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Lietuvoj Karine D ktaturaA'1* .K

Voldemaras tik dekorą 
cijos figūra '

Anglija jau nori būt gera 
Kinams

19 žmonių užmušta, daug 
sužalota traukinių kolizijoj

Kalbina kitas valstybes pripa
žinti Kinams autonomijos tei
ses.

Lietuvą valdo kariškieji 
autokratai

Baisi pasažieriu traukimą 
katastrofa

Voldemarasvtik lėlė jų rankose; 
civiliams įsakyta atiduot vy
riausybei ginklus

19 žmonių 
tarp jų 
sužeista.

užmušta, daug kitų, 
apie 30, pavojingai

mi V E MINISTERIAI NORI 
APLEIST LIETUVĄ

RYGA, XII. 24. [N. Y. Ti
mes]. — Nors krašto adminis
traciją formaliai perėmė Volde
maro ministerija, tečiau tikruo
ju Lietuvos valdovu pasilieku 
armija.

Naujoji valdžia, kuri smuitu 
pakeitė buvusiąją demokratinę 
valdžią, išleido ukazą, kuriuo 
įsakoma visiems civiliems gy
ventojams atiduoti vyriausybei 
visokius ginklus, kokių tik kas 
turi. Nepaklaususiems įsakymo 
grumojama aštriausiomis baus
mėmis.

Padaryta jau keletas permai
nų svarbiose kariuomenės va- 
dybose, tarp to paskirti nauji 
komendantai Šiauliams ir trims 
kitoms apskritims.

Naujoji valdžia nepaliauja 
kaltinus Lenkiją dėl ( pastaro
sios agresingų tikslų. Taip, va- 

kariuomenės 
kad reiki*; 

nes Lenkija 
pretekstui ak- 

įsimaišymui

LONIMINAS, XII. 25. — Už
sienio reikalų ministerija šian
die paskelbė Britų charge 

id’affaires Įteikta diplomatiniam 
korpusui Pekine, Kinuose, me
morandumą, kuriuo valstybes, 
pasirasiusios Washingtone 1921 
mitais sutartį, kviečiamos pri
sidėti prie daug liberalesnės po
litikos su Kinais.

Memorandume pareiškiama, 
kad tarifo konferencija Peki
ne turėjus susmukti, kadangi 
šiaurės ■* Kinų valdžia patapus 
bejėgė, tuo tarpu kai pačiuose 
kiniečiuose kilęs galingas ju
dėjimas, siekiąsis išsikovoti sau 
lygią padėti tautų šeimynoje.

Memorandume patariama tuo
jau suteikti Kinams galios pa
didinti muito mokesnius einanL 
Washingtcno sutartim, ir atsi
kratyti minties, kad Kinai galį

ROCKMART, Ga., XIII. 24.— 
Praeitą naktį čia įvyko didelė 
pasažierinių traukinių katastro
fa, kurioj devyniolika žmonių 
buvo užmušta ir daug kitų pa- 
sažierių sužalota. Pavojingai 
sužalotų buvo apie trisdešimt.

Nelaimė atsitiko susidūrus 
Ponce de Leon traukiniui, ėju
siam iš Miami, Floridos, į Chi- 
:agą, su ėjusiu Į pietus Sou- 
’hern geležinkelio greituoju R o-. n ..n.v.vn, 
yal Palm traukiniu, 'l ies Robk-1 plėtotis ir ant kojų atsistoti tik 
mart stotim Ponce de Leon1 po svetimų valstybių globa, 
traukinys turėjo pasukti į ša
lutinius bėgius ir palaukti, kol 
pro šalį praeis ėjęs iš priešin
gos pusės Royal Palm trauki
nys. Per neapsižiūrėjimą tc- 
čiaus pirmasis traukinys nebu
vo išsuktas Į šalutinius bėgius, 
ir dėl to netoli stoties įvyko 
baisi kolizija.

J J. ginkluota intervencija 
Nikaraguoj

Paliko miestui $50,000, 
kad jo kūną sudegintų

Pasiųsti j Puerto Cabezas 
laivai nuginkluoja 
priešininkus

Gyvenimas Italijoj po 
fašistų kulnim ne

bepakenčiamas

GENEVA, Šveicarija, XII. 25.
Žiaurios diktatoriaus Mus

olinio priemonės prieš politi
nius savo priešininkus verčia 
jųstarųjų vadus gelbėtis lygi
nu iš Italijos. Dabar į Šveica
riją atbėgo dar du buvę kata
likų atstovai Italijos |>arlamen- 
te: Guido Miglioli ir kunigas 
Giardi iš Milano. Abudu sako, 
kad gyvenimas Italijoj po fa
šistų kulnim pasidaręs nebepa
kenčiamas. < 1

šis Britų pareiškimas yra 
dar pirmus taikymus su nauju 
tautiniu Kinų judėjimu mostas, 
o rasit ir pirmas žingsnis vedąs 
prie Kantono valdžios pripaži
nimo. r

Prašo For^a Įrodyti sa
vo priekaištus žydams

VVASHINGTONAS, XII. 25.
Kongresmanas Bloom [N. 

Y., dem.J parašė Henry> Fordui, 
automobilių fabrikininkui, as
meninį laišką, prašydamas jį, 
kad Fordas, kaip geras pilie
tei, kuriais nors įrodymais pa
tvirtintų savo kaltinimus, kad 
federalinė rezervos sistema 
esanti “tarptautinių žydų” kon
troliuojama.

Kongresmanas 
yra žydų kilmės, 
pasiūlęs atstovų
ciją, kad kongresas 
Fordo kaltinimų tardymą.

kar viršiausioji 
vadyba pareiškė, 
stropiai dabotis, 
tykojanti progos 
lingam kariškam
į Lietuvos dalykus.

Aplamai .kalbant, Lietuvos 
kaimynų valstybėse tuos įspėji
mus laiko neturinčiais rimto 
pamato. į juos žiūrima tik 
kaip į naujųjų Lietuvos valdo
vų iškištą priekin baubą, ku- 
riuo galėtų pateisinti savo pa
darytą su kariuomenės pagal
ba pervartą ir dabar vykina
mas krašte represijas.

Kratos ir areštai krašte nesi
liauja. Areštuojama daugiau
siai tariami komunistai. Suimtų 
yira apie trys šimtai. Visi be
veik buvusieji ministeriai ii 
žymesnieji senosios valdžios 
rėmėjai dabar jau paleisti, bet 
jie buvo priversti duot žodį, 
kad be leidimo niekur iš Kauno 
nepasišalins.

Pran i, kad buvęs mintate- 
ris pi ninkas Sleževičius ser
gąs ir k d, kiek pagerėjęs, no
rįs išvažihoti į užsienį. Taipjau 
norį emigruoti buvęs vidaus 
reikalų ministeris Požėla ir ki
ti.

Naujosios valdžios premjero 
Voldemaro padarytas praneši
mas, apie kurį jau buvo spąu- 
doj pranešta, kariškos vyriau; 
sybės visai nepatenkina ir ji 
sako, kad premjeras pareiškęs 
tik asmenines savo paz valgas, 
o anaiptol ne valdžios, ypač ten, 
kur jis kalbąs apie santykius 
£U Pabaltijo valstybėmis.

Įvesta aštriausia spaudos 
cenzūra ir užsienio laikraščių1 
maža be įsileidžiama. Vos tik ‘ 
keli, kurie dar įsileidžia^ 
ateina su iškirptais kartais, 
keliais puslapiais Žinių, liečiant 
čių įvykius Lietuvoje.

Krašte tebeviešpatauja karo čios kariuomenes ir į valdžios sidarė. Tragedija įvyko far- 
padėtis, bet Kauno gatvėse ne- triobesius leidžiama vėl įeiti. moj, netoli nuo Deval, Okla.

Jankių aliejaus kompa
nijos nusilenkia 

Meksikai
XII.

Bloom, kurs 
nesenai buvo 
bute rezoliu- 

padaiytų

Trys komunistų vadai 
pasmerkti mirti

HAAGA, XII. 25. Olandų 
i Indijos tribunolas Batavijoj, 
.lavoj, pasmerkė mirties baus
mei tris pastarojo komunistų 
sukilimo Javoj vadus. Kitų kal
tinamųjų vienas nuteista kalė
jimui iki gyvos galvos, vienas 

visi li
kusieji įsakyta deportuoti.

MEKSIKOS
25. — Trys didelės amerikiečių 
aliejaus kompanijos, operuo
jančios Meksikoj, nusilenkė y j Ulini • 1* a f} T » T
Meksikos žemės ir aliejaus js- ,dviem dešimtim metų, 
tatymams ir įteikė valdžiai ap
likacijas koncesijoms gauti, 
kaip to Meksikos įstatymai kad 
reikalauja. , Geležinkeliečiai reika

lauja 7'/z% priedo
VVASHINGTONAS, XII. 25. 

Pietų rytų geležinkelių 50,- 
000 traukinių tarnautojų rei-

PITTSBURGH. Pa., XII. 25. datavimas 7'/2 nuoš. algos prie- 
— Ką tik pabaigto neoficialaus! 
surašinėjimo duomenimis Pitts- 
burgas dabar 
ventoj ų. 1920 
588,340.

O Chicaga
Chieago Association of Com- 

merce* neoficialiu suskaitymu, 
kurs vakar buvo paskelbtas, 
Chicaga dabar turi 3,151,989 
gyventojų, tuo tarpu kai 1920 

' metai d turėjo 2.701,705.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
PITTSBURGE IR CHICAGOJ

turi 686,400 gy
niotais turėjo

.............. DEL PALAIKŲ SUNŪS NU
ŠOVĖ TĖVĄ IR PATS 

NUSIŠOVĖ

WICHITA FALLS, Tex., 
25. — Kilus kivirčams dėl 
mos ir kam ji turi būt palikta, 
James Willis nušovė savo tėvą 

bėra tiek daug patroliuojan- ir brolį, o paskui pats galą pa-

XII. 
far-

[Pacific and Atlantic Photo]
M. Budenny, bolševikų kavalerijos viršininkas, ir F. S. Gu- 

liaev (po dešinei), kaimiečių lydVris, kuris su buriu raitu kaimie
čių puolė Kolčako kariuomenę iš užpakalio, ir padėjo raudonar
miečiams sumušti Kolčaką. Bolševikų valdžia paskyrė Guliaevui 
pensiją ir dovanojo auksinį kardą.

Audros ir potvyniai pieti-! Lenkai neprisidėję prie 
nėse valstijose pervarto Lietuvojpervarta Lietuvoj

4 žmonės žuvo, apie 1,000 liko Bet Varšuva gerai žinojus, kad 
be pastogės;, 1,000,000 dole- Į 
rių nuostolių. i

ATLANTA, Ga., XII. 25.
Smarkios audros, kurios siau
tė per pastaras keturiasdešimt 
aštuones valandas Tennesse ir 
Mississippi padarė daugiau kaip 
1 milieną dolerių žalos. Del ni"- 

■niarkių lietų upių 
inkštai pakilo, pa- 

potvynius. Gau
dei potvynių

vandenys
gimdydami
tais pranešimais
keturi asmenys prigėrė ir apie
1,000 žmonių liko be pastogės.

MOKYTOJOS UŽGAUTA 
MERGAITĖ NUSIŽUDĖ

XII. 23. 
pamokos 

gumą,

NASHVILLE, Tenn., 
— Už tai, kam ji 
metu kramtė saldytą 
mokytoja sudavė per burną
mokinei Lillie Ford, 15 motų 
mergaitei. Mergaitė jautėsi tuo 
taip baisiai užgauta ir paže
minta, kad parėjus namo nu
sišovė.

’ do, kadangi su geležinkelių sa
vininkais neprieita prie • susi
tarimo, tapo pavestas United 
States Board of Mediation iš-

,1’0. G BADAS , Jugoslavija, 
XII. 25. Nikola Uzunovič pa- 

-galiau sudarė naują Jugoslavi
jos kabinetą.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
’inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek debesiuota ir šalčiau; 
vidutiniški mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 30® F.

šiandie saulė teka 7:17,( lei
džiasi 1:25 valandą. Mėnuo te
ka 12:49 vai. ryto.

u/'k 
į

sukilimas Lietuvoj buvęs 
rengiamas, sako Pilsudskis

KfcWANEE, 111., XII. 25. — 
Praeitą trečiadienį netoli nuo 
čia buvo rastas nebegyvas Fred 
F. Francis^ turtingas vienišas. 
Jis buvo mokytas žmogus, bai
gęs universitetą, ir žymus ma
tematikas. Buvo 71 metų am
žiaus, ir gyveno vienų vienas. 
Buvo miręs antradienį, bet tik 
ant rytojaus kaimo laiškanešys, 
atnešęs paštą, rado jį negyvą. 
Jis, matyt, buvo prisiruošęs 
mirti, ir paliko testamentą, dėl 
kurio buvo išjudinta visa vie
tos administracija. Savo testa
mente, būtent, Francis buvo 
įrašęs, kad jis paliekąs mies
tui $50,000, bet tąja sąlyga, 
kad miestas sukrautų jo kieme 
laužą ir, padegęs, jo kūną su
degintų. Bet jei vyriausybė ne
leistų to daryti, tai kūnas turė
tų būt nugabentas į kremato- 

, ’ riją.
giumodamasj to testamento miesto ad

ministracija laikė skubotus mi
tingus tartis, kas daryti. Gau
ti, kaip iš dangaus, $50,000 
projektuojamam miesto parkui 
įsteigti visiems miesto šeimi
ninkams buvo malonu, o todėl 
norėta išpildyti pirmoji velio- 
nies testamente padaryta sąly
ga — sudeginti jo kūną ant

karo 
Diazo

MANAGUA, Nikarugua, XII. 
25. ,— Jungtinės Valstijos su 
ginklu rankoj įsimaišė į Nika- 
raguos vidaus dalykus. Pripa
žinus Nikaraguos prezidentu 
konservatorių Diazą ir rem- 
dama jo valdžią, VVashingtono 
vyriausybė pasiuntė du karo 
laivu, Denverą ir Clevelandą, į 
Puerto Cabezas prieš Nikara- 
guos liberalų įsteigtą ten pre
zidento Juano Sacasos valdžią, 
kurią yra pripažinus Meksika.

Jungtinių Valstijų karo lai
vų komanduotojas, kontradmi- 
rolas Latimer, pasiuntė Saca- 
sos valdžiai įsakymą tuojau 
pasišalinti iš Puerto Cabezas,1 .J; 
priešingą atvejį j 
pavartoti savo laivyno jėgas li
beralų reitoliucininkamš? nugin
kluoti. Puerto Cabezas jis pa
skelbė neitraline zona.

Nežiūrint prezidento Sacasos 
valdžios protesto piieffc gink
luotą Jungtinių Valstijų maišy- ’ 
mąsi Į Nikaraguos dalykus, 
Jungtinių Valstijų laivyno ka- • 
reiviai tapo išsodinti ,kiantan ii |au20 kieme, bet kiti tam prieŠ- 
ėmėsi nuginkluoti liberalų ka- faravo rpRf o-mIh uale senitinu 
riuomenę Puerto Cabezase. 

• . • s •

Penki darbininkai už
mušti kasyklose

;tar»vo. Tat galų gale seniūnų 
Taryba paskyrė 4š savo tarpo 
komisiją, kuri kūną nugabeno į 
Davenporto, Iowa, krematoriją.

SANTIAGO, Čilė, XII. 25.-=- 'ITALIJA SIŲS SAVO EMI- 
Sevvelle, Jlraden kompanijos ka-! GRANTUS J AUSTRA- 
syklose Teniente įvyko dinami- > L1JĄ.
to sprogimas, kurio penki dar- Į -----------
birynkai buvo užmušti, keturi j LONDONAS, XII. 25. — Ita- 
pavojingai sužaloti, o trijų kitų Jijos valdžia padarė sutartį su 
pasigendama. 'Australija, kuria einant

VARŠUVA, XII. 25. —Mar
šalas Pilsudskis pasikalbėjime 
su laikraščių korespondentais 
pasakė, kad Lenkijos valdžia 
nieku neprisidėjus, prie įvykin
to dabar pervarto Lietuvoj, bet 
tik stropiai dabojus dalykų rn- 
tulojimąsi. Tie įvykiai, sakė 
Pilsudskis, pateisinę jo pasiti
kėjimą, kad nė Lenkijos nė 
Lietuvos žmonės neleisią jokių 
ekscesų.

Pervartas Lietuvoj neką nu
stebinęs Varšuvą, nes Lenkų 
valdžia žinojus gerai, kad Lie
tuvoj buvę keletas grupių, ku
rios dirbusios tikslu nuversti 
valdžią. Ar dabartinė Lietuvos agos tribunolo, 
valdžia išsilaikysianti, tai, pa
sak Pilsudskio, pareisią nuo to, 
kaip prof. Voldemaras, nauja
sis Lietuvos premjeras, suge
bėsiąs valdyti savo “impulsin- 
gumą.”

i 
Varšuva bijanti komunistų su

kilimo Lietuvoj j
VARŠUVA, XĮI. 25. 

šuva susiiupinus dėl 
mų, kad komunistai 
zuoją sukilimą tikslu 
dabartinę Lietuvos valdžią.

TURTUOLIŲ MERGAIČIŲ 
MOKYKLA SUDEGĖ

Australija, kuria einant 
tralija pasižada 
leisti po 20,000 
grantų. Panašią 
nori ^padaryti ir

Aus- 
kas metai įsi- 
Italijos emi- 
sutartj Italija 
su Kanada.

GHEEVVlCII, Conn., XII. 25.' I^rybos buvo vedamos tarp 
— Praeitą naktį gaisras 
sunaikino čia Ely Court, aristo- ne ir 
kratų mergaičių mokyklą. Nuo- ' 
stoliai siekia arti 1 miliono dor1 
lerių. Pasigendama vieno dar-,2L627 žMONeS UŽMUŠTA 
bininko, Lingardo vardu, ir AUTOMOBILIAIS 
bijoma, kad jis nebūtų žuvęs 
ugny.

Italijos ambasadoriaus Londo-
‘ • Australijos premjero 

Stanley Bruce.

WASH1NGT()NAS, XII. 25.
— Prekybos departamento pa
skelbtomis statistikos žiniomis, 

XII. praeitais 1925 metais JungtiGENEVA, Šveicarija, XII. praeitais 1925 metais .lungti- 
25. — Guatemalos respublika nėse Valstijose buvo automobi- 
prisidejo prie tarptautinio Ha- lių nelaimėse užmušta 21,627 

asmenys.

— Var- 
praneši-.
organi-

nuversti t

KIEK ŽMONĖMS PAREINA 
MOKYKLOS

25. 
pa- 
kad 
tlb 

30,-

WASHINGTONAS, XII.
— Prekybos departamento 
skelbti skaitmenys parodo, 
1925 metais 247 miestuose, 
ringiuose nemažiau kaip
000 gyventojų, mokykloms iš
leista viso $571,827,138, airba 
po $14.08 per capita. Sakyti 
miestai sudaro apie 85.3 nuoš. 
visų krašto gyventojų.

■1.1!

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 j patarnavimų.
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- 
frius pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

AUŠROS 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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NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Gruod. 27, ’26

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 in. bul. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACIUKAS, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUšKEVlčIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayelte 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Kepublic 5550

Ar žinai šias taisykles?
Keletas patarimų apie kasdie-1 

trinius dalykus i
i

Perskaityk kfe|cvieną raštą, 
po kuriuo turi pąsirašyt.

Musų Žinios
Kalėdoms praėjus

2E

Perkant biznio namą
Yia nemažai tokių, kurie 

pirkdami biznio vietose nuosa
vybes gerokai permoka. Pasi
taiko taip, kad namas esti ke
turios dešimtys metų senumo. 
Jo verte menka, tuom tarpu 
žmogus moka už jį tūkstan
čiais, nors tikrenybėj reiktų 
mokėti tik už vieną lota, o, na
mą gauti už. dyką, kaipo prie
dą.

Namas būna senoviškas, ap- 
griuvęs ir niekas nenori jame 
gyvinti. Krautuvėms vieta 
taipgi netikus. Ir kiekvienas, 
kurs sumoka pusėtinai už tokį 
namą, parduodamas vargiai ar 
gaus savo kaina. Kaikuriv 
žmonės daro šitaip: nuperka 
seną namą, paskiau jį nugriauna 
ir jo vietoj stato naują, tokį, 
kad atatiktų vėlesniems reika- 
laivįmains. Apačioj įtaiso 
krautuves, o viršuj ofisus, dak
tarams. advokatams ir kitiems 
profesionalams. Galima palik
ti kambarių ir butams, kuriuos 
mielai samdysis bile tik bus 
gera šiluma. Tuomet nuomos 
iš krautuvių, ofisų ir butų lai
kui bėgant padengs išlaidas ir 
duos dar gerai pelno.

Pirkti seną narna, užmokėti 
brangiau ir žerti k< lėtą tuks
iančių jo taisymui, nėra patar-

(tinas dalykas. Žinoma, jei 
stengsis parduoti, tai kitas 
klausimas, (tai laimė ir pasi
taikys. Bet abelnai kalbant, 
platus taisymas senam name 
neapsimokės. Vistiek, kad nu
sipirktum keleto metų, nudėvė
tą automobilių, bandytum jį 
pagerinti įdedant liaujasi ir 
brangias dalis. Kiek pinigų ir 
darbo neišeikvotum, vistiek ne- 
turėsi gero automobilio.

Bridgeport, Halsted gatvės 
apielinkėj, keliose vietose lietu
viai ištikro turėtų verst senus 
namus ir statyt naujus, nes lo
tas stovi beveik uždyką, nelies
damas jokių nuošimčių. Supu
vusiam lauže niekas 
gyventi nė taisyt biznio,
lavins naują triobesį, padidėtų 
nuoma ir geresnė butų apielin- 
kė.

nenori
Pas-

kofctos butų išlaidos ir įeigos 
keičiant senąjįx namą nauju. 
Nuoma bus didesnė, apie tai 
nėra ko abejoti. Sykiu su ja 
pakiltų ir loto vertė. Taigi ma
no patarimas yra toks: jeigu 
biznio namas jąu gerokai pa- 
s. nęs, jį reikia pakeisti moder
nišku, kur butų visi patogu
mai. G. Lucas.

* < J M >
Didžiausios metų šventės — 

Kalėdos - jau praėjo. Nežiū
rint į paprastus rupesnius de- 

Nedaryk kontrakto sekma- lei dovanų ir pasveikinimų, 
dieny ar šventadieny, jei ne- šios šventės buvo smagios, 
sitiki gauti patvirtinimo šiokią Oras pasitaikė begalo gražus, 
dieną. , . > Pranašaujami dideli šalčiai —

----------- neatėjo. Gamta, mat, pasigaL 
Nedaryk kontrakto su išsi- Įėjo chicagiečių. .

gėrusiu, nes paskiau jis gali at-! Dabar laukime naujų metų ir 
sisakyt jį pildyt. tinkamai užbaikim švenčių se

zoną. f '

18 gatvės apielinkei žadama 
puiki ateitis

Seniausia Chicagos kolonija, 
kurią mes vadiname 18 gatvės, 
paskutiniu laiku buvo apleista 
delei geležinkelių ir dirbtuvių 
veikimo. ftjo gandai, kad ši 
vieta turės galutinai ištuštėti. 
Bet vargiai to ar susilauksime.

Porą savaičių atgal, pradėtas 
darbas išlyginti upę, kuri teka 
kaip lik per šį d įstrik tą, pra
kasant naują kanalą į vakarus 
nuo Halsted gatvės. Sykiu bus 
nugriautos dirbtuvės, pertvar
kyti gelžikeliai ir išvesti bulva
rai. Atsiras tiesioginis susise- 
kimas su vidurmiėsčiu ir, fbe- 
abejo, tas viskas atgaivins da
bartinius miegančius 
plotus, šieji darbai 
apie $10,(MM),000.

Kaipgi bus su gatvekariais?
Jau esam rašę, kad Chica- 

atsidur& “re-

Santa Claus NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

Nedaryk kontrakto su nepil
namečiu. . ;

Jeigu žas nemoka rašyt 
sutartį su juom atlik prie 
dininkų.

tai 
liu-

Neužmiršk, kad paišeliu 
rašytas kontraktas turi galios.

pa-

Kiekvienas sutarties dalyvis 
privalo aiškiai pasitašyt po do
kumentu.

Nedaryk kontrakto su ište
kėjusia moterim, jei tas nepa
liečia jos. asmeniško turto.

Ži natve yra kontraktas.

Neišnuomok nuosavybes, ki
taip kaip raštiku dokumentu. 
Išimtis gali būti tuomiet, jei 
išnuomavimas neapima vienų 
metų.

žemes 
kainuos

Nesitikėk, kad Šeimininkas gos gatvekariai 
atliktų pataisymus namo- viduj, ceiverio”- rankose. Maždaug už 
jei nesi tai pažymėjęs kontrak- mėnesio laiko pasibaigs ir jų 
te< ‘ sutartis su miestu. Tiesa, mies-

Laimingų Naujų Metų Višiems*Chicagos Lietu
viams Linki L. N. Turto Taryba

J ust i n MacKievvich
2312 S. Leavitt st.

George Lucas
3311 S.

V. M. Stulpinas,
Halsted St.

Avė.

Avė.

sutartis su miestu. Tiesa, mies- 
 tas sutiko prailginti dar pusei 

' Nepraleisk neužrekordavęs metų, bet jeigu derybos eis to- 
“lease”, jei jį padaryt trims Liu pat greitumu, kaip dabar, 
metams. .tai h’ to neužteks.

 > Kame gi priežastis .visų ki- 
Neimk to vekselio, kurio nuo- virčų tarp miesto ir susiekimo 

lega- linijų? Dalykas ^ra toks: gat
vekariai nori gauti naują kon
traktą neaprubežiuotam laikui, 

gauta ,0 miestas siūlo tik dvidešim-

limčio didumas- viršija 
lišką normų.

Halsted
Adam Grigas,

Halsted
Kuchinskas, 

2221 W. 22nd 
VV. Baks, 
4336 So. Kedvie Avė.

Krukonis, 
3251 S. Halsted St.

B. Kazanauskas,
2247 \\ 

Frank Young,
2221 VV. 22nd St.

S. L. Fabian, 
809 W. 35th St.

C. P. Suromskis,
5833 S. VVestern Avė.

J. Namon, 
2418 VV. iMari|uette Rd.

John

Edw.
St.

23rd Place

Anton Kairys,
3313 S. Halsted St.

B. A. Lemont,
6312 S. VVestern Avė.

M. Rozenski,
6312 S. VVestern Avė.

dabar priima naujus na
rius j 1927 metų

KALĖDŲ KLIUBĄ — 
“CHRISTMAS SAV

INOS CLUB”.
To Kliubo yra septyni 

Skyriai:
po 25c; 50c; $1.00; $2.00; $3 00; $5.00 ir $10.00 mokami kas savaitę. 
Mokant per 54) savaičių, jie atidaro sumas: $12 50; $25.00; $50.00; 
$100.00; $250.00 ir $500.00.

Yra tai lengviausia būdas pinigų sutaupinimui!
Ateikite tuoj ir prisirašyk pats ir prirašyk savo vaikučius j 

KALĖDŲ KLIUDĄ, lietuvių banke.

UNIVERSAL
STATE BANK

b 3252 So. Halsted St
Chicago, III.

SANTA CLAUS asmeniškai sveikina vaikus kas Utarninką, 
(antradienj) ir Subatą (šeštadieni) vakarais, ir teikia prisirašusiems 
vaikams gražias dovaneles.

Anton Berzinskis,
6312 S. Western

J. Dargis,
6312 S. VVestern

John Sinkus, t
. 6959 S. Halsted St

S. J. Dargush,
807 VV. 18 Str.

Anton Bružas, , x
755 W. 32nd St. 

B. Gasiunas,
755 \V.*32nd 

Gritienas,
3241 S. Halsted

K. Masiulis,
1920 S. Halsted 

Margaret Mickevice,
So. Halsted St.

Tuojau
Čekį, nes 
nigų.

st.
w.

3146 
L. Švėgžda, 

4917 W. 14 
A. Visbaras, 

3210 
K. J. Macke

St. Cicero,

So. Halsted 
(Mačiukas) 

2436 VV. 59th

III.

St.
John

John

llekash,
3154 VValĮace

Dovidaitis,
724 W. 35th

Joseph Yushkevvitz,
3647 Archer

Peter Kazimer,
6641 So. Western

St.

Avė.

nešk į banką
vėliau gali negaut pi- čiai metų. Sykiu jie norėtų pa

kelti ir mokesnį už važinėjimą 
H—vietoj 7 centįv imt 8 ar 9 c. 

i Tikėdami, kad Illinois valstijos 
legislatura patenkins j u reika
lavimus, gatvekariai vilkina su- 

i tarties užbaigimą.
| Miesto viršininkai turėtų im- 
itis darbo energingiau ir suda
lyti savo planus išrišimui su- 

randasi ^siekimo netobulumų Chicagoj. 
paleidžiiv\^u^s*uv’a* statys savo namą 

| Nauja, graži, miliono vertės1 
“šventykla” bus pastatyta prie 
Ashland avė ir Van Buren gt. 
Ji priklausys Amalgamated 

įClothing Workers’ unijai.
•Kitoj gatvės pusėj stovi pui

kus gatvekarių unijos namas, 
kuriame darbininkai daugiau
sia laiko mitingus ir pasilinks
minimo vakarus.

Pastatymui naujo namo su
rinkta užtektinai pinigų ir ne
reikės skolinti nei vieno 

Minėta rubsiuvių 
teisę į trečdalį vyro nejudina- kuriai priklauso nemažai 
mos nuosavybės, o antras, tai,tuvių, turi didelį, 10,000 
perleidimą daikto nuosavybės 
iš vienų lankų į kitas. '

K

Nepirk jokios nuosavybės,1 
neištyręs jos “title”.

Klausimai
Klaus. Mano nuirtas 

žemumoj. Kuomet 
sniegą, vanduo suplaukia ap-| 
link ir sunkiasi per pamatus į » 
beizmantą. Kaip aš e galėčiau 
tą sustabdyti? — J. M. G.

Ats. Pirmiausia, tai iškaskite 
griovį, kad vanduo galėtu nu- 
tekėt šalyn. Paskiau galite ap-’ 
lieti sienas cimcntu ar kitokia1 
medžiaga. >

Klaus. Ką reiškia šie žodžiai 
“Dower Rights” ir “Aliena- 
tion”? — P. L.

Ats. Pirmas reiškia žmonos .rio.

knygyną ir gimnastikos

dole- 
unija, 

lie
tom ų 
sales.

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktų laikrodėliu, 
deimantu, pianų, radio, 
phonografy, rakandų, už 
žemiausių kainą ir ant 
išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
Piany Krautuvė

i

APSIDRAUSK!

$10,000 =, POLICY
< A

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

Veik šiandie
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

rytoj gali būt pervėlu!

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas .’
Pašeipgavis

Avė.6312 S. Western Avė.

S

Garsinki ties

EAGLE ERAND
CONDENSED A .ILK

.. < .

Chicagos Grant Parkd stadium, kuriam tiipsta 130,000 žmonių; s|uwtomas vienu didžiausių

Mokyklos kainuoja 
$14.03 kiekvienam

. Valdžios komercijos departa
mentas apskailliavo, kad perei
tuose meluose mokyklų užlaiky
mas didesniuose miestuose kai
navęs $14.63 kiekvienai yp^tai. 
217 miestuose buvo išleista iš
viso $571,827,138. Toji suma 
nėra perdidelė atsižvelgiant į 
darbo olatuma

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveiku kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
r-nistai.

•Siųskit INaujlenat- 
I ae.tuvon — 
brandi dovana.

3417-21 So. Halsted St.
Chicago 

Tel. Boulevard 4705

Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir
■ mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

I’arsiųskite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

XXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
M

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL. XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XI

M 
M
M

XXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXX

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI

Chioifn. IH.

Jei nori išmokti 
>rerai rašyti — 
nusipirk typewTit,erj.

čMaJc by
Pharmacal C<v, S«tnt Loufo, U. S. A.

0h 
Henry! 

America’s

Amžius .

(Šhoping Bags) 
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda / po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogųt 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami, 
tinka dei daug pirki
nių ir dėl mažai. • Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj akelbim| Ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. lUlHted St

“Naujienose”
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI
LIETUVOJE GYVENANČIOMS 

ŠEIMININKRMS

J visus iš Lietuvos gautus 
užklausimus atsakysiu vienu 
sykiu, nes kiekvienai atsakinė
ti neišgaliu. Kai kurioms, o gal 
ir visoms Lietuvoje gyvenan
čioms ir Įdomaujančioms val
gių gaminimu neaiškus kai 
kurių musų valgių gaminimas 
ir nesuprantami musų paduo
tieji receptai, paduotieji saikai 
ir svarai, T'aipgi neaiškus pa-

dėti pagal
Sunku bu- 
tikrą pro

mes va r t IŠ

vadinimas kai kurių dalykų.
Matote, 

tuvojc pas
gerbiamosios. Lič
ius, rodos, niekas 

nevartoja taip vadinamą “bak
ing powder”. Tai yra tokie mil
teliai, kurie vietomis vartoja
mi vietoj kiaušinių, o kartais 
vietoj mielių, ir vėl vietoj

mažiau mėsos ir 
bių su smelona ir 
kitais pagardintais pridėčkais. 
Tokie riebus dažalai labai sun
kiai suvirškinami ir jie padaro 
žmogų riebų, ir aptingusiu. O 
gal jus turite dauginus laiko, 
mes turime greit skubėt, daug 
dirbti, todėl negalime būti rie
bus.

Jeigu 
dar kas 
retų su 
receptais, prašomu 
bai dėkingos.—Dora Vilkienė.

kuriai Lietuvos sesutei 
neaišku arba kuri no-

busime la

KORNŲ SRIUBA

Paimk vteną Klekinę komų, Į 
pertrink imm* sietą, pridėk ra-1 
salo ir sukapotų markvų, pet
ruškų, salerų. Duok virti pakol 
daržovės bus minkštos.

Paduok stalan su krekėsais 
arba

stata n 
pap corn”.

VIRTA AVIENA

damas tuose atsitikimuose, kur 
nenorima dėti mielių. Ameri
konai mažai vartoja mielių, C 
daroma tai dėlto, kad duona 
su mielėmis ilgai ima pagamin
ti, o su “baking povvder“ ne
reikia laukti, idant tešla pakil
tų, bet ji kjla pečiuje. Paskui 
tas pats proškelis ar geriaus 
sakant milteliai vartojami vie
toj kaiušinių. Mes mokame 
pagaminti didžiausį pyragą-tor- 
tą iš trijų kiaušinių ir t šaukš
tukų lyiltčlių kuomet Lietuvos 
šeiminnkė vartotų bent puska
pį kiaušinių. Musų valgiai ne 
tokie maistingi, l>et greit pa
gaminami ir gana skanus. Tai 
vienas svarbiausių klausimų.

Dar tolinus. Vietoj “baking 
powder“ galima yartoti rugš-

taus pieno ir paprastos prie 
virtuvės vartojamos sodos. Rei
kia imli vieną šaukštą sodos ant 
vieno puoduko rūgštaus pieno. 
J< igu to nenorima daryti, tai 
reikia dėti dauginus kiaušinių, 
išplakti trynius atskirai ir bal
tymus atskirai arba 
numanymo mielių, 
tu duoti kokia nors 
porciją.

Kaslink saikų, tai
jame tankiai “šaukštuką” — 
kas reiškia arbatinį šaukštuką. 
Šaukštas reiškia “sriubos“ 
šaukštas. šaukštai kaip Lietu
voje taip ir Amerikoje tok io 
pat didumo. Puodukas, reiškia 
arbatinis puodukas, arba •% pa
prasto didumo stiklo arbatai 
gerti.

Jeigu vartojami miltai, pa
prasti miltai arba bulviniai 
miltai —tai pas mus jie vi-

s0_ sados persi jojami per sietą. Da
roma tai todėl, kad py ragas 
geriaus pakiltų. Jisai būna 
minkštesnis ir greičiaus pakį- 
la. Abelnai, pas mus viskas 
daroma ant greitųjų, todėl ger

biamosios jums taip sunku su 
mumis lenktyniuoti. Musu val
giai, bent dauguma jų, jums 
gal ir nepatinka, bet mes jau 
pripratome prie jų. Pas mus 
valgoma gana daug visokių ru
siu salotų, lankiausia iš vai
sių ir daržovių tą išmokite pas 
mus, ypač tie turėtų valgyti 
salotas, kurie ne dirba sun
kaus darbo. Dedama irgi daug 
riešutų prie visokių valgių. 
Riešutai labai maistingi. Dau
gelis juos pas mus valgo vie
toj mėsos.-

Reorganizuokite ir jus savo

atųodanti sporto Naujienų:
Halsted St.,

Pattern Dept., 1739 So. 
Chicago, III.

284^. (domiai 
suknia. Galima dėvėti namie ir ant 
gatvės. Gera tai, kuri dirba ofise 
arba krautuvėj.

Sukirptos mieros 18 metų, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2% yardų 40 colių 
materijos ir 1% yardo skirtingos 
materijos.

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

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

siųsti man pavyzdį No  ______—.
Mieros.....-................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS, Chicago, m

visokiu rie-
grybais ir

[Pacific and Atlantic Photo]
Lydia Lindgren, operos dai

nininkė, kuri kėsinosi nusižu
dyti Bostone. .Ji pasveiko.

piraįa. Sudėk išplaktus balty
mus ir likusius miltus sumai
šytus su riešutais. Maišyk iš- 
lengvo ir nedaug. Supilk į iš- 
sviestuotą blėtą, padaryk du 
pyragu. Kepk nekarštame pe
čiuje 45 iki 50 minutų. Aptepk 
su liukru iŠ kavos .

Nauja Mady Knyga Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards IHf)

Paimk avienos nuo 
supiaustyk į šmotukus, 
pink ant skaurados su 
nais. Užpilk karštu vandeniu,
tegul verda. Pridek smulkiai

Pakc- 
svojru-

petruškų. Druskos pipirų. Virk 
dvi valandas pakol mėsa bus 
minkšta. Pridėk bulvių ir pa- 
puodant stalan, apiberk su ža
liomis, kapotomis petruškomis.

MOCK VENISON (AVIENA)

Sudėk mėsą (pamik kiek no
ri svarų) sudėk į molinį indą, 
pridėk 1 smulkiai supiaustytą 
svogūną, ir apipilk su karštu 
vandeniu kuriame įpilsi tiek ac
to, kad vanduo nebūtų per rū
gštūs. Apipilk mėsą, kad ap
semtų. Tegul pastovi 24 valan
das. Nupilk vandenį nuo mėsos, 
užpilk diuskos’ ir pipirų ir šau
kštuką kminų ir kepk pečiuje 
pakol iškeps.

ŽUVIES KOTLETAI

Žu

ko-

1 puodukas šaltos, virtos 
vieš

1 puodukas šaltos, bulvių 
šės

Druskos, pipirų, sel/erų drus
kos ir vieną išplaktą kiaušinį,’ 
trynių ir baltymų kartu iš-

Viską kartu sumaišyk, pada
ryk kotlete!ius, apiberk duonos 
trupiniais ir kepk taukuose.

VARŠKĖS BLYNELIAI

’ Tešla:
2 gerai išplakti kiaušiniai
1 puodukas miltų
1 šaukštukas druskos
1 puodukas vandens.
Sūrį prirengk sekąmai:
% sv. varškės
1 kiaušinis
Druskos ir cukraus pagal 

skonies.
Pertrink sūrį per sietą, pri

dėk kiaušinį, cukrų, druską. Iš
maišyk. Kaip iškepsi blynus 
pripildyk suriu. Sulenk ir kepk 
ant sviesto. Gali apibarstyti 
cukrum ir cinaminais.

MAKARONAI SU SURIU

1 puoduką makaronų
2 puoduku pieno
*/2 šauk stokos druskos
Vį puoduko tarkuoto sūrio
2 šaukštu miltų
Virk makaronus įdėjus karš- 

tan vandenin 20 minu tų. Išmai
šyk druską, miltus ir sūrį kar
tu. Nusunk makaronus. Sudėk 
eilinius makaronus ir sūrį. 
Dėk taip, kad paskutinė eilė 
butų suris. Uždėk truputį 
sviesto. Kepk pečiuje 45 minu
sas.

ŠOKOLADO DUONOS, 
PUDINGAS SU RUGUSIU 

PIENU

OBUOLIŲ TAPIOKA

% puoduko lapiokos 
šalto vandens
2*/o puoduko verdančio van

dens
šaukštuko druskos

7 rūgštūs obuolius
2 šaukštai sviesto
•/2 puoduko cukraus.
Mirkyk tapioką vieną valan

dą šaltame vandenyje, nusunk 
vandenį, užpilk karštu vande
niu. pridėk druskos ir virk dvi
gubame puftde pakol tapioką 
bus permatoma. Nulupk obuo
lius, išimk širdis. Sudėk obuo
lius į molinį bliudą, apiberk 
obuolius cukrum ir cinamonais 
ir iuždėk sviestu, apipilk iš
virta tapioka ir kepk pečiuje 
pakol obuoliai neiškeps. Pa
duok stalan karštą arba šaltą 
su saldžia smetona.

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
Kerai apsirengti ir eiti su šios dieno.- 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik^lOc.

Už saki mama.
Rašykit į
NAUJIENOS PATTERN DEPT,

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

Baigusi 
rijos * 
ilgai ] 
vusi 
va n i jos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

i akuše- 
kolegiją: 
praktika 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži-1 

patar- 
visokio- 

prieš 
laikei 

ir p<

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

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.

pienė

bus
šal-

3 puodukai baltos duonos tru
pinių

3 šaukštukai baking poyvder 
1/2 šaukštuko sodos 
% puoduko cukraus 
*/■> puoduko miltų 
y> puoduko cocao 
1J/2 puoduko rūgštaus 
1 kiaušinis 
l/2 šaukštuko druskos 
Jeigu duonos trupiniai 

labai sausi, išmirkyk juos
tame vandenyj, paskui vandenį 
isspausk iš duonos. Persijok 
bent keletą sykių visus sausus 
pridėčkus ir sumaišyk su duo
nos trupimas, pridėk rugusj 
pieną ir kaiušinius. Sudėk iš- 
sviestuotan indan ir kepk ne
karštame pečiuje vieną valan
dą. Bus- gana 6 ypatoms.

BULVINIŲ MILTŲ MUFFINS, 
—BANDUTES

4 kiaušiniai
šaukštai vandens nuo ledo
šaukštas taupyto sviesto

]/i šaukštuko druskos
1 šaukštukas cukraus

1 šaukštuką baking po\vder.
Atskirk kiaušinius, išplaku 

trynius, ir baltymus išplak at- 
skyrai. Persijok miltus ir 
baking powder. Sudėk balty
mus prie trynių ii1 paskui su
dėk viską kitą; Maišyk išleng- 
vo. Kepk nekarštame ]>ečiujė 
35 minute®. Padarysi 12 ban
dučių.

KAVOS PYYRAGAS

puodukas sviesto
puodukai smulkaus cukraus

4 tryniai
1/2 puoduko kapotų migdolų
1 puodukas tarkuoto šokolado
2 puodukai miltų
2 šaukštuku maltų maišytų 
saldžių pipirų *
3 šaukštukai baking powder
1 puodukas stiprios, šaltos 

kavos
4 suplakti kiaušinio baltymai.

I

Ištrink sviestą ir cukrų, pri
dėk gerai išplaktus kiaušinio 
trynius ir šokoladą. Pilk kavą 
pamainydama su sumaišytų 
vienu puoduku miltų, persijo
tų su baking powderiu ir pi-

2

Nėra kito šaltinio, 
iš kiirio plauktų 
tiek naudingų žini 
kaip Naujienom

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiursimo, kūdikių prižiursimo ir 
pensinio pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, Iii.

Vardas

Adresas

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 veriantys vaizdai. Užsi
rašyk it 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
.-------------------------------------------------- J

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating > 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Optemestrist 
^HB^SbkTtl. Boulevard 6487 

*4fi49 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St. 

Kenwood 1752

Lietuviai Advokatai
> , 

/........................................

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

’ CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal suti>rt|.

' 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, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

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

Įvairus Gydytojai
^—1———■ II

Telephone Yards 0W4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

K.iURGEUONIS
ADVOKA/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
straktui. •— Ingallojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
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 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

11 n—

. OLIS
ADVOKATAS z

f.................. . ......... ......................... ...

JOHN B. BORDEN
(Joįin Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vuk.”- is 2151 W. 22 St. npo 7 iki 9 
TeivfJr'ne Roosevelt 9090

Namų Telekiu Republic 9600

^DR. 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 

3110. Naktj
South * hore 2288
Boulevard 4186

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

b ■ »■■■! ..'.I ................../
-------------- -----------------;------

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Telefonai:

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Šo. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

> ......J ------------
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

U 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 
PStnyčios. »

G tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e< Naujienų Spaustuvė 

yra Unijinė Spaustuvi.

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirarras 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl«e 
Tsland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfai 8858
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Metama ............ ~......
rusei metų
Trims mėnesiams ...
Dviem mSneaiams ...

____  18.00
___ 14.00
.........  2.00

____ .76

Subscription Rateai
|8.00 per year in Canada.
•7.00 per year outside of Chicago.
•8.00 per year in Chlcago.

8c. per copy.___________________
Enterecl aš Second Ciaaa Matter 

March 7th, 1914, at tha Port Office 
of Chlcago, III, tmdar tha art of 
March 8rd 1879.

Naujienos aina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben
drovė, 1738 S. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefoaasi Rooaevalt 85S0.

Chicagojo per neiiotojus 
Viena kopija ---------

Savaitei -------------------
Minėsiu!_____ __ ____

Suvienytose Valstijos^, na Chicagojo, 
paltui

Metama  $7.O# 
Pusei metų .................. 8.50
Trims mėnesiams...............  1.75
Dviem mėnesiams..............  1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užaianiuoaai 
(Atpiginta)

Metama---------------------------_ •8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _____2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

l^abai įdomu, kad prieš juos išėjo viešai net ir atžagarei- 
viškos Brooklyno “Vienybės” leidėjai! Atmesdami fašis
tinę Sirvydų politiką, jie griežtai pareiškia, kad Smetonos 
ir Voldemaro “valdžią” jie visiškai atsisako pripažinti. 
(Žiur. Apžv.)

Tai rodo, ką mano amerikiečiai, kuriems p. Volde
maras ketino pardavinėti “aukso bonus”. Tegu jo agen
tai pamėgina lysti į Amerikos lietuvių kolionįjas su savo 
tavom: jie paragaus to, ko dar savo gyvenime nėra ra
gavę !

Apžvalga
I I ■■■ I"

VISI SMERKIA FAŠISTINIUS 
SMURTININKUS

VARŠUVA BIJOSI SUKILIMO LIETUVOJE

VOLDEMARAS IR SMETONA TAI TIKTAI 
PRIEDANGA

LIETUVOJE ŠEIMININKAUJA KARIŠKA 
DIKTATŪRA

SMURTININKAI GALI PARDUOTI LIETUVĄ

VIENYBĖ” ATMETĖ ŠIRVYDO POZICIJĄ

Naujų žinių iš Lietuvos ateina nedaug. 'Pereitą šešta
dienį vienoje telegramoje iš Varšuvos buvo trumpai pasa
kyta, jogei tenai (t. y. Varšuvoje) esą reiškiama baimės, 
kad “raudonieji” organizuoja Lietuvoje sukilimą prieš 
dabartinius krašto valdovus.

Aiškus dalykas, kad komunistai Lietuvoje negali pa
daryt jokio sukilimo. Sukilimas tenai yra galimas tiktai 
tų žmonių, kurie eina kartu su socialdemokratais ir vai. 
liaudininkais.

Įdomu, kad Varšuva tokio sukilimo bijosi! Tatai dar 
kartą parodo, kad klerikalai ir fašistai yra daug mieles
ni Lenkijos atžagareiviams, negu demokratinės partijos.

New Yorko “Times” praneša, kad po pervarto susi
dariusioji Kaune neva “valdžia” tėra tik priedanga mili- 
tarinei diktatūrai. Lietuvą dabar valdo ne Smetona su 
Voldemaru, bet karininkai, kurie ir prižiūri “tvarką” kra
šte, ir nustato jo politiką.

Šitas “Times” pranešimas patvirtina pirmiaus išreik
štąją “Naujienose” nuomonę apie pervartą Lietuvoje, bū
tent: kad tas pervartas buvo ne kokio nors sukilimo vai
sius, bet tiktai slapto armijos viršūnių, klerikalų vadų ir 
tautininkų “generolų” sąmokslo padarinys.

Vadinasi, teisėtą Lietuvos valdžią nuvertė buvusiųjų 
caro kariuomenės oficierių šaika, susitariusi su kunigais 
ir stambiųjų “buožių” atstovais. Ko gali laukti iš tokios 
“valdžios” Lietuvos žmonės?

Jau atėjo pereitosios savaitės 
laikraščiai iš rytinių valstijų. 
Pasirodo, kad viskio, išskiriant 
klerikalų organus, 'smerkia Kau
no smurtininkus, nuvertusius 
Lietuvos teisėtą valdžią.

Suprantama, kad visu griež
tumu atmeta klerikalinius Lie-, 
t u vos fašistus Bostono “Kelei
vis”. Jisai apgailestauja, kad 
teisėtoji'valdžia buvusi peršvel- 
ni su smurtininkais, kurie ir 
spaudoje ir viešuose susirinki
muose kuone atvirai kurstyda
mi žmones prie sukilimo. So
cialistų savaitraštis sako:

“Tai bus pamoka ateičiai, 
kad juod-ašimčiams valios ne
reikia duoti. Laisve .yra ge
ras daiktas tiktai tuomet, ka
da ji nėra naudojama blo
giems tikslams. Gi Lietuvos 
juodašimčiai parodė aiškiai, 
kad jie nori laisvės tiktai de
mokratinei valdžiai nuversti 
ir darbininkų organizacijoms 
pasmaugti.”
“Keleiviui” rašant apie per

varta, tečiaus dar nebuvo aiš
kių žinių, kaip jisai įvyko, šian
die pilno aiškumo dar taip pat 
nėra, bet jau yra žinoma tiek, 
kad tas pervartas buvo padaly
tas ne kokių nors masių (fašis
tinių ar klerikalinių) sukilimu, 
o tiktai slaptu karininkų, kuni
gu ir tautininkų vadų sąmoks-

“Diktatūros įgyvendinimui 
mes esame griežtai priešingi. 
Jeigu vyriausybe nuversta ir 
šalies tvarka sudemoralizuo- 
ta, tuoj privalo būti paskelb
ti nauji Seimo rinkimai, ku
riuose šalies gyventojai pa
reikš savo valią, išrinkdami 
sau tokią valdžią, kuri jiems 
tinkamesne. .
'‘Užteko Lietuvai šimtme

čius gyventi po cariška dik
tatūra. Nusikratėme carišką 
vergiją, atstatėme nepriklau- 

' somą Lietuvą su jos konsti
tucija, pagrįsta demokrati
niais pamatais, kas privalo 
būti gerbiama ir gyveniman 
vykdoma.”

[Pacific and Atlantic Photol
Gen. Chink Kal-shek, kuris 

yra žinomas kaipo Kinijos 
Rooseveltas.

ATVIRTO NE'( IR “VIENYBĖ”

dar
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Kaip brangiai Amerikos ‘ys <>uo*im«ių .piunų, automobi- 
žmonėms atsieina ant '■? a"1

išmokėjimo perkami.
daiktai?

Pasakojimas apie tai, kaip Kau
kazo darbininkai buvo pri
versti kasyklose dirbti.— Ką 
ręiškia “ant išmokėjimo” 
pirkti?—Kiek išaikvojama pi
nigų?—Kaip žiuri pramoni
ninkai į išmokėjimo sistemą? 
—Kaip pirkimas ant išmokė
jimo atsiliepia į žmogaus 
charakterį?

Jeigu karininkai valdo kraštą, tai nėra jokios vilties, 
kad žmonės turėtų bent kiek laisvės arba pilietinių teisių. 
Tokie valdovai tegali sėdėt ant liaudies sprando tiktai, pa
vertę žmones beteisiais vergais. Todėl tikėtis, kad Lietu
vos diktatoriai gerumu atsteigs teisėtą tvarką krašte, nė
ra mažiausios vilties.

Antra vertus, sunku sau įsivaizduoti, kaip gali žmo
nės ginkluota pajėga numesti tų despotų jungą. Kol ka
reiviai, kaip avys, klauso savo oficierių, tol diktatoriai yra 
galingi. Ginklu prieš armiją žmonės negali nieko padary
ti, nes jie nėra nei susiorganizavę karo vedimui, nei ne
turi pakankamai kanuolių bei šautuvų.

Klerikalų siundomi fašistai 
Lietuvoje kėlė viešus triukš
mus ne tam, kad nuversti val
džią, o veikiausia tiktai tam, 
kad nukreipti valdžios ir vi
suomenės akis nub rengiamos 
prieš valdžią konspiracijos. Tai
gi fašistų persekiojimu valdžia 
vargiai butų gulėjusi užbėgti 
už akių sąmokslui.

SMURTININKŲ ŠAIKA — 
SAKO “SANDARA”

valdžia taisė ek ti

Bet jeigu kariški diktatoriai turi galios laikyti žmo
nes'paklusnume, tai tatai dar nereiškia, kad jie sugebės 
ir tvarkyti krašto reikalus.

Pirmiausia: iš kur jie paims pinigų tos pačios ka
riuomenės ir valdžios įstaigų užlaikymui?

Sleževičiaus kabinetas dar nebuvo suspėjęs pravesti 
Seime biudžetą sekantiems metams. Dabar gi Seime po
sėdžiauja tiktai mažuma atstovų. Toks “seimas” neturi 
teisės dėti mokesnius žmonėms.

Paskolos užsieniuose tokia “valdžia”, kaip Smetonos 
ir Voldemaro, negaus jokiam banke.

Vienintelis būdas tai smurtininkų saikai gauti pini
gų tai — arba tiesiog piešti žmones, darant visokias netei
sėtas “rekvizicijas” sodžiuje ir miestuose; arba parduo
ti Lietuvą kam nors už “cash”.

Žmonių plėšimu tečiaus jie vargiai galės toli važiuo
ti, nes tai sukeltų prieš diktatorius ir stambiuosius ūki
ninkus, kuriems atstovauja klerikalai su tautininkais. Tai
gi galų g'ale tenka pasakyti, kad vienintelis kelias kariš
kos diktatūros pasilaikymui turės būt Lietuvos pardavi
mas — Anglijai/ Lenkijai ar kam kitam. Kas yra tie “kup
liai”, ką stovi už Smetonos ir Voldemaro pečių, neužilgao

Ilgam redakciniam straipsny
je “Sandara” rašo • apie dideli 
pavojų, kurį užtraukė ant Lie
tuvos Įvykęs gruodžio 17 d. 
pervartas. Ji nurodo, kad koa
licine vai. liaudninkų ir social
demokratų
nominę ir finansinę krašto pa
dėtį, kad ji pradėjo kreipti Lie
tuvos pusėn klaipicdiečių sim
patijas, kad ji užtikrino Lietu
vai saugumą nuo lenkų sutar
tim su Rusija. Kunigų, armi
jos karininkų ir Smetonos pa
du ry tasai pervartas dabar visa 
tai gali sunaikinti.

Sandariečių organas šitokiais 
žodžiais pasmerkia smurtą ir 
diktatūrą:

“Mes, Sanduriečiai, griež
tai pasmerkiame įvykusį 
smurtą ir pienuojamą Įgy
vendinti diktatūrą. Mes griež
tai reikalaujame, kad nežiū
rint kokios partijos žmones 
atsistos prie- valstybės vairo, 
Lietuvos konstitucija priva
lo būti gerbiama ir šalies pi
liečių teisės nemindžiojamos.

“Jeigu buvusioji vyriausy
be neatatiko šalies valdymui, 
turėjo būti alsiklausimas ša
lies gyventojų, kurie savo bal
sais vyriausybę buvo išrinkę, 
kad ji taisytų
programą, jeigu jis buvo tai
sytinas. Bet, kada visa vi
suomenė rėme valdžios dar
bus ir buvo patenkinta val
džia, tai smurtininkų šaika 
neturėjo teisės vyriausybės 
nitvertimui žygius daryti.

Dešiniųjų tautininkų laikraš
tis, Brooklyno “Vienybė”, kaip 
jau musų skaitytojai žino, pra
džioje pritarė smetoniniam 
smurtui. Dviejuose savo nume
riuose ji teisino banditus, iš pa
salų užpuolusius prezidentą Gri
nių ir ministerius — ir tai ne
žiūrint to, kad pati “Vienybe” 
vos keletas dienų prieš tai bu
vo surengusi vakarienę l)r. K. 
Griniaus pagerbimui!

Brooklyno laikraštis
gruodžio 21 d. mėgino šitaip 
atspėti amerikiečių nuomonę 
apie Kauno įvykius. Rašė:

“Amerikos lietuviai savo 
nuomonės dar nesuspėjo iš
reikšti. Numatoma bent tas, 
kad šitam perversmui bus 
labai prijaučiančių, ir labai 
priešingų. Jam pritars tautiš
kai (? “N.” Red.) nusistatę 
srovės, jam priešinsis tarptau 
tiškos' (? “N.” Red.). Tautiš
kai. nusistačiusių tarpe yra 
daug bepartybės visuomenes; 
yra daug ir tarpe pažangiųjų 
liberalų, kurių kaltino Social
demokratus ministerius už 
jų nuolaidumą mažumoms; 
klerikalai irgi tam pritars, 
nes šiame atsitikime jie su
grįžta valdžion (o klerikaliz
mas ar ne tarptau t iškas? “N.” 
Red.). Tarptautiškai nusista
čiusių tarpe yra mušu socia
listai ir komunistai; šie pa
starieji ypač pasijus savo 
propagandai skaudų smūgį 
Lietuvoje.”
Bet už dvejeto dienų “Vieny

bė” buvo priversta užgiedoti 
jau visai ką kitą! Josios gruo
džio 23 d. laidoje išspausdinta 
1-am puslapyje sekanti “Vieny
bės” Direktoriato “rezoliucija 
dėl perversmo Lietuvoje”:

“ ‘Vienybės’ Bendrovės l>i- 
rektoriatas, savo reguliariame

są vo (iarbų

Tuo gi tarpu Amerikos lietuvių visuomenėje nusista- 
as prieš Kauno smurtininkus vis labinus griežtėja.

;ĮJ' v\ A

[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Sun Yat-Sen žmona, ku-

Eina gandai, kad rengiamasi pa
skelbti ją Kinijos prezidentu.

y. ■ ■■■ ■ " —

susirinkime, įvykusiame gruo
džio 21 d. 1926 m., ‘Vieny
bės’ Svetainėje, Brooklyn, 
N. Y., apsvarstęs įvykusį per
versmą Kaune, atrado reika
linga pareikšti kas seka:

“Kadangi šitas perversmas 
dešiniųjų Lietuvos politinių 
grupių pastangomis padary
tas be aiškių ir svarbių prie
žasčių ir matomai vien par- 
tijiniais sumetimais vadovau- 
janties;

“Kadangi šitokiais savo 
žygiais perversmo vykintojai 
sumynė .Lietuvos konstitu
ciją ir demokratinius princi
pus ir vien smurto jėga už
grobė valdžią į savo rankas;

“Kadangi šitoks įvykis ir 
loki antidemokratinių Lietu
vos grupių žygiai yra begalo 
pavojingi net Lietuvos nepri
klausomybei ir sudaro dide
lės žalos valstybes viduje ir 
užsieny; -

“Todėl ‘Vienybės’ Bendro
vės Dirėktoriatas varde visų 
šerininkų\ ir varde Bendro
vės leidži»'m\ laikraščio ‘Vie
nybės’ mato reikalo pareikš
ti:

“L Protestuojame ir griež
tai smerkiame perversmo 
įvykintųjų smurtą, kuriuomi 
sumindžiota Lietuvos Konsti
tucija ir demokratija bei pa
daryta didelės neatitaisomos 
žalos musų Tėvynei Lietuvai;

“Nepripažįstame naujai su
darytos Lietuvos valdžios tei
sėta krašto valdžia, kuri su
daryta smurto keliu ir su
mindžiojus Lietuvos Konsti* 
tuciją, ir jos nepripažinsime 
iki tol, kol nebus atstatyta 

• teisėtai ir teisingai konsti
tuciniais patvarkymais ei
nant;

“3. Griežtai reikalaujame, 
kad perversmo i vykintojai 
kuogreičiausiai atstatytų tei
sėtą ir Konstitucija paremtą 
tvarką Lietuvoje, kuri buvo 
prilos smurto įvykinimą. Vie
natine ir teisėta Lietuvos 
valdžia laikome Valstybės 
Prezidentą D-rą Kazį Grinių, 
Mini storį Pirmininką Mykolą 
Sleževičių ir jo vadovaujamą 
Ministerių Kabinetą iki šita 
valdžia nebus pakeista tei
sėtu ir Konstitucijoje nužy
mėtu budu.

“1. Nutariame šios rezo
liucijos nuorašus pasiųsti Lie
tuvos Valstybės Prezidentui 
l)-rui Kaziui Griniui, Minis- 
teriui Pirmininkui Mykolui 
Sleževičiui, Lietuvos Atsto
vybei Amerikoje ir paskelbti 
spaudoje.”
Po šita rezoliucija direkto

riato vardu .pasirašo pirminin
kas Antanas Mikalauskas ir 
sekretorius Pranas Bajoras.

Taigi “Vienybė” taip pat at
sidūrė, kalbant p. Sirvydo žo
džiais, “tarpe tarptautiškai nu
sistačiusių”!

Dar tur-but nė vienas- laik
raščio reduktorius nebuvo taip 
“išmaudytas” to laikraščio lei
dėjų, kaip pape Sirvydas ir jo 
sūnelis Vytautas. Tai bus gera 
.fiem dvem pamoka, kad veid- 
mainiaut ir tyčiotis iš žmoniško 
padorumo nevisuomet galima!

i

Pasakojama, kad kalnų in
žinieriai turėjo daug vargo, kol 
jie gavo darbininkų Kaukazo 
kasykloms. Siūloma buvo tris 
kartus didesnė alga nei papras
tai, bet norinčių dirbti kasyk
lose visvien neatsirado. Ant 
galo, desperacijos apimti, inži
nieriai pasiūlę dešimteriopą 
algų, tačiau ir tuo darbininkų 
nepriviliojo. Jie stačiog nebe
žinojo nei kas bedaryti. Tuo 
kritišku momentu vienas inži
nierių nuvyko į Paryžių ir ^nu
pirko keletą skrynių įvairiausių 
moterims papuošalų ir blizgu
čių. Tie pirkiniai buvo pasiųs
ta į Kaukazą ir pasiūlyta dar
bininkų moterims pirkti “ant 
išmokėjimo”. Nepraėjo . nei 
mėnesi s laiko, kaip visos ka
syklos tapo atidarytos. Darbi
ninkai gauti buvo nesunku. Jie 
priversti buvo dirbti, kad ga
lėjus mokėti už jų moterų pa
imtus ant išmokėjimo papuo
šalus. /

Amerikos žmonės, sako J. 
George Frcdcrick, šiandien da
rosi “išmokėjimo” vergais. 
Apytikriai apskaičiuojama, kad 
1925 m. įvairiausių dalykų nu
pirkta ant išmokėjimo už 
$8,000,000,000, Devynios dešiin-

išmokėjimo; tuo pat budu per
kama 75% plaunamų mašinų, 
virtuves įrengimų ir panašių 
dalykų.

Departamentines krautuvės 
i.gi pardavinėja ant išmokė)i- 
i tu Įvairiausias prekes. Auto
mobilių pramonės nepaprastas 
rūgimas įvyko tik todėl, kad 
pas žmones išsidirbo jsitikini- 
i ius, jog jie labai lengvomis iš
lygomis gali nusipirkti sau au
tą.

Šiandien ant išmokėjimo tie
siog galima pirkti saldainius ir 
riešutus. O apie drabužius tai 
daug ir kalbėti neužsimoka. 
Didesnes ir mažesnės drabužių 
krautuvės /čiulpia, kaip siurbė
les, iš darbininkų ir liiednuo- 
menės paskutinius centus. Par
duodami ant išmokėjimo, tie 
mckleriai' uždirba 1(M) ar net 
2(M> nuošimčių.

“Ant išmokėjimo” sistema 
yra daujr blogesne nei ji atro
do. Rodosi, nėra nieko blogo, 
jei ant išmokėjimo |>erkant pri
sieina 10% daugiau mokėti nei ‘ 
visus pinigus iš karto sumo
kant. Bet reikia neužmiršti 
tą faktą, kad ar net 60% 
prekių, kurios parduodama ant 
išmokėjimo, yra per aukštai 
rpkainuotos. Kiekvienas pir-

(Tąsa ant 5-te pusi.)

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, Ui.

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

rz J i nuo 9 ikt II vai. ryte; KaAjnJosįnuo 6 5ki 8 vaL vakare

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų,'nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
■. l . 11 ' J L ........... —------. .J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tek Boulevard 2160
— Valandų# — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS jr CHIRURGAS 

1D748 So. Michigan Avc.
Valandos: 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Che>sterficld 0578

__ ______ _____

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

Ultraviolčtin# šviesa ir diathermia 
■............... ■ 7

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Wcstern Avc.

Tel. Lafayette 4146
„ . ,i I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ( nUQ 6 9 vaj vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleckio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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
Deni isf as

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 _ 

Res. Telefonas llemloi k «2615
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APIE ĮVAIRIUS DALYKUS
(Tęsinys iš 4-to pusi.)

Vienok jeigu prekėj bu-

Tiek pinigų 
sumoka už 
Įsigyti kurį

dabar nuo-
Kuoinet per-

^lOO vertes 
ant išmokėji-

kėjas gali įsitikinti, jog taip 
yra.
tų ir normaliai apkainuojamos, 
tai ir tada užkėlimas 10% su
daro milžinišką sumą —$800,- 
000,000 metams. 
Amerikos žmonės 
savo įsigeidimą
nors daiktą šešiais ar dvylika 
mėnesių ankščiau, negu jie ga
li, t. y. pirm negu jie sutaupo 
reikiamus pinigus.

Panagrinėkime 
šiničių klausimą, 
karna koks nors 
daiktas, tai už jį
momo metams reikia $110 mo
kėti. Visuomet dalis duodama 
“ant rankų”, sakysime, šiame 
atvejyje $10. Tatai sumažina 
mokamą sumą. Kiekvienas nau
jas mokesnis taipgi prisideda 
prie mokamos sumos, sumaži
nimo. Tai reiškia, jog pirkėjas 
niekuomet nėra skolingas $110. 
Jo skola maži naši su kiekvienu 
įmokėjimu. Tuo budi# pirkėjas 
faktinai moka ne 10, ale apie 
24r{. Taip dalykams esant 
1925 m. Jungtinių Valstijų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Arti 10,000,000 siuntinių 
į dienų

šiemet Chicagos paštas tiki
si sumušti visus rekordus. Per
nai buvo rekordo metai ir gruo
džio 223 d. per paštų tada per
ėjo 9,606,000 siutimų, šiemet 
gi gruodžio 23 d. perėjo 9,867,- 
000 siuntinių, kurie svėrė dau
giau kaip 2,400 tonų. Iš tų 
siuntinių 8,000,000 buvo pir
mos klcsos, 
buvo

400,000 siuntinių 
IMircel post” pakai.

Užsimušė bepuošdami 
Kalėdų eglaitę

Apiplėšė ir sumušė
Du plėšikai labai nepaten

kinti, kad jie pelnė tik $200, 
sumušė Montana Wet Wash 
Laundry,, 3129 Clybourn avė., 
savininkus brolius McNally ir 
jų knygvedę p-lę Flonencc Kqc-. 
per. Jie visi trys buvo skalbyk- 
los raštinėj, kada įėjo plėšikai. 
Badę $200 registery, jie pra
dėjo reikalauti daugiau, o ka
da jiems atsakyta, kad daugiau 
pinigų nėra,' tai jie visus tris 
labai sumušė revolverių ran
kenomis.

Jaunas lietuvis suimtas 
už plėšimus

ir kitų dalykų, 
priskaityti prie 
y. žmogui nau-

neikiamą sumą pinigų. Prieš 
kiek laiko viena radiatorių ir 
pečių kompanija pasiūlė savo 
dirbinius pirkti ant išmokėji
mo. Tas pasiūlymas publikos 
buvo gan indiferentiškai sutik
tas. Ji kur kas labiau inte
resavosi pii kinui ant išmokėji
mo brangių automobilių, dei
mantų ir kitokių prabangos 
dalykų.

Kai kurie Įrodinėja, sako J. 
G. Frederick, kad ant išmokė
jimo pirkimo sistemų akstiną 
pramonę ir masinę produkciją, 
duoda žmonėms galimybės 
lengvomis išlygomis Įsigyti į- 
vairių daiktų. Tai nesąmonė. 
Masinė produkcija buvo jau ir 
tuo laiku, kuomet publika dar 
nebuvo užsikrėtusi pirkiniu ant 
išmokėjimo. O kai dėl akstini- 
ino pirkti, tai tas akstinas nėra 
sveikas, nes dėl jo žmonės pa
sidaro tikri už Įvairius daiktus 
mokėjimo vergai. Visai kitoks, 
žinoma, reikalas yra su pirki
mu ant išmokėjimo produkty- 
/ių dalykų. Sakysime, įsigyti 
įamą ant išmokėjimo ne tik 
lėra smerkti na, bet ir pagirti* 
ui. Yra daug 
kurie galima 
iroduktyvių, t. 
tingų dalykų.

Tačiau tie, kurie perka ant 
šmokėjimo, mažai tegalvoja 
įpie vieno ar kito daikto nau- 
lingumą. E. A. Filene nurodo 

vieną šeimą, kuri,, turėdama 
(60 įplaukų savaitei, prisipirk 
<o ant išmokėjimo tiek daiktų, 
kad už juos buvo reikalinga 

savo rųšies vergų padėtį. Jeigu jsavaitei ! O tokių 
darbininkas paskirtu laiku ne
sumoka sutartos sumos, tai iš 
jo gali atimti nupirktą daiktą, i 
Tokiai | 
kas kenčia dantis sukandęs ir 
bijo kiek griežčiau prieš darb
davį pasistatyti. Streikui jis 
yra priešingas, nes, darbo ne
tekęs'. jis ne tik netenka tam 
tikros algos, bet gali prarasti 
automobilių, radio, rakandus ir, 
pagalios, savo namus, -nes visi 
tie daiktai tankiausia yra ant 
išmokėjimo nupirkti, 
net prarasti nupiktus ąht_ iš
mokėjimo kompanijos Šerus. 
Labai galima, kad Jungtinių 
Valstiją' Plieno korporacijos 
darbininkai yra kuklus strei
kuoti todėl, kad 40,(X)0 jųjų tu
ri pasiėmę ant išmokėjimo tos 
korporacijos sūrų.

Pramonininkai pritaria “ant 
išmokėjimo” sistemai, kuri 
“stabilizuoja” darbo rinką. 
Kuomet žmonės yra Įsiskolinę, 
jie dirba, kad iš skolų išbris
ti. Tad reikia dėti pastangas, 
sako jie, kad darbininkai butų 
įsiskolinę! Tai nėra nauja teo
rija. Taja teorija buvo parem
ta Meksikos peonažo (baudžia
vos) sistema. Vienas fabri- 
kininkas prisipažino, jog jam 
yra daug geresnis išrokavimas 
savo dirbinius parduoti ant 
išmokėjimo. Kur tau nebus 
geresnis išrokavimas, kuomet

$2,000,000,- 
įsigyti pre- 
jie pajėgia

0(K) už privilegiją 
kės ankščiau, negu 
už jas užmokėti.

Ne be reikalo tad darbinin
kų vadai sako, jog pirkimas ant 
išmokėjimo suriša darbininkams 
rankas ir kojas, pastato juos į

Septyni vaikai linksmai da
bojo kaip Mrs. Eilėn McManus, 
4/1 m., 6225 S. Kolin avė., pasi
lipo ant laiptų, kad pradėti 
puošti eglaitę. Bet eglaitė liko 
nepapuošta, kadangi Mrs. Mc
Manus užgavo apoplekcija ir 
ji nukrito nuo laiptų, nuvežta 
gi ligoninėn neužilgo pasimirė. 
Josios vyras yra beprotnamy. 
Vyresnioji duktė,' kuri ir mai
tino visų didelę šeimynų, yra 
tik 17 m. amžiaus’.

f e .
Trys jaunuoliai, jų tarpe vie

nas lietuvis, prisipažino prie 6 
apiplėšimų gatvėse ir daugelio 
vagysčių, taipjau apiplėšimų 
girtų žmonių. Suimtieji yra 
Stanley Mack, 22 m., 4542 So. 
Marshtield avė., Frank Knore, 
18 m., 5205 S. Laflin st. ir 
Adam Petrauskas, 15 m., 4335 
S. Hermitage avė. Visi trys sė
dėjo Mack automobily, bet ini-

Brangiausi deimantai 
pavirto stiklais

matę policijų pasileido bėgti, 
tečiaus policija paleidusi kelis 
šūvius visus tris sugavo. Pas 
Mack ir Kuore rasta ir revol
veris.

Kraujo, odos, chroniškas

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

Padėjo bombą prie
* sankrovos

Prie Edward McGovern, 1516 
W. 63 St., cigarų sankrovos du
rų anksti rytą sprogo^ bomba, 
kuri pridarė nuostolių už $1,00(1 
ir išdaužė langus visoje apylin
kėje.

Dr. J, W. Bnautlette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. Neda
lioj

PRANEŠIMAS
diuomi pranešu visuomenei, kad nuo 
ateinančią 1927 metų perkelsiu savo 
ofisą j naują vietą po adresu

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

DR. VAITUSB

KAS RISIS ROSE^ANDE?

Gruodžio 30 d., kaip jau bu
vo minėta, Strumilos svetainė
je įvyks ristynės arba sporto 
vakaras. Dalyvaus Bancevičius, 
“Jaunasis Bilius”, “dėdė” Nor
kus ir lietuviai ristikai iš South 
Chicago. ,

Vakaro vinimi tačiau bus 
Jack Sherry, garsus ristikas, 
kurio iki šiol dar niekas neį
veikė. Jis risis su geru priešu.

N.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

* , f •

nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJAI 

2226 Marshall Blrd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL M64

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
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 į mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pbone Boelevard 7589

ir

1 atsitikimų yra tiek ir tiek.
i 5—R12221

Atėjo laikas, sako Frederick, 
padėčiai esant darbinin-; tinkamai išaiškinti žmonėms iš- 

* I mokėjimo sistemos pavojų. Ta 
sistema ne tik daro blogos 
kos žmogaus cliorak tei-iui, 
pavergia ir patį žmogų.
žmogus įsismagina visokius 
reikalingus ir nereikalingus 
daiktus ant išmokėjimo pirkti, 
tai jis ir juste nepajunta, kaip 
pasidaro tikras datų vergas. Jis 
tik ir tesirūpina tuo, kad tą irJis gali

IĮ atmokėti.—K. A.

įta- 
l>et

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Toks pirkimo būdas (mažo
mis išimtimis) negali būti pa
teisintas; negali bu.ti pateisin
tas jau todėl, kad bereikalin
gai išaikvojama du bilionai do
lerių. Keikia turėti galvoj dar 
ir tą laktą, kad ant išmokėjimo 
daugiausia perkama prabangos 
(luksuso) dalykai, be kurių 
pirkėjai tikrai galėtų apsieiti 
iki to laiko, kol jie sutaupys

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
iuntimu 75 centai.

Pas Nathan, palaikių daiktų 
sankrovėlės savininką, 1450 N. 
Western avė., atėjo tūlas Gol- 
denberg, kuris pasisakė žinąs 
kur galima gauti labai pigiai 
i»<opa p rastai brangių iš Europos 
importuotų deimantų. Atėjo ir 
pats importuotojas. Abu btivo 
gerai pasirėdę. Pabėrė krūvą 
deimantų ir ėmė apžiurinėti. 
Nathan nedaug tenusimanė apie 
deimantus, tad nelabai nenepa- 
žystamiems norėjo tikėti, bet 
jie pasiūlė nueiti pas brangme- 
nų pardavėją. Eiti betgi nerei
kėjo, nes jis pats atsirado as
meny VVeinstein. Jis apžiurėjo 
deimantus ir pats panorėjo pirk
ti. Natiniu nusileido ir Wein- 
stein gavo deimantus už $3,800. 
Reikia ant vietos užmokėti pi
nigais, bet pasirodė, kad Wein- 
steinui trūksta $150. Patarta 
trukstančius pinigus pasiskolin
ti nuo Nathan, o užstovui pa
likti deimantus. Nathan, žino
ma, mielai trukstančius pini
gus paskolino, pasilaikė dei
mantus, o Wcistein prižadėjo 
tuoj ateiti ir atmokėti skolą. 
Bet Nathan, o kartu ir polici
ja dar ir dabar tebelaukia ir 
to auksoriaus Weistein ir par
davėjo Goldenberg, ir impor
tuotojo. O tie palikti užstovui 
deimantai pasirodė esąs tik pa
prastas kristalinis stiklas-.

$100,000,000 Kalėdoms

pri

1739 So. Halsted St.
Chicar*. m

Dar tikrai nežinia, kiek vi- 
durmiesčio sankrovos padarė 
biznio prieš Kalėdas, bet visos 
jos prisipažįsta, kad niekad iw> 
buvo tokio gero biznio, kaip 
šiemet. Apskaitoma, kad chi- 
cagiečiai Kalėdų šventėms pra
leido nemažiau kaip $100,000,- 
000.
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Naujienų Pinigų 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 numerį 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

save

MONIKA ŠIMKIENE 
Po tėvais Štaraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 26 dieną, 11 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukusi 31 me
tų amžiaus; gimtisi Kauno rė
dytos, Rąseinių apskričio, Vač- 
girio parapijos, Šimkaičių kai
mo, paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Eleną 9 me
tų, pusbrolį Kazimierą Šimkų, 
pusseserę Anielę Guduiikę. O 
Lietuvoj brolj Jurgj, 2 seseris: 
Oną ir Veroniką. Kūnas pašar
votas, randasi Eudeikio koply
čioj, 4605 So. Ęermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 30, dieną, 8:00 valan
dą ryto iš Eudeikio koplyčios į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Monikos Šimkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Pusseserės 
ir Pusbrolis

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

Navickaitei
Tauškelai 
Urbonui 
Jakutienei

23193—A. 
25774 - B. 
55777—M. 
55778 O. Belskienei
95928 J. Balkiui 
95929—S.
21372 B. Mikužiukei
21636—O. AtkaČiunienei •
7744— B
7745— 0

12610—A

Balkiui

Jurašai Lionei 
šliauterįenei 
Černiauskui 
Jatulevičiui

12611—V. Laskauskienei 
21476—M.

^3195—J. Šiliukui 
55775—L. Keršienei 
55780

7737-
21642—K.
21641—M.

7741—J.
7748 M.
7732- K.
7749-1).
7738— Z.

21640—L.
21637—A.

7761—M.

7637—K.
23162—M.

7662—U

Dikčiui 
Slapavičienei 
Durai
Meliškcvičienei 

Statkiui 
šaukliui
Kadalskicnei

G. Šatui 
Šataitei 
J. šataitei 
Balnionaitei 
Ramančauskienei 
Jovaišai 
Niauriai

Skiauteraitei 
Muraskauskienei 
šidlauskieeni

N. Sandarui 
J. Opulskiui

Grinienei 
Piktu raitei 
Ruksai 
Zaikauskaitei 
Kalvinskienei 
Skinderienei 
Butkuvienei 
Valašinienci 
Visockaitei 
Spelveriui 
Aprimienei | 
Plerpai 
Mikelaičiui 
BagoČienei 
Vambutaitei 
Augustauskienei
Kazlauskui

21619—S. 
21617—A. 
21627--E. 
24370—J. 

7713—V. 
7710—K. 
7705—J. 

12600—J. 
21628 A.
21635 —M. Vaišnienei 
21634 O. Danasienei 
21632—J. Serbentui

7721—O. Truncienei 
7717—A. Žukauskui 

23173^-U. Antanavičienei 
23175—A. Žukauskui 
23181 M. Kukučioniui 
23188 P. Valiukienei 
23189—J. Mašidlauskui
23190 B. Kisieliui
23191 1. Gibiežai

>

21646—J. 
21647—E, 
12617—Z. 
21644—D 

7751—F.
77650. Urbuticnei 

24744 -P. Badžiui
7772—M rs. Šleževičienei 
7769 -A. Kriščiunienei

23198—S. Katkienei 
23200—K. Leveckienei
23201 O. Puzarienei
23202 S. J. Vaišučiui 
55784— O. Maskoliunienei 
55791 M. Jatulytei 
55792—P. Klišauskienei 
55'798 C. Meškinienei 
95930 —B. Norvaišienei
7800—M. Marcijonienei

21664—P. Kmeliaus’kui 
1- BĮ 222

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
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FRANCIŠKUS SABUTIS
Mirė Gruodžio 25 dieną, 4:40 

valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 33 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdyboj, Tauragės ap
skričio, Adakava parapijos, Gei- 
vilių kaimo, palikdamas didelia-’ 
me nubudime savo mylimuosius 
ir mylinčius seserį Petronėlę 
Venckienę, Švogerj Stanislovą 
ir gimines, o Lietuvoj 2 sese
ris Marijoną Venckaitienę ir 
Marcijoną Kirkickienę. Ameri
koj išgyveno 14 metų. Dabar 
randasi prirengtas i paskutinę 
kelionę Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 29 dieną, 8 valandą iš 
Eudeikio koplyčios j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kūrio- 
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kryžiaus kapi
nes.

Visi A. A. Franciško Sabu
tis giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių nu
liūdime jo mylimųjų esate nuo
širdžiai kviečiąmi dąlyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinj patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Seitao, švogeris ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

1 F. R ADŽIUS
Pigiavaiaa Lietuvi* 

Graborhu Chicagoje 
laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

j giau negu kiti, td-
į&. dėl, kad priklausau
W• J p”e ’Sdirby-

,tės*
OFISAS:

GG8 w- 18th st.
W Rk Tel Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

. ------ Tel. Blvd. 4063

«9?5

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago V

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
. 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 įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
/ra musų sielos suraminto ja 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. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri« 
’iuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago. III.

Jei nori turėt 
nuolatinį drangą - 
Skaityk Naujienas.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Bateliuose. 

P-lė Jurpliutė Ciiicagoj

Roselantl

Kalėdų pirmą dieną į Chica- 
gą atvyko iš New Yorko p-le 
Petronėlė Jurgeliutė, SLA cen
tro sekretorius. Atvyko tam 
tikrais Susivienymo reikalais, 
kurie sulaikys ją čia .gal apie 
savaitę ar daugiau laiko.

P-lė Jurgeliutė apsistojo pas 
pp. Gugius, artimiausius savo 
draugus Chicagoj.

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI
Pirmądięnis, Gruod, 27, ’26

MOKYKLOS

Aukos Lietuvos darbininky 
kovai su fašizmu

LSS Pildomojo Komiteto su
šauktame masiniame mitinge 
trečiadieny, gruodžio 22 d., Lie
tuvių Auditorijoj, Lietuvos dar
bininku kovai su fašistinius ir v 
klerikaliniais smurtininkais' au
kojo:

DVI LIETUVAITESSPECIALIS pasiulymps Kalėdoms 
kailinių kautu, seal (rimuoti, $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 jdėjlmns $17.

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

Roseland. — Masinis mitingas iš
aiškinimui to, kas dabar dedasi Lie
tuvoj ir fašistinio pervarto, jvyks tre
čiadieny, gruodžio 29 d., 8 v/ v., C. 
Strumllo svet. Visi kam rupi Lietu
vos likimas kviečiami atsilankyti.

— LSS. 137 kp.
1___ L"..1_______ . LUJU------‘-i-1--------

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

įvykiais susikirtimą tarp darbininkų ir 
įvykius valdžios, o komunistų laikraš- 
137 kp. čiai, kaip Lietuvoj, taip it čia, 
ir apie- Amerikoj, kaip už liežuvių ka

riam rikė prieš valdžią, čia tai 
buvo “bendras frontas“, bet 
tas “bendras frontas“ buvo 
tarp klerikalų ir komunistų — 
prieš valdžią, kad tik 
kiekvieną jos veikimą, 
tik kelios dienos atgal čia pat, viso pasaulio teatrų 
Chicagoj; komunistui

apie- 
mitingą

Komedija “Georgo Dan 
din“ musy scenoje

trukdyti
Juk dar

Prieš 200 metų genialaus 
prancūzų rašytojo Moliero pub
likai patiekta komedija “Geor
ge Dandin arba sugėdintas vy
ras” dar iki šiai dienai laikosi 

reper i nu
rengtai i e ir visur žiūrėtojas traukte

ASMENŲ MOJIMAI
PAIEŠKAU savo tetos Konstan

cijos Stribolaitčs, paeinančias iš 
Lieplaukės parapijos, Paukštakių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Ji pa
ti ar kilį* ją pažįstanti praneškite 
man šiuo adresu:

Ona Vaįciuluitė
218 \V. 107th PI., Chicago.

NAMAI-ŽEME

gali duoti, — kas dabar dedasi tingų surengti negalėjo, tai ra- 
Lietuvoj ir kas gali iš to būti, šė prieš valdžią visokias rezo-

Visi apielinkės lietuviai, ku
rie įdomaujate tuo, kas atsitiko 
Lietuvoj, kvečiami • ateiti j šį

PAJ1EŠKAU Jono Jakučit no, pir
miau 2 metų sirgdamas buvo Muni- 
cipal Hospital. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu jj pati ar kitų jų pažįstan
čių duoti man žinių.

JONAS PETRAITIS
6502 Sp. Laflin St., H fl. 

Chicago, 111.

Kadangi delei laiko negalima 
visiems pranešti apie mitin.jj'ą, 
tai mes kviečiame visus šios

M. Yuška aukojo —$6.26. apielinkės Naujienų skaitytojus sias vijurkas 
Po $5.00 aukojo: * .1. Brazaus- 
kienė, .1. Martinkus. A. Hut- draugams ir pažystamiems i 
kauskas; po $2.00 aukojo: A. 
Simanavičių, J. Dikovich, E. 
Kutlis, F. Stanionis, K. Kra
čius, l). Gricius. P. Grigaitis; 
po '$1.00 aukojo: G. Narbutas,
E. Stasiulis, Kazlauskas, J. 
Duoba. A. Brozulis, F. R i nik u- 
nas, Navakariškas, Matulionis,
J. Grubus, V. Budrikus, P. Gri
cius, A. Janulis, E. Jusiulevi- 
čius, J. Voski, G. Norbutus, P. 
Page, L. Arenas H. Mališaus
kas, O. Davidaitienė, S. ivanau- 
skis, M. Karteckis, A. Ūkelis,
K. Kairys, S. Morauskis. J. Ku
tą, K. Stašaitis, Peter Stankus,
F. Klemenskis, J. Glebauskis, ,kų valdžią, dabar 
K. Alšauskas, F. Pocius, M. 
švagždis. A. Mikšis, Gaivanau- 
skis, Simokaitis, Gugis, A. Žy- 
montas, J. Vilimaitis, Narbutas, 
Katliavas, K. Buožis, Antanai 
Vit, A. Visbaras, Mičiulis, F. gingiems valstiečiams 
Pūkis, J. Gercek; P. Kairis, F. sunkios dienos“ ir ėmė reikšti 
Degimas, A. Rasgis, A. Masio- fašistams ir klerikalams neva 
nis, S. Petrauskas, B. Biedienė, didelį pasipiktinimą. O perėitą 
F. šeštokas, P. Medenis, J. Gri- antradienį Liet. Auditorijoj jie 
gaitis, V. Mišeika, A. Mačiulis, surengė ir protesto mitingą.
S. Šimkus.

pranešti apie šj mitingą savo

pakviesti ir juos atsilankyti.
įžanga dykai. — Komitetas.

Komunistai bando naudotis 
fašisty smurtu Lietuvoje

Jie irgi “protestuoja”.

Mūsiškiai komuuistai-bo’še- 
vikai, kurie visą laiką kaip įma
nydami šmeižė fašistų ir kleri
kalų smurto nuverstąją Lietu
vos soc’aldemokratų-liaudinin- 

bando tuo
pervartų pasinaudoti. Kaip tik 
atėjo žinios apie fašistu ir kle
rikalų surengtą perva*. tą, bolše
vikai tuoj pradėjo dejuoti, kad 
“Lietuvos darbininkams ir var- 

atėjo

Viso kartu, 
aukomis $130.

Mitinge pirmininkavo “che- 
... . che-che“ žalpis, kalbėjo* gi Ga-su smulkiomis . . , . .. . T , ..siunas, Andriulis ir Jukelis.

Pirmieji du verkė dėl pervers- 
pasiųsti kaip tik mo Lietuvoj, savaip jį aiškino, 
susižinojimas su kvietė kovot su fašistais, 6 An-

Pinigai bus
atsinaujins
Lietuvos darbininkų organizaci- drulis ėmė kviesti net ir “ben- 
jomis.

KIMBALL
d ra frontą 
daryti. Tą “bendrą frontą 
siuto visiems 
bėda tame, kad

liucijas. O dabar tie patys ko
munistai siūlo “bendrą fron
tą” prieš fašistus. Kaip greit 
jie maino savo

aršiausi valdžios priešai

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

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, kol dar ji laukia jūsų!

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

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

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

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbė* Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

klerikalai. Jie atvirai sakydavo, nariai jau senai prie lo rengin- 
kad jie dės visas pastangas si ir ketina labai gražiai pasi- 
kaip įmanant trukdyti valdžią rodyti. Bus dar eglaitė, žais- 

Ruošiama.s masinis mitingas kiekviename jos darbe. Ir jie mėk, šokiai, o ir dovanėlėj vai- 
Lietuvos reikalams tai darė, jie provokavo valdžią kams. Tėvai, o Ir vaikai kvie- 

-----------  ant kiekvieno žingsnio, jie dąrė čiami atsilankyti. —NN.
Kaip visos Amerikos, taip ir provokacijas tarp darbininkų, _____

Roselando lietuviai giliai susi- kad tik iššaukti nors mažiausį 
domėjo paskiausiais 
Lietuvoje. Kad tuos . 
plačiau nušviesti LSS. 
kviečia visų Roselando 
linkės lietuvių masinį
poryt—trečiadieny, gruodžio 29 
d., C. Strumilos svet., 158 E. 
107 St. Pradžia 8 vai. vakaro.

Masiniame mitinge kalbės 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir kiti kalbėtojai, kurie 
plačiai api|xisakos tai, kas da
bar įvyko Lietuvoj — fašistinį prie protesto mitingų prieš Lie- traukia savo nepaprastu samo- 
pervartą ir kokias pasekmes jis tuvos valdžią, o kur tokių mi- ju ir juokingu turiniu. Ši ko

medija laike 2 sezonų buvo 
vaidinama Kauno Valstybės te
atre ir ypač ją pamėgo lankiu
sieji ar apsigyvenusieji Lietu
voje Amerikos lietuviai. Jie

kailį! Vakar dar “Dzimdzi-Drimdzi“ vodevi- 
ir liui patardavo* su tuo veikalu 

fašistu draugai, o šiandie —ne- pagastroliuoti po lietuvių kolo- 
va fašistų priešai. N6 didžiau- nijas ir užtikrindavo didžiausį

> negalėtų taip pasisekimą. Bet ši komedija 
greit apsisukti, kaip kad ko- reikalauja gerų, patyrusių vai- 
munistai vaitosi 
dėl “labo“ darbininku.

f
Bei gal tikriausj komunistų 

nusistatymą parodė Jukelis. 
Jis nėra toks gudrus vijurkas, 
proto pas jį nedaug, o ir kalbė
jo jis, anot vieno klausytojų 
išsireiškimo, “kaip iš beprotna
mio pabėgęs.“ Jokis papras
čiausias, bet sveiko ploto žmo
gus nebūtų galėjęs pasakyti 
tokio kratinio. Bet jis savo pa
mišusio] kalboj išplepėjo ir 
komunistų tikrąjį nusistatymą. 
Jis džiaugėsi dėl fašistinio per
varto Lietuvoj! Esą partijų vir
šūnės atsiskyrė nuo partijos 
žmonių, kuriose viršūnėms ne
pritarė ir tos partijų žemu
mos ėmė ir padarė pervartą. O 
komunistai gi visuomet giria
si, kad tik viršūnės eina prieš 
juos, o žemumos tai visuomet 
būna su komunistais. Taigi su
lig Jukelio išeina, 
vartą padarė 
žemumos, nuversdamas 
munistines viršūnes.
kad jau ir užtrauks “Komuniz
mas jau gyvuoja“,
laikė, nors maža iki to betruko. 
Gal susilaikė tik todėl, kad ati
dengus “didelę paslaptį”, jog 
pervartą Lietuvoj padarė — 
Grigaitis! Nuo Grigaičio jis nu
bėgo Italijon ir pasidžiaugė, 
kad Italijos fašistai, užrišę kel
nes, komunistus kastorka vai
šino, ir da labiau . apsidžiau
gė, kad dabar tas pats bus ir 
Lietuvoj. Taigi kuomet Gasiu- 
nas ir Andrulis verkė dėl per- ( 
varto, tai Jukelis tik piktai 
džiaugėsi iš fašistų pergalės.: 
kad dabar pavaišins socialistus 
kastorka.

FLATAS 4 kambarių nuomon, 
rendos $23 mėnesiui. Yra vana, 
elektra ir gasns. 2104 W. \Vashhurn

musų sąvastisl
W. HAYDEN BELL

Klauskit Ed. Bakševičius 
Manager

4336 So. Kedzie Avenue
Tel. Lafayette 8600

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

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

ir tai vis

kad tą per- 
komunistinės 

neko- 
Maniau,

bet susi

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimhall piano Jus pakė
lę viršų matote Šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin- 
tėlis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922'32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

diiitojų ir didelių iškasėtų sce- 
nerijoms ir kostiumams ir 
“Dzimdzi-Drimdzi“ savo laiku 
nepavyko tuo veikalu amerikie
čius pradžiuginti. Bet dabar su
sidarius \Chicagoje stipriai vai
dintojų grupei po vadovyste 
art. St. Pilkos ta komedija pa
galiau, bus pastatyta trečiadie
ny, sausio 5 d. CSPS svetainė
je. Po “žemės rojaus“ ir la
biausiai /‘Aušros Sūnų“ pasise
kimo, drąsiai tikimės pamatyti 
nepaprastą vaidinimą. Svarbu 
mums žinoti ir tai, kad paties 
George Dandino rolėje pasiro
dys A. Vanagaitis, o kas matė 
jį toje rolėje Kaune, sako, 
kad jis yra begalo įdomus nely
ginant “Potaše ir Perlamutre“. 
Art.-rež. St. Pilka šį kartą 
pasirodys taip put vienoj iš sa
vo žymiausių rolių, — vaidins 
nusmukušio prančuzų aristo
krato rolę. VisAs kitas aktorių 
sąstatas toks, kokio dar Chi- 
cagoje nebuvo, mes tik galime 
džiaugtis, kad taip puikiai 
mums su teatru einasi.

— Rėmėjas.

NUOMON Dentistui ofisas, 
naujas kampinis namas, viršui 
Norvilo vaistines, 4624 S. West- 
ern Avė. Visi parankumai dėl 
dentisto, gera vieta, 3 gydyto
jai tame pačiame name.
! 1...................... -J ■ ■ lu """" *

SOUTH SIDE

lo

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 kambariu rakan

dai. Gerą proga pavienjems. 1910 
Ituble st.

ŽEMIAUSIOS kainos 
tų, 36x123, greitai augan
čioj apielinkėj/ kaina $750, 
1 trečdalį įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais. Ne
atidėliok, pirk tuojaus 
dvigubink savo pinigus 

Kreipkitės.
Z. S. MĮCKEVIČE 

2505 W 63 St.

pą-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonion Rijos įvai
riems nėriniams; kuiną: 4 uncijų mat- 
tos 31%c, 35c, 38c ir 4Oc. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
K2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMON AVIMUS 
>04 W. 33rd St., prie Normai Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIML'l cigarų ir cigaretų 

krautuvė. Apleidžiu Chicago. Turiu 
greit parduoti. 2523 S. Halsted st.

PARDUOSIU savo $700 vertės 
grojikų pianų, su benčium ir vole
liais už $110, cash $50 ir po $10 
j mėnesį. Matvkit Mrs. Paulauski, 
6136 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę su namu arba be namo. Im
siu mažą namų arba lotų j mainus. 
Atsišaukit <>734 S. Ručine avė. Tol. 
VVcntworth 2235 po 6 vai. vakare 
arba nedėlioj šaukite Virginia 0338.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černč prie A. P. Moro, yra verta 
$300. Parduosiu už $1200 tiktai. At
sišauki! 4550 Va S: Kedzie avė. Va
karais po 6 vai. šaukit

Tel. Hemlock 5939.

$2000 PIGIAU NEGU 
VERTA

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia,, veikia 
ar kviečia.

PARDAVIMUI grosernės fikče- 
riai labai pigiai. Kam reikalinga, 
tas laimės; tinkami dėl grosernės 
arba dėl kendžių storo. Kam reika
linga, meldžiu atsišaukti.

3001 W. 39th Place
Telephone Virginia 0542.

KIEK PRAKAINUOJA SMCGU1 
LEISTI sjoo.oor 

Atsakymas: $180.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

tikusi gyvenimą.

PARDAVIMUI paint ir Hardware 
Storas arba mainysiu ant namo ar 
loto. Gera vieta dėl painterio arba 
Tin Shop, su flatu ar be. Didelis 
Moras, pigi renda.

Kreipkitės:
1626 W. 35th st.

6 FLATŲ muro namas, 
rendos $119 į mėnesį, kaina 
$8500, tik $1000 įmokėti. 
Pirk šiandien.

Z. S. MĮCKEVIČE 
2505 63 St.

Tel. Memlock 0800

MORTGECIAI-PASKŪLOS

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130
— -_r. . ---  ----  t. ... .

prieš fašistus su- 
Jie 

ir viskame, tik 
niekas tų jų

siūlymų nenori priimt ir niekas 
į tą “bendrą frontą’’ su bolševi
kais eiti nenori, čia irgi tas 
pats. Komunistai prieš Lietu
vos seimo rinkimus dėjo di
džiausias pastangas, kad .tik so
cialdemokratai ir kitos pažan
giosios partijos pralaimėtų. 
Taip Lietuvos komunistai, taip 
mūsiškiai bolševikai nurodinė
jo, kad Lietuvos darbininkams slėptas, bet visgi 
nebus jokios naudos iš socialde- pridengtai 
mokratų laimėjimo. Esą geriau 
balsuoti už klerikalus, o ne už 
socialdemokratus. Jie paskleidė 
šimtus tūkstančių lapelių vi
saip niekinančių socialdemokra
tus, o agituojančius už kleri
kalus. Tik už kelių dienų prieš 

pamatę visgi nesisekė, 
klerika- buvo daug, kadangi susidomė-' 

komunistų ję. Lietuvos klausimu žmonės ’ 
kiekvienos

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

2- RI MORGICIAI
3- TI M0RGIC1AI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International* In ves t meni 
Corporation S

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 
, ■ ■ ............../

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU' NAUJUS NAMUS

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

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

PIRKIT BE A UTY SAP 
PARDAVIMUI netoli nuo 

Halsted St., pilnai įrengta, 
daranti gerą biznį.

McGUANE 
750 W. 30th Street 
Phone Victory 6620

lįst ir 
Dabar

Į Kiekvienas musų praleistas dole- I ris sudaro nematomą juostą cen
tų Ir kiekvienas centas' atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen 
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka, \ uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikvtumėt jj 

u? 
atark su sekretorių 

!us, o nuo jo'su- 
dauginsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA. 
17H9 So. Halsted «t.

- ■ > i

Bridgeport. Tėmykite nariai Drau- 
gytės šv. Mateuš© Apaštalo, laikys 
savo pridšmetinį susirinkimą Pane- 
dėlyj, Gruodžio 27 d., 1926 m., Liet. 
Auditorium svet., ąi33 So. Halsted 
St. Prasidės 7:30 vai. vakare. Bus 
rinkimas naujos valdybos ant 1927 m. 
ir yra nutarta susirinkimus laikyti ne 
subatomis, bet paskutinj panedėlį kas 
mėnesį. Taigi visi privalot pribūti ir 
tą dalyką aptarti,

N. Overlingas.

Pirmi Morgičiai
Bet ne vienas Jukelis džiau

giasi delei pervarto, iš visų 
komunistų straipsnių kyšo pa- 

ne perdaug 
džiaugsmas dėl to

pervarto. Ir jeigu jie dabar 
rengia protesto mitingus, tai 
tik .dėlto, kad prieiti prie žmo
nių, kurie tam pervartai griež- JIOO.OO -- pamislyk 
tai priešingi it na ūdoj anties ^“per 20M mėtį?’ 
žmonių upu, gauti iš jų pinigų rttAte!LJr 
savo kromeliui. Bet su aukomis £jnosi kaip °greit 

Nors žmonių doleris.____rinkimus komunistai 
liaudies ne^M įtarimą 
lams ir kad todėl 
agitacija už klerikalus neduoda nori dabar išgirsti 
pasekmių, susigriebė ir vienur partijos nuomonę, bet aukų po- 
kitur paskleidė lapelių, neva litiniams “kaliniams 
patariančių ^balsuoti už sočiai- tik $59.11. Ir tai nežiūrint to, 
demokratus.' Mat darbininkai tad 1—:--------- —
pradėjo linkti prie socialdemo- zikalis 
kratų, tai ir komunistai nebe- Kanklių choras, Salaveičikiutė 
dryso priešintis tam upui ir ir k. Betgi choras “Komuniz- 
kad prisigerinti darbininkams mas jau gyvuoja“ nedainavo, 
ėmė nors ir labai nenoromis — B.
remti socialdemokratus: žiūrė- -------z---------
kitę, ve, mes ir čia esame su 
jumis ir remiame jūsų kandi
datus. Net pati Andrulio reda
guojama “Vilnis“ yra ne kartą 
pasakiusi, kad geriau yra bal
suoti už klerikalus, o ne už 
tuos “svolačius“ socialdemo
kratus. Po rinkimų gi, kada ledų Eglaitė vaikams.
susidarė koalicinė liaudininkų ją Jaunoji Birutė. Bus turtin- 
ir socialdemokratų valdžia, tai gas programas, kurį išpildys 
komunistai pirmieji puolė tą Jaunosios Birutės 
valdžią ir tai dar aršiau negu Choras, orkestras

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, turiu parduot greit dėl užbaigi
mo naminių reikalų. Randasi ant ge
riausio kampo North Side. Pigi ren
da dėl gražios krautuvės, sykiu tla- 
tas su vana ir skiepu. Yra augštos 
rųšies fikčeriai, bučemės baksas, 
computing svarstyklės, registeriai ir 
t. t. Vėliausios mados ir daug stako. 
Verta virš $4000, parduosiu greitam 
pirkėjui už $1800. Jei norit didelės 
krautuvės ir tikrai gero bargeno, 
atsišaukite utaminke nuo 1 iki 5 
pietų.

3658 Southport Avė. 
Kampas Waveland Avė.

Investuok savo pinigus į pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi
nigus. Geriausf patarnavimą gausite 
pas

Justin Mackiflwich
2342 So. Leavitt \Street 

Tel. Canal 1678

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
fernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

surinkta

kad buvo kartu ir nemažas mu- 
programas: dai navo

Bridgeportas
šiandie Kalėdų Eglaitė.

šiandie vakare, Fellowship
House, 831 W. 33 PI., bus Ka-

Rengia

tai 
po

Bridgeport. — Susivienijimas Drau
gijų ir Kliubų Bridgeport© laikys mė
nesi^ susirinkimą antradieny, gruod
žio 28 \dieną šių metų 8tą vai. vaka
re, Lietuvių Auditorijos svet., 3133 
So. Halsted St. Todėl atstovai ir val
dybos Draugijų malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra svarbus susirinki
mas.

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
semė, tai geriausias bargenas koks 
kada nors buvo pasiūlytas, sena įstai
ga, krautuvė geriausioje vietoje, pigi 
renda, yra 4 kambarių flatas su va- 
na, augštos rųšies fikčeriai, mėsos 

“piaustytuvas, cash registeris, com- 
puting svarstyklės ir t. t. Yra daug 
šviežio stako. Del užbaigimo savo 
reikalų parduosiu viską už $1600. 
Verta daugiau negu dvigubai. Jei no
rit tikrai geros krautuvės ir galit 
greit veikti, tai atsišaukite.

2048 No. Western Avė. 
Tarpe Armitage ir Fullerton Avė.

U.LĮ.Į '.'tie 1,1---------B.'.-'l".

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

Drafting, Designing ir Dre'fes- 
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 1648

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdininią. įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisėm elektros reik
menys, fikčerįus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

— P. K., Nut. Rašt.
941 W. 34th St.

DETROIT, MICH.
116 kuopa kviečia nepapras-LSS.

tą susirinkimą, trečiadieny, 29 gruo
džio, 7 vai. vakare, 7445 Prairto Avė. 
.pas Antaną Strazdą. Bus apkalbama 

nariai-ės. dabartinė Lietuvos padėtis. Atsilan- 
. . ’ kykit visi draugai susiHnkiman.

H’ pavieniai P. J. Miltonas, Organizat.

AUKSINft PROGA DEL LIETUVIO
Aš apsiimu išmokint amatą; čeve- 

rykus taisyt j trumpą laiką. Mano 
biznis išdirbtas' nėr 9 metus. Čia ga
lima pinigų uždirbt j trumpą laikų. 
Nereikės jums darbo jieškot, ir be
darbės nebus. Jei tamsta norėsi ga
lėsi iš pusės laikyt tą biznį arba vi
są nupirk. Viso biznio kaina $4000.

Prie to dar parduodu gražia stu- 
bą 6 kambariu, kaina $4000. Reikia 
pridėti, kad Wisconsin valstijoj geras 
oras dėl sveikatoj.

Kas norit pasinaudot ta proga, ra- 
švkit laišką urnai.
ELECTRIC SHOE REPAIR SHOP 

1918 — 52nd St., Kenosha, Wis.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darb< 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-Electrk 
Mechanikos ir Baterijos Amato 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jurąs galę greičiaus ir ge 
riaus išmokti to amato ir greitu lai 
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinčti. Instrukcijos $15.00 ii 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCROOL
1507 W. Madinon StreH

/' ..........  ............ ...
Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
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.*

* I

Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas
Ir daugelis kitų
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

$99.50
$82.50

gerų bargenų


