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Vokietija įspėja Lietuvos Diktatorius
Pilsudskis taikomas į Len- P“'kritote™5

kijos- Lietuvos karalius
Pranašauja gerus ateinančius 

metus Amerikoje

ĄDF vadas 
kad ateinantieji metai 
neblogesni, jei ne ge- 

už praeituosius

Biznio žmonės ir 
sako, 
busią 
resni,

Vokietija įspėja Lietuvos 
smurtininkus

Bėrimas protestuoja prieš viji 
mą vokiečių žurnalistų 
Klaipėdos krašto

Taikę Pilsudskį į Lenkijos 
Lietuvos karalius 

—l_____
Pervarte Lietuvoj Maskva

to Lietuvos Lenkijos monar- 
chistų sąmokslą

ma-

NEW YORKAS. XII. 27. - 
Žymiausieji krašto pramonia- 

Ikai, bankininkai ir prekybinin
kai pranašauja, k.’d atein ūbie
ji 1927 metai Jungtinėse Vals
tijose busią taip geri, o g 
dar geresni, kaip kad 
1926 metai.

Tų pranašautojų tarpe 
James Simpson, Uhicagoi 
shall

New York Times bendradar
bis, Emil Lengyel, to laikraš
čio sekmadienio leidiny rašyda
mas apie įvykusį Lietuvoj per
vartą, sako: z

“J ką tik padarytą Lietuvoje 
pervartą Maskva žiuri kaip į 
žingsnį prie Lietuvos su Išaki
ja susijungimo,

“Sovietai įtaria Lenkijos (lik

BERLINAS, gruod. 27. — 
Vokietijos ambasadorius Kaune 
įteikė naujajai Lietuvos val
džiai aštrų protestą dėl išviji
mo vokiečių žurnalistų laukan 
iš Klaipėdos krašto.

Proteste vokiečių ambasado
rius nurodo, kad toks Kauno 
vyriausybės elgęsis griežtai' 
prieštarauja tam, ką naujasis!
Lietuvos premjeras Voldema- tatorių Pilsudskį-, kad pervar- 
ras yra pareiškęs dėl jo Vai- tas Lietuvoj buvęs jo padari- 
džios santykių su Vokietija.

Vokiečių nacionalistai Berli- čių nuomone 
ne mano, kad naujoji dalykų (Lietuvos monarchistų sąmoks- 
padėtis Uetuvoj davus kai ku-do vaisius — sąmokslo maršalą 
riems lietuvių militaristų 
mentams Klaipėdos krašte 
ros ir lauktos progos' savo 
tivokiškoms tendencijoms 
tenkinti. Berlino 
spauda pareiškia, kad naujoji įmyli nedaugiau kaip rusus. 
Lietuvos valdžia turinti arba (Naujosios Lietuvos valdžios 
tuos savo generolus suvaldyti, nariai daugumoj yra respubli- 
arba ji neteksianti Vokietijos jkininkai, nors 
draugingumo.

Pranešimai iš Kauno, ko
mentuodami užsienio spaudos 
pranešimus apie naujosios Lie
tuvos valdžios “vokišką orien
taciją,“ pareiškia, kad Lietuva 
laikysiantis tik “lietuviškos 
orientacijos“, kurios vyriausias 
tikslas busiąs atgauti Vilnių. 
Del tos priežasties Lietuva ko
operuosianti su tomis valstybė
mis, kurios pripažįstą jos ieški
nius ir pasirengusios padėti jai 
atgauti Vilnių. ,

nys. Tasai pervartas, maskvie- 
. esąs Lenkijos ir

ele- 'Pilsudskį paskelbti Lenkijos ir 
ge-'Lietuvos karaliumi.
an- j “Iš tiesų betgi, — sako N. Y.

pa- (Times bendradarbis, 
nacionalistų'ji Lietuvos valdovai 
kad naujoji įmyli nedaugiau 
turinti arba tNaujosios

- naujie-
i enk u 3

reikia jau rimtai

Pilsudskis norįs, 
butų Lenkų kava- 

.lis norįs “didžio- 
kiirion Įeitų vi-

$600,000,000 pelno

ir ne perdaug 
1 karšti. Karaliaus idėja Lietu
voj yra pasiekus tokio laipsnio, 
kur su ja 
skaitytis.“

Maršalas 
kad Lietuva 
lijos dalim,
sios Lenkijos’’, 
si tie kraštai, kurie priklausę 
Lenkijai dar prieš jos padali
nimą. Aukštoji lenkų aristokra
tija, kuri politiškai esanti įta
kingiausi klasė krašte, remian
ti Pilsudskio siekimus. Lenku 
Seimas esąs užbaugintas, o val
stiečiai maža ką težiną apie po-( 
litiką. Respublikinė T 1 
forma jų mintyse esanti susiri-

gaus ši
listai 
užsieniuose

im Amerikos kapita- 
iš savo investmentų

Field and Co.
Eelbert II. Gary, 

korporacijos

yra
Mar- 

1 reziden- 
United 

pirm i ni n- 
General 

preziden- 
E. 1. du

Steel 
kas; Alfred Sl^an, 
Motors korporacijos 
tas; Ijamonl du Pont,
Pont de Nemours kompanijos 

ntas; Wm. Sproul, 
kompanijos 

K.rech, 
pirmi- 

\Vhite, Chicagos 
prezidentas;

Agassiz, Calumet and 
Consolidated’ Ccpper 

prezidentas, etc.
jie sako, kad bent per 

Amerikos 
ir iš višo 

nenumatoma

Southern Pacific 
prezidentas; Alvin 
Equitable TrusL komp, 
ninkas; F. E.
Armour and ('.o. 
R. L. 
liečia 
komp.

Visi
ateinantį pusmetį 
pramonės*, prekybos 
Liznio padangėse 
jokių debesų. >•

Tą patį pranašauja ir Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas \Vm. Green, kurs tiki-' 
si, kad ir ateinančiais metais* 
darbininkai turėsią darbo ir 
kad būdami organizuoti jie 
sugebėsią išlaikyti savo laimė
tas aukštas algas.

Radę Septynių IVŲegan- 
eių Brolių urvų

Katakombose rasta daug brau 
gili senovybės Bekaru

SMIRNA, Mažoji Azija, XII. 
27. — Smirnos Muziejaus žmo
nės, dalydami archeologinius 

'kasinėjimus Efeze. atkasė pir- 
valdžlos krikščionybės laikų kata- 

- - kombas (požeminius urvus), 
šus'su nelaimėmis krašte,'su‘f i- aPie kl,rias mano’ kad ,tai 
nansiniu krašto susmukimu, su vadiuamų Septynių Mie- 
šunkiu žmonių ekonominiu gy- £an<^U Brolių katakombos, 
venimu.

“Kiek dabartinis

Iki <»#' . Wx 'į-vj
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International Newsreel Photo
LIETUVOS “DIKTATORIUS’-’ — Antanas Smetona, kurį, fa
šistiškiems smurtininkams nuvertus demokratinę Prezidento 
l)i<> Griniaus valdžią, susirinkę Seime 38 klerikalų fašistų at
stovai “išrinko“ “Lietuvos prezidentu“, šalia Smetonos sto- 
vinį i moteriškė yra jo žmona.

Fučave organizuojama 
nauja Kinu valdžia

Žemės drebėjimas
‘ - 

r" 1

Durazzoj, Albanijoj, supurty- 
| įny daug namų sugriauta

TIRANA, Albanija, XII. .27. 
— Kalnų srity Durazzo apy
gardoj per pastaras kelias die
nas Įvyko nuolatinių žemės su- 
purtymų. Viename kalne atsi
vėrė naujas krateras ir ėmė 
mesti laukan garus ir pelenus. 
Artimajame ežere vanduo vir
te verda. Išsigandę apielinkęs 
gyventojai bėga į atokesnes 
vietas.

' ROMA, XII. 27. Italijos 
legacija Albanijoj praneša, kad 
Durazzoj žemės drebėjimas su
griovęs daug namų ir kad tūk
stančiai Žmonių likę be pasto
gės.

Supurtyniai Kalifornijoj
FRESNO, Cal., XII. 27. — 

Anksti šį rytą čia buvo jaustas 
žemės drebėjimas, bet regis ža
los nebuvo padaryta.

Į žemės sūpurtymai l^uvo jau
sti ir kituose Kalifornijos mie
stuose, kaip Turlocke, Hanfor- 
de, Parlervillėj, Coalingoj etc.

24 jurininkai žuvo laiyy 
I , kolizijoj

PORTLANDAS, Anglija, XII 
27. — Kalėdų naktį Lamanšo 
sąsiaury susidūrė franeuzų 
barka Eugene Schneidci su 
britų prekių garlaiviu Burutu. 
Barka, skaudžiai sužalota pa
skendo. Įguols žmonių joj buvo 
iš viso 28, bet jų tik keturi 
buvo išgelbėti. Apie likimą ki
tų dvidešimt keturių nežinoma, 
bijoma tečiau, kad jie nebūtų 
žuvę. į

Abudu laivu plaukė iš Vaka
rų Afrikos — Burutu j Angli
ją, o Eugene Schneider į Fran- 
ciją.

6 darbininkai žuvo aliejaus 
ekspliozijoj

Komunistų darbuotės 
unijose vaisiai

Adatos pramonės unijoms šie
met jie padarė $30,000,000 
nuostolių ir kai kurias unijas 
sudraskė

NEW YORKAS, XII. 27. — 
Organizuotų darbininkų orga
nas The Nevv World sako, kad 
per šiuos mietus komunistai sa
vo darbais padarę adatos pra
monės unijoms arti 30 milionų 
dolerių nuostolių, beveik visai 
sugriovė kailininkų (furriers) 
uniją ir iš dalies sudraskę In
ternational Ladies Garment 
Workers uniją, iššaukdami 
streikus, kurių buvę galima iš
vengti.

šiandie vakare Cooper Union 
salėj įvyks Cloak Cutters uni
jos mitingas, sušauktas nau
jiems unijos viršininkams pa
tvirtinti, bet taipjau, pasak 
The Ne\v World, situacijai ap
svarstyti ir gauti užtikrinimą 
iš Amerikos Darbo Federacijos, 
kad ji rems pradėtą ‘ unijoj 
kova su komunistais.

Francija dovanojo baus
mę 6 vokiečiams

PARYŽIUS, XII. 27. — Ka
lėdų rytą Franci jos respubli
kos prezidentas Domergue ]>a- 
sirašė dekretą, kuriuo dovano
jama bausmė šešiems francu- 
zų kariuomenės teismo pasmer
ktiems vokiečiams, kaltina
miems dd užpuolimo vieno 

franeuzų karininko Germer- 
sheime, Reino krašte. ’

Albanija didina įpultą 
importo prekėms

ATĖNAI, Graikija, XII. 27.— 
Albanijos valdžia padidino dar 
50 nuoš. muitą prekėms, im
portuojamoms iš tokių sveti
mų kraštų, kurie nėra padarę 
su Albanija prekybos sutarčių.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, XII 
27. — Vengrijos valdžia dera
si su Rothschildo banku Lon
done dėl 5 milionų dolerių pa
skolos. VVASIIINGTONAS,” XII. 27. 

— Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pranešimu šiemet Jung
tinėse Valstijose dėl baisių aucį- 
rų, uraganų, tornadų, potvynių 
ir girių gaisrų arti 700 žmo
nių neteko gyvascią ir arti 
tuksiančio buvo sužalota.

penki 
siekia

AMOY, Kinai, XII. 27. — 
Fučave tam tikra komisija 
sparčiai organizuoja pietų Ki
nų valdžią. Devyni komisarai 
tapo paskirti ir jie perėmė civi
linę administraciją į savo ran
kas.

Nepalankių krikščionims de
monstracijų, kurių buvo lau
kiama Kalėdų dieną, neįvyko, ‘ninkai turbūt 
kadangi kantoniečių vadas, 

vo tikslų siekimuose, — satyoĮno padarinių su senovybės ir gen. Ho Jinčin, jų neleido.
N. Y. Times bendradarbis, tai pirmųjų krikščionybės laikų

. Ant vi-
Lenkijos uniją su Lietuva 3(%'sų tų daiktų esą Kristaus mo- 
vietai gali palaikyti priežastim nogramos. ’ I
karui.

Keliolika kitų sužeista, 
mirtinai; nuostoliai 
apie $250,000

urvus), 27.—

1 taip vadinamų Septynių Mie- 
7jgančių Brolių katakombos.

Kątakombose rasta daug į- 
pervart is vairios rųšies lempų, tarp jų 

Lietuvoje padės Pilsudskiui sa-ikeletas dailios skulptūros me- 
vo tikslų siekimuose, — sal^o no padarinių su ąenov

WASHINGT()NAS, XII. 27.
— Amerikos kapitalistų inves
tuoti užsieniuose, daugiausiai
Europoje, kapitalai duos jiems klausimas, kurį atsakys Rusija, scenų atvaizdavimais.
per šiuos 1926 metus 600,000.- 
000 (600 milionų) dolerių pel
no.

Taip skelbia savo praneši
me prekybos departamentas. 
Pranešime sakoma, kad invest- 
mentai, kurių Amerikos kapita
listai yra šiemet padarę, esą 
padidėję, iki 1,200,000,000 (1 
biliono ir 200 milionų) dolerių. 
Bendrai gi Amerikos invest- 
mentai užsieniuose siekią 12,- 
000,000,000 dolerių.

1925 metais Amerikos kapi
talistai iš savo investuotų už
sieniuose $10,405,000,000 kapi-. 
talų turėję pelno 520,000,000 
dolerių.

Bulgarijoj suimta 100 
komunistų

SOFIJA, Bulgarija, 
Brolius padavimai seka taip: Pietų Bulgarijoj

!Apie 250 metus Krislui gimus, areštavo apie šimtą 
septyni krikščionių jaunikai- komunistų, kaltinamų 
čiai, gelbėdamies nuo pagonių mokslo prieš Bulgarijos 
persekiojimo, pasislėpę kalne džią. 
viename požeminiame urve. . ............     .
Persekiotojai betgi jų slapyklą 
suradę ir pasislėpusius jauni
kaičius urve užmūriję. Ten jau
nikaičiai ir užmigę. Dviem šim
tam metų praslinkus, vienas 
piemuo, kasinėdamas kalno 
šlaitą, netikėta’ urvą atkasęs, 
ir kai vidun prisigriebus švie
sa, jaunikaičiai pabudę iš* mie
go. x

I Išgirdęs apie 
Teodosius 

NEW YORKAS, XII. 27. — siskubinęs

N. Y. 11 žmonių mirė 
nuo munšaino; 

73 serga

[Apie Septynis Miegančius 
seka taip:

XII. 27. 
policija 
tariamų 
dėl są- 

val-

VENTURA, Gal., XII.
General Petroleum kompanijos 
refinerijoj, ne'toli nuo Ventu- 
ros, šiandie įvyko smarki eks- 
pliozija, dėl kurios šeši darbi- 

; žuvo, keliolika 
kitų buvo sužalota, kurių bent 
penki veikiausiai nebepasVeiks. 
Kilęs gi dėl ekspliozijos gaisras 
padarė, kąip apskaičiuojama, 
apie ' 250,000 dolerių nuostolių.

Ekspliozijo^ metu 
dirbę nemažiau kaip 
dešimt du žmonės ir 
pasigendama.

PARYŽIUS, XII. 27. — Ka
lėdų dieną franeuzų sufragistės 
suruošė didele demonstraciją, 
reikalaudamos lygių politinių 
teisių su vyrais.

įstaigoj' 
keturias- 
šešių jų

NEW YORKAS, XII. 27. — 
Kalėdų dieną New Yorke, kiek 
žinia, 111 asmenų mirė nuo 
munšaino ir kitokių nuodingų 
svargalų, o 73 asmenys guli li
goninėse, irgi svaigalais užsi
nuodiję.

&Q R R S.

Japonijos mikado 
Jošihito mirė

OCONOMOWOC, Wis., Ml.
25. — Praeitą naktį gaisras su
naikino Summit sanatoriją, pa- 

; darydamas apie $175,000 žalos, 
žmonių niekas nenukentėjo.

McKees
Kalėdų!

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

PITTSBUBGH, Pa., 
Pittsburgo priemiesty 
Rocks trys šeimynos 
šventėms lilęo be pastogės, gaiš- Kalėdų dieną trijuose namuose piats savo 
rui sunaikinus jų namus. Nuo- New Yorke rado penkis žmo- pasakoję 
stoliai siekia apie 100,000 dole-tnes ir vieną policijos šunį nu- septyni 
rių. troškusius gazii. r \ . gę.]

tai ciesorius
Antrasis tuojau pa
nų vykti į vietą ir 
akim pamatyti. Pa- 
ciesoi iui stebuklą,1

jaunjkaičiai vėl užmi- džiasi 4:25 valandą. Mėnuo 
ka 12:48 vai. ryto.

Apsiniaukę; gali būt sniego; 
nedidelė ' temperatūros 
na; stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 21° F.

šiandie saule teįa 7:17,

atmai-

lei-
te-

TOKIO, Japonija, XII. 25,.a? 
šiandie plaučių uždegimu mirė 
Japonijos imperatorius, mika-' 
do Jošihito, 17 metų amžiaus. t

Japonijos sostas dabar tenka 
kronprincui Uirohito, kurs, dėl 
tavo tėvo, mikado, Joshihito, • 
fizinės nesveikatos ir silpno 
proto, nuo 1921 metų buvo Ja
ponijos regentas.
’ • * \ ■

$1,500,000 laidotuvėms
TOKIO, Japonija, XII. 27.— 

Mirusio Japonijos silpnapročio 
ciesoriaus Jošihito laidotuvėms 
bus išleista arti 
dolerių.

li/> miliono

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.

BUCU A R ESTAS, Rumunija, 
XII. 27. — Parlamentas nutarė 
padidinti karaliui Ferdinandui 
algą iš $140,000 į $200^000 me
tams.

I1ARRI.SBURG, III., XII. 27. 
— Netoli nuo čia rado negyvai 
sušalusį vietos farmerį R. Jen- 
kinsa, 35 metu.

PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yęa trys iš daugelio kitu priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti piųigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



Rusija, Europa irpasaulis
(“L.”) Nelengva yra patiekti 

sutrauką ir bešališką Rusijos 
padėti^ vaizdą.
devynių metų įvykiai smarkiai 
pa’ietė žmonių geidulius. Revo
liucija išdraskė'visas konvenci
nes politikos ,ir ekonomikos idė
jas. Žmonės ir tautos yra pasi
ryžę paaukoti savo medžiaginius 
interesus dėl savo principų. 
Štai buvo aiškiai įrodyta Rusi
jos ir likusiojo pasaulio santy
kių po 1917 m. revoliucijos.

Laikas lyg ir suvaldo žmonių 
geidulius, ir medžiaginiai intere
sai iš lengvo vėl iškyla viršun. 
Rusijoje tragiškas nepasiseki
mas įvesti griežtą komunizmo 
tvarką visai neparuoštose tai 
ekonominiai sistemai priimti 
sąlygose atvedė prie to, kad 
ko atsisakyti nuo to eksperimen
to. Rusija paskutiniais devy- 
neriais mėnesiais perėjo iš ko-

*) šio straipsnio autorius Rt. Honi. 
Philips Snowden yra Anglijos parla
mento narys, buv. MacDonaldo kabi-

monizmu į valstybinį kapitaliz
mą ir dabar, klek tat liečia vi- 

Paskutiniųjų I daus prekybą, krypsta prie pri
vatinės iiyciatyvos.

Bęt tai nereiškia, kad vadai 
butų atsižadėję komunizmo ide? 
jų. Ekonominė būtinybe pri
vertė rusus priimti Lenino stra
teginio atsitrąukifno filozol iją tik 
siu pasiruošti naujam puolimui, 
šitai yra svarbiausias faktas, 
kurs reikia turėti minty, 
bant apie Rusijos ateitį-

Bet iš kitos pusės lygiai 
bus ir atmintinas faktas, 
kiekvienas prekybos santykių 
praplėtimas su išoriniu pasauliu 
ir kiekvienas sąlygų pagerini
mas Rusijoje butų kraštų pa
galba, silpnina galimybę grįžti 
prie šiurkščių komunizmo for
mų, kurios buvo taip pragaiš
tingos visam kraštui.

Visumoje, galima tikėtis, kad 
Rusija, laipsniškai suartinda
ma savo ekonominę ir prekybi
nę tvarką su tų kraštų tvarka, 
su kuriais ji turi prekybos san-

kai-

svar- 
kad

[Pacific and Atlantic Photo]

• | X I
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IH iim Ii h- ■. iifrų 
mušimi luimiil?

VVilliam Oelke su žinomi (b’armeLsburg, la.) šiomis dieno
mis apvakiščiojo 60 metų vedybinio gyvenimo jubiliejų. Oelke 
paeina iš Vokietijos. Dar 1859 m. jis aplankė Kaliforniją.
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pirmas žiemos Šokis
Rengiamas

Susivienijimo Draugysčių ir Kliubų 
ant Bridgeporto

Sausio (Jan.) 1 d., 1927

GHICAGGS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3133 So. Halsted St.

džia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c ypatai
Bus gera muzika. Kviečia visus atsilankyti

z KOMITETAS

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

$500 4x2 sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ....................................................... ...............
Adresas (gatvė) ...................... :.w..............................
Miestas ir Valst..................................... .....................
Užsiėmimas................ :..... ................Amžius............
Pašeipgavis ...................... .........................................

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

V1R£JA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

KAUNO ALBUMAS ..............................................  50c
Knyga paveikslu ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KREVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... 17-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................     50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistus 1926 
tnctnls.

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS ..................s.................................  53c
Namų darbai, naminš sąskaltybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

tykius, galės sudaryti viduje 
gana pastovias sąlygas.

Jei šis padėties analizas yra 
teisingas, tai jis žymiai praski
na taką Rusijos bendradarbia
vimui su pasauliu tikslu išplėsti 
tarptautinę prekybą. Prekybos, 
santykiams atstatyti būtiniau
sia sąlyga yra pasitikėjimas Ru
sijos vyriausybės pastovumu ir 
jos gera valia.

Rusija yra didelė potenciale 
rinka pasaulio gaminiams. Jos 
ekonominė plėtotė ne trukdys, 
bet pagelbės aukštos pramonės 
kraštų progresui. Dar per ke
lias gentkartes Rusija bus ne
žymus konkurentas pasaulio rin
kose ir savo dirbtuvių gaminiais 
ji negreit dar tegalės patenkinti 
žymesnę savo gyventojų reikala
vimų dalį. Jos reikšmė pasau
liui ilgai dar bus jos neišsemia
mos galimybės tiekti maistą ir 
žaliavą mainais už dirbtuvių ga
minius pasaulio rinkose.

Visi prekybos kraštai jau 
plačiai supranta prekybos šanr 
.tykių su Rusija išplėtimo reikš
mę. Platesnio užsimdjimo biz
nio žmones Anglijoje, Vokieti
joje ir Amerikoje nori prekiauti 
su Rusija. Pati Rusija dar la
biau nori prekiauti su jais. Ko
kios gi yra kliūtys tam kely? 
Jos gali būti ir labai rimtos.

Pirmų pirmiausia nėra visiško 
pasitikėjimo dėl dabartines Ru
sijos tvarkos pastovumo. Rusų 
komunistų frakcijų ginčai nieko 
gera nelemia. Jei ekstremistai 
laimėtų, butų riziko atkartoti 
skolų ir koncesijų atmetimus. 
Nesiliaujanti Rusijos komunistų 
propaganda ir jų atviri ir slapti 
pasikėsinimai išprovokuoti sui
rutę kitų šalių pramonėje padidi
na baimę, kad bolševikai gali 
grįžti prie jų pirmutines takti
kos. Kol jie laikysis tos takti
kos, tol negalės būti komercinio 
pasitikėjimo Rusijos ateitim.

Antra kliūtis yra konfiskuo
tos privatinės nuosavybės klau
simas. » Komerciniu atžvilgiu 
priešrevoliucinės Rusijos skolos 
nėra jau taip svarbios. Bet pri
vačios skolos ir privati nuosavy
bė, kurios buvo atmestos ir kon
fiskuotos, turės susilaukti atly
ginimo pirmiau, negu galės su
grįžti pasitikėjimas gerais Rusi
jos valdžios norais.

Trečias, ir labai svarbus, ke
blumas padidinti Rusijos užsie
nių prekybai yra Rusijos nega
lėjimas eksportuoti tokiu platu
mu, kad apsimokėtų padidėjęs 
įvežimas. Jos tautine produkci
ja dar vis kur kas mažesnė už 
prieškarinius skaičius. Numa
tomieji Rusijos 1927 m. išveži
mai yra tik šiek tiek didesni už 
prieškarinio išvežimo pusę.

Rusijos gerovė labiausiai turi 
remtis jos laukų derliais, bet 
šiuos metus maža vilties turėti 
didelį perteklių eksportui. Ta 
stoka vyriausiai pareina nuo to, 
kad ūkininkai nenori padidinti 
produkavimo, nes nesitiki tinka
mo už tai atlyginimo.

Medžiai, yra kita reikmenė, 
kurią Rusija galėtų eksportuoti 
didelėmis kiekybėmis ir uzsiino-

»keti už importuojamas manu
faktūras. Bet ir čia yra nuo
stabi išnaSumo stoka. Naujau
sias aukščiausios ekonominės 
tarybos pranešimas parodo, kad 
Šių finansinių metų gale šitoje 
pramonėje buvo milžiniški nuo
stoliai ir skolos. Aliejus yra 
vienatinis Rusijos vietos pro
duktas, kurs parodo produkcijos 
augimą.

Tai tiesa, kad Rusijos valdžia 
apmokėjo visas komercines sko-. 
las už įvežimus. Labai galimas 
daiktas, kad visos tokios mažos 
skolos bus užmokamos. Bet 
Rusijos kreditų ir jos užsienių 
prekybos išplėtimo klausimas 
priklauso nuo Rusijos padidėju
sios išvežimo produkcijos. De
dama didelių pastangų lai at
siekti, bet ir su geriausiais no
rais tai bus tik lėtas procesas. 
Kol to neįvyko, niekaip negali
ma padinti pasaulinės prekybos 
su Rusija, nes ji negalėtų fi
nansuoti jokios didesnės ekspor
to pramonės.

Užsienių prekybininkai ir už
sienių bankai labai riorėtų su 
Rusija prekiauti, bet jie norėtų 
turėti šiokią tokią garantiją. 
Platus kreditai yra negalimi, 
kol Rusijos sąlygos yra nepas
tovios ir kol jos vidujinė pro
dukcija nepadidės. Bet mažų 
kreditų, neprašokančių Rusijos 
eksportų galimybės, tiekimas 
yra labai pageidaujamas, ir jį 
galima daryti trumpam laikui 
su paprastu komerciniu rizikų, 
šiuo budu pasaulinė prekyba su 
Rusija gali laipsniškai išaugti.

Yra du budai, kuriais Rusija 
gali pati sau padėti. Pirmas, 
geriau tvarkant savo namų pra
monę, tuo padidinant produk- 
tingumą; ir antras, išsižadant 
savo politinės izoliacijos nuo pa
saulio ir prisidenant prie Tautų 
Sąjungos. Šis paskutinis žygis 
yra svarbus, jei Rusija nori eko
nomiškai atsigriebti. Ji negali 
atsigriebti be svetimos pagal
bos.

Susitarimas su Rusija turės 
būti tarptautinis šusitvarky^ 
mas. Tautų Sąjunga duodd 
priemonių. Sąjungos komisija 
galėtų imtis ekonominio Rusi
jos atstatymo su tarptautiniais 
kreditais, kaip tai buvo su Vo
kietija, Austrija ir Vengrija.

/

Bet Iniciatyvos turi imtis Rusi
ja, ir pirmoji sąlyga butų Rusi
jai išspręsti skolų ir nuosavy
bes klausimus. Pasaulis'laukia 
Rusijos atsigriebiant ir para
mos neatsakytų, jeigu butų ga
lima šiek tiek tikėti, jog iš to 
bus kiek gero.

NAUOIHGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIU IR VISADOS

tiekimas LIETUVON

Žemos nupigintos kainos 4 trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANl)-(ex- 
l’ittsburgh), ZEELAND, ĄRABIC 
giulo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southamplon, Antwerp. Daug lAivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, 111.

Didelis pasirinkimas au
ksinių daiktų laikrodėlių, 
deimantų, piany, radio, 
phonografy, rakandų, už 
žemiausią kainų ir ant 
išmokėjimų.

JOS. F. BUDRU 
Pianų Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
Chicago 

Tel. Boulevard 4705
Pearl Queen
CONCERTINOS

Roselando Lietuviams

Kas Dedasi

KODĖL ĮVYKO PERVARTAS 
k IR KAS BUS TOLIAU?

Tai Bus Plačiai Išaiškinta

T riečiadieny, Gruodžio 29

KALBĖS

STMMILO SVET
158 E. 107th St., Roseland, III.

NAUJIENŲ REDAKTORIUS P. GRIGAITIS 
IK KITI LIETUVIŲ KALBĖTOJAI

Kviečiame visus, kuriems rupi Lietuvos likimas, o ypatingai šalinin
kus demokratijos ir teisėtai išrinktos žmonių valdžios

/
Pradžia 7:30 vai. vak.

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - EIsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

M
*4
H

LIETUVOS SALDAINES
šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ka tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

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

Yards 6062.

'Jonitc
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydyk’t kožną žaizdą ar
ba |sibrėžimą sp Šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

i Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

1 nusipirk typewriterj.
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GERAS SUMANYMAS

MOKYKLOJE

TaiRednkturius .1. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

Smetona Surugo 
vyrutis “pilnas takto”, 
fašistais nepražus.
Smetona, pilnas aklo,

enai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.
............... "■ 1 '■■—■■"■'■L- . ....... ■

ASTRONOMIJA
Marsas

Neužpatentuotas išradimas

'AKMENINES ANGLYS
Tamsioje girioje, juodame 

raiste, stovėjo didelis medis: 
jo augo tiktai šakos ir lapai, 
žiedų ir vaisių visai nebuvo. Ne 
virnas paukštelis nesilaikė ta
me medyje ir nesuko sau jame 
lizdelio; visoje girioje nebuvo 
nė vienos voverės. Uodai ir mu 
sės t zirzė drėgname jos ore. 
Klaiku ir dyka buvo toje rais-

Tai
Nors jo darbas negražus.
Užtat barzdą jisai turi, 
Saldžiakalbis ir lipšnus.
Su fašistais bendrai žiuri'
Į popiežiaus pantaplius...
Smetoną pradėjo rūgti, 
O surugus ir praskydo; 
Klerikalai ėmė lakti,

kuri I ...
, .. . - . i tų girioje.mokslininkams su te- ... .Medis ilgainiui palengva pa

seno; jo šaknys papuvo. Kar
ite pūstelėjo smarkus vėjas ir 
! išsiūbavo jo liemenį: medis par-

Arčrausieji žemes kaimynai 
yra Venera ir Marsas. Tuodvi 
planetos astronomams yra dau
giausiai žinomos. Bet Veneros 
tyrinėjimas, kaip mes šioje vie
toje jau esame rašę, yra nepa
togu^, kadangi jinai yra ap
siausta tiršta atmosfera, 
trukdo
leskopais įžiūrėti j ios pavirš). 
Marsas panašių klinčių neturi, j

Paprastam žiūrėtojui Marsas'
įgriuvo ir išilgas išsitiesė rais- 
• te. Per jį dideli driežai ropojo, 
i Ji visą apsėmė purvo ir dumb
lo vanduo. Vilnys prinešė smė
lio ir molio, rausė jį vis gilyn

[ir gilyn. Žali jo lapai pajuodo 
| ir supuvo, o liemenį taip ,su- 
Įspaudė sunkus smėlio ir dumb-

, jog medis kietas, 
Ikaip akmuo, rados.

Taip pat nutiko ir kitiems 
•tos girios medžiams.

Praėjo keli šimtai metų. Pais
tas prislinko palengvėle žemes 
ir išdžiuvo. Jame apsigyveno 
žmonės, įsisteigė sodų, išsidir
bo laukus, prisistatė miestų, 
sodžių. Niekas nė nežinojo, kad 
po jais giliai žemėse medžiai 
pakasti gulėjo.

Kartą rūdakasiai išrausė že* 
mėse 
platų 
mėse 
juodą

Atskirti jį nuo kitų žymesnių-j į’ _ .. ..
jų žvaigždžių galima pagal joj.. -• _ 
rausvos spalvos. Tiesa, šis Mar-I,_’ • 
so nuo žvaigždžių atskirimo bū
das nėra vykęs, kadangi yra. 
nemaža lygiai panašios spalvos: 
žvaigždžių. Tuo Marso atskiri-'

. . , . '. ' I oi/auuv
mo b u (tu ne kartą yra apsiga-j j sluoksnis 
ve kai kurie primityviai astro-; ’
nomai, nekalbant jau apie pa- ( 
prastus žmones. Primityviai as- J 
tronoinai pradėjo atskirti Mar
są nuo žvaigždžių delei jo ne-1 
pastovios danguje vietos. Se 
novės dangaus tyrinėtojai pra 
dėjo pažinti dangaus Žvaigždy 
nūs. žvaigždės danguje pasi 
laiko Inm tikrose' grupėse. To-. 
kiu grupių išvaizda arba l’or-1 
ma esti pastovi. Marsas gi to
kios tvarkos tarpe žvaigždynų 
neprisilaiko. Savo vietą dan
guje jis nuolatos keičia. Del tos

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 321!) Auburn avė., Chicago
K. J. 'SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. l'rancisco Avė., Chicago.
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jas, nuvedė paskum žemėse il
gomis, ilgomis ketaus (špižo) 
gerklėmis Į galvių švyturius ir 
j kai kuriuos namus. Tenai jį 
įžibino, ir tamsiomis naktimis 
rados šviesu gatvėse ir trobo
se. I'os dujos žibėjo šviesiau 
už visokią žvakę ir šiaipjau ži
burį. Ketvirtas anglies gabalas I Ne Smetoną, tiktai brudą... 
pateko į garvežį, g. ležinkeliui I fa^į>stais susidėjęs 
Pakūrė garvežio krosnį; garve-1 Rev0Įjucjją padarė, 
žis suklego, ėmė šniokšti, ir vi-1 ^jaują “valdžią” išperėjęs 
sas traukinys greitai patraukei Demokratiją išvarė.
iš miesto į miestą, ėmė vežioti Į 
daugybę žmonių, daiktų, pre Lietuvos klebonams geras, 
Uų. i Tiktai jiems jisai ir dirba,

Liko dar vienas gabalas to Į O piliečiai ant jo baras, 
juodojo 
buvo i

,Iš jo gražias 
sagas nutekino 
drabužėliui; los sagos žiba sau
lėje, kaip tikri 
gir j i-

Tu, gal būt, manai, kad me
džiui. kurs 
žemėse, kas pikta atsitinka, 
kai ji degina. Klysti... Kai de
ga akmeninės anglys, joms tas 
laikas toks linksmas-, kaip žmo
nėms Vestuvės arba kita kuri I Lietuvos klerikalai prašZ) li- 
iškilmė. .Jos degdamos nemato- tų arba dolerių ir už tuos do
mu oru išvirsta, las oras pro |erius ^da, amžinąf linksmybę 
kaminą eina laukan, lauke į po mirties. Musų lietuviški bol- 
padebeses kilsią. Debesyse jjs|sevikai prašo dolerių ir už tuos 

rojų”,

medžio liemens; tari Net jo visos kinkos dreba, 
itin kietas, žiburiuotas.j Voldemarai ir Karveliai 

juodas žibamas! gaVo kailį taipjau saugo, 
naujam vaiko | jje gįno ^rinūnalą,

Kas valstybės iždą vogė, 
akmens b ra n-I

| Varšuva toli nuo Kauno,— 
Smetona lenkų nebijo, 

taip ilgai išgulėjo | O Maskva senai jau žino, 
kas pikta atsitinka,! Kad taikoj gyvens ponija.

—Don Pilotas.

BIZNIS IZ BIZNIS”

viams astronomams metėsi i

Marsu astronomai daugiau
siai susidomėjo devynioliktam 
šimtmety, kada Green, Schia- 
parelli ir kiti pastebėjo ant jo 
kanalus. įdomiausia, kad Mar
se pasteliėta daug naujų kana
lų, kurie yra viens su kitu pa- 
raleliški. šis reiškinys kai kū
rins astronomus taip padrąsi
no, kad jie pradėjo tvirtinti, 
jog Marse yra daug kultūrin
gesni žmonės, negu žemėje. Pa
našias išvadas verčia daryti ir 
tas faktas, kad Marsas yra daug 
anksčiau atšalęs, negu žemė. 
Jeigu gyvybei ant Marso buvo 
lemta atsirasti, ji atsirado daug 
anksčiau, ne kaip žemėje. Todėl 
logišką išvadą darant išeina, 
kad anksčiau atsiradusi gyvy
bė galėjo pasiekti aukštesnį' to
bulybės laipsnį. Bet tokias iš
vadas darant, reikia tureli ome
ny apystovas. Ne bet kuriose 
sąlygose gyvybė gali sparčiai 
tarpti. Visų detalių apie Marso 
apystovas, kurios reikalingos 
gyvybei tarpti, mokslininkai ne
turi galimybių ištirti.

Delei buvimo Marse kokių 
nors gyventojų tikrų Įrodymų 
nėra. Gyvybei reikalinga • van
duo, atmosfera, augmens ir 
kai kurie kiti dalykai. Jeigu bū
tinai gyvybei reikalingi dalykai 
yra ant Marso, tai vargu gali
ma abejoti apie buvimą ant jo 
kokios nors gyvybės'. Jeigu ta
čiau ant Marso ir yra kokie 
nors žmonės, tai jie nėya lygiai 
tokie, kaip mes. Marso tempe
ratūra yra kur kas žemesnė, jo 
traukimo jėga daug silpnesnė. 
Vien tik tuodu reiškiniu daug 
pasako, kad Marso gyvybe ski
riasi nuo žemės gyvybės.

Kitus astronomijos 
žinomus
mes čionai 
daugi apie 
253 tilpo 
straipsnis.

mokslui 
detalius apie Marsą 

nebeminėsime, ka- 
tai “Naujienų” Nr.

lyg 
že- 
bet 

mišką terado.

kokį šulinį. Ieškojo 
brangiųjų metalų, 
pakastą

ir jos pravartu!” šaukė nudžiu
gę kasėjai ir pranešė ką radę 
kitiems žmonėms. Mirę medžiai 
ir vėl bematant pasirodė žemės 
viršuje, skiįisčiiisios saulės spin
duliuose, ir vėl pradėjo gyvuo 
ti, bet, žinoma, visai jau kitaip 
nekaip pirma kad gyvavo.

Vienas medžio liemens gaba-'

Vienas daktaras nesenai da
vė sumanymą, kad buk reikės 
partraukti Trockį lietuviškiems 
bolševikams. Mat sakoma, kad 
bolševikai turi daug trubelio 
su sitmtinėjimu savo maldų į 
Maskvą. Be to, jiems ima daug 
laiko ko) gauna atlaidus už vi
sas šventes, kaip tai “zaduš- 
nas” ir tt. WeH, “good” suma
nymas, “doc”.

Virbaliaus Magdės žentas.

“Didžiausia 
yra žmogaus 
daktaras.

“Tas tiesa:
rado ponas Dievas”,

pasaulyje mašina
kūnas”, pasakė

ir tą mašiną iš- 
pastebejo

“Tas irgi tiesa”, pritarė ad
vokatas, “tik gaila, kad ponus 
Dievas savo išradimo neužpa
tentavo. Dabar kiekvienas mul
kis jį pamegzdžiojn.” [“K.”]

savoViena mokytoja davė 
klesos vaikams pamoką iš eti
ketus. Norėdama paIirti ar visi 
vifikai suprato jos aiškinimus, 
ji klausia:

—Jtcigu į jūsų namus atsi
lanko svečių ir tuo tarpu j jū
sų stubą Užeina kaimynai, ku
rie neturi pažinties su svečiais, 
ką tuomet pirmiausia jūsų mo
tina daro?

Pašoka Jonukas Agurkis ir 
sako:

Mano motina tuomet at
neša antra bunka munšaino.

[“K.”]

Perspektiva.

filantropinė misija ap- 
kalėjimo. Viena ponia* 

ypatingą dėmesį į
ii

Atėjo 
lankyti 
atkreipė 
kampą sėdintį, susitraukusį
paniūromis žiūrintį kalinį, kurs 
už plėšimus buvo įkalintas. Ji 
užklausė:

-—Ar tamsta, kai 
Įėjimo, turi kokią 
gyvenimą?

—Taip, tamsta:
nė j tris bankus, du pašto san 
dėlius, penkias krautuves 
viena teatro kasa. \

—Gan Pilvotas.

išei.s43j£ ka
pe rs pįkti va

turiu ome-

ir

Duodamas imk, mušamas 
bėk.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Temykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meile”; — tai tie
siog širdį vedantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

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

Tai yra 32 puslfipių knyga.
I metus išeis 12 knygų

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Mrs. MIGHNiEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampąs 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prief 
gimdymo, laike 
gimdymo' ir p< 
gimdymo.

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

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUiERKA 

3252 So. Halsted St.
šuje Univerual
State Bank

ku pagal sutkrtj.

Moterys ir mergi

nos kreipkitis su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai-

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. AŠ 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
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.

l! ! III—— ......... ■" *

Įvairus GydytojaiJei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist 
Tel. Boulėvard 6487 
4649 S'. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, Chicago, III
bl-l ■■  -  .............................................—■

keliauja; prikeliauja mišką irholerįlls žada žemišką 
čia lietumi grįžta vėl žemyn I kur nereiks nė dirbti, ne pro- 
į gėles, krūmus, nedžius. tauti. Bet svarl)U kad 

Miške i ’ ‘
visi augalai; i
veša. Tas pats medis, kurs ka
daise buvo patekęs į raistą ir 
paskum sudegė, atsiduria vėl 
miške. Bet šis miškas daug ge
resnis ir gražesnis už tą, kuria
me medis pirma augo, čia ją11 Į Jeigu esi biznierius ar profesi- 
kvapiosios gėlės žydi, medžių Į jona|as įr turį kelis dblerius*, 

į šakose vikrūs paukšteliai čiauš- Į i;aj jau buržujus”. Bet dėlto 
ka, o po jais, žemai, linksmais I vįsvįen prie dolerio limpa abe- 
būreliais vaikai bėginėja ir|įi, kaįp musės prie medaus, 
žemuoges mėlynes rankioja. | Visgi gana keista, ar ne? Ko-

(Is Vargo Mokyklai ). | je] klerikalni nelaukia tų gery
bių po mirties? 
tų dolerių, už 
degti amžinai?

Kūčių vakare, gr. 24 d., L.|kaix neatsisako 
: M. S. A. 2 kuopa buvo suren- buržuazl,1?s tvarkos-

gusi pp. Kaulinu namuose, 45&2 | )a, 
S. FYancisco avė., 
savo nario p. Juozo 
“Moksleivių Kelių’ 
riaus ir p-les V. 
kuriuodu pabaigoj 
apsives.

Vakarėlis buvo
P-ia Kaulinienė pagamino sk 
nią vakarienę. Baigiant vaka
rienę valgyt, kuopos pirm, ir 
vakaro “toast masteris” M. 'ši- 
leikis paaiškino šios vakarienės i INDIANA HARBOR, IND. 
tikslą ir pakvietė svečius pa-1 t ______
sveikinti busimus jaunavedžius. | Gruodžio 5 d. čionai turėjo 
Kalbėjo inž. B. Simokaitis, K. | įvykti vietinės SLA kuopos mi- 

• Semaška, inž. J. Lazdauskis, | tingas. Visiems Maskvos para- 
J. Kaulinas ir p-ia Kaulinienė. | pi jonams iš anksto buvo jsa- 

I Kalbėtojai nuoširdžiai linkėjo kyta ateiti į mitįngą ir balsuo- 
’jjems geros laimės ir pavyzdin-lti už bolševikiškos vieros kan- 
go gyvenimo. didatus į kuopos valdybą ir at-

| Kada visi išsikalbėjo, buvo simesti nuo šeštojo SLA Ap- 
paprašytas ir p-as J. Lapaitis] skričio. Kad tuos ukazus ne- 

|su p-le V. Kudirkaite išreikšti I pražiopsoti, vienas raudonojo 
savo nuomonę. Juodu nuošir-1 drugio liga sergąs narys salėje 

’džiai padėkojo draugams stu- apsinakvojo iš vakaro prieš mi- 
dentams, kad jie surengė jiems tingą. Salės pasieny bemiego- 
kaip ir netikėtiną pramogėlę, damas per naktį, jis nugulėjo

Reikia pasakyt, kad Ši pra- ranką. Kada atėjo laikas pakel- 
. mogėlė nebuvo kokia tai “sur- ti ranką už atsimetimą nuo šeš-

‘ tojo Apskričio, tai šis vierna- 
sis nieku hudu negalėjo pakel
ti rankos. Laimė dar, kad Ant
rasis Apskritis buvo prisiun
tęs j musų mitingą savo dele
gatą, kurs prie ligonio pribė
gęs “pamačino” jam pakelti 
ranką. —Žioplių draugas. 1

u

nė bol- 
ir laukuose, geria ji Į ;evikas, nė klerikalas nesinau- 

; nuo to jie auga ir | j()ja paįyS, ką kitiems žada.
Paleiskim sau, kunigai sako 

“nekraukite turtų, nes turčiai 
visi degs pekloje ir niekad ne
sudegs”. Bolševikai sako: “Tur
kai yra buržuazijos išmistas!

las pateko j virtuvę; jį įdegė, GRAŽUS STUDENTU VAKA-
i ▼ 1 a x v I, i iri II ■ v rJ Zk zl n « • X a •ir tuo bildu, jo padedami, išsi
virė žmonės viralo,, išsičirški
no mėsos, išsikepė duonos. Ant
ras gabalas pateko į trobos 
kambarį, į anglių kraitę (kre
žį), kur stovėjo pas židinį. Mo
čiutė sukūre troboje ugnį ir i 
ją tą gabalą pakišo; vaikai iš
sižioję žiurėjo, kaip jis įsidegė 
ir ėmė liepsnoti, visą kambarį 
imšviesdHnias. Pamaži prišildė 

jis kambarį, nors lauke tuo 
metu žvarbus šaltas vėjas švil
pė ir medžiai nuo Šalčio poškė
jo. Trečias gabalas pateko į du
jų dirbtuvę. Ten jį sandariai 
dengtame katile įkaitino ir de
gamu oru pavertė. Tą degamą
jį orą, arba šviečiamąsias du-

KO JIS TOKS LINKSMAS?

Kartą pas vieną didžturtį 
jaunas gražus sodininkas; 
būdavo, dirba jis soduose 
ir daineles sau dainuoja.

Sykį nusiminė ponas Ir
Ko jis toks visada linksmas? 
man gi kodėl vis taip liūdna 

[liūdna?
Net ir daina neramina!

tarnavo

darbą

sako:

ir

RĖLIS

Lietuviai Advokatai

Telephone Yards 0JD4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200 
s i i i ■ ........

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726 '

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Kam jie prašo 
kuriuos reikės 
Kodėl bolševi- 

nuo pasaulio _ 
bet nori .

kuo daugiausiai turtų Į 
pagerbimui |’ukrau,i? ,Juk j.ei«u '"““J0*

1 anaičio taip fferai lr tenal yra 'lalsvė 
’ redakto-1 ’r “darbininkiška valdžia”, tai 

KudirkaitSs kodel, jic "Važiuoja te-
šios savaitės I naI» kur viskas taip “malonei”I sutvarkyta ? Kurs žino, kad 

linksmas. ’am ,yra kur 11018 geriau 8y
| ventC negu dabartinėje vietoje 
arba šalyje, tas yra tikras mul
kis, kad jis tenai “nesimufina”. 

Kuropatkinas.

šaukia jis tarną, apipila turtais 
ir paliuostioja nuo darbo.
Tarnas dėkodamas žemai nusilenkia
ir susimąstęs išeina.

Rodos, kad žadą kas Mėmė dainiui— prise party”, o tiktai surengta 
jau nebgirdėti dainuojant;
sodai ir dvaras nutilo, paniuro.
Kas gi taip būt sužavėjęs?

Vėl sodininkas ateina j minus
ir savo viešpačiui sako:
“Imki sau auksą atgal ir sidabrą,
tik mano dainas grąžinki”.

JVf, Gustaitis.

kaipo draugiško pasveikinimo 
jų garbei pramogėlė.

Studentai palinkėję p. J. La
paičiui ir p-lei V. Kudirkaitci 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų, linksmi skirstėsi 
namo. — Narys.

K. JURGELIONIS
ADVOKAlA® 

Miesto Ofisas 
, 190 No. State SU Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 0:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingai jojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

V*;-- <« 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
*l’e»c.£lrp»'*Te Roosevelt 9090

Namų Telts/vcar Republic 9600

a - 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 SU netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

, Dienomis: Canal 
8110. Nakų

South 'hore 2288
Boulevard 4186

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

Telefonai:

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.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7- -9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pfitnyčios.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michįgan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53t 
Tel. Central 6890

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

.............!«■■ '■■■■!■ ■—

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 

arti 3fst Street '
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 dion.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų <v 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tol. Midway 2884 1

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Pairtai 8858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.



NAUJIENOS
The Lithaantan Daily New*

Published Daily Except Sanday

Editor P. GRIGAITIS
1799 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 86M

Subscription Rate*: 
|8.00 per year in Canada. 
97.00 per year outsid* of Chicago. 
|8.00 per year in Chicago.

8c. per eopy.
Entered a* Second Claa* Matter 

March 7th, 1914, et the Port Office 
of Chicago, UI, nnder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kaadian, ilskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujiem Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Talefoaasi RooeaveJt P580.

KOMUNISTŲ “PRINCIPAI” APSIVERTĖ RAGOŽIUM

LIETUVOS TEISĖTOS VALDŽIOS JIE JAU GAILISI

BET PIRMA KOMUNISTAI ĖJO TALKON KLERIKA
LAMS IR FAŠISTAMS Apžvalga

NE FAŠIZMO “JUDĖJIMAS”, O TIK SLAPTAS SĄ
MOKSLAS NUVERTĖ VALDŽIĄ

KOVA PRIEŠ SMURTININKUS YRA KOVA Už 
DEMOKRATIJĄ

Jeigu žinios apie militarišką pervartą Lietuvoje su
maišė, protą daugeliui dešiniųjų Amerikos sandariečių 
(nedaug jie ir teturėjo to proto!), tai komunistams jos 
apvertė aukštyn kojomis visus “principus”. Per mėnesių 
mėnesius purvais drapstę demokratinę Lietuvos valdžią, 
komunistai dabar staigu pradėjo viešai skelbti savo ap
gailestavimą, kad ta valdžia tapo sugriauta!

Maskvos davatkose, matyt, nebėra logikos nė už ska
tiką. Juk ir mažas vaikas galėtų tiek suprasti, kad, jeigu 
vai. liaudininkų ir socialdemokratų valdžia buvo niekai,! 
tai jos nereikia gailėtis; o jeigu ji buvo gera, tai tik idio-j 
tai arba niekšai galėjo ją nuolatos atakuot iri šmeižt.

Brooklyne, kaip ir Chicagoje, komunistai net suren
gė masinius mitingus protestuodami prieš Griniaus-Sle- 
ževičiaus valdžios nuvertimą. Tuose mitinguose jų kalbė
tojai aiškino publikai, kad dabar Lietuvos darbininkams 
busią blogiau, nes prie liaudininkų ir socialdemokratų 
valdžios jie turėję “daugiau laisvės”. Bet ar pirmiau ko
munistai tatai pripažindavo?

Ne. Kol demokratinė valdžia gyvavo, tol jie piešdavo 
ją, kaipo didžiausius Lietuvos darbininkų despotus. Jie 
rengdavo protesto mitingus prieš tą valdžią, jie rinkda
vo pinigus kovai su ja. Jie, žodžiu, laike bendrą frontą su 
klerikalais ir fašistais. 0 dabar jie siūlo bendrą frontą 
prieš klerikalus ir fašistus! Šitaip elgtis gali tiktai pas
kutiniai pašlemėkai.

i

Brooklyno komunistų mitinge priimtoji rezoliucija 
tarp ko kita skamba taip:

“Liaudininkų ir socialdemokratų koalicine valdžia 
leido Lietuvos fašistams liuosai organizuotis ir per 
pirštus žiurėjo į fašistinį pavojų, o tuo tarpu kairie
siems darbininkams ir komunistams neleido liuosai 
darbuotis, drausdama Lietuvos Komunistų Partijai 
legaliai gyvuoti, uždarydama profesines sąjungas Pa
nevėžyje ir t. t., ir t. t. ir todėl neapsaugojo liaudies 
nuo kruvinųjų fašistų smurto”.
Šituo savo pareiškimu Brooklyno komunistai dar kar

tą atsistojo j vieną glitą su fašistais. Nes fašistai juk 
skelbia tokį pat melą, tik iš atbulos pusės. Jie sako, kad 
valdžia davusi perdaug laisvės bolševikams, o permažai 
“valstybiniai nusistačiusiems piliečiams”.

Nejaugi tad komunistai nieko geresnio nežino, kaip 
tiktai lenktyniuot melavimo “vajuje” su fašistais?

Pagaliau, komunistiški pleperiai visiškai iškreipia 
Kauno pervarto esmę. Jie sako, kad valdžią nuvertęs koks 
tai “fašistinis judėjimas”. Bet tai yra fantazija !•

Prezidentą Grinių ir Sleževičiaus kabinetą suėmė ne 
kokios ten sukilusios minios, o tiktai slaptai susiorgani
zavusiųjų sąmokslininkų šaika. Ji užpuolė valdžia iš ne
tyčių, nakties viduje. Kuomet žmonės ryte pabudo, jie 
jau rado įvykintą “putsą”.

Todėl yra gryniausia nesąmonė tvirtint, kad” valdžia, 
aštriau persekiodama fašistus, butų apsisaugojusi nuo 
smurto. Priešingai, represijos prieš fašistuojančius gai
valus galėjo būti net naudingos smurtininkų sąmokslui! 
Štai, juk klerikalai buvo tyčia išprovokavę studentų ir po
licijos susirėmimą gatvėse lapkr. 21 dieną, kad turėjus 
paskui progos rėkauti ir dumti akis visuomenei, kuomet 
ėjo slaptas prisirengimas prie valdžios nuvertimo.

Ir lygiai, kaip klerikalai bei fašistukai provokavo 
valdžią iš dešinės, taip komunistai provokavo ją iš kairės. 
Komunistai tuo budu buvo tikriausi klerikalų ir fašistų

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metama ___ _________ __
Pusei metų______________
Trim* mėnMiam* ___ ___
Dviam mlnaaiams
Vianazu mAnealui -...........

Chicagoje per nelietojua:
Viena kopija -------------- ----
Savaitei _________ _________— 18c
Mineaiui ____________________ 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, Į kartu? 
paltu:

Metam* ___________________  17.09
Pusei metą ...................... ............f
Trims mėnesiam* . .................  1.75
Dviem mėnesiam*1.25
Vienam mineaiui.75

Lietuvon ir kitur uiaianiuoMi
(Atpiginta)

|8.00
9400 

2.00 
1.50 

.75

Metama __ $8.00
Pusei metų _____    4.00
Trim* mėnesiams____ __ _____ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu *u užsakymu. •

starieji darė provokacijas sąmoningai, turėdami prieš sa
vo akis aiškų tikslą (valdžios nuvertimą), o komunistai 
ėjo jiems talkon per savo kvailumą. <

Komunistai, padėdami klerikalams diskredituoti val
džią, užnėrė patys sau kilpą ant kaklo.

Kuris gi tad protaująs žmogus šiandie gali eiti su

„ I Visa neva “revoliucinė” komunistų taktika pasirodė 
3.501 niekas kita, kaip pagalba šlykščiausiai reakcijai. Todėl 

dar kartų tenka įspėti lietuvius darbininkus, kad jie nuo 
tų suidiotėjusių Maskvos davatkų laikytųsi iš tolo!

talkininkai. Skirtumas tarp jų yra tiktai tame, kad pa- foMMmitnMMiiiriiiiiiiimmuiiiinniiznnj

Apie Įvairius Dalykus, g
uixKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxxianrx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Kova prieš Lietuvos smurtininkus yra kova už de
mokratiją.

Kas yra priešas demokratijos, tas yra smurtininkų 
pusėje — nežiūrint, ar jisai tatai supranta, ar ne.

Kas skelbia “raudoną” smurtą, tas yra toks pat Lie
tuvos laisvės budelis, kaip ir juodieji fašistai.

—-----7....... ..

PRITARIA DIKTATORIAMS

Smurto pervartas. Lietuvoje 
iššaukė tikrą visų galų suirimą 
tarpe Amerikos sandariečių. 

1 Pažangesnieji jų stoja ‘prieš 
Smetoną su Voldemaru, bet at- 
žagareiviškieji sandariečiai mė
gina tuos smurtininkus tesinti.

Brooklyno "Vienybe”, kaip 
jau žinome, turėjo |>er keletą 
dienų iš. fašizmo rėmėjos jMivirsti 
f ašizmo smerkėja.. Bet iš sanda
riečių laikraščių dar vienas, bū
tent, Clevelando “Dirva”, pri
liko fašizmo pusėje. “Dirva” 
teisina pervartą, stengdamasi 
suversti visą kaltę ant socialde
mokratų ministerių galvos, ir 
sako: '

“Steigimas Lietuvoj Len
kiškų mokyklų, kurias pr<>- 
Lenkas (? “N.” Red.) social
demokratas' Čepinskis, kaipo 
švietimo ministeris, kūrė ir 
palaikė (? “N.” Red.) Lie
tuvos mokesniais, antro mi- 
nisterio, irgi šociMdomokra
to Požėlos, pavelijimas vi
same krašte kurti pusiau- 
bolševikiškas (? “N.” Red.) or
ganinei jas ir laike tų organi
zacijų kūrimo kalbėtojams 
mindžioti Lietuvos vėliavas 
(kaip atsitiko Žemaitijoj) (? 
“N.” Red.), o jiolicijai drau
dimas kalbėtojus paliesti, —, 
visa tai skrioste
tikro Lietuvio (? “N.” Red.) 
širdį, ir nedykai 
Liaudininkai su tokiais kama- 
rotais negalėjo pasilaikyti

skriodžia

Valstiečiai

rašydama; 
ir fašistų 

viena, Čc- 
nebuvo ir

nesiūlė, o tiktai 
jų reikalavimus,

Lietuvos

valdžioje.”
“Dirva”, šitaip 

kartoja klerikalų 
pliauškalus. Nes, 
pinskis niekuomet 
nėra pro-lenkXs. Lenkams mo
kyklų jisai 
išpildydavo 
kurie* buvo' paremti 
konstitucija. Lietuvos konstitu
cijoje yra užtikrinta teisė tau
tinėms mažumoms turėti mo
kyklas savo prigimta kalba, 
jeigu tokių mokyklų reikalauja 
tam tikras skaičius piliečių, pa
sirašiusių po prašymu. Kaip gi 
galėjo ministeris Čepinskis, lau
žyti tą konstitucijos punktą?

Antra, .yra begėdiškas prasi
manymas, kad profesinės są
jungos Lietuvoje esančios “pu- 
siau-bolševikiškos”. Jos yra vi
sai nepolitiškos organizacijos, 
susidariusios tik ekonominių 
darbininkų reikalų gynimui, ly
giai kaip Amerikoje darbinin
kų unijos. Jeigu į tas unijas 
skverbėsi bolševikai (kaip, sa
kysime, kad bolševikai skver
biasi į SLA.), tai tas dar visai 
nereiškia, kad pačios profesi
nės sąjungos turėjo ką nors 
bendra su bolševizmu.

Clevelando sandariečių laik
raščiui neateina nei į galvą tai, 
kad tas klerikalų, karininkų ir 
fašistų padarytas pervartas pa
niekina demokratinę krašto 
tvarką ir stato pavojun visą 
Lietuvos nepriklausomybę, 
to mes matome, kaip 
rastis apgaudinėdavo 
nę, skelbdamas save 
mok ra t i jos šalininku, 
ka dabar nupuolė.

Iš 
tas laik- 
visuome- 
neva dė
jo mas-

SLA. ORGANAS PRIEŠ 
SMURTININKUS

Vienu griežčiausių jų fašisti- 
niai-klerikalinio smurto priešų 

sirodė “Tėvyne”. Padavusi 
smulkias žinias apie tai, kaip 
Kauno banditai nuvertė demo
kratinę Lietuvos valdžią, “Tė
vynė” sako: v

“Protestuojame ir griežtai 
smerkiame tokį Lietuvos kle
rikalinių fašistų smurtą! Ne
abejojame, kad kiekvienas 
pažangus ir demokratybę my- 

. lintis, tvarką gerbiantis Ame
rikos lietuvis protestuos ii 
pasmerks klcfrikaliniai-fajSią- 
tinių smurtininkų tokius dar
bus, kuriais statoma didelia
me pavojuje ir pati Lietuvos 
nepriklausomybe.

“Nepripažįstame ir nepri- 
pažinsime smurtininkų val
džios teisėta Lietuvos valdžia 
iki nebus teisėtu budu kon
stituciniai atstatyta Lietuvo
je tvarka ir sudaryta valdžia. 
Pasilikime, kad visa pažan
gioji Amerikos lietuvių de
mokratija pajėgs tinkamai 
įvertinti klerikaliniai-fašisti- 
nių smurtininkų' darbus, ku
riais daroma neatitaisoma ža
la Lietuvai.” ' x

KLERIKALŲ MELAI
Chicagos Marijonai, pasi

džiaugę “bedievių ir socialistų 
valdžios” nuvertimu^ dabar jau 
mėgina neva rimtais- argumen
tai įrodyti, kad tas banditiškas 
pervartas buvęs reikalingas 
Lietuvai. Jisai sako, kad social
demokratai, būdami valdžioje, 
privedę Lietuvą prie sunkios 
ekonominės padėties, (iirdį:

I

“Jų partijų ministeriai lei
do agitatoriams kvailinti ne
susipratusius darbininkus ir 
išvesti juos į streikus. Tais 
streikais griovė Lietuvos pra
monę.

“Valdžia suagituotus strei- 
kierius šelpdama (?? “N.” 
Red.) valstybės lėšomis (?) 
tuštino ir griovė Lietuvos iž
dą.

“Valdžia steigdąma berei- 
" kalingas lenkų mokyklas tuš

tino Lietuvos iždą.
“Socialistinė valdžia griau

dama katalikiškas ūkio ir 
pramonės organizacijas (paro
ti jas! “N.” Red.) stūmė Lie
tuvos ūkį prie dalino bu n kru
to.” ' v
Čia kas sakinys tai melas. 

Streikai Lietuvoje kilo ne dėl 
to, t kad agitatoriai “kvailino” 
darbininkus, bet tiktai dėl to, 
kad ekonominė darbininkų .pa
dėtis buvo ir tebėra bloga. \

Lietuvos valdžia streikininkų 
nerėmė, tuo labiau nerėmė val
stybes pinigais. Iš valstybes iž
do buvo duodama pašalpa ne 
streikininkams, o tiktai badau
jančioms bedarbių šeimynoms. 
Z'Joigu lenkų mokyklos buvo 
“bereikalingos”, lai kodėl pa
tys krikščionys demokratui įra
šė į Lietuvos konstituciją, tokį 
paragrafų, kad lenkai ir kitos 
tautines mažumos turi teisę rei
kalaut mokyklų savo prigimta 
kalba ?

“Katalikiškos ūkio ir pramo
nes organizacijos”, apie kurias 
kalba Marijonų laikraštis, yra 
visai ne ūkio ir pramones or-

Įstaiga, kuri mokys tė
vus kaip vaikus auklėti
HerbertSpencer ir vaikų auklė

jimo klausmas.—Naturališka 
bausmė.—Kodėl kai kurje vai
kai keistai elgiasi? -UChild- 
ren’s Foundation. — 
apie vaikų auklėjimų.

Knyga

vaiki)
Juo toliau, tuo labiau 

dama kreipti dėmesio į 
auklėjimo klausimą. Savo lai
ku nemažai triukšmo sukėlė 
Herbert Spencer’o, garsaus ang
lų filosofo, knyga vardu “Edu- 
cation”. Spenceris griežčiau
sia pasmerkė fizišką baudimą 
vaikų. Jis stojo už taip vadi
namą naturališka vaikų auklėji
mą. Esą jeigu vaikas lenda 
prie karšto pečiaus, tai kumš- 
čiavimu jo nuo to neatrpatinsi. 
Tegu jis prikiša savo nagus 
prie karšto pečiaits. Kartą pri
kišęs, jią to daugiau nebedarys. 
Vaidinasi, jis naturališku budu 
išmoks, kad žaisti su karštu 
pečiu neužsimoka.

Tai tik vienas pavyzdys. Sa
kysime, vaikas įsinori kurio 
nors daikto. Jis lenda pas mo
tiną su prašymais. Pastaroji 
griežtai pareiškia, jog to daik
to jis negali gauti. Vaikas ima 
verkti. Motina sielojasi, barasi 
ir, ant galo, duoda vaikui ‘pra
šomą daiktą. Jei motina taip el
giasi, tai ji pati tvirkina savo 
vaiką. Vaikas greit pastebi 
motinos silpnybę, būtent, kad 
ašaros jam pagelbsti gauti tai, 
ką jis nori. Tėvai, pasak Spen- 
cero, neturi mainyti savo žodį. 
Tąsyk vaikas pradės suprasti, 
kad ar jis verks ar ne, bet ant 
savo negales pastatyti.

Plačiau apie Spencerio sam
protavimus gal prie progos ki
tą kartą pakalbėsiu. Nuo jo 
laikų įvyko daug permainų. Bė
giu paskutiniųjų 
čių metų daug kas naujo pa
tirta apie vaikų auklėjimą. Pa
tirta, kad jis nėra tik mažyti^', 
žmogus, bet gyvena visai kito
nišku gyvenimu nei suaugęs 
žmogus. Vaikų auklėjimas pra
deda darytis aktualiu klausimu.

Prileiskime, kad mažas Jonu
kas pradeda vogti uogienę, bet 
vagia anksti 
miega. Arba 
skaito. Onytę 
pamie ji elgiasi labai šauniai 
viską daro, kaip sene. O štai 
Petrukas staiga pasidaro nebe
suvaldomas. Prispirtas prie 
sienos, jis aiškinasi, kad taip 
krutamuosiuose paveiksluose 
daroma.

Pirnia buvo manoma, jog ge
riausias vaisias vra diržas. Juo 
buvo bandoma “netikę” vaikai 
ant gero kelio atvesti. Bet iš
mintingi tėvai šiandien bando 
pirmoj vietoj patirti vaikų ne
tikusio elgimosi priežastis. Jie 
suranda, jog su Onyte nėra nie
ko blogo. Ji neatlieka mokyk
los darbą todėl, kad yra per
daug jauna. O kai dėl Petru
ko, tai jis yra perdaug impul- 
syvis, greit pasiduoda įtakai.

Kad duoti tėvams galimybes 
tinkamai pažinti savo vaikus, 
Children’s Foundation pradėjo 
leisti speciales knygas. Ta į- 

trijų dešim-

rylų, kada visi

atbukėlc, nors

ganizacijos, o tiktai politinės 
partijos — ūkininkų sąjunga, 
naujakurių sąjunga ir t. t. Tų 
politinių partijų valdžia visai 
negriovė, bet jos pačios ėmė 
griūti, kai sustojo plaukusios 
joms pašalpos iš valstybes iž
do.

no argumentas' tečiaus aiškiai 
parodo, kad pervartas Kaune 
buvo suplanuotas tų parazitiš
kų klerikalinių gaiVUlų, kurie 
buvo netekę ėdalo, patekus val
džiai į darbo žmonių atstovų 
rankas.

Dabar parazitui vėl užsisėdo 
aut sprando Lietuvos liaudžiai. 
Pažiūrėsime, kaip ilgai jie lai
kysis ! \
staiga randasi Indianos vals
tijoj. .Ii gyvuoja jau porą me
lų. Prieš kiek laiko ta įstai-

ga išleido 500 puslapių knygą 
vąrdu “The Cbild: Uis Nature 
and His Needs”. Knyga susi
deda iš atskirų straipsnių, ku
riuos parašė žymus psichologai 
ir vaikų auklėjimo žinovai.

Tai pirmas tos įstaigos dar
bas. Trumpoj ateityj žadama 
tuo klausimu ir daugiau vei
kalų išleisti. \į/raporto maty

 

ti, kad išleistoji knyga pusėti

 

nai sujudžno^žmones. Kai ku
riose vietose pradėjo kurtis net 
tėvų draugijos, kurių tikslas 
yra studijuoti vaikų auklėjimo 
klausimą. Keli universitetai j- 
vedė specialius kursus, kur aiš
kinama vaikų auklėjimo budai. 
Rankvedžiu tiems kursams pa
sirinkta aukščiau minėtoji kny
ga.

Prie Children’s Foundation 
sukūrimo labiausia prisidėjo 
vienas biznierius, kuris paste
bėjo, kad ir gan apsišvietę 

I žmonės nemoka vaikų auklėti. 
ITuo biznierių yra Levvis E. 
. Myers. Jis pasiryžo patirti, ką 
psichologai ir auklėtojai yra 
toj srityj nuveikę. Prisiėjo 
jam susidurti ir su . žymiais 
vaikų auklėjimo autoritetais. 
Jis tapo tiesiog nustebintas tuo, 
kad žmonės beveik nieko neži
no apie specialistų nupeiktus 
darbus auklėjimo srityj. Tąsyk 
pas jį gimė mintis sukurti to
kią įstaigą, kuri kaip galima 

plačiau paskleistų tarp tėvų 
naujausias žinias apie vaikų 
auklėjimą. Jis buvo įsitikinęs, 
kad tėvams gerų norų neužten
ka, ale reikia ir žinojimo. Kar
tais ir visai gerais norais besi
vaduodami, tėvai užaugina to
kius vaikus, kurie, kaip pa
prastai sakoma, nueina šunims 
šėko piauti. Mycirs paaukavo 
.$50,000 įkūrimui tokios įstai
gos, kuri rūpintųsi tėvų švie
timu.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. VValIace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL. 
■ i . .......... ..

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12; 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III
■ II II. Į UI ■■ I ■ "■■■■

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

rr > J S “u® 9 ikt II vai. ryte; valandos į nuo 5 jį, g vai. vakare

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17.7 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vftk. Nedėliomis

8 iki 2 vai. po pietų
- T

nuo
nuo

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pallinan 1193 

Namų Telefonas Ghesterfield 0578

Antradienis, Gruod. 28, ’2G
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štai, pavyzdžiui, yra dviejų 
:aetų vaikas, kuris težino 20 
sodžių. Tuo tarpu kitas to am
žiaus vaikas žino 1,200 žodžių. 
Ką tai reiškia? Kodėl tokia di
delis skirtumas?

Vaikas nemoka taisyklingai 
rašyti. Jis daug žodžių rašo 
su klaidomis. Tėvas nepaten
kintas; /jis kaltina mokyklą. 
“Mano laikais”, sako jis, “bu
vo kitaip. Mokykla išmokyda
vo mus rašyti. O dabar mo
kiniai ten tik žaidžia”. Bet to
kiam tėvui neateina j galvą tas 
faktas, jog jis mokyklą lankė 
l.udamas daug vyresnis nei jo 
vaikas.

Imkime dabar pradžioj mi
nėtą pavyzdi, būtent, kad vai
kas anksti rytą pradeda vogti 
uogienę arba levo smulkius pi
nigus. Kodėl tas vaikas taip da
ro? Kodėl jis vagia tik anks
ti rytą? Tyrinėjimas parody
tų, jog tas.vaikas turi devynių 
metų draugą, kuris mėgsta sve
timus daiktus nusavinti. Kad pa 
sirodyti draugo akyse herojų, 
vaikas irgi pradeda vogti. Va
gia jis ryto metą todėl, kad 
unkšti prabunda. Prabudus i 
jo galvą pradeda visokios fan
tastiškos mintys skverbtis. Jei
gu vaikas eitų miegoti vėliau, 
tai jis negalėtų anksti nubus
ti, o todėl neturėtų 
prie savif tėvo pinig( 
Priegtam pas jį tos 
kos mintys vogti 
anksti rytą lovoj gulinti Reiš
kia, jeigu jis neturėtų ^progos 

tysoti, tai pas jį 
vogti.

progos 
prieiti, 
itastiš- 

gimlta tik

Igai lovoj 
pranyktų ir pagunda 
Taip iš tiesų ir yra.

veda priį’ prasikaltimo. Rykš-

bčs.

ture and Uis Needs” yra pilna 
,tokių pavyzdžių. Ji paduoda 
daug įdomių faktų apie tai, 
kaip dėl tėvų ignorancijos vai
kai nueina šunims šėko pinuti 
arba tiesiog tampa kriminalis
tais.—K. A.

—— ■ ■ .... — ------------------- ----------------

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

UltraviolėtinS Šviesa ir diathermia _-i—_________

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8183
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos i nuo 9 iki 11 v* rytoValandos į nUQ G ikį 9 val vak.

A

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleckio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

Kės. 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 

Gydytojai ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistus

. 3243 So. Halsted St.
Ofiso Tol. Houl.'.ard 7179 

Res. Telefonas Heinlork 2615

)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

šerifu išrinktas republi- 
konas Graydon

Vakar šerifas Hoffman įtei
ki" pavieto tarybai savo rezig
naciją ir jo vieton šerifu tapo 
išrinktas Charles E. (iraydon, 
Crowc-Barrett frakcijos repub- 
likonas, turtingas “icc crcant” 
fabrikantas. Jis eis šerifo pa
reigas iki sekamų pavieto rin
kimų.

šerifas Hoffman savo rezig
nacijoj sako, kad jis rezignuo
ja todėl, kad jis buvo verčia
mas vykinti prohibicijos įstaty
mus, kurių esą jokiu bildu įvy
kinti negalima, ypač kad šeri
fas mažai t u rys pagelbininkų.

“Jokis žmogus,” sako Hoff
man, ‘‘negali įvykinti įstaty
mus, kurių neremia moraliniai 
visi žmonės, o visgi. iš manęs 
buvo reikalaujama padaryti tai, 
ko negalėjo padaryti federali
nė valdžia, turinti tiek žmonių 
ir turto.”

Kada sužinota, kad Hoff
man rezignuos, tai demokratai

buvo susitarę su Deenen repu li
nkimais pastatyti šerifu demo
kratą. 'rėčiaus apie tai sužino
jo Hoffman ir pareiškė, kad 
jis rezignuos tik tada, kada jis 
žinos kas bus išrinktas šerifu 
jo vieton ir kad išrinktasis tu
ri būti jo frakcijos narys, 'lo
dei tai repub’likonai ir išrinko 
(iravdon. Pastarasis buvo kan
didatu į sanitarinio distrikto 
Trustee, bet rinkimuose pralai
mėjo.

— *....—

13 žmonių užmušta ne
laimėse su auto

mobiliais
Vakar automobiliai užmušė 

keturis žmones, du jų liko 
sužeisti sekmadieny, bet tik 
vakar pasimirė nuo žaizdų. Per 
šventes gi automobiliai užmu
šė devynis žmones. Taigi per 
tris dienas užmušta trylika 
žmonių, neskaitant daugybės 
sunkiai sužeistų. Viso šiemet 
užmušta jau netoli 9(M) žmonių. 
Per šventes labai padidėjo skai
čius nelaimių su automobiliais, 
tai gal būt todėl, kad daugiau 
išsikaušusių munšaino važinė
jo automobiliais.

[Pacific and Atlantic Photo]

H. C. Pickel (Pemberton, Minu.), kuris labai gerai šaudo iš 
saidoko. Saidoką jis vartoja medžioklei.

Pašovė plėšiką
Naujas- Haymarket teatro 

sargas White pašovė buvusį to 
teatro sargą Evans, kuris, kaip

Sportas
JACK SHERRY RISIS ROSE, 

LANDĖ

Chicago Heifthts 
lietuvis užmuštas

Nuo 10 kovo iki dabar Va
lančius buvo po $5,000 kaucija 
ir skaudžiai nukentėjo. Jį gynė 
advokatas Milės J. Devlne. šis 
apkaltinimo panaikinimas Va
lančiui yra puikus Christmas 
preaentas, tik pora dienų pavė
lintas. —R.

Kraujo, odos, chroniška*

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH

North Side

Dr. J. W. Boaudette
VIRAU! ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

OPTOMETRISTAS

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu t 
Vokietijos laivu

C0LUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klcsos kamba

riai, tiktai staterooms

NORTH GERMAN

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

arba prie vietiniu agentų

Kūčių dieną nelaimėje su au
tomobiliu < liko užmuštas Lon- 
gin Banelis iš Chicago Heights. 
Nelaimė įvyko Steger. Jis va
žiavo automobiliu ir praleido 
lavorinį traukinį, bet neužma- 
tė, kad iš priešingos pusės atei
na pasažierinis traukinis, kuris 
ir sutrynė ji po savo sunkiais 
ratais, o jo automobilių pri
gaudė prie signalo stulpo.

Laidotuvės bus šiandie. Pa
laidotas bus Tautiškose kapi
nėse. Kūnas pašarvotas yra 
11(10 l’nion avė. —Koresp.

i

spėjama, buvo atėjęs vėl apiplėš
ti teatrų. Darbo dienoje teat
ras neteko $8,(MM), kuriuos iš
plėšta iš seifo. Manoma, kad 
lai padarė tuo laiku buvęs sar
gu Evans, kuris po to prapuo
lė ir daugiau teatre nesirodė. 
Pasamdyta sargu White, o lai
ke švenčių paimta ir kitą sar
gą, VValsii. Tas ir suklaidino 
Evans, nes kada jis užtiko 
\Valsli, jis jį paskaitė už vie
natinį sargą, surišo jį ir ramiai 
ėmė darbuotis prie seifo. Bet 
jo vaigščiojimą užgirdo White, 
kuris ir atėjo ištirti. Įvyko per- 
sišaudymas, laike kurio Evans 
ir liko gal mirtinai sužeistas.

Gruodžio 30 d. Strumilo sve
tainėje risis' pagarsėjęs risti- 
kas Jack Sherry. Tai vienas 
geriausių ristikų. Iki šiol jo dar 
niekas nėra paritęs.

Be to, risis dar Bancevičius, 
‘Jaunasis Kilius”, Koudis ir 
kiti. “Jaunasis Kilius” šį kartą 
turės gan kietą riešutą —smar
kų priešą. “Dėdė” Norkus irgi 
rengiasi parodyti savo galybę.

Nušovė turtuolį

Lietuvių Rateliuose
—n- —

St. Valančiaus apkaltini
mas panaikintas

Vi IL10 N IE RIAI
Centas yra smulkus daiktas, bet 
Wrigley, Woolworth, Kresge, ir kiti 
mJ'onieriai, taupindami centus, tapo 
didžiais turtoliais.

Taupymas smulkiu centu veda prie 
su taupymo didelio turto, nes doleriai 
susideda ne iš ko kito kaip tik iš cen
tu — kas centus netaupina — dole
riu neturės.

Lengviausia būdas smulkių sumų autaupinimui yra bankų Kalėdų 
Kliubai — CHRISTMAS SAVINGS CLUfi.
Dabar yra laikas prisirašyt prie Kalėdų Kliubų lietuvių banke.

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Naujų Metų vakare, sausio 
1 d., Liuosybės svetainėj LSS 
81 kuopa statys scenon trijų 
veiksmų dramą “Kerštinga mei
lė”. Po perstatymo bus šokiai.

Dramai atvaidinti pakviesta | 
musų darbščioji teatro meno 
mėgėja poni Dundulienė ir jos i 
trupė. Kuopos nariai ir musų1 
kolonijos gyventojai prašomi 
nepamiršti atsilankyti ir links
mai praleisti Naujų Metų va
karą. —‘Komitetas.

Va landei:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lu. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:^0 pn pUtų
REZIDENCIJAI 

2226 Marohall Blvd.
TELEFONAS CRAWFOftD l<80

TELEFONAS CANAL W6l

Palengvins akių įtempimą, kurii 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis,\miima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tobregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama J mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlhj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

—;-------  šiomis dienomis augščiausias
Lakeside ligoninėj pasimirė teismas panaikino žemesnio tei- 

Morris \V. Hartvvell, turtingas j sm() nuosprendį prieš Stasį Va- 
viršininkas iiart\vell Coal Co. lančių (Valančiauską).
Jį rado Kalėdosi pašautą kori-j Valančius buvo apkaltintas 
doriuje namo prie 3(>(M> S. Wa-)kovo 1(. d > 1925 fį kaitino 
baslį avė. Niekas nežino kokiu Uiiiversal State Bank už neva 
budu jis galėjo patekti į neg- pasisavinimą $1,000.00 iš tūlo 
rų distriktą ir kodėl jis tapo juozo Urbos, to banko depozi- 
pašautas. \ ieui spėja, kad jis toriaus sąskaitos, o bylą vedė 
tapo pašautas benešant Kalė- Valstijos prokuroras, banko pa
dų dovanas netuitingiems neg- dedamas. Byla buvo nagrinėja- 
tanis. Kiti mano, kad jį kas ma*teisėjo Caylor teisme, nuo 
nois nuviliojo į tą namą ir la- (vasario 4-tos iki 10-tos d. ir 
da nušovė. Visi liudytojai bet- Į)llV0 rastas kaltu. Kadangi te- 
gi sako, kad jį pašovė vienas gįaus kaltinimas teisme nebuvo 
ar daugiau negrų. įrodytas, Valančius reikalavo

'naujo bylas nagrinėjimo ir dar 
< , savo reikalavimui paremti pri- 

Nušovė peštuką davė keletą affidavitų* kalban- 
---  čių prieš kalkiniuos liudijimus;

Du girti mušeikos prie Vau bet nežiūrint to,, teisėjas neda-
Buren ir Halsted gatvių užpuo- vė naujo bylos nagrinėjimo ir 
lė naktinį sargą John Summer- Valančiui prisėjo kreiptis į 
side, kuris tuo laiku apžiūrinė- augščiausį teismą, 
jo ar yra uždarytos sankrovų
durys ir ar nėra plėšimų. Jie 
ėmė jį mušti jo paties revolve
riu, kurį jie iš jo atėmė. 'Pe
čiaus jo turėta kitą revolverį, 
kurį jis išsitraukė ir paleido j 
puolikus kelis šūvius. Steve 
Lėrcher, 39 m., ledininkas, 17001 
W. 15 St., krito negyvas, o ki
tas, mušeika, Dan Miller, 212 S. 
Halsted St., krito sužeistas. 
Pastarasis tapo areštuotas ir 
sėdi Ma.\\vell policijos stoty.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru- 
£ių ir šeimynų 

[ūsų Speciall- 
škumas.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

PADfiKAVONĖ
A. A. Steponas Balčius, ku

ris mirė Gruodžio 18 dieną, 
1926 ir palaidotas tapo Gruod
žio 22, o dabar ilsis Šv. Kazi
miero KapinSse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pasku
tini patarnavimą ir palydėjo jj 
j tą neišvengiamą amžinybės 

. vietą.
Mes atmindami ir apgailėda

mi jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėkų 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus 
draugams. Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui, Kun. čužaus- 
kui kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavojame 
graboriui Eudeikiui kurs savo 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jj j amžina- 
stj, o mums palengvino perkę- 
sti nubudimą ir rūpesčius, dė
kavojame grabnešiams Amity 
Pašelpinio Kliubo ir gėlių ne
šėjams, ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
limas Steponai sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nuliudusi šeimyna Balčių

MONIKA ŠIMKIENE 
Po tėvais Stašaiti 

, ii
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 26 dieną, 11 valandą 
lyto, 1926 m., sulaukusi 31 me
tų amžiaus; gimusi Kauno ra
dybos, Raseinių apskričio, Vač- 
girio parapijos, Šimkaičių kai
mo, paliko' dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Eleną 9 me
tų, pusbrol^Kazimierą Šimkų, 
pusseserę AiYfelę Gudulikę. O 
Lietuvoj brolį Jurgį, 2 seseris: 
Oną ir Veronikų. Kūnas pašar
votas, randasi Eudeikio koply
čioj, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 30 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš Eudeikio koplyčios j 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus pamaldos už 
veliones 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 paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Pusseserės 
ir Pusbrolis

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

it.

ŽEMOS KAINOS

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

FRANCIšKUS SABUTIS
Mirė Gruodžio 25 dienų, 4:40 

valandų vakare, 1926 m., sulau
kęs 33 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdyboj, Tauragės ap
skričio, Adakava parapijos, GeP 
vilių kaimo, palikdamas didelia
me nuliudime savo mylimuosius 
ir mylinčius seserį Petronėlę 
Venckienę, švogerį Stanislovą 
ir gimines, o Lietuvoj 2 sese
ris Marijoną Venckaitienę ir 
Marcijoną Kirkickienę. Ameri
koj išgyveno 14 metų. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę 
kelionę Eudeikio koplyčioj, 4G05 
So. Hermitage Avė.

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

Visi A. A. l'Tanciško Sabu
tis giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių nu- 
liudirąe jo mylimųjų esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai-\ 
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris ir Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

J.F.RADZIUS
Pigiaasias Lietavin 

Graboriaa Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdlrby- 
■t«8.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tfel. Blvd. 4063

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresniu ir Pi
gesnis AJž Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:,
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 v -

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, I!L

Phone Boulevard 52®3
Privatiniai Ambulansai

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

1646 VV. 46th St., Chicago, Iii.

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted S t., Chicago

SERGANTI ŽMONES
Jei jus t u r?, sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiŠkas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paraiyžas ar kita 
kokia liga gali išsivyv- 
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
hesispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių lig'ų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientu kurie pripildo jo ofisą Kas
dien.

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

Kampas Monroe St„ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

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

JOHN R. JACKSON
Puikus Laikrodininkas

Parduoda pigiai 
Jewelry

120 N. Wyman St.
Rockl’ord, iii.
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lieluviit (toliuose.DUSULIO SPAZMOS
GREITAI

UŽKERTAMOS

Johnson’s Belladonna Pla- Rastas negyvas lietuvis 
ster’is sustabdo ken 

tčjimus

Daug tūkstančių įsitikino, kad jie 
gal turėt malonią pagelbą prieš ago- 
nizuojančias dusulio spazmas naudo
dami Johnson’s Belladonna Plasterį.

Dusulys yra giliai isiėdęs nemalo
numas, kurs paeina dėl daugelio prie- 
žaščių ir iššaukia didelio gydytojų 
susidomėjimo. Laike šitos ligos dau
guma kentėtojų išbundu naktį trokš
dami atsikvėpti ir kenčia dėl šitų du
sulio agonijų. Greitas panaudojimas 
Johnson’s Belladonna Plaster’io da
žnai pakelta šitas spazmas.

Labai dažnai tokios naktinės spaz- 
mos gali būti visiškai išvengtos nau- 
• lojant JohnsonSt Belladonna Plaster’į 
ant krutinės prieš miegą. Plaster’io 
vaistai persisunkia kiaurai j odą, pe
rima muskulus ir 
Jeigu jys kenčiate dėl dusulio ir tu
rite šitas baisias naktines 
mėginkite Belladonna Plaster’į. Dau
gely atvejų šita priemonė yra pasek
minga. Pas visus aptiekorius.

užgautus nervus.

atakas,

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

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

ančiai:

219 W. Main Street 
Westville, Iii.

Atsišaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

Išsigydė Savo Rupturą
Aš įgijau labai didelę rupturą kuo

met kėliau didelę skrynią keletas me
tų atgal. Gydytojai pasakė jei aš no
riu išsigydyti, turiu eiti ant operaci
jos. Diržai man nieko negelbėjo. Ga
lų gale aš suradau būdą su kurio pa
gelta greit išsigydžiau. Daug metų 
praėjo ir mano ruptura neatsinauji
no, vienoje dirbu sunkiai kaipo kar- 
penterys. Nedariau operacijos, nesu- 
trukdžiau laiko, neturėjau trubelio. 
Aš nieko neturiu pardavimui, bet su
teiksiu pilnas informacijas, kaip jus 
galit išsigydyti rupturą be operaci
jos, jei tik man parašysit. Eugene 
M. Pullen, Carpenter, 162 N. Marce- 
llus Avė., Manasųuan, N. J. Iškirp- 
kit šį skelbimą ir parodykit savo drau
gams kurie turi rupturą — jus galit 
išgelbėti jų gyvybę arba prašalinti 
kentėjimus nuo rupturos ir pavojų 
operacijos.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tu* pasirinkimas Naujausių Madų —• 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamą malinu. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai iimokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

/ereaeralaee.lto*** a—*<

1922-32 So. Halsted Street 
Priei 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Mums praneša, kad rastas 
negyvas ar gal užsimušęs lietu
vis. Jis dirbo už langų plovėją 
Wesley Memorial ligoninėj, bet 
jo namų adreso nežinoma. Jo 
vardas įsas Henrikas Shuka- 
mus (?), turys dvi sese r i Cbi- 
cagoj ir vieną Gary, lud. Jo 
kūnas randasi pas graborių 22 
PI., arti Micbigan avė. Kas jį 

ar žinote jo seseris,pažįsta, 
Inejaus 
bočiaus.

Hosaland
Rytoj svarbus masinis mitingas

Rytoj vakare, C. 
svetainėje, kertė 107 
na gatvių, įvyks svarbus Rose
lando ir apielinkės lietuvių ma
sinis mitingas, šaukiamas tiks
lu apsvarstyti šiomis dienomis 
Lietuvoj įvykusį klerikalinį- 
fašistinį pervartą, kokias pa
sekmes jis gali turėti ir ką ga
li jis duoti Lietuvai.

Dabar visų akys yra atkrei|> 
tos į Lietuvą, kiekvienas tik 
ir kalba apie tai kas įvyko .Lie
tuvoj — apie fašistinį pervar
tą, bet kiekvienam yra tūlų ne
aiškumų, kiekvienas norėtų 
daugiau sužinoti apie tą per
vartą. Rytdienos masiniame 
mitinge ir bus visas pervartas 
plačiai apibudintas ir išnagri
nėtas. Tad atsilankykite į jį vi
si, kas įdomaujasi Lietuva, o 
ypač kviečiami tikrosios demo
kratijos šalininkai.

Mitinge kalbės Naujienų Re
daktorius P. Grigaitis ir k.

..—Rep.

Margumynai

Strumilo 
ir India-

Pusžemai- 
nebutus 

pasakoja visokias 
ypač apie vietos 
Jis kaip įmanyda- 
prie biznierių ir

Veik kiekviename raudonųjų 
biznierių šlamštely ' 
tis sapnuoja visokius 
dalykus ir 
nesąmones, 
biznierius, 
mas laižosi
tiek nesąmonių apie juos pripa- 
sakija, kad tik nesmagumo 
jiems padaro. Reiškia pačiam 
šlamšteliui meškiškai paiarnau- 
ja. Bet ko norėti, — kokis laik
raštis, tokie ir jo koresponden
tai.

Bet ar Pusžemaitis kartais 
neparašytų apie savuosius biz
nierius, pavyzdžiui, savąjį kon- 
traktorių, kaip jam dabar seka
si namus budavoti. Juk jis yra 
šlamštelio šėrininkas ir skaity
tojas. O gal parašytų, kaip 
net savieji labai skubiai jį iš- 
kikino iš Čeverykų biznio?

Buvęs raudonųjų biznierių 
generalis agentas Jukelis, nete
kęs čino, apsigyveno Roselan- 
de ir čia Aušros kambariuose 
apie iporą centristų ar 
čių mokina centristinių

centris- 
tėzių.

pralai- 
Vytau-

Tavorščius Petronis, 
mėjęs pirmininko vietą 
to dr-joje, smarkiai susirgo. Li
gos priežast’s dar nenustatyta, 
bet spėjimų jra daug. Bet tai 
vis “svolačių menševikų prasi
manymai”, tad lauksime raudo
nųjų biznierių headkvorterio 
oficialio paskelbimo.

Niekurių draugijų nariai yra 
nepatenkinti, kad Į valdybas 
pateko ir raudonųjų biznierių. 
Ypač yra nepatenkinti SLA. 
139 kp. nariai. . Bet nusiminti 
nėra ko. Reikia tik daboti, kad 
jie negalėtų pasinaudoti iš
draugijos, ar panaudoti ją sa
vo politiniam krčmeliui. O 
kaip pamatys, kad negali pasi
naudoti iš dr-jos, tai patys iš
bėgs iš valdybos, štai ir fak
tas.

Keletą metų atgal progresy
vi Roselando lietuviai sumanė 
pasistatyti nuosavą namą. Pir
mas tame darbe buvo velionis 
D. Satkus. Centristai tuo laiku 
labai priešinosi svetainei, esą 
kam reikia statyti naują, nes 
jau yra daug pristatytų, reikia

tik jus paimti. Vėliaus gi pa
matę, kad negali paimti pasta
tytųjų, Šturmu puolė sumany
tąjį darbą ir bematant užkaria
vo valdybą ir direkciją. Bet ne
ilgam, Pamatę, kad jie negali ' Vienas “Naujienų 
pasinaudoti iš bendrovės, neuž- 1 darbininkas, < 
ilgo 
bos. 
tose 
kad 
jų saviems tikslams.

Ir to ilgai laukti nereikės. 
Jau ir dabar pradeda jiems 
nebesisekti draugijose, štai ir 
su protesto rezoliucijom jie ne
randa draugijose vietos, išsky
rus tik dvi draugijas. Tad rau
donųjų biznierių bėgimo Iš 
zici.jų ilprni laukt; noreikSs.

—Pi’udeiis.

patys pasitraukė iš valdy- 
Tą patį jie padarys ir ki- 

draugijose, kada pamatys, 
negali išnaudoti tų draugi-

Cicero

po

Remia savuosius 
biznierius

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI MOKYKLOS

į” spaustu- 
, J, Lapaitis, 

kurio jungtuvės su p-le V. Ku- 
dirkaite, taipjau naujieniete, 
įvyks pabaigoj, šios savaitės, 
pereitą penktadienį užpirko 
The Peoples Furniture kompa
nijoj (1922-32 So. Halsted St.) 
rakandus.

J. Lapaitis butą pasiėmė 
Humboldt parko apylinkėj. Ji
sai sako, kad jam malonu yra 
pirkti rakandus iš" krautuvės, 
kuri nuolatos garsinasi “Nau
jienose”. kuriosą jisai dirba jau 
bene šertas metas. ----Reporteris

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo metinis susirinkimas atsibus se- 
redoje, gruodžio 29 dieną, 1926, 7:80 
vai. vakare, 3310 Evergreen Avenue, 
Chicago, III. Visus narius meldžiu 
dalyvauti laiku, nes bus valdybos rin
kimas dėl 1927 m.

— A. Walskis, Sekr.

Dr-stė Teisybės Mylėtojų rengia 
Metinį Balių, Sausio 2 d., 1927, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. įžan
ga 50c. Visus širdingai kviečia

— Rengimo Komitetas

AUKSINft PROGA DEL LIETUVIO
Aš apsiimu išmokint amatą; čeve- 

rykus taisyt j trumpą laiką. Mane 
biznis išdirbtas per 9 metun. čia ga« 
Įima pinigų uždirbt į trumpą laiką 
Nereikės jums darbo jieškot, ir be
darbes nebus. Jei tamsta norėsi ga
lėsi iš pusės laikyt tą bizni arba vi
są nupirk. Viso biznio kaina $4000.

Prie to dar parduodu gražią stu- 
bą 6 kambarių, kaina $4000. Reikia 
pridėti, kad Wisconsin valstijoj gera? 
oras dėl sveikatos.

Kas norit pasinaudot ta proga, ra
šykit laišką urnai.
ELECTRIC SHOE REPAI R SHOP 

1913 — 52nd St., Kenosba, Wis.

DVI LIETUVAITES
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Jaunuolių Orkestrą, Mark Wįjite 
8<iuare parko svetainėj, prie 29th ir 
Halsted gatvių šeredoj, gruodžio 29 
d., 7:30 vai. vak., turės Kalėdų Eg
laitę. Bus gražus programas. Bus 
įteikta pasižymėjusiams Jaunuoliams 
muzikantams dovanos. Po to smagus 
Šokiui. Publikų yra širdingai Užpra
šomu. Kviečia vakaro rengimo

— Komitetas

PAHDAVIMlT cigarų ir cigaretę 
krautuvė. Apleidžiu Chicago. Turiu 
greit parduoti. 2523 S. Halsted st.

Dr-tė Lietuvos Kareivių 
prieitą sekmadienį laikė ne 
sai mažą priešmetinį susirinki
mą. r 
styti rimtai. Sergančių 
yra trys 
mininkas gydosi namie 
nelaimėje su automobiliu sužei-'ta Kauno 
sta ranką. Pirm, pagelbininkas p 
ir uniformos vadas S. A. Stan- rnų, tikimės, 
keviče gi buvo ant operacijos, skaityti ir ‘

To ir

. Visos žvaigždės dalyvaus
*7- *už- 

vi-

Pirmyn Mišraus Choras laikys dai
nų praktiką, gruodžio 28 d., 1926, 7:30 
vai. vak., Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Visi dainoriai ir dai- 
norkos malonėkite laiku būti. »

i — Valdyba

EXTRA
PARDAVIMUI Coffee Houso, ken- 

•Ižių, tabako, ci^r»i-ų ir »oft ilrinka 
biznis Keras. Rernhr—pigi, tik $30, 3 
ruimai pagyvenimui, lysas ant 2 me
tų. Parduosiu pigiai. Priežastį parda
vimo patirait ant vietos.

544 W, 18th Street
' f

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2407 W. Madison St., Chicago, Ii).

M. E. Hutfilzr Mrg.
Seeley. 1643

čikagięčiai, atrodo, pasiryžo
“subitinti” Kauną. Pavasary

Dr-jos reikalai buvo svar- pranašaujamas atidarymas lie- 
’j narių tuviškos operos, o kai kurie sė

du ligoninėse, o pir- ko, kad jau mes turime ir vai- 
jamjdinimus, kurie maž neprilygs- 

geriaušiam teatrui, 
rie tokių nepaprastų vaidini- 

galima bus pri- 
George Dandin’o” 

bet greitai busiąs sveikas. To įg “Klastos ir meiles” parody
mam linki ir visi nariai. Iš Ta-j mą sausio men. 5 (1., S. P. 
poito apie buvusį balių pasiro-,S. svetainėje ant 18 gatvės. Tuo 
dė, kad jis davė $80.25 gyyno] puikiu vaidinimu mes čikagie- 
pc’no. To baliaus rėmėjamsčiai pradėsime naujų 1917 me- 
draugystė taria ačiū, l’niormos tų sezoną, o kad jis bus tikrai 
skyriaus draugų raportas pri- puikus galima laukti vien jau 
imtas. Buvo daug kalbama kaip dėlto, kad jį ruošia 
tą skyrių padaryti veiklesnį ir, St. Pilka. “Birutės” 
pritraukti į dr-ją daugiaus nau- j skyrius nesigaili nei 

triūso, , kad tuos du 
kuo tinkamiausiai pastatyti ir 
prie vaidinimo pakvietė tokias 
žymias jėgas, kaip antai nenu
ilstamą darbiiotbją p. N. Gu- 
gitnę, 1. Balsiėhę, A. Kukutie- 
nę — Zavestaitę, P. Millerienę, 
gi vyrai vaidintojai taip pat 
rinktini: .1. Balsis, J. Kemėšis, 
B. Vaitekūnas, St. Pilka ir A. 
Vanagaitis. Pasirodys ir senai 
nematytas J. Vitkus ir dar ki
ti. žodžiu, visos musų scenos 
žvaigždės dalyvaus tame vaidi
nime. Įdomus tas vaidinimas 
bus dar ir tuonh, kad iš syk per 
vieną vakarą blis- pastatytas 1 
veiksmas tragedijos ir 3 veiks
mų linksmiausia komedija. Art. 
rež. S. Pilką ir art. komp. A. 
Vanagaitį tą patį vakarą pa
matysime dvejose skirtingoje 
rolėse: dramatinėje ir komiš
koje, tikrai bus ko pažiūrėti. 
Vaidinimas, beje, įvyks šiokia 
dieną trečiadieny, nes šven
tadieniais sunku gautr atatin
kamą svetainę, bet tas, žino
ma, netrukdys “Birutei”, kuri 
rengia šį įdonrų spektaklį, pži-

jų narių. Tai yra vienintelis bū
das draugiją palaikyti, nes šiuo 
laiku pašelpinės draugijos pra
deda npkti. 'Pečiaus to pavo
jaus Liet. Kareivių dr-jai nėra. 
Jos finansai tvirti — turtas sie
kia virš $4,(MM), narių gi turi 
nedaugiausia, virš 100: šiaip 
draugijos reikalai irgi tvarkiai 
yra vedami.

Nutarta sekamą metą'rengti 
maskaradinį vakarą. Tuo rei
kalu išrinktas penkių narių ko
mitetas.

Ateinantiems metams išrink
ta sekama valdyba: pirminin
kas J. Takažauskas, pirm. pag. 
Kl. Liaudenskis, prot. rašt. ir 
koresp. K. P. Deveikis, fin. rast. 
Ben. Tumaviče, ižd. -L. Švėgž
da, iždo globėjai J. Rainis, J. 
Klimavičius ir M. Zabela, mar
šalka Ant. Gropštas. Susirinki
mai laikomi kas tretį sekmadie
nį kiekvieno mėnesio, 1 v. p. p., 
Liet. Liuosybės svetainėj.

Rašt. K. P. D.

P. S. svetainę. —Rep.

art.-rež.
Dramos 

lėšų, nei 
veikalus

Pranešimą!
To 

Dis- 
vie- 
bal-

Lietuvių Liuosybės Bendro
ves priešmetinis susirinkimas 
buvo gana skystas. Iš virš 500 
šėrininkų atsilankė tik apie 
100. Kodėl tie žmonės taip apsi
leidę? Delei tokio neskaitlingo 
susirinkimo daug ko negalima 
buvo naujo nutarti. Daug su
judimo buvo padaręs reikalavi
mas balsavimo nuo serų, 
reikalavo R. R. Kliubas. 
kilsuojant tą reikalavimą 
nas tavorščių pareiškė, kad
savimas nuo serų esąs pavojus 
bendrovei. Taip, tokis balsavi
mas pavojingas, bet tik vie
niems Maskvos tavorščiams. Jie 
prisistato dideliais b-vės rėmė
jais, bet visi jie turi tik po vie
ną šėrą, labai retas kuris jų tu
ri du serus. Bet jie kontroliuo
ja bendrovę, o tie, kurie turi 
po kelioliką Šerų, tai dar yra at
stumti nuo bendrovės valdymo 
ir balsavime turi lygų balsą 
vieno šėro tavorščiams. Kai kam 
tas nepatinka, bet dėl šventos 
ramybės nusileidžia. Nusileido 
ir šį kartą, taip kad balsavimas 
nuo ypatų renkant direktorius 
paliktas ir ant toliau. Taipjau 
nutarta duoti atsakymą B. B. 
Kliubui, kad balsavimas nuo 
Šerų bus tik tada įvestas, ka
da Jo bus pareikalauta per teis
mą. Tai mat prie ko eina ta- 

nori įtraukti bend-

Bridgeport. — Susivienijimas Drau
gijų ir Kliubų Bridgeporte laikys mė
nesinį 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. < — P. K., Nut. Rašt.

V'941 W. 34th St.
...» t ..

DETROIT, MICH.
116 kuopa kviečia nepapras-LSS.

tą susirinkimą, trečiadieny, 29 gruo
džio, 7 vai. vakare, 7445 Prairie Avė. 
pas Antaną Strazdą. Bus apkalbama 
dabartinė IJetuvos padėtis. Atsilan- 
kykit visi draugai susirinkiman.

JP. J. Miltonas, Organizat.

Susivienijimas Draugysčių ir Kliu- 
bų rengia šokių vakarų, Sausio 1 d., 
1927, Chicagos Lietuvių Auditorium, 
8133 So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Rus gera muzika. Mylintieji 
šokius galės gerai pasišokti. Įžanga 
50c y patai. Kviečia visus atsilankyti

— Komitetas •

PARDAVIMUI groserio, delik.ates- 
sen, notions, cigarų ir saldainių krau
tuvė, daromas geras biznis. Pardavi
mo priežastis svarbus. Nupirksite pi
giai. 2958 W. 38th St.

EXTRA BARGENAS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pardavimui grosornė ir bučernė. 

Fikčeriai — pirmos klesos. Stakas — 
didelis. Turiu parduoti greit ir pi
giai. Priežastis pardavimo — neturiu 
patyrimo tame biznyje, 

land Avė.

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 81^c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonio* 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.76.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
»04 W. 33rd Stw prie Normai Are.

PA J IEŠKAU Jono Jakučiu no, pir
miau 2 metų sirgdamas buvo Muni- 
cipal Hospital. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu jį pati ar kitų jų pažįstan
čių duoti man žinią.

JONAS PETRAITIS 
6502 So. Laflin St., II fl.

Chicago, UI.

PAJIEšKAU savo sunaus Edvardo 
Montvilo, kurį motina išsivežė neži
nau kur. Vaikas/yra 7 metų ir 8 mė
nesių amžiaus. Kas patėmysite tokį 
vaiką, malonėkite man pranešti, už 
ką duosiu atlyginimą.

•P. MONTVILA
1828 N. Ashland Avc„ Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
FLATAS 4 kambarių nuomon, 

renilos $23 mėnesiui. Yra vana, 
elektra ir gasas. 2101 W. Washburn 
avė.

NUOMON Dentistui ofisas, 
naujas kampinis namais, viršui 
Norvilo vaistines, 4624 S. West- 
ern Avė. Visi parankumai dėl 
dcntislo, gera vieta, 3 gydyto
jai tame pačiame name.

NUOMON ofisai; vieta tinka den- 
tistui arba daktarui. 2643 W. 71 St.

RUIMAS rendai vienam arba dviem 
vaikinam, apšildymas garu; reikalui 
galima ir valgį gaminti.

8632 So. Laflin St.

R>END()N didelė kampinė 
krautuvė, 46x21, tinkanti bile 
kokiam hizuiui. Rengia pigi, ly
sas kaip ilgai norit. Lietuvių 
apgyventa vieta, Brighton Par
ke. 252OO Pershiiig Rd.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų dėl sortavimo vil
nonių skudurų, 1152 Hastings St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS janitoriąus pagel- 
bininkas, $25 j mėnesį, burdas ir kvo- 
tėra. Nemokant) išmokinsiu, turi būti 
nevedęs. J1255 So. Park Avė., Beiz- 
ment flat. ’ ,

REIKALINGAS gerąs senyvas 'žmo
gus, dirbti kaip janitorius ir tinkan
tis bizniui. Vieta pastovi.

6103 So. State St.
——

PARDAVIMUI

5124 So.

ernė ir kendžių 
Iatr-Tony Miller,

PARDAVIMUI 
Storas. Parduosiu pi 
3148 So. Auburn Avė.

GROJIKUS pianas vertas $700 už 
$110, sykiu 90 tolių ir benčius. 6512 
So. Halsted St’., i-mos lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, labai pigiai, gera vie
ta ir geras biznis. Lysas 3 me
tams, renda pigi, $30 į menesį. 
(Jausite bargeną.

2742 W. 38th Street

NAMAI-ZEME
PUIKIAUSI NAMAI

Jus niekur nerasite geresnių namų, 
kaip pas mus; jųg niekur negausite 
lengvesnių pirkimu ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia jųsų!

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

Dviejų augštų, nauji muro namai, 
5-5 kambariai, savirtinkas sutinka 
mainyti j gerą farmą, netoli Cbica- 
gos arba j lotus.

TAipgi turime bungalovv ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil- 
niausj pasirinkimą. Ateikit ir pama- 
tvkit musų sąvastis!

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius , 

Manager
4336 So. KAlzie Avenue
- Tel. Lafayette 8600

SOUTH SIDE

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

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

2505 W 63 St.

pa-

MORTGECIAI-PASKOLOS

vorščiai 
rovę į nemažą bylą, kad ji at
sidurtų teisme.

Iš direktorių trims atsisa
kius, liko išrinkti nauji. Lin
kiu bendrovei sutarimo ir pa
sisekimo. —Senas šėrininkas.

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

— LS§. 137 kp.

LSS'. 4 kp. susirinkimas įvyks 28 
d. š. m., 8:00 vai. vak., Raymond 
Chapel, 81(B W. 31st St/, Chicago, 111. 
Kadangi šitas susirinkimas yra prieš
metinis susirinkimas, tai kiekvieno 
nario bei narės yra pereiga dalyvau
ti. Taigi bus renkama kuopos valdy
ba sekantiems metams; ir šiaip kuo
pos ir LSS. yra /feug svarbiu reika
lų, kurie šiame susirinkime bus svar
stomi. Taigi visų buvimas yra būti
nas. — Fin. Sekr. ]

“SPECIALIU pasiulymes Kalėdoms 
kailinių kautu, sca) trimuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nti- 
dažom senuą jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautą išvalymai 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Randolph st.* Hooni 408

PARDUOSIU savo $700 vertės 
grojiklį pianą, su benčhim ir vole
liais už $110, cash $50 ir po $10 
į mėnesj. Matvkit Mrs. Paulauski, 
6136 S. Halsted St.

North Stde.
rengia LSS. 81 kuopa, šeštadieny, 
sausio l dieną, Liuosybės svetainėj,

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę su namu arba be namo. Ini- 

Į siu maža namų arba lotą j mainus. 
Atsišauki! 6731 S. Barine avė. Tel. 

|Wentworth 2235 po 6 vai. vakare 
Teatrą ir šokius arba nedėlioį Šaukite Virginia 0338.

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

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 

į STATAU NAUJUS NAMUS 
r Už prieinamą kainą taisau namus, 

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

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

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosemių, Bu- 
Semią, Delikate- 
gsen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

specialumks, Geras patar 
navimas, ’ žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So. State St.
.......—

ĘLECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimų. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikČerįus ir tt.
W. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone Victory 7452'

Didžiausis Dirbtuvėj 
Galutinas Išpar

davimas
Pąrloro rakandų. Tai yra geniau
sia proga kokią kada turėjot dėl 
Hutaupynio pinigų už jūsų parloro 
rakandus. Čia yra tikra olselio 
dirbtuvė. Kuomet irtsilankysit į 
musų dirbtuvę jus pamatysit labai 
daug btako gražių setų kuriuos 
parduosime negirdėtai pigiomis 
kainomis. 'Atsiminkite, kad čia nė
ra retail krautuvė, mes turime ol
selio dirbtuvę ir mes garantuoja
me, kad jus gausite didžiausf bar
beną.
Gražus Jaequurd 
setas ..............................
Moąuette mohair 
setas ..............................
Gražiai išmargintas 
mohair setas ....... ^....

Krautuve atdara nuo 
iki 6 vakaro

Lincoln Upholstering 
, Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

8

$65 
$70 
$90
ryto

1

PARDAVIMUI pirmos klesos hu- 
1 

$300. Parduosiu už $1200 tiktai. Al- 
sišaukil 455(1 S. Kedzje avė. Va- 

| karais po 6 vai. šaukit 
» Tel. Hemlock 5939.

1822 Wabansia Avė. Įžanga 50 cen- černė prie A. P. Storo, yra veria
tų. Pradžia nuo 7:30 vai. vakaro. Kas 
pirks bilietą iš anksto, gaus už 40c, 

durų bus imama 50 centų.
— Komitetas

o prie

Justin Mackiewich
2312 So. Leavitt Street 

Tel. CanaI 1678

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. i


