
priedermė dalyvauti šiame susiein
ame. —Valdyba.

Kas Norit Biznio Už Pus
dykį? Čia Yra Didžiausi 

Dovana Kalėdoms
Nereikės šapoj dirbti, bu

sit ant savęs bosu. Pardavi
mui kampinė bučernė su 
groseriu, Bridgeporte, lietu
vių kolonijoj, tirštai žmonių 
apgyventa. Yra geriausi ra
kandai, didelis aisbaksis, 5 
barai, 2 marmuriniai, cash 
registeris, 
(skelos), 2 showkeisai, 2 mė- 
bos bloksai ir kiti reikalingi 
dalykai prie bučernės. , Dar 
yra daug šviežio stako, ly
gas 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
si! ant vietos. Mainininkų 
prašau neatsišaukti, čia yra 
cash pardavimas už pusdy
kį. Kas pirmas pamatys de
pozitą atsivežęs, tam bus 
parduota. Matykit savinin
ką.

svarstyklės

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasite geresnių namų, 

kaip pas mus; jus niekur negausite 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, ko) dar Ji laukia jūsų!

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas moderniškai įrengta, prie ge
riausios transportacijos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1560.00 
jmokėjimu, o likusius kaip renda.

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

Taipgi turime bungalow ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil- 
niaus; pasirinkimą. Ateikit ir pama- 
tvkit musų sąvastisl

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avenue 

Tai, Lafayette 8600

_ _ MOKYKLOS
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, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

ĮVAIRUS SKELBIMAI

EXTRA, EXTRA

Penki žmonės užmušti
Vakar automobiliai užmušė 

penkis žmones. Visi jie liko 
automobilių suvažinėti.

Atsiimkil laiškus iš Pašto

Bridgeporlas
šv. .Jurgio dr-stė - laikė savo 

priešmetinį susirinkimą gr. 19 
d., šv. Jurgio parap. svet. Tarp

tomas 35 metinis d r-jos balius, 
kuris bus Kalėdose, gruodžio 25 
d., Lietuvių Auditorijoj. Nutar
ta tame baliuje naujus narius 
priimti be jokio įstojimo. O ir 
pats balius bus tikrai šaunus. 
Kiekvienas atvykęs gaus dykai 
po gražią rožę. Be to ir orkes
tras bus nepaprastas, nes dar 
pirmą kartą gros vienų mergi
nų orkestras — Blue Bose Or
chestra ir tai gros pačius nau-

Pikpik.

Roselanrf.
Rengia Kalėdose gražų vakarų

kensingtoniečiams
Kalėdų dieną,

Strumilo svetai-

busRepeticija “Pirmi žingsniai 
šiandien, Strumilos svetainėj, 
ošėjai kviečiami atsilankyti, 
paskutinė repeticija, nes vaidinimas 
vyks Kalėdų vakare. —Sekr.

Midvveat Home and Loan 
eiation of America generalis 
rinkimas ivyks ketvirtadieny, 
džio 23, 1926, August Saldoko
4100 Archer avė. K vai. vakaro.

S. Dom brou. Seki

Bus

susi
gruo

Tel. Lafayette 0826

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKA U 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. Tehiekas, 
•132 E. 152 and Ilalsted street, 

IIABVEY. 1LL.

SI NAU mano, 
sugrįžk namo, 
noriu su tavim 
prašau pranešti 
Busiu dėkingas.

Povilas Vilimas, 
labai sergu ir 

arba' 
žino.

pasimatyti, 
kas apie jj

ANNA WILLIAMS
1700 Malden st.
Ardmore 2038

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris geram 

bizniui. Pinigų reikalinga visai įna
šai. Biznis įrengtus pirmos klesos, 
2 fintų rooming hou.se ir studio 
fotografo. Namas ir studija naujai 
ir puikiai ištaisyti. Fotografijos dar
bas geriausios rūšies, tik su $2606 
gausi */2 biznio; įplaukų tik iš na
mo $506 ant mėnesio, o ir studija 
skyrium. Kai kada ir daugiau.

2953 S. Michigan avė.
Tel. Calumet 0337

J. NAMON
2418 W. Marųuette Rd. 

arti VVestern Avė.
Phone Prospcct 8678

PARDAVIMUI 3 aukštų, 6 flaty 
po 4 kambarius bizniavus namas: 
elektra, guzas ir didelis beismen- 
tas, 3 karų garažas, 4429 So. Marsh
field avė. Krautuvė tinka dėl soft 
drink parlor arba bučernei ir gro- 
sernel.

PARDAVIMUI 3 aukštų 3 flatų 
po 5 kambarius mūrinis namas 
elektra, gazas, 4131 So. Marshfield 
avo. \

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas beveik naujas bungalow. Ar- 
žuolo baigtas. Puikus beismentas, 
2 karų garažas, lotas 33y 125.

5532 So. Albany avc.
Prieinamos sąlygos. Kas pirks, 

nesigailės. Su kaina sutiksime.
Agentų nereikia.

SAVININKAS
5532 S. Albany avė.

KALĖDŲ BARGENAS
2 LOTAI ant Western avė. par

davimui pusdykiai net už $1750. 
Priežastis — bankrotas.

GROJIKUS 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.

9 KAMBARIU cottage, 2 karų ga
ražas, Brighton parke. Parduosim 
už $3800, cash $1006.

SPECIALIS pnsiulyinps Kalėdoms 
kailinių kautų, scal trimuoti, $55. 
Southern Muskrat. $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių 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 stv Room 408

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

i PARDUOSIU savo grojiklį pianą 
i už $195, kaip naujas. Galit jį pa
matyti Rapp’s Krautuvėj, 5130 So. 
Ashland ava,

PIRKIT BEAUTY ŠAPĄ
PARDAVIMUI netoli nuo 3lst ir 

Halstetl St., pilnai įrengta, 
daranti gerą biznį.

McGUANE
750 W. 30th Street
Phone Victory 6620

Dabar

DYKAI PIANAS 
tik užmokėsit už dasta-

2 FLATŲ medinis namas, 5 ir 4 
kambarių Brighton parke. Parda
vimui už $4500 arba mainysiu ant 
bučernės arba lotų.

l.OTAS ant Western avė ir 67th 
St. už $6000. Atsišaukit

P. KAMS
4100 Archer avė.

Lafayette 6719

Nupigintas namas iki $5250

1117 W. 59 St. nauju cementiniu 
pamatu, nauji stikliniai užpakali
niai porčiai, aržuolo grindys, pil
nai dekoruotus, dideli ir švipsųs 
kambariai. Didelė ateitis vien tik 
loto. Labai lengvais išmokėjimais.

ACKERMAN, savininkas, 
Phone Normai 3678

SOUTH SIDE

ŽEMIAUSIOS kainos lotų, 36 
123, greitai augančioj apielinkėj, 
kaina $750, 1 trečdalį įmokėti, li
kusius lengvais išmokėjimais. Ne- 
atjdėliok, pirk tuojau, padvigubink 
savo pinigus.

Kreipkitės:
J. Z. M1CKEVIČE 

2505 W. 63 St.

$2000 PIGIAU NEGU VERTA

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 81 %c, 85c, 88c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
r mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
12.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- * 
lienyj po pietų. »

FRANK SELEMONAVIČIUS
04 W. 33rd St« prie Normai Avė.

Tel. Yards 7282
Res. Te). 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.
....................................................

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

?lumbing 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

4155 Archer Avė.
CHICAGOk i i ■■ i i. i ...

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 
1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
lų, Kendžių, Be- 
kemių. Musą 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sosthelms, 1912 So. State St.tymą į jūsų namus. Atsilanky
ki! 1

6 FLATU muro namas, rendos 
$119 į mėnesį, kaina $8500, tik 
$1600 įmokėti. Pirk šiandien.

.1. Z. M1CKEVIČE 
2505 \V. 63 St.

Tel. Hemlock 0800.

D-stė DLK. Gedimino bend
rai su Liet. Politišku ir Pašal
pos Kliubu patieks roselandie- 
čiams ir 
smagų vakarą 
gr. 25 d., C.
nėję. Liet. Scenos Mylėtojų Ra
telis, dalyvaujant visiems ga
besniems Ratelio vaidyloms, 
suvaidins gražią Br. Vargšo tri
jų veiksmų dramą “Pirmi žin
gsniai”, o paskui bus šokiai. 
Taigi roselandieėiai galės gra
žiai 
das, 
kyti 
čiai, 
gerus vakarus ii; noriai į juos J _ . _ .
lankoki tad nSra abeinnėq .tJnka (lel sofl drink l)arloro arb.°lanKOsi, tact net a abejones, ;gI.osel.nei ir bučernei. 4129 South
kad jie Kalėdose užpildys C. Marshfield avė. 
Strumilo svetainę ir ras joje vi-1 
sus savo draugus ir asmeniškai 
perduos jiems savo geriausius 
linkėjimus linksmų Kalėdų.

— Narys.

ir linksmai praleisti Kalė
je! tik nepatingės atsilan- 
j šį vakarą, o roselandie- 
reikia pasakyti, mėgsta

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT rendos krautuvė ir 4 pag. 

kamb. labai pelningoj geroj vietoj,

i fl.
1538 W. Chicago avė.

EXTRA
PARDAVIMUI hurdsvare Storas 

už teisingą pasiūlymą. Geroj vie- 
į toj. Kito nesiranda per 8 blokus. 
Nelaukit pavasario, dabar galima 
pigiai šitą biznį nupirkti.

7369 W. Roosevelt Rd.
Phone Forest Park 527

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedant elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone Victory 7452

■ ......................

MORTGECUI-PAStOKIS
2- RI MORGICIAI
3- Ti MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
jį vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
k

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų

EXTRA
PARDAVIMUI grosernė; puiki 

vieta, biznis gerai eina, renda pi- 
i gi 5 kambariai dėl gyvenimo, sty- 
mu šildomi. Pardavimo priežastis 
— liga. Nepraleiskit progos.

4600 S. Mozart St.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark

liko 
moteris Mrs.

922 W. 
kaltinama

12 m. sūnų 
va
rei- ‘ ir Adams gatvių) atsiimti. Rei-

IFLIO niauju IV ICHlįjVHVf, KKV>«

padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat-. 
vės, pasakant laiško NUME- | 
R], kaip kad šiame sąraše pa- ;

Deering stoties policijos 
suimta lietuvė 
Frances Maskahtnas, 
35 St., našlė, kuri 
tame, kad ji savo
Julių tiek smarkiai sumušė 
rinių dratų 
kėjo vaikui teikti daktaro paakiu klausti prie langelio, kur 
gelbos.

Sumuštojo 
jis ir jo brolis Jonukas, 14 m.,! 
sugryžę namo apie 9 vai. va
kare, iš vidurmiesčio, kur jie žymėta. Laiškus paštas laiko 
pardavinėję laikraščius. Motina į tik keturiolika dienų nuo 
užnyko juos mušti už vėlų (skelbimo, 
sugryžimą. Jonukas spėjo pa
sprukti ir dar 
sugryžęs namo.
.1 u liukui teko daugiausia nu
kentėti. Pagalios jam pasise
kė ištrukti iš motinos rankų 
ir įbėgti į miegamąjį kambarį, 
kur jis duris užbarikadavo sta
lu. Motina betgi įstengusi sta
lą nustumti ir Juliukas neturė
damas kitokio išsigelbėjimo, Šo
ko per langą lauk.

Pareivis jį rado gulintį kru
vina ir nuvežė i šv. Povilo 
ligoninę, kur daktarai rado jį 
smarkiai sumuštą ir vietomis 
nurautais galvos plaukais. Po 
to tapo pašaukta policija, kuri 
motiną ir areštavo.

Klausk savininko
5532 S. Albany avė.

kančium, kad

vaiko jiasakojimu

ir dabar nėra I
Tad vienam

Arvasas Villiam
Bagdonyse! Monikai
Nandzericivi Igasfui
Bivelcus Mikos

901
903
905
908
915, Davidautskui A.
916
928
947
948
952
960
965
972
979
984
989
994
998
1005 Zysys Aleksandr

Daciolas Stase 
Franzinckiu Wiclntu 
Kuncius Fortu 
Kucinkis Adolph * 
Legenai Varonika 
Margevicienei Seliunci 
Mikėnu Antanu 
Pratasience Ona 
Bufis Julijonas 
Sh i nikus. Josips
Sprison Mrs Milda 
Subačiui Kazimierui 
Vaisnoriu Pranciška

IEŠKAU merginos ar moteries 
i be vaikų kuri norėtų pas mane gy- 
Įventi. Gali gauti gerą kambarį už 
imažą kainą.

HELI-N RADEN
3734 S. \Vastitenavv avė.

1 fintas

7 eatras- 
Muzika i

ISRENDAVOJIMUI
FLATAS 4 kambarių nuomon, 

rendos $23 mėnesiui. Yra vana, 
elektra ir gasas. 2!04 W. Washburn 
avė.

vertėsPARDUOSIU savo $700 
grojiklį pianą, su benčium ir role- 

| liais už $110, cash $50 ir po $10 
i mėnesį. Matykit Mrs. Paulauski, 

'6136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 15 metų. 
Biznis cash. Pardavimo priežastis 
— mirtis šeimynoj. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės:
4103 Archer avė.

Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50
$82.50

Birutės Dramos skyriaus 
vaidinimai

Sekmadieny, gruodžio 26 
Waukegan, III. — “žemės 
jus“.

i Trečiadieny, sausio 5 d., C. S. 
P. S. svetainėje, paskutinis 
art. St. Pilkos vakaras: 1-as 
veiksmas šiferio tragedijos 
“Klasta ir meilė” ir Moliero 

(“George Dandin arba Sugėdin
tas vyras”, 3 veiksmų kome
dija. Abu veikalai kostiumuoti.

d. 
ro-

JIESKO DARBO NAMAI-ZEME Pirmi Morgičiai

Ir daugelis 
musų didelėj

Lincoln

kitų 
dirbtuvėj.

gerų bargenų

IEŠKAU darbo prie garažo. 
'Puriu 3 metų patyrimą.

6001 S. Marshfield avc.
1 flatas

Tel. Hemlock 5993

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DUOSIU butą ir pilną užlaiky
mą moksleiviui, kuris liuosą nuo 
mokslo laiką gidėtų man pagelbėti 
prie biznio. 1845 W. 47 St.

KalSdy Barbenai
na-IŠSIMAINO 3 fintų pu i k ils 

mas, po 5 ir 4 kambarius, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant Road 
House, arba ro'oming house> arb.r 
bučernės.

IŠSIMAINO puikus bizniavai na
mas su 3 Storais, mainysiu ant pri- 
vutiško namo nepaisant apielinkės. 
Atsišaukit pas

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

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

Jusliu Mackiewich
X 2342 So. Leavitt Street 

Tel. CanaI 1678

Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietųxir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelbim paskolinti pinigus, ap
saugojau! nuo ugnies, partluodam 
Ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

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


