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Komunistų sušaudy- Komi*nas I10* 80J kilimą Lietuvoje
mo Kaune nebuvę

Nugina taipjau žinią apie 
suėmimą 150 žydų

Mask viskis internacionalas 
esąs paskyręs tam milioną li
ty — skelbia Varšuva

Varšuva skelbia, kad Maskva 
kurstanti komunistų sukilimą

’ 4 komunistai Kaune nebu 
vę sušaudyti

Pasmerktiesiems mirties baus
mę Smetona pakeitęs kalėji
mu ligi gyvos galvos

sausio 2. {ChicagoRYGA, 
Tribūne 
diktatorius, Antanas Smetona, 
vakar oficialiai nugynė prane
šimą, buk naujoji Lietuvos 
valdžia sušaudžius Kaune ketu
ris komunistų vadus, kaitina
mus dėl planavimo nugriauti 
naujai įsteigtąją valdžią. Pa
smerktiems mirties bausmė bu
vus Smetonos pakeista kalėji-,York Timerf, išspausdintame to 
mu ligi gyvos galvos.
Voldemaras išvyko į Klaipėdą 

vokiečių raminti * '■* 4
Prof. Voldemaras, dabai tinis 

Lietuvos premjeras ir užsienių

ie žydy areštusŽini
Kaunfrueteisiiiga

Lietuvos konsulas New Yorke 
nugina taipjau gujimą vokie
čiu iš Klaipėdos

Del New Yorko Times pa- 
kab- 

legramos iš Varšuvos, kurioj 
buvo pranešta, kad Lietuvos 
valdžia įsakius , areštuoti ir 
karo teismui atiduoti 150 žydų 
[žr. Naujienų gruodžio 30 d. 
leidiny], Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke. Henrikas 
Rabinavičius, laiške į New

kabi.]. — Lietuvos skelbtos gruodžio 28 dieną

VARŠUVA, sausio 2. [Chi. 
Tribūne koresp.]. — Nežiūrint 
neramumų pačioj Rusijoj, so
vietai, pasirodo, daio ką galė
dami, kad nuvertus naująjį re
žimą Lietuvoje? Praneša, kad 
komunistų internacionalas pa
skyręs vieną milioną litų ko-' 
munistų sukilimui Lietuvoje 
kurstyti.

Lietuvos valdžia visu uolu
mu rengiasi patrempti kiekvie
ną galimą revoliucinių grupių 
sukilimą.

Per pastaras kelias dienas 
policija Lietuvoj darė medžiok
les, gaudydama komunistus ir 
kraštutinius darbininkų vadus.1 
Koncentracijos punktuose (tur-j 
būt Kauno) užumiesty inter
nuota apie 2,000 įtariamų as
menų.

Prieš tokius fašistinius val
džios metodus socialdemokra
tai jkelia griežtus protestus.

Naujas Lietuvos policijos 
viršininkas, Jakoba [?], prane-1 
šė valdžiai, kad jei policijos 
kontingentas nebusiąs padidin
tas, jis negalėsiąs užtikrinti 
valstybės saugumo nuo komu
nistų pavojaus.

[Pacific and Atlantic Photo]
Sholto Dougtes, kuri yra vadinama Europos “Peggy Joyce”, 

nes apsivedė jau su ketvirtu vyru. Ji stovi šalia savo vyro No. 4, 
kuris, yra grafas Fernard Bertier de Sauvigny. Douglas yra anglė.

laikraščio gruodžio 30 
ny, paskelbia:

“Aš gavau iš savo 
instrukcijų griežtai
kablegramą iš Varšuvos, 
York Times paskelbtą

d. leidi-

valdžios 
nuginti 

New 
r_______  _  ___ , ____ ____  ą ____ , antra-

rrikalų ministeris dabar lanko- dienį, gruodžio 28, kurioj buvo 
si Klaipėdoje derėtis su vokie
čių gyventojais, kurie ligi šiol 
priešinos Kauno pastangoms 
priversti juos mokytis lietuvių 
kalbos. Ta kalba, kuria lietu
viai labai didžiuojas, 
sunkiausių pasauly 
mokti.
Išguiti iš Klaipėdos 

redaktoriai' kviečiami atgal 
grįžti
Keturi Klaipėdoj leidžiamų

vokiečių ląikraščių redakto
riui, kurie buvo išguiti iš Klai
pėdos už tai, kad jie savo laik
raščiuose kritikavo 
pervartą Kaune, bus pakviesti 
grįžti atgal į Klaipėdą, kadangi 
naujoji Lietuvos valdžia susi
rūpino išlaikymu geresnių san
tykių tarp Kauno Bėdino.

Bolševikų teroras uolai 
mingoj Gruzijoj

Alkani valstiečiai Rusijoj
c • . T 2 »

Beraščių skaičius sovietų 
Rusijoj didėja
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13 žmonių išmušė auto 
mobiliai Chicago j per 

Naujus Metus
Naujuosius metus Chicaga 

pradėjo nekaip. Naujų Metų 
dieną Chicagos mieste buvo 
automobilių užmušta dešimt 
žmonių, o sekmadienį iki pietų 
buvo dar trys asmenys užmuš
ti, taigi viso trylika.

Užmuštieji yra Bert Blair, 
40 metų; Louis Mikrut, 12 jri.; 
Tony Morris, 49; John Penza-

Bostono lietuviai prot 
tuoja prieš Lietuvos 

smurtininkus
MOSTON, Mass., sausio 2.

Gruodžio 30 dieną Lietuvių sve
tainėje įvyko skaitlingas vietos 
lietuvių protesto mitingas prieš 
Lietuvos smurtininkus, gink
luota jėga nuvertusius demo
kratinę valdžią ir įsteigusius 
fašistinę diktatūrą.

Publikos buvo pilna svetainė, 
__ „ _____ _ r__  ____  viso apie tūkstantis žmonių, 

nik, 28; A. C. Stagc, 55; Tho- taip kad daugeliui teko stovėti, 
mas Haley, 79; Otto Bohischa,1 Mitingas praėjo dideliu ūpo 
60; Jack Usher, 40 
Kesselman, 45. Visi 
užmušti Naujų Metų 

gi buvo

Isadore pakilimu. Kalbėtojų buvo ketu* 
jie buvo 
šventę, 

užmušti: „„ __________ r ___ _ __
metų,1 chelsonas, Bagočius ir Paulau- 

328H;W. 38th St.; Fred Hop- skas. 
son, 26, ir Howąrd VVithers- 
tone, 71.

Charles Bartkus, lietuvis, bu- ei j a. 
vo 2 valandą nakties rastas Aukų surinkta šimtas (100) 
dar gyvas, automobilio baisiai dolerių.
sumankytas, ties 3815 S. Ko-' Publika buvo maišyta: buvo 
dzie Avenue. Nugabentas į socialistų, sandariečių, katalikų 
Peoples Park ligoninę jis tuo- ir komunistų. Visi jautėsi tos 
jau mirė. pačios nelaimes suvienyti, ir

visi kalbėtojams plojo.
Vienas tik atsirado neprita

riąs rezoliucijai, matyt fašistė- 
lis, kurs prašėsi balso, saky
damas, kad norįs klausimą sta
tyti, bet vietoj klausimo bandė 
teisinti fašistų “generolą” Glo- 
vackį. Bet kai Bagočius jam 
davė atsakymą, tai užsiliepsno
jo visos svetainės sienoą/

— Raulinaitis.

Michelsonas, Paulauskas,

| Vakar
( baries Bartkus, 38

Apsiausties padėtis 
Brazilijoje

h, , 
Ivaškevičius ir Bagočius. Visi 
jie kalbejot gerai, ypatingai Mi-

Buvo skaityta ir kaip vienu 
balsu priimta protesto rezoliu- 

• •

pranešta, kad buvę įsakyta su
imti ir karo teismui atiduoti 
150 žydų, kad vokiečių valdi
ninkai Klaipėdos krašte busią 
nuo sausio 1, 1927, išguiti lau
kan, ir kad vokiečių laikraščiai 
Klaipėdoje buvę oficialiai pa
trempti.

“Aš esu savo vyriausybės pa
informuotas, kad aukščiau mi
nėtame pranešime nėra nė vie
no žodžio teisybės, ir aš busiu 
dėkingas, jei šį oficialų demen- 
ti paskelbsite. .

“HENRIKAS RAV1MAVI- 
CIl S,

pastarajį| “Lietuvos Generalinis Konsu
las,

“Lietuvos Respublikos 
ralinis konsulatas, New 
kas, gruod. 29, 1926”.

PėV pastarus dvejus metus “če 
tos’’ buvo sušaudyta 500 socia

listų ir darbininkų

Odesoj ir Chersone karo padė
tis; KaHntnftft grumojA maiš
tininkams represijomis

Surašinėjant gyventojus Rusi
oj, žmonės į surašinėtojus 
žiuri kaip į antikristus »

yra viena
kalbų iš-

vokiečių

IĮĘRL1NAS, sausio 2. — 
Centralinis Gruzijos socialde
mokratų partijos komitetas 
Tiflise per savo užsienio dele-; 
gaciją (Centralį, Džordania ir 
jų draugus) paskelbia oficialinį 
pianešimą apie iš naujo pradė
tą sovietų 
zijoj prieš

valdžios terorą Gru- 
gruzinų socialdemo-

pranešimo, dabar

VARŠUVA, sausio 2. — 
Pranešimai iš Maskvos sako, 
kad Ukrainoj kilę bado maištų. 
Odesoj ir Chersone paskelbta 
karo padėtis.

M. Kalininas, liaudies komi
sarų pirmininkas, išleido pro
klamaciją, kurioj jis graudena 
valstiečius nurimti. Jis įspėja, 
kad prieš maištininku 
zuojama policija 
nė.

Blogas šiemet uždei’ėjimas 
esąs maištų priežastis.

be jokio Centralinė valdžia įsake vie
tų sovietams kiekvieną sukili-

dvejus metus mą trehipti geležine ranka.
daugiau ' Sovietų sphudos pranešimu, 

saloj kilę kalinių ne- 
Tukstančiai- kalinių 

paduo- pakėlę maištą ir puolę kalėjimo 
ir sargybas. Įvy-

mobili-
ir kAriuome-

Gene-
Yor-

Elgetų Irusias Maskvoj Voldemaras išvyko j 
Klaipėdą žiūrėti

aštuoniasde- 
laikę užėmę 

elgetavimo 
nariui

RYGA, sausio 2. — Maskvos 
, Izviestija praneša, kad policija 

susekus ir likvidavus Maskvoj 
didelį ir gerai organizuotą el
getų trustą.

Trustas turėjęs 
šimt narių, kurie 
mieste’ geriausias
vietas. Vienam trusto 
susirgus, centralinė organizaci
ja paskirdavus pavaduotoją, 
't rusto vadas turėjęs banke pa
sidėjęs 8.000 rublių, ir kaimy
nai laikę jį augštu sovietų val
dininku.

KAUNAS, 28.' XII. 26. [Iš 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone, paštu]. — Elta prane
ša, kad Ministeris Pirmininkas 
prof. Voldemaras' lydimas 
Klaipėdos gubernatoriaus žal- 
kausko, Susisiekirjio Ministerio 
inž. Jankevičiaus ir generolo 
Žukausko, dviem dienom išvy
ko Klaipėdon susipažinti vieto
je su Klaipėdą liečiančiais klau
simais.

Elgetų centro įstaiga buvus 
vienuose aplužusiuose mimuose 
netoli nuo miesto centro, ir ten 
kas vakaras elgetos susirinkda
vę kiekvienas savo pelnymų 
nuošimčius sumokėti. Per Ka- 

Jėdų šventes elgetos buvę savo 
“darbuotę” dar labiau išplėtę, 
pasisamdydami elgetauti keletą 
dešimčių pabastų vaikų.

Bet Čia ir atsitikus nelaimė. 
Kai kurie vaikai, policijos su-

1926 m. Amerikoj nuliu 
čiuota'29 žmonės

Pasak to
Kaukaze beveik kasdiena daug 
socialdemokratų kišama į kalė
jimus, o kiti tiesiai, 
teismo, sušaudomi.

Per pastarus 
Gruzijoj sušaudyta 
kaip penki šimtai valstiečių^] 
darbininkų, daugiausiai sočiai 
demokratų. Pranešime 
dama daugybė vardų asmenų, viršininkus 
.kurie buvo bolševikų “čekos” kus smarki kova, kurioj abie- 
suimti, kartu su sušaudytųjų jose pusėse buvę daug Užmuštų 
\ardais. ir sužalotų^
\Tasai oficialinis pranešimas ■; .___

giježtai nugina sovietų spaudos
p*kieistus skelbimus, kad So- Keturi Albanijos suki- 
tfvecko sala tapus panaikinta Igliai pakarta 
kaipo politinių kalinių trėmimo H
Meta ir kad kaliniai socialistai 
buk esą iš ten paimti ir perga
benti į kitas vietas.

Tai'visai netiesa, sako prane
šimas.’ žiaurusis Soloveckas 
iki šiandie tebėra trėmimo vie
ta ne tik kriihinaliniams nusi
kaltėliams, bet taipjau ir poli
tiniams. Tam savo pareiškimui 
paremti, pranešimas paduoda 
kelioliką vardų socialdemokra
tų, kurie ką tik nesenai buvo 
išdanginti j So’c,,ocką.

TIRANA, Albanija, sausioK2. 
— Skutari miesto rinkoj buvo 
pakarti Albanijos piliečiai, mir
ties bausmei pasmerkti už da
lyvavimą pastarajame sukili
me šiaurinėj Albanijos daly 
prieš dabartinę Ahmedo Zogu 
valdžią. « #

Bilius prohibicijos įsta
tymui atšaukti

RYGA, sausio 2. — Daromo 
SSSR gyventojų surašinėjimo 
nepilnais duomenimis, sovietų 
Rusijos gyventojų skaičius 
šiandie siekia apie 145 milio- 
nus.

Komisaras Osinskis sako, kad 
iki šiol gauti pranešimai rodą, 
jogei beraščių skaičius Rusijoj, 
vietoj eiti mažyn, einąs didyn.

Be to surašinėtojai nusi- 
skundžią, kad gyventojai laiką 
juos velnio agentais, antikris
tais, rengiančiais svieto jMibai- 
gą. Del tos priežasties, suraši
nėtojai sako, kaimiečiai nenorį 
atsakinėti į klausimus, ir gauti 
iš jų teisingus atsakymus esą 
labai sunku.

RIO DE JANE1RO, Brazili
ja, sausio 2. ✓ Prezidentas
Luis paskelbė, kad apsiausties 
padėtis Rio Grande do Sul, San
ta Catherina, Matto- Grasso ir 
Goyazo valstijose pratęsiama 
dar iki sausio mėnesio pabai- 

centralinėse Ir 
apsiausties 
per Sao 

1924 metų 
nuimta.

gos. Kitose 
pietinėse valstijose 
padėtis, paskelbta 
Paulo revoliuciją 
liepos mėnesį, dabar

Kiniečiai puolų krikš
čionių misijas

Pataria britų misionie 
riairis apleist Kinus

LONDONAS, sausio 2. — 
Pasak Times, Britų valdžia 
pranešus britų misionieriams, 
kad dėl neramumų Kiangsi 
krašte, Kinuose, misionieriai iš

„ A ten pasišalintų.PARYŽIUS, sausio 2. — Ka- 1 ______
blegrama iš šanhajaus, Kinų, _ .. .
skelbia, kad atvykę ten kuniw IspBllljos karalius SUS1- 
gai pasakoję, jogei Kiankingęd IDllo pasmerktiems arti- 
krašte kiniečių minios puolan- lerijos oficierams 
čios ir plėšiančios svetimšalių 
krikščioniškas misijas. MADRIDAS, Ispanija, sau

sio 2. — Naujais Metais Ispa
nijos karalius Alfonsas susi- 

Ištikimas Kruppo dar- milo ir pakeitė bausmes vi- 
bininkas buvęs francu- !l™s oficierams, kurie praeito 

■711 čninac rugsėjo mėnesĮ dalyvavo artile-
r-jos gulime prje$ diktatorių 
Primo de Rivera.

Stiprus žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

CALEXICO, Cal., sausio 2. 
— Čia ir visame Imperial Val- 
ley, klony vakar įvyko stiprių 
žemės sųpurtymų, kai kur pa
dariusių didelės žalos. Stip
riausi žemės drebėjimai buvo 
jaučiami Calexico ir Mexicali, 
žemutinėj 
kur buvo 
daug kitų 
gis niekas 
lika buvo
nės žalos, kaip apskaičiuojama, 
padaryta apie 2^ miliono do
lerių. Nukentėjusiose vietose 
paskelbta karo padėtis.

Į LONDONAS, sausio 2.
Koelno praneša, 

į tapęs areštuotas
> Luar, per daug

Kruppo ištikimas 
kurs dabar betgi 
tas kaipo francuzų šnipas. Su- Jošihito, nusižudė žymus rezer- 
imtas fon Luar bandęs kalėji- vos karininkas, baronas Mau
me nusižudyti. sasufcc Ikeda.

kud Essene
vienas ton DEL MIKADO MIRTIES NU- 

metų buvęs 
tarnautojas,I

buvęs susek-: —

SIŽUDĖ
TOKIO, Japonija, sausio 2.

Gedėdamas mirusio mikado

Kalifornijos daly, 
namų sugriautai ir 
gadinta, žmonių re- 
nežuvo, nors kelio- 
sužalota. Materiali-

PATARNAVIMAS • .
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys i§ daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietujvon 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 patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmactieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų '

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 

. TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W, 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Susekę monarchistų są 
mokslą GraikijojChicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: t

Bendrai gražu; nedideli tem
peratūros atmaina; stiprokas,

TUSKEGEE, Ala., sausio 2.
— Tuskegee Institutas (negrų 
švietimo įstaiga) skelbia, kad 
per ką tik pasibaigusius 1926 '-^- Kongresmanas
metus Jungtinėse Valstijose([Mo.] pranešė, kad jis rengią- daugiausiai pievų vakarų vėjas, 
buvo nulinčiuota dvidešimt de-sis įnešti bilių atšaukti prohL
vyni asmenys, arba trylika J bicijos įstatymų ir- Vnlsteado . raturOS buvo

getų truatas buvęs suimtas ir’Tarp nulinčiuotų buvo dvi mo- tų leista gaminti ir pardavi-' šiandie salulė teka 7:18, 
sukištas į Butirky kalėjimą. terys. nėti alus ir lengvas vynas, ‘džiasi 4:30 valandą.

WASHINGTONAS, sausio 2.
Cochran

iv oi IkUliV vro tjh* K/cv V* j Hnu uivijvo Jll<£ IX' VVlūtuaUv

imti, dalyką išdavę, ir visa# •!- j daugiau, ne kad 1925 metais, aktą modifikuoti taip, kud bu-i 
rtAfti Ithiolna kuvAa aliiwii*a ir Tum nu I inZi nrii n hnvn dvi rvm_ i«, nmndnd iv nnpzloui ' lei-

ATĖNAI, Graikija, sausio 2. 
— Laikytis Eleutheroą Typos 
skelbia,' kad Atėnuose tapęs 
susektas slaptas monarchistų 
sąmokslas, turėjęs 114 skyrių. 
Sąmokslo nariai slaptai gauda
vę ginklų. Sąmokslininkų sieki
mas buvęs nuversti dabartinę 
valdžią it grąžinti Graikijoj 
karalių. , ■. ■ ,

1 IMPERFECT IN ORIGINAL i
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Namai ir Žemė]
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba

Jncorp. 1925 m. bdl. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACIUKAS, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J YUiKEVlėlUS, Sekretorius — 5*647 Archer Avė., Jjufayette 4195
A. N. MASUL1S, Iždininkas — 6641 So. \Vestem Avė., Republic 5550 --  ------ ---- - . J

dedant Naujus Metus leisime jas, tai jomis pasinau
dos kili.

i. Lucas.
■Nutikdami naujus metus, 

^■onės planu \ja ir svarsto, ko- 
BRis pasirinkti siekimus neto- 
Kmai ateičiai. Vieni tikisi pa
kilti biznyje, profesijoje; kiti 
pradėt taupyti pinigus bankose 
arba mokėti spulkoms, kad pas
kiau galėtų įsigyti namą ar 
žemės sklypą. Kiekvienas yra 
susirūpinęs ateinačiuose me
tuose sutaupyti daugiau negu 
pereitais. Ir ne bereikalo. Ką 
nors „tikresnio galime susilauk
ti tiktai protingai sutvarkyda
mi savo išlaidas. Centai sutau
po dolerį, o doleriai šimtus. 
Didžiausias pasauly namas — 
turtuolio \Voohvirtlfo New Yor- 
ke pastatytas iš penkių ir de
šimties centų, kuriuos žmonės 
suneša į jo krautuves.

Bet vien taupyti, ir taupyti, 
be nieko kito, nors yra girti
nas dalykas, bet nėra pats ge
riausias. Sudėję šimtą, antrų 
turime pagalvoti kas su juom 
jau butų galima padaryt. Vieni 
deda bankan nuošimčiams, ki- 
ti eina į biznį, treti perkasi 
nuosavybę: namą ar lotą. Žo
džiu. pinigus leidžia apyvarton, 
kad jie save, kaip tie sėklos 
grudai, augintų, didintų. Auk
są ar sidabrą laikyti prie sa
vęs, nors tai ir teiktų šiek tiek 
smagumo, neapsimoka. Krašto 
pramonė butų labai menka, jei 
žmonės slėptų kiekvieną atlie
kamą doleri už pečiaus. Dau
gelis lietuvių vargtų taip, kaip 
ir pirmiau, jei nebūt griebęsis 
biznio ar panašaus. Tūkstančiai 
musų draugų pirko namus ar 
lotus patogiomis sąlygomis ir 
šiandie jie turi užtikrintą atei
ti sau ir savo vaikams. Jų tur
tas keliariopai pasidaugino. O 
tuom tarpu tie, kurie leido pi
nigus niekais, arba laikė užra
kintus spintoj, ne daug ką pa
sistūmėjo pirmyn.
. Mums, Chicagos lietuviams, 

yra dabar kur kas- lengviau at- 
Keliolika ar

Chicagos Skolos Nėra 
Didelės

Kiti Amerikos miestai toli 
pralenkia

Nežiūrint, kad Chicaga auga* 
ne dienomis, bet valandomis; ’ 
platina gatves, bulvarus; kasa' 
naujus kanalus; stato galybes 
mokyklų — jos skolos tačiau 
yra palyginamai mažesnės už 
kitų miestų,
cagos gyventojui 
$58.96 
Kituose

Kiekvienam Chi- 
tenka vos 

bendrų miesto skolų, 
miestuose yra šiaip:
York .............. $212.76

151.65
144.91
141.64
138.68
138.47
127.27
120.31
109.92
58.96

Nevy York ......
Philadelphia 
Detroit ............
Cleveland ........
Pittsburgh 
San Francisco 
Baltimore 
Boston ............
Buffalo ........
Chicago ..........
Lietuviai gal prikaišios mies

to valdybai, kad ji leidžia pini
gus patobuliępmams tiktai to
se vietose, kur sukoncentruo
tas didžiausias biznis, o visai 
apleidžia antraeiles kolonijas. 
Well, bet nepamirškime, kad iš
kart viskas sunku apimti.

Tiesioginė nauda bus lietu
viams iš pradėtos lyginti 18-os 
gatvės apielinkėj upės, kurios 
tekėjimas dabartiniu laiku ma
žina biznį ir susisiekimą. Dau
gely vietų išvesti bulvarai yra 
naudingi kaip lietuviams, taip 
visiems miesto gyventojams.

Gelžkelių galvos sako 
1927 metai bus geri

ap- 
ta- 
tu- 
tie

siekti savo tikslus.
keliasdešimt* metu atgal netu
rėjom patyrimo ir nebuvom 
sipratę. šiandie mums jau 
kai praminti. Iš visu pusių 
rime gerų pavyzdžių, kaip
patys lietuviai, išėję savo mo
kyklas prie geležies katilo ar 
anglies kasyklos^ pakilo ir ta
po nepriklausomi pinigiškai. 
Jeigu arčiau prisižiurėsim, tai 
surasim, kad ddiesnc pusė jų 
atsiekė dabartinio stovio" pirk
dami nejudinamą nuosavybę.

Taigi ateinančiuose m tuose, 
Chicagos lietuviai privalėtų dar 
sparčiau siekti medžiaginės ge
rovės link ię* pasinaudoti viso
mis progomis, kurias teikia šios 
šalies turtai. Jeigu mes pra

kilių viršininkai tikrina, jog 
šie 1927 metai busią gal net 
geresni ir už pereitus. W. B. 
Storey, prezidentas Santa Fe 
linijos pareiškė:

“Kiek galima permatyt, 1927 
metuose gelžkeliai
na t judėjimo, kiek ir 1926, ne
skaitant vienur
kiančiu

. ntaujiT? >S, Chicago, III.

Kaip auga Chicagos 
Real Estate?

Keli pavyzdžiai apie vertę
, žemės

63 gatvė ir VVeotern Avė: 
1910 metais už vieną pėdą mo
kėjo $100; 1915 — $250; 1926 
m. — nuo $2,600 iki $15,060. 
Vidutinis metų prieaugis — 
525 nuošimčiai.

63 gatvė ir Ashland: 1910 
motais už pėdą mokėta $150; 
1015 m. — $1,250; pereitų me
tų rugsėjo mėnesy mokėjo už 
pėdą — $3,750. Metinis priau
gimas — 25 nuošimčiai.

87 ir Ashland: 1916 metais 
čia buvo mokama už lotą $600 
Dabar tiek kainuoja vienas pė
das. Prieaugis 240 nuoš.l

M»rquette Road ir Western: 
1919 metais kampinis lotas

Inžinieriai turės savo bokštą
Pirmadienis, Sausis 3, 1927

raėjo 
apie

Musų Žinios
Naujė Metai j

Pereiti, 1926 metai 1 
gana laimingai. Abejoji™
bedarbes ir kitokias sunkeny
bes nepasiteisino. Daugelis 
žmonių vienu ar kitu budu at
siekė savo troškimų. Išimti gal 
tik sudaro farmėnai, kurie dar 
vis neįstengia atsikratyti nuo 
grudų pertekliaus.

Kiek tai paliečia nejudinamą 
nuosavybę, tai 1926 metai bu
vo pasekmingi. Chicagos lietu
viai žinojo, kad tvirčiausia vie
ta sutaupintiems pinigams yra 
real estate. Užimtų daug vie
tos, nois bendrai 
tuos atsitikimus,
žmonės įsigydami nuosavybes, 
užtikrino sau ateitį.

Tegul nauji metai suteikia 
parduotas už $30,000. Dabar jo i mums dar daugiau energijos 
vertėv yra $110,000. Padidėjo1 darbuotis ir skinti kelią į ge- 
kas ipet 38 nuoš. j resnį rytojų!

79 (ir Ashland: 1915 metais 
pėda įkainavo $120.
metais' parsidavė už $4.866. 
Metirtis prieaugis 359 nuoS.

Vietinių inžinierių sąjunga 
nutarė statytis nuosavų namą 
žymiausioj miesto daly, — 
Wacker Drive ir Wells St. Jis 
turės dvidešimts tris augštus ir 
kainuos $6,006,000.

» i > i > ■ 11 .. t i „

NAUDINGI DAIKTAI DEL
SvenCių ir visados

atpasakoti 
kur musų

“OREMUS"

[Pacific and Atlantic Photo]
Herbert A. Lindhall repre

zentuojąs Kuhn, Loeb & Co. ir 
National City Bank of New 
York. Jis nupirko už $140,000,- 
000 Milwaukee and St. Paul ge
ležinkelį, kuri® buvo receiverio 
rankose. Tas geležinkelis pir
miau buvo kainuojamas $750,- 
000,000.

Niimy statymas aukš
tam laipsny

Pereitais Chicaga neužilgo turės 10,000,- 
000 gyventojų

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

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

Didelis pasirinkimas au- 
ksiniy daikty laikrodėliu, 
deimantu, piany, radio, 
phonografy, rakandų, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimų.
'• JOS. F. BUDRIK

I

Pianų Krautuvė
3417-21 So. Halsted St.

Chicago
. Tel. Boulevard 4705

L’ž dvidešimties metų Chica
gos gyventojų skaičius pasi- 
dvigubins, o apie 1975 metus 
sieks dešimtį milionų, taip pra
našauja G. M. Reynolds Con
tinental and Commercial Banko 
prezidentas. ' i'

“Chicagos miestą apsupa tur-
i visam

• Orcmiis Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
Svarbiausias įvykis 

Chicago j 1926 m.
Pereiti lietai praėjo, rodos, 

nežymiai ir pats miestas įpra
tusiai akiai tarytum nepersimai 
•nė. Bet ištikrųjų 
augimo istorijoj 
paliks gražų paminklą — Wa- 
cker Drive, užėmusį vietą se
nosios South Water St. Išvedi
mas to bulvaro kainavo $10,- 
000,000.

Vietoj aplužusių namukų ir 
mažų krautuvėlių per trumpą 
laiką iškilo aukšti, 
namai, kuriais gali 
kiekvienas miestas.

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

gi Chicagos tingiausi ir brangiausi
1926 metai pasauly žemės ūkio plotai. Tai-

pogi čia randasi neišsemiami 
sluogsniai auglio ir geležies” 
buvo jo išvada.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttxt

Pereituose meiiicKę pastatytą 
namų vertė siekia $3£5,488,^00.

______ /
Chicaga gali pasididžiu-cAi pa

statytų 1926 m. namų skai-
(čiuni ir kokybe. Niekados dar 
miesto istorijoj nebuvo išleista 
tiek pinigų, kiek pernai. Trio- 
besių komisionierius Dohcrty, 
paskelbė, kad pereitais melais 
buvo išduota leidimų sumoje 
*365,488,500; užpereitais me
tais, 1925 metais, — $361,021,- 
150.

Sis faktas parodo, jog Chi- 
cagoj no tik nėra namų per
daug, bet dar trūksta, kitaip 
niekas nebandytų statyt najų 
ir bankai neduotų kreditų. 
Chicagos augimas viršija visus 
miėstus ne tik Suvienytose 
Valstijose, bet ir visam pasau
ly. Antras pažymėtinas fak
tas vra tas, kad miesto valdy
ba taipgi nemažai prisidėjo 
prie miesto didinimo ir grąži
nimo. Daugely vietų išplatin
tos gatvės, pagerinti šalygat- 
viai ir 1.1. Tam tikslui buvo 
uždėta specialių mokesnių — 
“assesments” $36,650,833.

Miesto didėjimas ir naujų 
namų statymas sulig metų reiš
kiasi šiaip:

turės tiek.met ' 

1926 . 
__ !5 
1924

kitur pasirciš-
išimčių.
(’iorman, Bock Island 

prezidentas:
“Bendros krašto sąlygos ai- 

rodo lygiai taip sveikos, kaip' 
r pernai tuo pat laiku, ir esant 

geram derliui, aš nematau prie
žasties, kodėl mįs negalim ti
kėtis tokio pat arba dar dides
nio biznio 1927 m.

Tą patį sako ir kiti.—J. č.

1919

do ler i ų
.. 365,488,5(M)
. 301,021,150 

290,893,990
.. 329,004,312 
. 227,742,010 
. 125,004,510 
.... 79,102,050 
. 104,198,950

Iš šitų skaitlinių galime aiš
kiai suprasti, kad Chicagos au
gimas yra nuolatinis- ir norma
lus. B.

milžiniški 
didžiuoties

Teisingas patarnavimas

Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Tarybos nariai yra pasižadėję 
teisingai ir tinkamai patar
nauti perkantiems arba parduo
dantiems nuosavybes.

Plačioji, visuomenė gali būti 
užtikrinta, jog atlikdama rei
kalus su bile vienu Tarybos 
nariu, ji gaus sąžinišką patar
navimą.

Visoge Suvienytose Valstijose 
1926 melais automobiliai užmu
šė 22,800 žmonių. Cliicagoje 
panašių nelaimių pereitais me
tais įvyko nemažai ir užmuštų 
skaičius siekia 886.

[Pacific and Atlantic Photo]

Michigaii ežero pakrantė žiemos laiku.

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:80 vak.
Nedėliomis: 10 iki 12 dieną

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGERAS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
3464 So. Halsted St.

KUPONAS

Atnešk ši kuponą su 
savim, 
20'/ už darbą pra
dėtą prieš Vasario 

1 dieną.

nuteisiu

H
M 

M

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Lietuvių Departmentas 
Del Jūsų Patarnavimo

Tūkstančiai lietuvių yra pasirinkę šį banką dėl atlikimo savo ban- 
* kinių reikalų.

Čia yra visi bankiniai patogumai ir viskas yra vedama atsakan
čių vedėjų ir atsakomingų bankininkų.

AR JUS PRISIDĖJOTE PRIE 
MUSŲ KALĖDINIO KLIUBOI 

Jei ne — atsilankykit šiandien.
Mes turime visokių kliubų tinkamų kiekvienam nariui jūsų šei

mynos.

PIRMI MORGIČIAI REAL ESTATE 
AUKSINIAI BONAI

Nežiūrint ar jus norite 'investuoti šimtą dolerių ar tūkstantį ar 
daugiau,-musų parinkti Pirmi Morgičiai ir Bonai neša 6% su ab

soliutišku saugumu.
Už $1 ar daugiau atidarysit savo sąskaitą *

The Wert SideTrurt
‘ i ' i 7

te? Savinas Bank
Roosevelt Road prie Halsted St.

Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instruipentų.

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

Parsių^kite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

1850 W. North Avė,/
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL. xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

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

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
'O iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir ncdėldieniais pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061

1 ...........

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas uugštos vertės.

LITTLE STAR HAT
CLEANERS-& DYERS

Į 3328 S. Halsted Street 
Tel. Boulevard 0170

..................... ........ . . ■ >

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dflvana.
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MUSŲ MOTERIMS
.  Veda Dora Vilkienė  ■ ■■ ■<

U IR KAIP VIRTI
PUPŲ SRIUBA

puoduku keptų pupų
4 puod. supiaustytų

2
3

rų
14 šaukštuko pipirų 

žaliųjų pipirų 
smulkiai suka-

2 šaukštuku
H puoduko 

potų svogūnų
l puodukas

2 puoduku virtos veršienos 
l»ei kiaulienos

1 i/o puoduko ' virtų tomatų, 
arba jfieno

1 puodukas duonos trupinių
1 šaukštukas druskos
Vį šaukštuko pipirų
1 šaukšt.

gunų
1 šmikšt.

nos

ir virk, neapdengtą 30 minutų, 
paskui (padėk pečiui) ir virk 
išlengvu lĮZj valandos. Paduok 
karštus su virtomis ar kepto
mis bulvėmis. Gali įpilti van
denin tomatų sunkos, jeigu 
patinka.

HOLANDIŠKAS DAŽALAS
PRIE VIRTOS ŽUVIES

----------------- - -------- -— -------- 
želatinas ištirptų. Supilk že
latiną prje vaisių. Padėk ant 
ledo ir laikyk iki pradas tirš
tėti. Išplak smetonų, sumai
šyk su vaisiais ir užšaldyk.

Padėk indą su mišiniu kubi
le su ledais ir druską.’ 2 dalys 
ledo, viena dalis druskos. Ne
judintas tegul stovi 4 valan
das.

sunkos nuo svo-

sunkos nuo citri-

tomatų sunkos.
1 šaukštukas druskos >
2 šaukšt. petruškų.
Perspausk

kartu
žoves
verda, 
pupas 
karšta

pupas per 
su tomatais. Kitas 
apipilk vandeniu, tegul 
kuomet ištirs, pridėk 

su tomatąis. Paduok 
su krekėtais.

dar

BULVIŲ KARSTOS SALOTOS

ir smulkiai

1 sauksi, su
1 kiaušinis.

Nušutink pieną arba užvirk 
tomatų sunką, pridėk duonos 
trupinių ir lengvai išplaktą 
kiaušinį, viską gerai sumaišyk. 
Tvirtai sulėk į išsviestuotų in
dą. Kepk valandą laiko nekarš
tame pečiuje. Paduok karštą su 
tomatų dažalu arba šalta, plo
nai supiausčius ant duonos ar
ba šiaip užkandžiui.

4 tryniai
% puoduko verdančio van

dens-
1/8 šaukštuko paprikos
•/o puoduko sviesto
’/i šaukštuko druskos
2 šaukštu citrinų sunkos.
Išplak kiaušinių trynius. Iš- 

lęngvo pilk Lštarpytą sviestą ir 
verdantį vandenį. Supilk dvi
gubai) puodan ir virk pakol su- 
tirštės. Nuimk nuo ugnies ir 
pridėk citrinų sunką. Galima 
paduoti šaltą ar karštą. Galima 
užpilti ant osparagų, žuvies 
salotų.

GRANDŽIŲ PAKALAS

2/3 puoduko cukraus
’/i šaukštuko1 druskos 

orandžiu sunka ir tarkuo
ta žievelė
šaukštu komų krakmolo 
puodukas verdančio van

dens 
šaukštukas sviesto.

Sumaišyk komų krakmolą ir 
druską, 
niu ir 1

')

Ištarpyk mieles, cukrų Ui 
puoduko šilto ' vandens. Pridėk 
1 puodukų miltų ir gerai iš
plak. Padėk šiltoj vietoj, kad 
pakiltų. Kaip tešla pakils, pri
dėk likusius įgiltus, persijotus 
kartu su druska bent keletu sy
kių, paskui dėk sukapotus mig
dolui, supjaustytus citrinos ar
ba orandžių 'žieveles. Ant ga
lo pridėk sviestų ir išplaktus 
kiaušinius, dėk vis po vienų 
kiaušinį iškarto ir įdėjus'ge
rai plak iki visus nesudėsi. Su
pilk tešlų į gerai išsviestuotų 
indų padėk šiltoj vietoj, kad 
pakiltų ir kepk pečiuje 45 mi
nusas. Paduok stalai) su oran- 
džių dažalu kaipo desertą.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

iu'i

Garsinkitės Naujienose

6 bulvės, 
Kiipiaustytos

6 šmotukus lašiniukų
)/2 šaukštuko druskos
1 8 šaukšt. pipirų 

šaukšt. taukų nuo lašinių 
šaukštai acto 
šaukšt. sukapotų petruškų 
šaukšt. svogūnų suplaus- 
ilgomis, kaip makarons

6

3

tytų 
juostomis. '

Virk bulves. Supjaustyk i? 
pakepink lašiniukus. Nuimi 
nuo ugnies ir užpilk ant karš
tų bulvių. Pridėk likusius daly
kus. Paduok karštą.

Iš PASILIKUSIŲ
MĖSŲ

PRIKIMŠTOS AVIES ŠIRDYS
— VIRTOS

, 2 puoduku duonos trupinių
1 šaukštukas druskos
1 šaukšt. sukapotų žaliųjų 

pirų
14. puoduko svogūnų 

šaukštai sviesto bei taukų 
šaukštas sukapotų petruŠ-

2
1

kuK

širdis

Pi-

PAPRASTAS MOUSSE 
( _______

1 puoduką * labai tirštos, sal
džios stnetonos v

•/j> puoduko cukraus
•4 puoduko maišytų, supjaus

tytų vaisių
i/2 šaukšto želatino
1/į puoduko šalto vandens
1 šaukštukas vaidilos.

Pridėk 
kuolas 
ugnies

Užpilk karštu vande- 
maišvk. Virk kol sutirš- 
nepasidarys permatoma, 
sviestą; sunką ir 

luobas kaip nuimsi 
ir gerai išplak-

SAVARINA1

tar
imo

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

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilguv praktika
vusi. Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 va), vakare.

s.

Išmirkyk’ duonos trupinius 
šaltam vandeny, paskui van
denį išspausk. IViMią lakusį 
sudėk. Išmaišyk gerai. Gerai 
nuplauk ir beveik sausai nu
šluostyk širdis. Prikimšk šir- 

. Sudėk 
puodan, apipilk šaltu vandeniu

Sumaišyk vaisius su cukrum 
ir duok pastovėti kol cukrus iš
tirps. Užpilk želatiną trupučiu 
šalto vandens, tegul pastovi 5 
minules. Paskui paimk puo
duką su želatinų ir įdėk puo
duką karštai) vandenyn, idant

šmotukas mielių
puoduko apišilčio vandens

1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas
5 kiaušiniai
% puoduko 

dens
1 ’/i puoduko
2 uncijos cukruotų

žievelių
% puoduko saldžiųjų mig

dolų.

druskos 
cukraus

drungno van-

taupyto sviesto 
citrinos

2 puoduku sukapotos, virtos dis viršminėtu mišiniu, 
jautienos 1 • - -

NUO GENTKARTES
IKI GENTKARTES

Vardas

Adresas

ku pagal sutartį.

Viršuje
State

Moterys 

n os kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai-

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

U uiters ai
Bank

ir mergi-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėj as 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

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

PrenumeYata metams ....... $2
Pusei metų ................   $1
Kopija .. ............................. 120c
Tai yra 32 puslapių knyga.

I metus išeis 12 knygųk . . U ........................... .lAiii

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 sutarti).

4120 So. Richmond Street

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai, ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
. Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

*
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naurapat S

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0313Tūkstančiai taupių tėvų ir motinų 

yra suradę, kad ši įstaiga yra di
deliu patarnavimu dėl apsaugoji
mo jų sutaupytų pinigų ir invest- 
mentų. Jus taipgi surasite didelį 
parankumą laikydami savo sąskai
tas šiame banke.
40 metų konservatyviško ir atsa
kančio bankinio biznio tai yra re
kordas kuriuo mes didžiojamės.
Jus irgi turėtumėt prisidėti su sa
vo taupymo sąskaita prie didžiau
sios slavų bankos Jungtinėse Val-

RESURSŲ VIRŠ DEVYNIOLIKĄ MILIONŲ DOL.

APSIDRAUSK!

k

$10,000 =, POLICY

M A D O

2461. Paprasta, bet gerai atro
danti sporto suknelė. Galima pasiū
dinti iš geros vilnonės materijos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinu 36 mierai rei
kia 4 yardų 35 colių materijom

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
SrzdŽio numerį, pažymėti mierą ir

Škiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba tentas Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. 

[NAUJIENOS! P^tern Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at- ; 

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

(Vardas ir pavardė)
______f__________ j

(Adresas)

(Miestas ir vaistj
S<» ■ i

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

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

Kenwood 1752

Įvairus Gydytojai

Kapitalas ir 
Perviršis 

$2,000,000.00

K ASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1900 Blue Island A ve., Chicago, III.

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

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin
ki gaisre.

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

NAUJIENOS
Insurancę Dept.

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

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

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

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

Amžius

Lietuviai Advokatai

Telephone Yards 5094

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta- 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395
J

I

K. JURGELIONIS
ADVOKA/A®

. Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Ėridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos vlsuore teismuose. — Ab
straktui. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

ib .............—■ 11111

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vaiur <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
'Teuplme Roosevelt 9090 

‘ Nanų| TeleZviaj Republic 9600

MR. 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.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

k Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South 'hore 2288
Boulevard 4186

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

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 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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 ■kai
tyto jos ir skaitytojai 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4129 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinoia \ 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vjrifką <v
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2H8ė

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858v _ .

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvi.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS-
The Lithianian Daily Newa

PubHshed Daily Kxcept Sanday 
by the Lithuanlan Daily New* P»h. 
Cq. Ine. >

. Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paltu:

Metami --- - --------------------
Puaai metų -—---------------
Trinu mtaaiiama —------
Dviem mtaaaiami ----------

>75

*8.00
34.00 
2.00 
1.50

18c 
75c

' NAUJIENOS, Chicago, III.

Apžvalga

Pirmadienis, Sausis 3, 1927

Editor P. gjUOATHS 
1739 Soath' Habted Street 

Chicago, IU.
Teleyhone RooeeveJt 850*

Subscription Rateai 
*8.00 per year tn Canada. 
*7.00 per year outside of Chicago. 
*8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

RUSIJOS AMUNICIJA VOKIE
TIJOS ARMIJAI

S
aa Seeead Class Matter 
i, 1914, at the Post Office 
o, UI, nnder the act of 
I 1879.____________

os eina kasdien, išskiriant 
iua. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
Hl. — Telefoaasi BooaeveJt 8M0.

ViMuun -------
Chicago je per atiloto jus:

Viena Kopija -------------
Savaitei --------------------
M*nesiui------------------—

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metama______________ *7.00
Pusei mėtį ------- ------------------- 8.5(
Trims mėnesiams____—---------1.75
Dviem mėnesiams —— 1.25 
Vienam mėnesiui ~---------- ------

(Atpiginta)
Metama*8.00
Pusei metų — ---------------------4.00
Trims mėnesiams-----------------2J0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

SMETONINIAI DIKTATORIAI VISKĄ “ATŠAUKIA”

NORI GYVENTI GERUOJU SU BERLINU 
IR MASKVA

OFICIERIAI IR ŠAULIAI DARĖ SLAPTĄ 
SĄMOKSLĄ

> L« J ta i ’

NE SUKILIMAS, BET SĄMOKSLININKŲ “PUTšAS”

Lietuvos ponpalaikiai dabar jau pradėjo viską at
šaukti. Atšaukiama, kad iš Klaipėdos krašto nutarta pa
šalinti vokiečius valdininkus; Voldemaras, girdi, ne tik 
neketinąs skriausti vokiečius, bet norįs su jais susiartin
ti, kad įgijus Berlino palankumą.

Iš Rygos, be to, dabar pranešama, kad keturi komu
nistų vadai, kuriuos karo teismas pasmerkė mirčiai, esą 
nesušaudyti. “Prezidentas” Smetona pakeitęs jiems mir-

kas: žinia apie komunistų sušaudymą buvo paduota tie
siog iš Kauno, o atšaukimas ateina iš Rygos.) 1 t

Ar ne žmoniškiau butų, jeigu Kauno diktatoriai, 
ažuot rašę “atšaukimus”, nuimtų cenzūrą nuo laikraščių 
ir telegramų agentūrų? Tuomet pasaulis netruktų patir
ti tikrą tiesą apie tai, kas dedasi Lietuvoje. Bet Voldema
ras su Smetona elgiasi lygiai taip, kaip Rusijos bolševi
kai, kurie yra panaikinę visą žodžio ir spaudos laisvę ir 
leidžia pasauliui patirti tiktai tą, ką skelbia valdiški biu-

Tie atšaukimai tečiaus yra charakteringi. Atšauki
mas žinios apie vokiečių valdininkų šalinimą tapo pada
rytas tikslu nuraminti Berliną. Nėra abejonės, kad atšau
kimu (per papirktus korespondentus) žinios apie komu
nistų sušaudymą norima nuraminti Maskvą.

Dar pirma to smetoniniai diktatoriai pasistengė iš- 
sklaidinti Varšuvos nepasitikėjimą jais (jeigu tokio nepa
sitikėjimo buvo), kas jiems pavyko pilniausia. Pilsudskis 
aną dieną pareiškė, kad jisai turįs vilties, jogei naujoji 
Lietuvos “^aidžia” elgsiantis su lenkais Lietuvoje ne blo
giau, kaip Sleževičiaus kabinetas.

Bet jeigu Kauno “putšistai” stengiasi būti geruoju ir 
su Varšuva, ir su Berlinu, ir su Maskva, tai tuomet kyla 
klausimas: kuo jie gali pateisinti savo “putšą?”

Paskutiniuose atėjusių iš Europos laikraščių nume
riuose jau yra paduodama kai kurių smulkmenų apie įvy
kusį Kaune pervartą. Vokietijos spaudoje, pav. randame 
tokią informaciją, kad Griniaus-Sleževičiaus valdžios nu
vertimas buvo prirengtas slaptuose pasitarimuose tarpe 
armjos oficierių, šaulių atstovų ir savanorių atstovų. Ka
rininkuose (armijos oficieriuose) buvę pastaruoju laiku 
nepasitenkinimo.

Šitą nepasitenkinimą tur-but yra daugiausia iššau
kęs tas faktas, kad Lietuvos valdžia, darydama ekonomi
ją valstybės išlaidose, dalį karininkų rengėsi atleisti. Kle
rikalai gi, norėdami juo labiaus sukurstyti oficierius, me
lagingai skelbė, kad valdžia norinti visiškai panaikinti ar
miją ir palikti oficierius be “džiabo”.

Antra vertus, nenuostabu, kad prie sąmokslo prisi
dėjo kai kurie šauliai ir (buvusieji) savanoriai. Šaulių ei
lėse visuomet buvo nemaža avantiūristų, kurie, turėdami 
teisę nešioti ginklą, įsivaizduoja save esant kažin kokiais 
“didvyriais”. Iš buv. savanorių į sąmokslą, matyt, buvo 
įtraukti tie, kuriuos suagitiavo Grigaliūnas Glovackis.

Taigi šiandie jau aišku, kad gruodžio 17 d. pervartą 
Lietuvoje atliko ne koks nors platesniųjų visuomenės 
sluoksnių sukilimas, bet — slaptas tam tikrų gaivalų są
mokslas, padarytas už valdžios ir visuomenės nugaros?

Prie to sąmokslo prisiplakė ir klerikalai, kurie jau se
nai eina ne Kristaus, bet jo pardaviko, Judos, keliais!
■ i___ , . ---------— - - į i --------------------------- ----------— - i- - < r---------r

“Naujienose” buvo jau ra
šyta apie tai, kaip Anglijos li
beralų organas, “The Mancbes
ter Guardian”, iškėlė aikštėn 
slaptus santykius tarpe Rusi
jos sovietų valdžios ir Vokieti
jos karo ministerijos. Tas ang
lų laikraštis, pasirodo, už ko 
lėto dienų po 
tos sensacijos 
davė dauginus 
klausimu.

Tos “Manchestcr Guardian” 
laidos dar mes nesame gavę. 
Bet iš Berlino atėjo Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
centro organas “Vonvaerts”, š. 
m. gruodžio 7 d. laida, kurioje 
yra perspausdinta ištisas anglų 
laikraščio straipsnis, pašvęstas 
santykiams tarpe Vokietijos mi- 
litaristų ir Rusijos sovietų. Čia 
trumpai paduosime jo turinį.

Vokietijos karo ministerija 
pasiūlė 1921 m. Junker kompa
nijai (gaminančiai aeroplanus) 
įsteigti Rusijoje karinę indus
triją, kuri busianti remiama 
stambiais pinigiškais kapitalais; 
į Vokietiją jau esą iškeliavę 
ekspertai ištirti dirvą tam da
lykui. Junker kompanijos už
davinys busiąs gaminti dau
giausia karinius aeroplanus, 
kurių dalis teksianti sovietų 
valdžiai, bet daugumą paim
sianti Vokietijos armija. Nors 
pasiūlymas išrodė kompanijai j 
nepelningas biznio atžvilgiu, 
bet ji buvo prikalbinta pasi
švęsti “dėl patriotizmo”.

Tais pačiais metais nuvyko į 
Rusiją keturi vokiečių delega
tai, padirbtais pasportais, tar
tis su bolševikais. Du delega
tai atstovavo karo ministeriją, 
kitu du Junker kompaniją. So
vietų valdžia mielai pritarė vo
kiečių planui — juo labiau, | 
kad tuo metu buvo labai įtemp
ti santykiai tarpe Rusijos ir 
Lenkijos. Derybos tečiaus už
sitęsė ilgai. Junker kompanija 
ėmė jaustis labai nemaloniai, 
kuomet ji patyrė, kad Vokie- 
tjos karo ministerija kartu ta- 
liasi ir su kitomis vokiečių 
amunicijos firmomis tikslu įs
teigti amunicijos dirbtuves so
vietų Rusijoje. Pagaliaus, kom
panija sužinojo, kad tarp so
vietų Rusijos ir Vokietijos val
džios yra padaryta slapta mili-1 
tarinė sutartis.

Derybos tarpe Vokietijos- ka
ro ministerijos, Junker kompa
nijos ir sovietų valdžios pasi
baigė 1923 m. vasario mėne
syje. JuSikcr kompanija suli
ko pradžioje gaminti kasmet 
100 karinių aeroplanų, kuriui 
dalis turėjo tekti rusams, o ki
ti vokiečiams. Toliaus metinė 
gamyba turėjo būt pakelta iki 
300 aeroplanų.
, Junker kompanijai tas biznis 
nešė nuostolius ir ji buvo pri
versta reikalauti, kad karo mi
nisterija pakeistų pasirašytąją 
sutartį. To rezultate j924 m. 
tapo pasirašyta nauja sutartis 
tarpe Vokietijos karo ministeri
jos ir sovietų valdžios. Kom
panijai buvo pridėta prie pir- 
miaus sutartos sumos 1 milio- 
nai markių ekstra; paskui dar 
8 milionai. Bet biznis jai vis- 
tiek neapsimokėjo ir ji turėjo 
reikalaut, kad karo ministeri
ja padengtų jos» nuostolius. Vo
kiečių armijos vadas, genero
las von Seeckt, tečiaus atsisa
kė tą reikalavimą išpildyti; 
firma gi negalėjo skųsti mi
nisteriją teisme, kadangi tai 
butų reiškę valstybes paslapčių 
išdavimą. Galų gale Junker 
kompanija subankrulijo. Ma
tyt, kad jos rastas, kuriame iš
dėstoma to nelaimingo biznio 
nepasisekimai, pakliuvo į “Man-| 
cheslcr Guardian 
dento rankas ir tuo raštu yęa 
paremti anglų laikraščio atiden
gimai. j

šitos nepapras- 
paskelbimo, pa
laktų tuo pačiu

korespoįi-

Ciarsinkities “Naujienose”
‘ “Manch<įster Guardian” sako, 

kad ne tik nusigyveno Junker 
kompanija, gaminusi Rusijoje 
karinius aeroplanus Vokietijos

karo ministerijai, bet esą taip 
ppt likviduojamu ir kitos kari
nės vokiečių industrijos, įsteig
tos daig-maž tuo pačiu laiku, 
kaip ir Junker kompanijos 
dirbtuvė, sovietų Rusijoje. Da
bartinė Vokietijos valdžios po
litika esanti tokia, kad visos 
tos neišgalės industrijos turė
siančios būt panaikintos.

šitie naglų laikraščio paskel
bimai nustato neužgirftųamą 
laktą, kad nuo 1923 metų* pa
vasario iki paskutinio laiko so
vietų Rusijoje su valdžios ži
nia ir parama veikė bent kele- 

I tas dirbtuvių, įsteigtų Vokieti
jos karo ministerijos pinigais 
ir gaminančių amuniciją Vokie
tijos armijai. ,

Anglų laikraštis, toliaus, iš
kelia aikštėn, kad tą nelegališ- 
ką Vokietijos armijos ginklavi
mą sov|etų valdžia rėmė, ži
nodama gerai, jogei tai yra da
roma slaptai nuo Vokietijos 
parlamento ir visuomenės.

Pagaliau, “Mancbester Guar
dian” parodo, kad Maskva bu
vo padariusi net slaptą 
konvenciją (sutartį) su 
tijos militaristais.

Ir kuomet visa tatai 
yra žinoma, tai kokioje
pasirodo “vieninteliai pasaulio 
proletariato vaduotojai”, Mask
vos diktatoriai?

Jie slaptai dėjosi su Vokieti-

karinę
Vokie-

dabar

jos militaristais, svajojančiais 
apie karą su Francija ir apie 
kaizerio galios atsteigitną. Ir 
kartu jie mulkino visų šalių 
darbininkus skelbdami,, kad tik 
jie vieni, Rusijos bolševikai, 
esą tikri militarizmo ir kaize- 
riznio priešai!

Jie liepdavo Vokietijos dar
bininkams kilti prieš valdžių— 
ir kartu jie duodavo tai val
džiai ginklus sukilusius darbi
ninkus šaudyti!

Kas tad Rusijos bolševikams 
yra darbininkų klasė, kurios 
vardu jie daro visas savo niek- 
šystes? Nu-gi niekas kita, kaip 
tik “kanonenfutter” —kanuolių 
pašaras, kurj Maskva vartoja 
savo intrigantiškos politikos 
tikslams!

Ldbtu galimas daiktas, kad ir 
dabartinė Lietuvos tragedija į- 
vyko su Maskvos provokatorių 
pagalba. Nes juk kam Mask
va kurstė savo agentus Lietu
voje kovoti prieš Griniaus-Sle
ževičiaus valdžią, kuri buvo su
teikusi amnestiją komunistams: 
ar Maskva nežinojo, kad tuo 
savo judošišku darbu ji gru- 
džia j mirties nasrus kaip tik 
tuos nelaimingus • 
kurie ištikimiausia 
‘leninizmui”?

Šiandie Lietuvoje
tų biednų Maskvos aukų krau
jas.

žmonclius, 
tarnavo

jau liejasi
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Gyvulių protas
Protas ir instinktas. Auto

matizmas.—Gyvulių atmintis. 
—Prof. Bechterevo nuomonė. 
—Ką sako kiti mokslininkai?

apie gyvulių protų sekamai ra
šo:

simų skaičiaus, paskutiniais lai
kais ypatingai išnagrinėtų ir 
apdirbtų, pirmoji vieta, be abe
jojimo, priklauso klausimui 
apie paties instinkto psicholo
ginę esmę, kuris supratimas 
paskutiniais laikais žymiai su
siaurėjo. Pirmiau kiekvieną 
protingą gyvulio veikimą aiš
kindavo vien instinktu, bet 
tolydžio vis dažniau ir dažniau 
pradėjo rodytis įvairių tyrimų 
ir pastebėjimų iš gamtos sri
ties, taip kad pradėjo abejoti, 
kad gyvuliai gyvena vien in
stinktu. O dabar tiek moksle, 
tiek žmonėse vyrauja įsitikini
mas, kad gyvulių veikimo bū
das, jų gyvenimas ir papročiai 
ne visuomet gali būti išaiškin
ti vien nesąmoningu instinktu, 
vadinasi, ypatybe, nesivaduo- 
junt prityrimu ir protavimu, 
nesąmoningai atlikti tam tik
rus tikslingus veikimus.

Reikia pastebėti, kad tarp 
protingų ir instinktyvių veiki
mų yra didelis skirtumas, Pro
tingieji veikimai visuomet tai
kosi prie aplinkybių, kuriose 
gyvuliui reikia veikli, o instink
tyviai visai nepareina nuo ap
linkybių, nes jau kartą sukel
ti, jie įvyksta ir pasikartoja vi

lo, ar jie nun
ešamose aplin-

automatizmą

siškai nežiūrint 
dingi tuo laiku 
kybtfec, ar ne.

Mokslas apie
(instinktyvis veikimas) priklau
so žinomam filozofui Dekartui, 
šis mokslas visiškai nepripa
žįsta gyvuliams jokio jausmo ir 
supratimo ir daro iš jų maši
nas. Nepaisant spartaus gam
tos mokslų vystymosi ir viską 
ardančio laiko, taip pat nepai
sant to, kad ją u Dekarto lai
kais pasirodė keletas veikalų 
apie “gyvulių sielą’’, vis dėlto 
Dekarto nuomonė net ligi šiolei 
turi dar daug pasekėjų, nors 
pats Dekartas neskaitė gyvulius 
grynais automatai, liktai prota- 
Vimo jiems nepripažino.

Yra pastebėta, kad gyvuliai 
savo jautimais, kaip ir žmones, 
gauna įspūdžių; jie palaiko sa
vo atmintyje, kaip ir žmonės, 
tų įspūdžių pėdsakus; paskui jie 
tuos savo įspūdžius suderino, 
randa tarp jų santykių, daro iš-

vadų ir remdamiesi tomis išva
domis atlieka savo veikimus— 
reiškia, gyvuliai turi protą. Ir 
juo arčiau gamtininkas 'susipa
žįsta su gyvuliais, juo didesnę 
jų veikimo dalį turi aiškinti 
būtent protu, o ne aklu instink
tu. Daugelis palinkimų ir ga
bumu, .kuriais žmogus didžiuo
jasi, taip pat daugiau ar ma
žiau būna išlavčję ir gyvuliuo
se. Re to, gyvuliai ne tik pa
sižymi tomis pat savybėmis, 
kaip ir žmogus, bet ir naudo
jasi tomis savybėmis, taip pat, 
kaip ir žmogus, taip kad šiais 
laikais mes su vienodu pamatu 
kalbame apie šunų arba bičių 
protą,' kaip lyginai ir apie in
stinktyvius reiškinius žmonė
se!?). Dabar galima viena pa* 
Lyti: lyginamoji psichologija 
pašalino tą bedugnę, kurią se
nosios datos mokslininkai sten
gėsi žūtbūt iškasti tarp “proto” 
ir “instinkto”, pripažindami 
protą tiktai vienam .žmogui, o 
gyvuliams tiktai instinktą7.

Dabar susipažinkime su kai 
kurių garsių žmonių nuomonė
mis šiuo klausiniu.

Garsus rusų prof. Bechtere- 
vas VI gydyto jų suvažiavime 
taip pasakė: “nors ligi šiolei 
dar yra mokslo vyrų, kurie ma
no, kad gyvuliai savo gyveni
me ir veikime, naudojasi vien 
instinktu, bet tokia pažiūra į 
gyvulių gyvenimą ištikrųjų su
daro hipotezę, paremtą greičiau 
teoretiniais sumetimais, negu 
tikrais faktais ir, juo labiau, 
toli nesuderinamą su faktais, 
kurių galime pastebėti tėmyda- 
mi psichinį gyvenimą”. Toliau 
prof. Becheterevas kalbėjo: “Vi 
si naujausieji 
faktai, net kai 
žemiausi uosius 
palieka jokio 
jau pirmame
bes laipte apsireiškia sąmonės 
žymių’\

Kai jiel paskutinojo fakto, 
vadinasi sąmonės buvimo pa
čiuose žemiausiuose organiz
muose, tai garsiausiųjų zoologų 
ir botanikų tyrimai ir tėmiji- 
mai tai patvirtina. Daugelis 
mokslo vyrų, taip pat išvardyta 
sis prof. Becheterevas tvirtina, 
kad sąmone apsireiškianti pa
čiame aukščiausiame organinės 
gyvybės laipte*, kada apįe dirks- 
nių sistemos buvimą dar nega
li būti kalbos. O gyvuliuosę, 
kurių dirksnių sistema pilnai iš- 
lavėjusi, psichinis veikimas 
dažnai apsireiškia tokioj stebė
tinoj formoj, kad jau nepalie
ka vietos jokiems ginčams, abe
jojimams ir nepripažinti jam

protingumo dabar nebegalima. 
Tyrimai ir tėmijimai iškiai ro
do, kad gyvulių pasaulis ne taip 
jau neturtingas, kaip protinių, 
taip lygiai ir moraliu atžvil
giais, kaip paprastai daugeles 
mano. Ištikrųjų, tokie stebėti
ni faktai, kuriuos paduoda ži
nomas Bromas ir kiti gamtos 
tyrinėtojai iš įvairių gyvulių 
gyvenimo (lapių, šunų, karve
lių, bičių ir 1.1.) rodo, kad čia 
mep turime reikalo su sąmone, 
kuli didesniame laipsnyje apsi
reiškia įvairiuose gyvuliuose.

Sulig Maižiešiaus mokslo, 
žmogaus ir gyvulių siela yra 
panašios, tai yra žmogus ir gy
vulys turį vienodą sielą, ir 
šiuo atveju tarp jų nėra skir
tumo. _

Garsus senovės graikų moks
lininkas Aristotelis šiuo klausi
mu taip pasakė: “Didžiumoje 
gyvulių sutinkama tų pačių sie
los ypatybių pėdsakų, kurie 
griežčiau apsireiškia žmoguje. 
Gyvuliuose galima pastebėti 
paklusnus- būdas arba žiaurus, 
pasitikėjimas, pyktis, gailestin
gumas ir 1.1. Kai kuriuose net 
pastebima kaž kas panašu į ap
galvotą žmogaus protingumą”. 
Filozofas Leibnitzas sako: “mes 
negalime užginti, kad gyvu
liuose nebūtų proto tam tikra
me laipsnyje, ir man rodos tai]) 
yra aišku, kad jie gali jausti”. 
Toliau tas- pat Leibnitz’as sako: 
“jeigu mes panorėsime palygin
ti kai kurių žmonių protą ir 
gabumus su kai kurių gyvulių 
protu ir gabumais, tai rasime 
taip maža skirtumo, kad ne
lengva bus skaityti tų žmonių 
protą grynesnių ir platesniu už 
gyvulių protą.”

Bužanas • randa gyvuliuose 
tiek proto, kad anot jo, jie gau
na jį iš “nečystos jėgos”. Jiš 
sako, kad gyvuliai esą “piktos 
dvasios”, kuo ir aiškinama jų 
galėjimas protauti, suprasti, 
jausti ir taip toliau!

Garsus Darwinas sako, kad 
jausmai ir įspūdžiai, įvairus

jautimai ir ypatybės, kaip mel- 
?, atmintis, domėsis, smalsu
mas, pamėgdžiojimas, išmintis 

ir t.t., kuriais didžiuojasi žmo
gus, gali būti pastebėti ir žy
mesniuose gyvuliuose. Toliau 
Dar\vinas sako: galima aiškiai 
išrodyti, kad pamatinio skirtu
mo protinės sudėties bendrame 
charakteryje tarp žmogaus ir 
gyvulio nėrą. Prof. Romanas 
išrodinėja, kad gyvuliai galį 
jausti visus sielos judėjimus, 
išskiriant tuos, kurie randas iš 
religinių įsitikinimų, moralybės 
principų ir supratimo apie idea
lus. Gi prof. Karolis Fochtas 
apie gyvulių instinktą štai ką 
tako: “Gyvulys apgalvoja, įsi
tikina, įsidėdami, atsimena pra- 
itį, rūpinasi f ateitimi ir jau

čia, kaip žmogus. Taikydamies 
prie aplinkybių, gyvuliai keičia 
savo veikimą moka vartoti gry
nai diplomatines (?) ir kari
nes gudrybes prieš stipresniuo
sius priešus.” Toliau tas pats 
mokslininkas sako, kad gyvu
mams ne svetimi esą mailės, ne
apykantos, pykčio nepasitikėji
mo ir kt. jausmai, ir ne ačiū 
instinktui esą senesnieji gyvu
liai protingesni uį jaunesniuo
sius, b<‘t tiktai dėl savo prity
rimo, įgytos atminties ir paly
ginimų keliu, kam jau reika
linga ne tik atmintis, bet ir 
galvojimas.

Galima butų dar daugybę au
toritetingų balsų šiuo klausimu 
nurodyti, bet gana bus ir tų.

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

Kujfles
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NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

Lietuviai Daktarai
— I ..........—.......      *
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, Ui.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5 1 Q7

rz > J I nuo 9 ikt II vai. lyte: 
r G landos 'Į nuo į jįj g va|t vakare

zoopšoęhologijos 
kalbama apie 

arganizmus, ne 
abejojimo, kad 

organinės- gyyy-

1
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, Ui.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS ’ 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dien$; 6:30—8:30 
• vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chcsterfield 0b78

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

Ultravioletinė žviesa ir diathermia 
<______________ >

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 So. Western Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

h ... i Z

Offica Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
< Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.■ ■■■  —/

Res. 6600 So. Art esi an Avė.
Phono Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

f
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ŠIANDIE R1STYNĖS

LIETUVIŲ RATELIUOSE

RADO PASMAUGTĄ PARKE

36-tos kuopos

TRYS

nušau-

EN-ALDERMANAS RUSH- 
KEWICZ UŽMUŠTAS

PLĖŠIKAS NUŠAUTAS, 
SUIMTI; MOTERIS 

ŠAUTA

. niauK uis

IGNACIUS GRITIS

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tol. Yds 1741.

&tade by 
Lambert Pharmacal Co., Saint [x>ub, U. S. A.
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Gricius ir McWane 
pakarti

Penktadienio ryte, Naujų 
Metų išvakariuose, pavieto ka
lėjime 
nes 
22 m. 
\Vane, 
nutčs 
juos, ypač McVVane, išgelbėti 
nuo kartuvių, bet nepavyko. 
McVVane išgelbėjimu rūpinosi 
švedai, jo patėvis yra švedas. 
Be to jie sakė, kad tikruoju už
mušėju trijų žmonių Cicero 
yra Gricius, o ne Mc\Vane, 
nors iš pradžių buvo kaip tik 
priešingos žinios. Naujasis še
rifas Graydon nedavė kali
niams nė paskutinį žodį pasa
kyti, nors tai yra numatyta įs
tatymais.

tapo pakarti du žmo- 
lietuvis James Gricius, 

, ir airis Thomas Mc- 
, 20 m. Iki paskutinės mi- 
buvo dedama |>astangų 

ypač McVVane, 
kartuvių,

Rado nušautą butlegerj
butlegeris llilary Cle- 

nients. nušautojo b’oley šaikos 
narys, kuris prapuolė gruodžio 
16 d., bevažiuojant namo, li
ko rastas negyvas rūsy seno ne
gyvenamo namelio prie 336 W. 
6(1 St. Policija ieškanti Šaltis, 
kuris buvęs Clements prieši-

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra’ geriausias,v bos tai liudi
ja Šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nckaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio sdvo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peopleo

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

ninkas. Užmuštojo brolis jau 
senai spėjo, kad butlegeriai jį 
užmušė ir viešai atsišaukė į 
juos prašydamas išduoti jo bro
lio lavoną, nes vistiek jie jam 
jau atkeršijo. Bet tik dabar 
vaikai žaisdami tuščiame name 
užtiko jo lavoną. Jis gyveno 
prie 8339 S. Throop st.

Užmuštasis, pasak jo brolio, 
labiausia bijojosi baltis šaikos 
ir kaip įganydamas slapstėsi 
nuo jos. Bet dabar pradeda 
aiškėti, kad jis yra vienas iš 
užmušėjų North Sidės butle- 
gerių karaliaus Weiss, kuris 
kiek laiko atgal lapo nušautas 
priešais kardinolo 
katedra, 
ments 
kaipo
šaudė j \Veiss iš kulkasvaidžio.

re aikštėj ir vienas jų liko nu
šautas/ o kitas pasidavė. Per- 
sišaudjjne ir vienas detektivų 
liko pašautas į ranką. Nušautas 
plėšikas yra Julius 
viez, 29? m 
Suimti 
elman, 
Kalin. 
sėdėjo
likęs ir automobilių.

Bernato-
1626 S. Morgan St. 

gi plėšikai: John llint- 
Otto Thomas ir Walter 
Penktas plėšikas, kuris 
automobily, pabėgo, pa-

cagą. Daugelis moterų (.nesma
giai jaučiasi, kad neturto pro
gos tinkamai sutikti gerb. SUA 
atstovę. Tačiau p-lė Jurgeliutė 
žada greit mus vėl aplankyti, 
t. y. ji ketina atvykti į “Biru
tės” 20 metų jubiliejų, kuris 
bus apvaikščiojamas balandžio 
mėnesy.

kųk galima butų mest kur J pa
tvorį, tegul ją šunys..” pareiškė 
p. Aleksandravičius.

J. Aleksandravičius yra Kei
stučio kliubo sutvertojas 
dabar da vis tarnauja už 
miniuką. Kitose draugijose 
yra pirmuoju veikėju. —J

ir 
pir- 
jis

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Mundeleino
Viena moteris Cle- 

iš fotografijos pažinusi 
vieną iš užpuolikų, kuris

Automobilių nelaimėje penk
tadieny liko užmuštas buvęs 
ildcrmanas lenkas Joseph Rush- 
'<e\vicz, Noęth Side bankierius. 
lis žuvo jo automobiliui susi- 

su Otto Latislaw arito- 
prie Long ir Belmont 

Nors l^itislavv automo- 
ir apvirto, bet jis liko

gatvių 
dilius 
tik lengvai sužeistas ir tapo po- 
’icijos areštuotas. Abu auto
mobiliai labai,greit važiavę. 
Hushkewicz ne tik liko mirti
nai sužeistas, bet ir apdegė, jo 
lųtomobiliui užsidegus. Nuvež
tas ligoninėn jis tuojaus pasi
mirė.

neiden- 
45 m. 
penkis 
plona 
užki-

Grant parke, palei ežerą, po
licija rado pasmaugtą 
tifikuotą žmogų, apie 
imžiaus. Apie kaklą 
kartus buvo apviniota 
virvutė ir pasmaugia
šant paišelį ir jį sukant. Ka- 
langi pasmaugtojo rankos bu
vo švarko kišeniuose, tai poli
cija nemano, kad jis butų galė
jęs pats pusižudyti. 
žasties 
kadangi 
da yra

Bet prie- 
užmušėjistės nežinoma, 

pasmaugtasis veikiau- 
benamis darbininkas.

Vienas plėšikas 
tas, viena moteris

Šiandie įvyks pasaulinio čem
piono “Ed”. Lewis ristynės su 
“Big” Munn, kuris, kartą jau 
buvo laimėjęs pasaulinį čempio
natą.

Risis taipgi Plėstina ir kiti. 
Ristynės įvyks Coliseume N.

Chicagietės šauniai vaiši 
no gerbiamąją viešnią

šiomis dienomis Chicago j 
viešėjo gerb. SLA. sekretorė, 
p-lė Jurgeliutė. Kadangi vieš
nia pataikė atvykti švenčių 
savaitėj, tai musų moterys dė
jo nemažai pastangų, kad padė
jus jai kuolinksmiausia šven
tes praleisti. Praeito ketvirta
dienio popietį gerb. viešnią vai
šino poniutė Vera Olis, simpa
tinga advokato Olio žmona. Tos 
šaunios vaišės įvyko naujajam 
Bismarck viešbuty, prie užda
rytų durų (vyrai nebuvo įlei
džiami). Padėt viešnią vaišint 
buvo pakviestos jos artimos 
drauges bei SLA. darbuotojos, 
kaip tai: abi ponios I^emantie- 
nės, p-ios Gugiene, Byanskię- 

(nė, Kulienė, Biežienė, ()isze\vs- 
kienė, Bačiunienė, o taipgi 
SLA. darbuotojos p-ni Kirienė 
(SLA. 208 kuopos pirmininkė) 
ir p-lė Lilija žilvičiutė, buvusi 
didžiulės SLA. 
sekretorė.

Po šaunių
linksmai baigta
besiklausant “vitaphone’o”.

Viena tik gaila, kad p-le 
Jurgeliutė greit apleidžia Chi-

vaišių popietis
VVoods teatre,

liko
ir detekti-

suimti susirėmime, 
ko tarp 4 plėšikų ir 4 detekti
vų.

Susiiėmimas ištiko užpakaly
Nathan Bossen sankrovėlės, 
1239 \V. Chicago Avė., kurią 
plėšikai buvo užpuolę. Jie užda
rė Bossen j klazetą ir nuėjo į 
gyvenamuosius kambarius, už
pakaly sankrovos, reikalauti 
pinigų. Mrs. Bossen atsisakė 
pasakyti 
kankinti 
skausmo 
šauksmą 
tys detektivai ir sustojo. Plėši
kai šoko bėgti. Du jų pastvėrė 
detektivai ir jais prisidengę 
puolė kitus du plėšikus, kurie 
ėmė į policiją šaudyti, pasislė 
pę už moteries. Vienas plėši
kų. kuris buvo už Mrs. Bossen 
pasislėpęs, tyčiomis ar nety-Į 
čiomis pašovė ją į nugarą ir 
gal rimtinai ją sužeidė. Mrs. 
Bossen sukritus plėšikai atsidu-

Mrs.
ir plėšikai pradėjo ją
— laužyti rankas. Iš 
ji pradėjo šaukti 
užgirdo pravažiuojan-

BILLY’SiUNCLE

Ta

DELORES SHIMKAITĖ
’ersiskyrč su šiuo pasau

kiu gruodžio 30 d., 2:30 vai. 
po pietų, 1926 m., sulaukus 
3 mėnesių amžiaus. A. a. De- 
jores gimė 4Sept. 29, 1926, 
Chicago, III. Paliko didelia
me nuliudime motiną Juzefą 
po tėvais Kalašinskaitė, tėvą 
Joną ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 6512 S. Wash- 
tenaw avė.

Laidotuvės įvyks panedėiyj, 
sausio 3 
namų į šv. 
jos bažnyčią 
gedulingos 
lionės 
lydėta 
pilies.

1927, 8 vai.
Kryžiaus 
, kurioj 

pamaldos 
sielą, o iš ten 

į šv. Kazimiero

ryto iš 
parapi- 
atsibus 
už vė

lius au
ka-

i. Sliinikailcs gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laiodtuvčse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Tėvai ir gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, teL Yards

a.

Ui U)A\X\Mę SkMUSfc —

Serga darbuotojas

J. Aleksandravičius, 3653 
Hamilton Avė., serga. Liga ap
sireiškė Dėkos dienoje, kuri ir 
vis dar nepasitraukia. Jis su
sirgo širdies liga ir be to puolė 
ant inkstų, vidurių ir rodėsi 
tikrai arti mirties. Pasidėko- 
jant daktarams ir ligoninei, ku
rie dėjo visas pastangas, Brigh- 
ton Parko darbuotojas lietuvių 
draugijose, vos atsilaikė. Da
bar jau p. Aleksandravičius 
randasi namie ir pildo gydyto
jų įsakymus. Jam yra uždrau
sta kokį nors darbą dirbti nors 
butų lengviausias. “Bėda yra 
žmogui turint tik vieną širdį. 
Jei jų butų nors tiek kiek ran-'

PETRAS MISEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1, 1927, 10:30 vai. vaka
re, turėjo 49 metus amžiaus. Ki
lo iš Kauno vedybos, Panevėžio 
apskričio ir parapijos, Pamar
iškių kaimo, Amerikoj išgyve
no 27 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Domicėlę, 3 
dukteris, Elimiją 10 metų, Oną 
8 metų, Bronislavą 7 metų. Kū
nas pašarvotas 2335 W. 23 St.

Laidotuvės įvyks (bus pra
nešta vėliau) iš namų j Aušros 
Vartų parapijos* bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų busi nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečianie visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.
V Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys ir Giminės

BARBORA BAGVILIENE 
po tėvais Auksoraitė

Mylima sesuo atsiskyrė 
musų palikdama mus nul 
dusiais ir pilnus širdgel 
pėtnyČioje, gruodžio 30 
1926 m., 6:30 vai. vakaro, 
gyvenus ant šio svieto 42 i 
o šioj šalyje 30 melų. A. 
Barbora gimė Tanajų vi
Aužbikų kaimo, Raseinių ap. 
Dabar randasi prirengta į pa
skutinę kelionę, ariniuose 1930 
S. Union avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 4 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, • kur atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka-

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiajai paskutinį 
patarnavimą ir ,atsisveikinimų.

Liekame nuliūdę
Kroliui Kaži m ieras, AtUanas 

ir Mikolas Auksoriai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus

PADEKAVONĖ 
Monika Shimkienė, 

kuri mirė gruodžio 26 d., 1926 
metais ir palaidota tapo 
gruodžio 30 d., o dabar ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkavot , tiems, kurie su
teikė jai pfiskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vielą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų (arpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. 1)6- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Martinkui, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėkavojame grabo- 
riui Eudeikui, kurs savu ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į am- 
žinaslį, o mums palengvino 
perkęsti nuliutlimą ii’ rupesy 
čius, dėkavojame grabnečiams 
ir mergaitėms, kurios gėles 
nešė, muzikantams ir ponui 
Venskevičiui už gražios mu
zikos suteikimą ir pagalios • 
dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse ‘žmo
nėms, o tau musų mylima 
moteris ir motinėle sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdus
jShimkų šeimyna.

ĖRINGI ENEKAROLINA 
po tėvais Praninskaitė

Persiskyrė 
liu gruodžio 31 
ryto, 1926 m., 
metų amžiaus, 
koneso kaime 
vai., Panevėžio

su šiuo pašau
ti., 10:10 vai. 
sulaukus 51 

Gimus Niau- 
Naumiesčio 

apskr. Paliko
dideliame nuliudime savo my
limuosius ir mylinčius vyrą 
Vladislovą, sūnų Kazimierą ir 
/dukteris Oną ir Stanislavą 
(abi vedusios), žentus, seserį 
Oną ir fvogerį. Kūnas pašar
votas randasi 3157 S. Auburn 
avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 4 <|., <8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas

\ įsi a. a. Karolinos gimi
nės, drangai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau- 
ti laidotuvėse ir /suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Vyras, vaikai, sesuo 

ir švogeris
Laidotuvėse patarnauja gra

borius St. Mažeika, telefonas 
Yards 1138.

ANTANAS OVERLINGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 31 dieną, 1926 r.’., su
laukęs 51 metų amžiaus; gimęs 
Tauragės apskričio, Šilalės pa
rapijos, Žvilių kaimo, paliko di
deliame nuliudime pusbrolį Vin
centą Šidlauskj, Lietuvoj 2 duk
teris: Stanislavą ir Agniešką ir
2 suriu: Stanislovą ir Feliksų ir
3 seseris. Amerikoj išgyveno 15 
metų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi pas graborių S. P. Mažei
ką, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks- Utarninke, 
Sausio 4 dieną, 7 valandą ryto 
iš graboriaus koplyčios į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir ^pažįstami dalyvau
ki! laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Beaukite
VIRALU ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė S AKIŲ SPECIALISTASLIET
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
Smas su elektra, parodančia ma

lusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedėlfoj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Valandos;
Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki 1U. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 
REZIDENCIJAI

2226 Marškai] Blvtl 
TELEFONAS CRAWFORD 148« 

TELEFONAS CANAL *464

ANTANAS MAROZAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu sausio 1 d., 9:3(1 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 49 m. am
žiaus. Gimęs Ramigalos vai., 
Panevėžio apskr. Amerikoj 
išgyvenęs 18 metų. Paliko di
deliame nuliudime savo my
limuosius ir mylinčius Ame
rikoj seserį Teklę, švogerį 
Joną Mieiuną, švogerius Vait
kus ir gimines, Lietuvoj mo
terį Barborą, du sunu ir dvi 
dukteris. Kūnas pašarvotas 
randasi 8825 Sanginavv avė., 
So. Chicago, UI.

Lanlotuvės įvyks seredoj, 
sausio 5 d., 8 vai. ryto iŠ na
mų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a.’ a. Antano Marozo 
giminės, draugai ir pažįsta
mų esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paškutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Sesuo, švogeris 

. ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius • Eudeikis, telefonas 
Yards 1711.

J. F. R ADŽIUS
Pigiaasiaa Lietavis 

Graburiaa Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stča.

OFISAS: 
668 W. 18th SL 
TeL Canal 0174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 31 dieną, 1 valandą 
naktį, 1926 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Ukmergės apskričio, lai
duok ių, parapija, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Barbborą, po tėvais Dvylaitę, 3 
sūnūs: Pranciškų, Stanislovą ir 
Vladislovą, broli Augustą ir gi
mines, o I.ietuvoj du broliu: 
Pranciškų ir Joną ir 2 seseris 
Marijoną ir Oną. Kūnas pašar
votas, randasi Eudeikio koply
čioj. 3201 So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny, 
Sausio 3 dieną, 1927, 2 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. y

Visi A A. Ignaco Gricio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Nūnai, Brolis 
ir Giminės

Phone Boulevard 62f3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

TIKAS
Apsaugoja

lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

+ liiafcni

Pilės” Prašalinamos 
Be Operacijos

Visai be skausmo ir be trukdymo 
laiko. Nereikės mokėti kol nebūsit 
užganėdintas pasekmėmis.

Don Cabot McGowan, M.D
1517 Kimball Hali Bidg.

(’hieago

Lengvina skausmą 
Nlękas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bongue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Prancūziškas

BAUME DENGUS 
(ANALOLSiaUE )

/ei nori išmokti 
gerai rašyti - 
nusipirk typevvriterį.



NAUJIENOS, Chicago, TU.

Lietuvių Rateliuose
Roseland

Prakalbos apie Lietuvą

Trečiadienj, gruodžio 29 d., 
Strumilo svetainėje įvyko dide
lės prakalbos. Didelėm pavadi
nau todėl, kad pirmą kartą 
tiek daug publikos susirinko. 
Publiką sutraukė labai žingei
dus klausimas, nes gruodžio, 17 
d., Lietuvoje įvyko pervartas. 
Visiems norėjosi sužinoti, kas 
tie žmonės, kurie isdryso vi
suomenės išrinktą valdžią nu-, 
versti ir sauvališku, banditiš
ku bud u pasigrobti valdžią ir 
neteisėtai paimti Lietuvos vai
rą į savo rankas. Svarbiausia 
buvo, kad šiuos dalykus aiški
no P. Grigaitis, Naujienų re
daktorius, kas ir sutraukė tą 
žingeidaujančią minią. Prakal
bas surengė vietinė lietuvių so
cialistų 137 kuopa.

P, Grigaitis perstatė visą 
nuotikį pervarto Lietuvoje. Jis 
nurodė, kad šie žmonės —Sme
tona, Voldemaras ir kiti jokiu 
budu per balsavimus neatsiekė 
savo tikslo. Juos žmonės žino
jo, kad jie yra dvarponių rei
kalų gynėjai, tad už juos ne- 
balsKW. Jie tad banditišku bu- 
tlii, k loi'iUii 1 ųi netikė
tai užpuolė su ginklais ir su
areštavę ministerius patys sa
ve pasiskelbė valdžia. Įrody
mai buvo aiškus, kad jie nėra 
pateisinami. Smetoniniai šėlsta, 
o nekalti yra varginami ii 
šaudomi.

Kalbėtojas pasiūlė priimti 
sekamą protesto rezoliuciją, 
kurią susirinkimas vienbalsiui 
priėmė:

Protesto Rezoliucija

“Kadangi šių metų gruodžio 
17 d., besirengiant Lietuvos j 
visuomenei pagerbti Lietuvos! 
preziedntą Kazį Grinių dėl jo 
60-tą gimimo sukaktuvių, gin-1 
k luotą klerikaliniu fašistu iri 
karininkų gauja nakties metu 
užpuolė prezidentą, ministerius' 
ir Seimą ir smurtu nuvertė' 
teisėtą Lietuvos valdžią:

“Kadangi tie krikščionių de
mokratų ir tautininkų sukurs
tyti smurtininkai suėmė šimtus 
darbininkų vadų, uždarė laik
raščius, sutrempė darbininkų 
organizacijas, pasigrobė jų iž
dus ir pasiskelbė save esant 
“nauja Lietuvos valdžia“;

“Kadangi jie įvedė krašte 
karinę diktatūrą ir žada pakei
sti respublikos ♦ konstituciją 
taip, kad jie galėtų valdyt 
kraštą prieš žmonių valią;

“Kadangi Kauno diktatorių

nėms, spaudai ir darbininkų or
ganizacijoms ir alsteigta kon
stitucinė tvarka Lietuvoje. Kol 
šitie reikalavimai nebus Iš
pildyti, Amerikos lietuviai ne
duos jokios paramos Lietuvos 
valdžiai!“

Buvo renkamos ir aukos Lie
tuvos darbininkų kovai už sa
vo teises. Surinkta $30.50.

Antru atvejų d. Grigaitis 
kalbėjo apie bendrą frontą. 
Čia sukruto musų bolševikėliai 
ir pradėjo trinti iš džiaugsmo 
rankas, kad bus ir jiems pro
ga kuo nors atsižymėti. Vienas 
jaunas su akiniais vyrukas iš
sitraukė paišelį ir vis rašė ant 
seno voko (koncerto). Kalbėto
jas aiškino Lietuvos socialde
mokratų principus ir jų darbus 
seime. Pažymėjo, kad bolševi
kai Rusijoj, kaip smetoniniai, 
šaudė socialdemokratų vadus, 
o musų bolševikai sakė bravo... 
Dabar, kai smetoniniai užgrie
bė Lietuvos valdžią ir šaudo 
bolševikus Kaune, tai jie nori 
eiti į bendrą frontą, kad tik 
jiems padėti. Socialistai ir be 
jų protestuoja. Jie nori, kad 
Lietuvoje nebūtų šaudomi žmo
nės ir griaunama demokratija. 
Sėdintis ir rašantis bolševikėlis 
susinervavo, kad net ėmė jo 
rankos drebėti. Jis ėmė rėkt, 
žmonės juokiasi iš jo, o arti 
sėdintis žmogus jam pasakė: 
“Tu. Petroni, buk komunistas. 
L>et nebūk gyvulis!” I’jislSpS

nabagas savo paišeli ir laiške 
i voką ir nurimo. Moteris, kuri 
vis bambėjo, pradėjo rėkti, nes 
jai buvo perdaug gaila bolševi
kų. Neminėsiu šių brangių ir 
teisingų kalbėtojaus žodžių, ti- 

! kiuos, kad jis vėl kurioje mies
to dalyje pakartos. Tegul kiek
vienas persitikrina, ar gali kas 
nors eiti su bolševikais į bend
ra frontą. •» »

Pavadintas Petroniu uždavė 
| keletą klausimų ir net pateisi
mo savo kolegas Lietuvoje. Jam 
buvo gražiai atsakyta ir, ma
tyt. sutiko, kad nutilo ir dau
giau neklausinėjo.

Buvo užklausta publikos, ar 
ji sutinka, kad butų telegramų 
pasiųsta Lietuvon protesto re
zoliucija. Rezoliucija smelkia 
už ginkluotą nuvertimą žmonių 
išrinktos valdžios, areštavimą 
žudymą žmonių, draskymą or
ganizacijų, užgriebimą jų tur
to, uždarymą laikraščių, lais
vės suvaržymą ir tt. Griežtas 
reikalavimas paliuosuoti visus 
suareštuotuosius, sugrąžinti se
nąją valdžią ir t. p.

Visi pakėlė rankas ir tą pa
tį vakarą išleista telegrama, 
panaši protesto rezoliucijai. 
Susirinkimas gražiai užsibaigė 
ir išsiskirstė. — Reporteris.

Art Vanagaitis — 
“George Dandin”

Kaune, art. A. Vanagaitis 
turėjo didelį pasisekimą kaipo 
artistas komikas. Tam žmogų’ 
užteko pasirodyti scenoje, kaip 
teatras gardžiai nusikvatoda
vo. Tą patį jis padaro ir Chi- 
cagoj. Mes jį pamatysime kla
sinei komedijoj “George Dan
din”. Pernai matę “Potašo ro
lėj džiaugėmės jo vaidinimu, 
džiaugsimės ir šįmet “George 
Dandin”.

Gerus artistus veria pamaty
ti. Mes garbiname amerikie
čius, o nežinome, kad savo tar
pe irgi neblogų turime. —M.

Teatras ir mes
-Baso A. Vanagaitis

Pagnaibius šį sezoną

Chicagos lietuvių visuomenė 
šiais metais Iorėjo progos ma
tyti gražių vaidinimų ir kon
certų. Susispietęs būrys vaidi
lų apie “Birutę'* sugebėjo tin
kamai paruošti keletą vaidini
mu. “Birutė” kartu su savo 
Dramos Skyrium šiais metais 
paruošė keturis stambesnius 
vaidinimus. T-rijų mėnesių lai- 
kotarpy nėra ko daugiau no
rėti. Be to gastroliavo Kenosha, 
Racine ir Ciceroj, taip pat vai
dino ant 18-tos Dievo Apvaiz
dos parap. svetainėj, Meldažio 
(West Side) ir Waukegane.

Pradžia šio sezono <ana sek-- 
minga, su dešimt vaidinimų. 
Kaip kam atrodo, kad ta orga
nizacija nieko neveikianti, bet 
tikrenybėje visai kitaip. “Bi
rutė”, i n corpore, dirba išsi
juosus. Nėra vakaro kada bi- 
rutieciai butų liuosi? Kartais ir 
šventadienius neaplenkia su re
peticijoms.

Kaip įvertina chicagiečiai?
Negalima skųstis, bet apgai

lestauti reikia tų, kupie savo 
nesilankymais į “Birulės“ vai
dinimus- numuša ūpą tų, kurie 
daugiausiai tai organizacijai 
padeda dirbti. Kada paruošia
ma veikalas, jam dedama labai 
daug pastangų. Musų repetici
jos prilygsta maž-daug profe
sionalių teatrų repeticijoms ir 
veikalai ruošiama su atsidavi
mu. Toks birutiečių pasiauko
jimas privalėtų būti daugiau 
įvertinamas cliicagiečių. Jeigu 
mes pašvenčiam kelias suvai
tos repeticijoms, kol galutinai 
surišam veikalą, tai tą veika
lą reikėtų kartoti kelioliką kar
tų.

Esant kelioms dešimtims

dalinai tomis dekoracijomis, 
kokiii’s ten buvo. Bežisorius ne
galėjo imti atsakomybės už fi
nansus, nes “Birutė” netur tam 
lėšų. Tas suprantama kiekvie
nam, bet nesuprantama mums 
toki nekultūringi išsireiškimai 
kultūringoj Chicagos lietuvių 
kolonijoj. A laidavusiems žmo
nėms tam darbui nupuola ūpas 
ir nesinori ne tik (jirbti, liet 
ir gyventi tokiose aplinkybėse.

Kur musų veikėjai? Ką jie 
veikia? Gi ve ką! Politikuoja, 
diskusuoja, ginčijasi dėl ko Lie
tuvoj tokia valdžia, o ne kito
kia. Praleidžia laiką tuščioms 
kalboms “gelbėti Lietuvą”, tuo 
tarpu kaip Lietuva su ameri
kiečiais lietuviais visai nesi
skaito. Juk pamaskatavus sma- 
genyną, rodos, aišku, kad 
mums čia, Amerikoj,* reikėtų 
kitą Lietuvą sukurti. Todėl 
jeigu gerbiam save, savo kilmę, 
tautą, neaikvokime bereikalin
gai energijos. Lietuva gyvena 
savo gyvenimu ir mes jai nega
lime nurodyti kelių, nes per
toji atsilikom nuo jos kultūri
nio bei politinio gyvenimo. Pa
dėję į šalį Lietuvos reikalus, 
stengkimės savo naminius rei
kalus sutvarkyti.

los mintys jau senai mano 
žadinamos, bet kai kurie ran
ka numoja. Vis dar musų ame
rikiečiui norisi, kad Lietuvoj 
butų viskas tvarkoma stilių jo 
noro. Iš to seka ir apsileidimas 
savo reikalais. Juk teatras tai 
vienintelė vieta, kur galima 
susitikti, pasikalbėti, aptarti 
savo kasdieninius reikalus. Sce
na gali visiems patarnauti, jei 
tik į ją bus kreipiama ypatin
ga domė.

Paliksiu ta kitam kartui. Da- 
>ar eikime į naują metyną.

“žorž Danden”
Su naujų metų atidarymu, 

atsidaro naujas vaidinimas. 5 d. 
sausio C. S. P.,S. svetainėj art. 
S. L. Pilka atsisveikinimui ruo
šia vaidinimą. Įdomu kaip pra
sidės šių metų vaidinimai: su 
šimtais, ar su tūkstančiais lan
kytojų? Gal būt su desėtkais?

Iš tikrųjų butų “fonių”, jei
gu tiek tūkstančių chicagiečių 
nedeleguotų keleto šimtų žiūrė
tojų. Bet reikia tikėt, kad link
sma, klasinė Moljero komedi
ja su gražiais kostiumais su
įdomins chicagiečius ir jie 
ateis pasižiūrėti ir tuomi atsi
sveikins su art. S. L. Pilka, ku
ris tiekia mums jau ketvirtą 
veikalą.

Prie “žorž Danden” (George 
Dandin) bus priedas iš penkto 
akto “Klasta ir Meilė”, F. Ši
lerio. Labai gražus dramatinis 
vaidinimas.

Mudu su Pilka abiejuos vėl

inau Teatrą” arba kitur, pasi
žiūrėti vaidinimų su šių laikų 
scenos įtaisymais. Reikia musų 
žmonelius išvežti ir parodyti 
jiems tikrų teatrą. Gana tų 
beizmontų!

Mes gi, aktoriai, turėtume 
progos įsivaidinti. Dabar, vos 
spėjam generalę repeticiją pa
daryti ir vėl lauk. Tai pagal
vokime!- Yra galimybė, tik rei
kia noro.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA 2MCGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AtHHkym«n: $100.00 ant nyk jr 
$0.00 | metus nėr viaą 

UkunJ gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas rentas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen 
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitą.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtą jums jei padė
tu mat juos j banką ar spulką?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 —■ pamislyk kiek jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 metų? *

Ateik ir pasitark su sekretorių 
anie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPJgLKA.
1739 So. Hilited «t.

Roseland. — Sausio 3 d., 7:30 va
kare K. Strumilo svetainėj, 158 E. 
107 St., kampas Indiana avė. įvyks 
Lietuvių Darbininkų Namo Bend
rovės šėrininkų metinis susirinki
mas. šiame susirinkime bus išduo
tas metinis raportas. Taipgi bus 
svarstoma svarbus reikalai. Todėl 
visi šėrininkai ir Šėrininkės atsi
lankykite paskirtu laiku.

. J. Tamašauskas, sekr.

Bridgeport. — Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus mėnesinis ir metinis 
susirinkimas įvyks antradieny, sau
sio 4 d., 1927 m., 7:30 vai. vak., 
Lietuviu Auditorijos salėj, 3133 So. 
Halsted st. Visi nariai esate kvie
čiami pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti.

A. Bugailiškis, rašt.

Roseland. — Sausio 4 d., 7:30 v. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliubo 
metinis susirinkimas, šiame susirin
kime bus metinis raportas ir svar
stoma svarbus reikalai. Todėl visi 
kliubo nariai atsilankykite paskir
tu laiku. Kurie neatsilankysite, bu
sit, nubausti vienu doleriu.

J. Tamašauskas, sek.

Cicero. — Lietuvių Namų Savi
ninkų Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks seredoj, sausio 5 d., 7:30 v. 
vakare, W. Lukšto svet., 1500 So. 
49 avė. Todėl malonėkite visi kliu- 
biečiai dalyvauti ir kaimynus atsi
vesti dėl prirašymo. Taipgi šian
die, sausio 3 d., kas galit, nueikit 
į miestelio valdininkų susirinkimą 
į Tovvn Hali, kur bus svarstoma ir 
apie musų kolonijų, apie senų ge
ležų kiemų prie IK avė. Susirinki
mas atsidarys 8 v. vak.

Raštininkas.

Pirmadienis, Sausis‘3, 1927
'l.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS vienam vaikinui 

karštu Vandeniu šildomas, elektra, 
maudynės ir vienam karui garažas. 
6551 So. Talman Avė. Hemlock 3740.

SI’ rakandais kambarys tin
kamas vienam arba dviem vy
ram. Yra karštas vanduo, ge
ra transportacija, netoli nuo 
teatro. Lafayette *9567 arba 
4359 S. Whipple st., 2nd H.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ... 1. f

PAIEŠKAI! daržininko, katras 
Imi visokių medžių ėėpus parduo
ti ar sėklas; greitai atsišaukti kad 
ir agentas lietuvis pardavėjas 

V. CHAPS, 
9907 So. Stale SI.
CHICAGO, ILL.

_ _  MOKYKLOS
DVI LIETUVAITESI.

Mokina visokius Šoklus. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir»va- 
karais nuo 7 iki 9. Nedėklieniaia nud 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

PARDAVIMUI
SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 

kailinių kautų, seal (rimuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL EUR SHOP
8 E. Randolph st.. Room 408 .

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė; didelis barge- 
na's. 2435 S. Leavitt st.

i ... —•.

NAMAI-ŽEME
SOUTH SIDE

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

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

‘ 2505 W, 63 St.

MOETGECIAI-PASKOLŪS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Pirmi Morgičiai

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

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

Ar Jus Norite 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madiium Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
,—■,1.1 -- ------------------------------------------

Tel: Yarda 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Ciceroa Krautuvė. 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—870C

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

“teismas” jau pasmerkė ketu-1 
rius žmones mirties bausmei ir 
už keleto minutų po nuospren-, 
džio paskelbimo jie tapo su
šaudyti, — tai

“Tebūnie nutarta, kad šis 
Roselando lietuvių susirinki-, 
mas C. Strumilo svetainėje, ke-' 
lią griežčiausią protestą prieš 
“krikščioniškus’’ ir “tautiškus“ 
fašistus ir jų begėdišką smur
tą; ir taip pat

“Tebūnie nutarta, kad šis 
masinis susirinkimas pareiškia, 
jogei Smetona, Voldemaras ir 
jų sėbrai yra ne,Lietuvos tei
sėta valdžia, bet besažiniški 
uzurpatoriai, sulaužę savo prie
saiką ir sumynę krašto įstaty
mus; ir taip pat

“Tebūnie nutarta, kad šis su
sirinkimas didžiai (piktinasi 
mirties nuosprendžiai./ ir žmo
nių galabijimais, kuriuos atlie
ka klerikališkai-tautiški dikta
toriai Kaune; ir, pagaliau

“Tebūnie nutaria, jogei šis 
susirinkimas reikalauja, kad 
tuojau butų sugrąžinta laisvė 
nekaltai suareštuotiems žmo-

7 eatras- 
Muzika

SIUSKIT PEK

GRĮŽTA SCENON

Adelė Zavestaitė

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To pra$o Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

viena iš žymiausių artisčių-my- 
lėtojų, buvo ilgoką laiką pasi
traukusi iš scenos, bet dabar 
vėl grįžta jon ir po kelių metų 
pei traukos pirmą karią pasi
rodys gražioj Moljero komedi
joj “George Dandin”, sausio 5 
dieną, C. S. P. S. svetainėj.

tūkstančių lietuvių Ghicagoj, 
veikalas turėtų būti kartoja
mas keliasdešimt kartų, bet 
kasžin kodėl taip nėra? Teatro 
lankymas neprigijo musų tar
pe. Kaip sau norite, o teatrą 
lankančios publikos atsiras ne
mažiau 10,000. Kur ji?

Į tą klausimą lyg gėda atsa
kyti. Užteks prisiminus “Sur- 
prise Party” ir “Munšainuką 
padarysiu, durnių kešenes va
lysiu”... Taip yra. Vieni sųr- 
praizuoja, o kiti munšainą ver
da.

Ruošiant “Aušros Sūnus“, 
planavom kad tą veikalą rei
kės kartoti kelioliką kartų ir 
todėl užsakėm Kaune kostiu
mus ( gaila, kad tik dabar juos 
tupturėjo), kad nereikėtų daug 
pinigų b? reikalo išmesti. Ir 
ką gi? Į “Aušros Simus” atsi- 
’anko nepilnai 500 žmonių! Jus 
manot tikos tam Lietuvoj? Nie
kados. Ar tai galimas dalykas, 
kad iš tiek tūkstančių lietuvių 
vos keli šimtai atėjo to gražaus 
veikalo pasižiūrėti!

J'iek to. Ih’aėjo vaidinimas, 
bet musų lietuviški patriotai 
nei per pusę lupų neprasižiojo 
kad reikėtų tą veikalą pakar
toti. žinoma, kai kurie, liko su
žavėti, o kiti tai pasityčiojo 
iš... “afrikoniškų dekoracijų”.

Jokios pašaipos labai atsilie
pė ant musų vaidilų ii’ rengė
jų. Visų pirma veikalas buvo 
statomas šių laikų — moder
niškam teatre ir teko naudotis

kaluos vaidinome Kaune ir tie 
veikalai turėjo pasisekimo. Kas
žin ar jie turės tą patį čia, Chi
cago j? Gal taip, kaip “Aušros 
Sūnus”?

Repertuaras
“Birutes” vaidinimų repertua
ras jau gana turtingas. Jeigu 
pavyktų ari. 8. L. Pilką užlai
kyti Clucagoj, tai per porą me
tų mes turėtume gražių vaidi
nimų, no tik originalių, bet ir 
klasinių. Dabar mes turime se
kančius veikalus: “Potašas ir 
Perlamutras”, “Aušros Sūnus”, 
‘Žemės Bojus”, “Gegužės Ka
ralaitė” (muzikalis), “George 
Dandin” (ruošiamas) ir pasku
tiniai veiksmai: “Klasta ir Mei- 
’ė” ir “Kęstutis”.' O kiek dai
nų! Per porą metų chicagiečiai 
įsigijo daug gražių veikalų, 
šiais metais gal pasiseks pas
tatyti “Pinigėliai” ir naują
lietuvišką veikalą “Patriotai”.

Tuos visus veikalus matė 
jai keli šimtai žmonių. Kiti gi 
visai nematė. Kad tuos veika
us verta visiems matyti, nėra 
abejonės. Reikia tik musų in
teligentijai ir biznieriams pa
sirūpinti tuo dalyku. Sumetę 
po keletą dolerių galėtų pasam
dyti mums teatrą, o mes pa
pigintomis kainomis galėtume 
vaidinti darbo žmonėms, kurie 
neturi progos ir galimybės pa
matyti gerus vaidinimus. Ir 
musų darbo žmogus gali nuva
žiuoti šventadieny į tokį MGood-

franešimas Brighton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
auielinkės lietuvius “Naujienoms“ 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie' 
norite gauti “Naujienas“ kasdie ryt
mečiai.: per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

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

specialuinas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
Anglų kalbos pamokos vyrams 

ir moterims

Raymond Chapel, 816 W. 31 gt., 
nuo Halsted gat., pusė bloko į va
karus. Painokos būna du vakaru j 
savaite — antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 7.30 iki 9 vai. vak. 
Painokos yra nemokamos. Mokina
ma: anglų kalbos, skaitymo ir ra
šymo. Vyrai ir moterys, kurie no
ri pramokti anglų kalbą kviečiami 
lankyti tas painokas.

G. Tamošiūnas.-

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAU moters ar merginos 

apsivertimui, nesenesnės 40 metų ir 
turinčios nedaugiau kaip 2 vaiku. 
Nepaisau jos turto, nes aš uždir
bu gerai ir galiu užlaikyti Šeimy
ną. Man vis viena kokio ji tikėji
mo ar visai be tikėjimo.

Atsikreipkite laišku 
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted st.
Box 854

JIESKO KAMBAHiįF"
REIKALINGI 2 ruimai prie 

mažos šeimynos, su valgiu, dėl 
2 vyrų.

Praneškit į Aušros Knygyną. 
3210 S. Halsted st.

Box 95

PARDAVIMUI pirmi ir 
antri morgičiai, nuo $500.00 
ir augščiau, nešanti nuo 6C< 
iki 8% j metus. Tai yra sau
giausias investavimas pini
gų, kurie visada bus saugus. 
Taipgi ir padarome pasko
las ant pirmo, antro ir tre
čio morgičio.

J. SINKUS and CO. ! 
6959 So. Halsted St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniaiisis iš lietuvių, kur duoda 

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

2522 So. Halsted St., Chicago
Phonę Victory 7452

MOKYKLOS |
Rudeninis Terminas

Drafting, Designing ir Dress- 
making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas- Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rlišyk arba telefonuok i 
dėl smulkmenų. |
Valentine Dressmaking i 

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Didžiausios Vertes Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugel; metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainps tiktai.
Gražus mohair iš- CQQ KH 
margintas setas

Gražus Jacųuard $82.50
Ir daugelis kitų gerų bargenų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street


