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Kaip smurtininkai įsteigė 
savo diktatūrą.Lietuvoj

Vakar Naujienos gavo iŠ) 
Kauno valdžios laikraščio “Lie
tuvos” gruodžio 18 ir 20 dd. 
numerius, išleistus jau po įvy
kinto perverto. Gruodžio 17 
dienos numeris nebeatėjo. Ta- 
sis mat buvo dar senosios re
dakcijos spaudai priruoštas, o 
todėl, matyt, buvo sunaikintas 
ar konfiskuotas, kaip kad buvo 
konfiskuoti ir patrempti visi 
kiti demokratiniai laikraščiai 
Lietuvoj, kai tik klerikalų-tau- 
tininkų smurtininkai, naktį iš 
gruodžio 16 į 17 ginkluota jėga 
nuvertę valstiečių liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžią, įs
teigė fašistų diktatūrą.

Gautieji jau smurtininkų su
darytos redakcijos “Lietuvos” 
numeriai paskelbia “naujos vy
riausybės sudarymo aktus’’

5. švietimo Ministerį D-rą 
Leoną Bistrą, Lietuvos Seimo 
atstovą, •

6. žemės Ūkio Ministerį ag
ronomą Joną Aleksą, Lietuvos 
Seimo atstovą,

7. Susisiekimo Ministerį in
žinierių .Juozą Jankevičių,

8. Teisingumo Ministerį teisi
ninką Stasį šilingą.

(pas.) Grinius, 
Respublikos Prezidentas,

(pas.) Prof. A. Voldemaras, 
Ministeris Pirmininkas.
Gerbiamasis
Pasirėmęs Lietuvos Valsty

bės Konstitucija (48§) ir Val
stybės Kontrolės įstatymu 
(§ 47) paskiria D-rą Antaną 
Milčių Lietuvos Seimo atstovą 
Valstybės Kontrolierium.

Kaunas, 1926 m. gruodžio

I Iš Seimo garbės sargybos ly
dimas R. Prezidentas vyksta j 
Prezidento rumus. Susirinku
si minia Prezidentui kelia ova
cijų.

IlI-sios sesijos 1-sis posėdis 
pradedamas 3 v. 30 m. Darbų 
tvarkoj prezidiumo rinkimai. 
Posėdyje dalyvauja 37 atstovai, 
jų tarpe p. p. dr. Staugaitis 
(vi.) ir Toliušis (vi.).

Naujo prezidiumo sudėtis:
Pirmininkas p. A. Stulgins

kis (paduota 83 korč.; 30 už p. 
Stulginskį ir 3 tuščios).

I Vice-pirmininkas p. M 
Krupavičius (paduota 33 korč.; 
28 už p. Krupavičių ir 5 tuš
čios)

U Vive-pirmininkas p. K. 
Ambrozaitis (paduota 32 kalč.; 
28 už p. Ambrozaitį ir 4 tušė.).

I Sekretorius p. J. Masiliū
nas (paduota 36 korč.; , 29 už 
p. Masiliūną, 4 už p. Kinderį ir 
3 tušč.).

II Sekretorius p. P. Jočys 
(paduota 31 korč.; 16 už.p. Jo
cį, 9 už p. Ladygienę, 1 už p. 
Milbrecht ir 5 tušč*).

Posėdis baigiamas. Kitas

| Pacific and Atlantic Photo I
Edvvard Payson, 88 metui amžiaus senelis, buvęs ėjimo čem

pionas. čeverykai, kuriuos jis laiko savo rankose, yra jo darbo. Jis 
žada juos padovanoti prezidentui Coolidge.

Liberalų ir konservatorių 
skerdynės Nikaraguoj

. MANAGUA, Nikaragun, sau
sio 3. — Paskiausi pranešimai 
sako, kad įvykusi praeitą sa
vaitę trijų dienų kova ties Las 
Perlas tarp Diazo konservato
rių valdžios jėgų ir Šacasos li
beralų jėgų buvus taip kruvina, 
kokios šiame pilietiniame kare 
Nikaraguoj dar nėra buvę.

Iš 1,800 liberalų vienoj pusėj 
ir 1,300 konservatorių antroj, 
302 kareiviai buvę užmušti ir 
150 sužalotų. Užmuštųjų palai
dojimu iki šiol dar nepasirū
pinta.
Liberalai sumušė konservato

rių jėgas
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 3. — Nikaraguos liberalų 
valdžios užsienio ministeris Es- 
pinosa pranešė Pedro Zapedai, 
liberalų agentui Meksikos Mies
te, kad liberalų kariuomenė 
sumušė ties Telica konservato
riaus Diazo jėgas. Liberalams

Brity unijos skelbia karą 
komunistams

LONDONAS, sausio 3. — 
Daily Express žiniomis, įtakin- 
giausieji Anglijos darbo parti
jos vadai nutarę pradėti atvirų 
ir griežtą kovą prieš komunis
tus darbo unijose.

Nutarimas paskelbti l<arą 
komunistams buvęs padarytas 
dėl to, kad bolševikų mažuma 
pradėjus atkaklią kampaniją 
prieš darbo unijų vadus, kurie 
nieko nenori turėt bendra su 
maskviškiu komunizmu.

Kampanija prieš komunistus 
busianti pradėta tuojau po dar
bo unijų vykdomųjų komitetų 
konferencijos, kuri įvyks sausio 
20 ir 21 dienomis.

Nugriuvęs nuo kalno snie
gas užmušė 8 asmenis
INSBRUKAS, Austrija, sau

sio 3. — Albergo kalnuose va-
(gruodžio 17 d.) ir protokolą 
“nepaprasto Seimo posėdžio”, 
kuriame buvo “išrinktas” — 
vieniems klerikalams tedaly
vaujant —naujas “Seimo prezi
diumas” ir naujas “respubli- 
kor prezidentas” Smetona.

Vyriausybės sudarymo aktai

mėn. 17 d.
(pasirašė) Grinius, 
Respublikos Prezidentas.
(pasirašė) Prof. A. Voldema

ras, Ministeris Pirmininkas.

epaprastas Seimo posėdis.

Vakar, gruodžio mėn.
12 vai. į Seimą renkasi 
atstovai. Publikos kėdės 

Ponui Respublikos Preziden-I Visi laukia atvykstant
tui. Pirmininko d-ro J. Saugaičio

Pasirėmęs Lietuvos V,aisty- Jį3 atvyksta tik 2 vai.
bės Konstitucijos § 47 ir Mi- ■ Posėdy dalyvauja’ 42 atsto- 
nisterių Kabineto nutarimu iš vai, visas dešinysis blokas, ii 
šių 1926 m. gruodžio m. 17 d. kai kurie mažumų atstovai. Iš 
šiuo turiu aukštosgarbės pri- kairiojo bloko be d-ru Staugai- 
statyti lamstai mano Ministe- įįo nėra nė vieno atstovo.
rių Kabineto atsistatydinimą. •[

Kaunas,
1926 m. gruodžio mėn. 17 d. 101prof
vai. 15 m i n. vakarą,

Seimo 
pilnos. 
Seime

Ministeriu kabineto ložėse 
sėdi ministeris pirmininkas 

Voldemaras, teisingu
mo ministeris p. šilingas, kraš- 

M. $leževiČius Min. Pirminiu- to apsaugos ministeris p. Mer
kys, kariuomenės 
Žukauskas.

Diplomatų ložėse 
jos pasiuntinys p. 
tijos pasiuntinys p. Oidermann.

^vokiečių pasiuntinybės patarė
jas p. Freund, norvegų garbės 
konsulas p. Yčas, švedų konsu
las, latvių pasiuntinybei sek
retorius, rusų pasiuntinybei an
trasis sekretorius ir kt.; 
diplomatų ložose sėdi p. 
dzikauskas ir Šaulys.

Publikos visos vietos 
tos. Pilna stačių.

Sekretoriaujant atst. 
riui pirmininkas atidaro 
ir perskaito R. Prezidento dr. 
Griniaus atsistatydinimo 
tą. Po to pareiškia, 
pats prašo rinkti naują 
pirmininką.

Statomi kandidatai: 
Stulginskis, 
Starkus; šie du atsisako. 
Stulginskį paduodamos 33 kor
čiukės ir 8 tuščios. Naujas Sei
mo Pirmininkas buv. R. Prezi
dentas p. ‘ Stulginskis užima 
pirmininko vietą ir prašo rink
ti Respublikos Prezidentą.

Respublikos Prezidentu 38 
balsais ( 2 korčiukės tuščios ir 
2 susilaikė) išrenkamas p. An
tanas Smetona. Salėje kyla ga-

Dalyvavo posėdyje:
V. Požėla vidaus Reikalų 

Ministeris,
P. Leit. J. Papečkys Krašto 

Apsaugos Ministeris,
V. Čepinskis švietimo Min.
Dr. J. Krikščiūnas žem. Ūkio 

Ministeris,
M. Šleževičius.

Ministeriu Kabineto atsista
tydinimą priimu.

1926-XII-17 d.
Grinius R. Prezidentas.

Valsty-

II.
Ponui profesoriui Augusti

nui Voldemarui
Gerbiamasis
Pasirėmęs Lietuvos

bės Konstitucijos § 47 kviečiu 
Tamstą būti Ministeriu Pirmi
ninku ir pavedu Tamstai su
daryti Ministeriu Kabinetą.

(pąs.) Grinius Resp.
dentas.

(pas.) M. Šleževičius
Pirmininkas.

Prezi-

M i n.

vadas gen.

sėdi Latvi-
Balodis, Es-

be jų

užim-

Kinde- 
posėdį

iaš- 
kad ir 
Seimo

P.
Krupavičius

P.
ir

Už

saukiamas atskirais 
mais. — B.

pakvieti-

Dr. Gri-

Kieno užmačia alkoholis Del ko Nikaraguoj keliama
I J1’ x / ■■

pateko nemaža ' sumušto priešo 
karo medžiagų.

A. Smetona priima iš 
niaus prezidentūrą

R. Prezidentas p. Smetona, 
lydimas ministerio pirmininko, 
krašto apsaugos ministerio ir 
teisingumo ministerio; iš Sei
mo atvyko i Prezidento rūmus. 
Čia jį sutiko buv. R. Preziden
tas Dr. Grinius ir pasveikinęs 
perdavė jam valstybės vairą. 
R. Prezidentas, atsakęs i Dr. 
Griniaus sveikinimą, ministeriu 
lydimas, išvyko i generalinį 
štabą. •» 1 • * •

buvo nuodijamas revoliucija
Mellon turės pasiaiškinti, kas 

leido iždo departamentui 
nuodyti žmones

J. V. senatas turi žinių, 
neramumų priežastis esanti 
Amerikos kapitalistų prago- 
bimas

kad
Jauty Sąjunga planuoja 
šiemet tris tarptautines 

z konferencijas
\VASHINGTONAS, sausio 3.

—- Senatorius Edvvards (dem., 
N. J.) ^pateikė rezoliuciją, kad 
iždo sekretorius Mellon suteik-' 

z • t • i
tų senatui pilnų informacijų, Įdančių, kad neramumų ir levo- j tautines konferencijas, 
ar Anti-Suloon Lyga arba jos Iii uci jos Nikaraguoj j ' v 
generalinis advokatas Wayne yra kai kurių New Yorko 
B. \Vheeler turėjo ką nors I Baltimorės finansinių įstaigų 
bendra su pramonei skiriamo Į pastangos kontroliuoti visuo- 
'alkoholio nuodijimu. menės tarnavimo įstaigas.

Dokumentai paroda, kad

\VASH1NGTONAS, sausio 3.
Senato užsienių reikalų ko-

GENEVA, Šveicarija, sausio 
Tautų Sąjunga planuoja

kar nugriuvęs nuo kalno snie
gas užbėrė dešimtį turistų, tarp 
kurių buvo penki anglai, dvi 
anglų moterys, du broliai vo
kiečiai ir turistų vadas tirolie
tis. Astuoni jų buvo sniegyno 
užmušti, o du atkasti dar gyvi, 
bet pavojingai sužaloti. Išlikę 
gyvi buvo viena moteriškė ir 
Marburgo universiteto profeso
rius Lehr.

alkoholio nuodijimu.
| Rezoliucijoj reikalaujama 
taipjau, kad p. Mellon pasinis- Jungtinių Valstijųliū.'oladja atšaukti J. V. kintų kieno autoritetu iždo 

MIOronriBnC departamentas reikalavo, kadlu ImdldgUUd pramonės alkoholis butų nuodi
jamas,, idant padarius jį netin
kama gerti.

l,žij Einant rezoliucija, iždo de
partamentas turi pristatyti se- 

inatui visus tuo dalyku esamus

Senatorius \Vheeler smerkia 
valstybės departamentą 
intervenciją Nikaraguoj

W ASHINGIONAS, sausio 3. duomenis, ypač visą korespon- 
Senatorius Wl}eeler (Mont., denciją, kurią iždo departa- 

dem.) šiandie įnešė rezoliuciją, I mentas vedė su Anti-Saloon 
kuria reikalaujama, kad Lyga arba su jos advokatu
tinių JValstijų laivyno kaieiviai \Vheeleriu ryšy su
ir karo laivai tuojau butų iš- alkoholio nuodijimu, 
traukti iš Nikaraguos.

Montanos senatorius 
kad Jungtinių Valstijų 
ginkluotų jėgų veiklumas Cen-! 
tralinės Amerikos i 
yra priešingas kaip Jųngt. Val
stijų taip ir Nikaraguos konsti
tucijoms.

Senatorius VVheeler 
kia,. kad amerikiečių 
ir turtas Nikaraguoj 
nebuvę ir dabar nesą 
ir savo rezoliucijoj 
smerkia valstybes 
mentą kaip už Diazo 
pripažinimą, taip ir už 
timą ginkbictų jėgų į 
guą.

s,ako’ 5 užmušti traukiniui už
karo , ..

gavus autą
respublikoj BRADFORD? Pa? sausio 3.— 

Netoli nuo čia Pennsylvanijos 
geležinkely pasažieriniam trau
kiniui užgavus automobilį buvo 

į užmušti penki juo važiavę as- 
. menys.

pareiš- 
gyvybės 
niekade i 
pavojuj, 

jis aštriai 
departa- 

• valdžios 
pasiun- 
Nikara-

Grįždami iš baliaus pri
gėrė 5 asmenys

Į misija gavo dokumentų, paro-’ šiemet laikyti tris dideles tarp- 
, kurios 

priežastis turėtų padėti pasaulio taikos 
reikalui. Gegužės 4 dieną turės 
susirinkti tautų ekonominė 
konferencija; liepos 4 dieną — 
nusiginklavimo konferencija, o 
rugsėjo mėnesio pabaigoj — 
konferencija pagalbai teikti nu- 
kentėjusiems dėl didelių nelai
miu kraštams.

Italija ir Jugoslavija taiko 
si de! Albanijos

valstybės 
ranka už 

piniguo-
departamentas ėjęs
rankos su Amerikos
čiais Nikaraguos politikoj, kol 

prezidentas Coolidge 
savo proklamaciją, 

reikalauja griežto ne-
paskelbęs 
kuria jis 
itralumo.

Minimi

MEKSIKOS BANDITAI PA
LEIDO DU AMERIKIEČIU

sau-

Nikara- 
(Diazo)

dokumentuoose Ame
rikos finansininkai yra: New 
Yorko J. ir W. Seligman and 
Co.; Baltimorės Brown Broth
ers Company, ir New Yorko J. 
G. White Company. Tie banki
ninkai esą paskoliję 
guos konservatorių
valdžiai apie $7,000,000, imda
mi už tai milžiniškus pelnus, 
komisijas, ir gaudami dar savo 
kontrolėn 51 nuoš. Nikaraguos 
Nacionalinio Banko ir geležin
kelių akcijų.

Senato komisija žada dalyką 
pamatingai ištirti.

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 8. — Du amerikiečiai, 
Wiley ir E. Connors, kurie 
eitą antradienį buvo meksikie
čių banditų suimti7 ir išsigaben
ti į kalnus, ir iš kurių jie rei
kalavo $5,000 išsipirkti, dabar 
tapo paleisti už $350 išsipirki
mo pinigų.

PARYŽJUS, sausio 3. — Ha- 
vas pranešimu, Belgrade įvykęs 
pasitarimas tarp Jugoslavijos 
užsienių ministerio Minko Peri- 
čo ir Italijos ministerio Jugo
slavijai, ir kad dėl to netrukus 
busianti padaryta tarp abiejų 
valstybių sutartis, kuria busią 
patenkinti Jugoslavijos priekai
štai dėl Italijos Albanijos su
tarties.

pra- PENKI ASMENS SUDEGĖ

Nuskėlė angliakasiams 
algą; streikas

HANOVER, Mass., sausio 
2. — šeštadienio naktį sudegė 
čia pigps darbininkų viešbutis. 
Penki asmenys žuvo ugny, 
daug kitų skaudžiai apdegė, o 
kai kurie pavojingai susižalo
jo šokdami pro langus laukan.

SUDEGĖ SPAUSTUVE

III.
Ponui Profesoriui

Augustinui Voldemarui
Ministeriu) Pirmininkui
Gerbiamasis,
Pasirėmęs Lietuvos Valsty

bės Konstitucija (§ 47) tvirti
nu Tamstos sudarytąjį iš š. m. Ringas nepaliaująs valio, 
gruodžio mėn. 17 d. p/istatytą 
Ministeriu Kabinetą šioje sudė
tyje:

1. Ministerį Pirmininką ir 
Užsienių Reikalų Ministerį Au
gustiną Voldemarą, profesorių, 
IJetuvos Seimo atstovą.

2. Finansų Ministeiį 
Petrą Karvelį, Lietuvos 
atstovą.

3. Vidaus 
pulkininką 
Musteikį.

4. Krašto

D-rą 
Seimo

Reikalų Ministerį
leitenantą Igną

NELSON, B. C., sausio 3. — 
Apvirtus Arrow Lake ezeie 
valčiai prigč'ė penki asmenys, 
grįžusieji į Arrow Parką Iš su- 

Įruošto Naujų Metų vakarą ba- 
“Mama” Fergusonienė,iwu». žuvusiųjų buvo penkios 

susimilo 28 kaliniams jaun<’s moterys ir vienas vyra!'-

AUSTIN, Tex., sausio 3. — 
Ponį Fergusonienė, Texas vals-( 
tijos gubernatorius, dovanojo 
bausmę dar dvidešimt : 
niems kaliniams, o Homerui’
Flemingui, kurs buvo pasmęrk-1 Chicagai ir apielinkei federa- 
tas už nužudymą savo pačios,1 finis oro biuras šiai dienai pra- 
bausmę pakeitė trimis metais našauja: •

I kalėjimo.

“ži sosag
Krasin palikęs tik $25

LONDONAS, sausio 3. —*So

Į posėdžių salę įeina J. E. 
Arkivyskupas Skvireckas ir 
kan. šaulys, čia pat atliekatna 
R. Prezidento priesaikos cere
monijos. Karininkų garbės sar
gyba laiko valstybinę vėliavą.

Po priesaikos giedamas Lie
tuvos Himnas. Nutilus garsams 
Prezidentui keliamos dideliau- 
sios ovacijos.

Po to Seimas savo II sesiją
baigia. Naujos sesijos pirma- vietų valdininkai sako, kad mi
sai posėdis skiriamas tą pat ręs sovietų ambasadorius Ang- 

Apsaugos Ministe- dieną 3 v. 30 m. p. p. Posėdžiui lijai, Leonidas Krasin, palikęs 
rį pulkininką leitenantą Antaną pasibaigus Seimo nariai sveiki- turto tik penkis svarus ster

lingų, arba 25 dolerius.na R. Prezidentą.

Dalinai apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus ar sniego; kiek 
šalčiau; stiprus, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 36° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei- 
• džiąsi 4:31 valandą.

t

Lenky vyriausybė uždarė 
20 banką

MOUNDSVILLE, W. Va., 
sausio 3. — šiandie sustreika
vo Ben Franklin Coal kompani
jos Panama kasyklų darbinin
kai, protestuodami prieš nuske- 
limą 20 nuoš. algos.

A

įsakymu 
uždaryta dvide-

kapitalo —
(apie $110,-

valandos tie

VARŠUVA, sausio 3. — Len
kijos vyriausybės 
šiandie buvo 
šimt lenkų joankų, dėl to, kad
jie neturėjo reikalaujamo įsta
tymu pagrindinio 
1,000,000 zlotų 
000).

Iki paskutinės
bankai darė didžiausių pastan
gų priprašyti vyriausybę, kad 
patvarkymas butų dar kuriam 
laikui atidėtas, bet nepavyko.

APIPLĖŠĖ GRAND RAPIDS 
BANKĄ

GRAND RAPIDS, Mich., 
sausio 3. — Du banditai šian
die čia apiplėšė Kent Banko 
skyrių, West Fulton gatvėj. 
Nuveikę tris banko tarnauto
jus, plėšikai pabėgo su apie 
13,000 dolerių.

ST. CLOUD, Minn., sausio 
3.—Gaisras čia sunaikino dide
lę Fritz-Cross kompanijos spau
stuvę, padarydamas daugiau 
kaip 100,000 dolerių nuostolių.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

Telegrafuoki! 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 Sf. 
TUBUČIO' APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

—■! I ———I ................

IMPERFECT IN ORIGINAL

inigų gavėjams. Grei-



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Sausis 4, 1927

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS J. LAZDAUSKIS, Pirm., 3219 \Auburn avė., Chicago
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MOTINA
Aš dar pamenu tuos žiemos 

vakarus, kada išmokęs pamo
kas užmigdavau savo lovelėj, o 
ji vis dar ramiai ir tyliai bu
dėjo. Kaip aš mylėjau tą jos 
malonų, liesą veidelį. Padėjusi 
darbą ir eidama gulti, malo
niai pažvelgdavo i mano lovelę, 
peržegnodavo, pabučiuodavo ir... 
O malonu būdavo jaučiant jos. 
karštas lupas prispaustas prie 
mano galvelės... Dažnai nemie
godavau aš tomis minutėmis ir 
tik todėl neatsakydavau pabu
čiavimu į jos pabučiavimą, kad 
ji neturėtu progos manyti ne
atsargiai mane prikėlus, arba 
d<l nesveikatos nemiegojus; aš 
merkiau akis, dėjausi miegąs ir 
jaučiau ją stovint prie manęs 
ir ilgai, ilgai gerėjantis mano 
veidu.

O, šventos, palaimintos va
landėlės, kupinos malonios mo
tinos meilės, ar ne jus padarė
te mane geresniu, negu aš bu
vau’? Ar ne jūsų šviesa įkrito 
j mano sielą ir amžinai ją su
šildė, išmoko mylėti visa, kas 
meilės Verta ir atleisti ydas 
žmonėms, nežinantiems jos pa
laimintos įtakos. —N-as.

Maironis

ANT ŠATRIJOS KALNO

Ant aukšto kalno Šatrijos 
retai kas naktį nebijos^ 
slapčia su dvasiomis kalbėti. 
Bet dieni)!... Koks tat reginys! 
Jo nieks ant Alpių nemainys 
ir čia Žemaičius ims mylėti.

Todėl lad, būdavo, retai 
čia Sutkaus .tono nematai. 
Vos saulė iš pietų nušvito, 
pagrįžęs į tėvų namus, 
jisai, kur buvęs kur nebus, 
žiūrėk, ant kalno užsirito.

Tikrai, aplinkui taip gražu, 
o jis dar kūdikiu mažu 
visus takus čionai i.šmynč; 
čia švęsti savaičių kelių 
nuo mokslo grįžęs iš Šiaulių, 
su Donia riešutus beskynč.

Paskui... studentu iš Maskvos 
prisiekė naudai Lietuvos 
darbuotis, kiek tik* jėgos gali; 
čia iškalbingai, pakiliai 
mokino Donių taip giliai 

t mylėti savo gražią šalį.
Čionai, apleistas spinduliais, 

jis mą.->tė Lietuvą keliais t 
naujais išvesti, daug nupeikti... 
ir kiek sumanymų kitų, 
svajonių, priesaikų aukštų 
bespėjo kalnas jam suteikti!

Lyg kokio milžino tautos 
jo klausės Donia, ir karštos 
ugnies liepsnelė mušt pradėjo: 
nebeužmigdama nakčia, 
Danutė verkė paslapčia — 
ne vien tėvynę pamylėjo...

PROTESTAS PRIEŠ SANVI
ČIUS

Daug šunų ir vilką papjauna.

Dievas glėby, velnias širdy.

Duok Deive bėdos, o pinigų 
bus.

Duok Dieve duoti, nekad pra
šyti.

Duoną taupyk rytojui, ne 
darbą.

Duok Dieve iš tavo burnos į 
Dievo ausį.

Dvaro vartai platūs įeiti, siau
ri išeijU.

I >'.iaugii.s kaip motinos iš ka
pų sulaukęs pareinant.

Duona ne marti, suvalgysi — 
ir nebėra. Duona verkia tin
gį nio valgoma. » *

PAKĖLIMAS

Kelk, sesute, kelk aukštai 
stiklelį linksmybės!
Tūta, tūla, sesutėle, 
sesutėle, tūta.
Kunigėli, kelk ir savo, 
gerkim už pakutą.
Tūta, tūta, kunigėli, 
kunigėli, tūta.
Ak, tie adventai — pakuta, 
dabar jau Kalėdos.
'Inta, tūta, sesutėle,, 
sesutėle, tūta.
Turim laiko visą naktį, 
Galim dabar lakti.
Tūta, tūta, kunigėli, 
kunigėli, tūta.

Don Pilotas.
/_______________

I KARVĖS APRAŠYMAS
I ---------- ;

Snaudulių pradžios mokykla 
šiemet išleido pasaulin bent 
viena mokvta berniuką. Per 
baigiamuosius kvotimus jam 
buvo užduotas rašto darbas ap
rašyti karvę. Savo uždavinį mo
kinys atliko kuo puikiausiai:

Karvė yra moteriškas ketur- 
. kojis su automobiliuos balsu ir 
su veidu, kuriame nesimato jo
kios žulikystės. Su pliumpu pa
geliai ji pagamina skystimą, 
kuris pienu vadinamas ir pila
mas i molio puodynes. Ji taipgi 
pagamina kamšalą dešroms, o 
uit galo jai nulupa kailį tie,, 
kuriems ji per visą savo irfnzf 
buvo geriausias draugas.

Karvės uodega yra prikabin
ta iš užpakalio; ant jos galo 
padarytas kutosas tam, kad 
varytų piktumą musėms.

Karvė turi du pilvu. Vienas 
yra apatiniame aukšte naudo
jamas kaipo sandėlis. Kuomet 
jis būna pripildytas, tai kar
vė pasišalina ramion vieton, 
kur ji žalią medžiagą sumala ir 
nerk: lia į priedinj pilvą, kur 
maistas pavirsta į karvę.

Vyriška karvė vadinasi bu
lius. Ją gaudo virvėmis kai rei
kia papiaut. Kelių kąsnių kar
vės gabalėlis pačioje karvėje 
vertas I centus, pusę lito pas 
pjovikus, litą pas mėsininkus ir 
3 litus karčiamoje kaipo prie
das prie šdapso. [“K.”]

TIKRAI STEBĖTINA

Septynių metų vaikas klausia 
savo motiną-artistę, kuri buvo 
apvažinėjus visą pasaulį:

—Ar teisybe, mamute, kad 
aš užgimiau Paryžiuje?

—Taip, brangusis, teisybė.
—O tu, mamute, kur užgi

mė i?
Aš užgimiau New Yorke.

— O kur mano tėvelis gimė?
—Jis gimė Londone.

Tai ištikro stebėtina, kaip 
mes visi j daiktą, susiėjom, ----
stebėjosi vaikas. [“K.”]

Draugai tavorščiai, rodos, 
šiaip ar taip, ar ne taip, mes 
kalbėsime ne apie Maskvos 
sanvičius, bet apie buržuazi
nius sanvičius, tokius kokius 
kiekvienas musų gali gauti ant 
orderio.

šiaip ar taip, būrelis inteli
gentų, neturėdami nieko kita 
veikti, sėdėję visą dieną resto
rane, rodos, nutarėme išnešti 
protestą prieš sanvičius.

Dalykas yra ne tame, kad 
sanvičiuose galima rast tara
koną ar šimtakojį, bet daly
kas yra, .šiaip ar taip, šit:

Kadangi musų kulevarai su
galvojo reformuot sanvičius, 
tai konstatuoja, rodosi, šitaip:

1) Sanvičiai valgyt yra ne 
poniškas darbas.

2) Kostumeris ateina i’esto- 
ranan nesiplovęs rankų ir zu
lina sanvičių kai plytą pano
sėje su juodomis savo pirštinė
mis.

3) Sanvičių galima bakteri
jomis užkrėst. Paskui sanvi
čius užkrės ir kostumerį.

Todėl, rodos, šiaip ar taip, 
ar ne taip« tegul bus itin pa- 
fiksinta:

Sanvičiai turi būt visai pa
naikinti arba kiekvienam san- 
vičiaus maumotojui padėta ša
kutės. Aplink sanvičių reikia 
pabarstyt žalių rūtų.

Mes norime maumot sanvičių 
ne su burna, bet lankom.

Dartėlės tegul bus prisegta 
uodega: Jeigu nebus išpildy
tas jų reikalavimas, tai sanvi
čių maumotojai paskelbs strei
ką.

Po protestu pasirašo
— Don Pilotas.

ŽIOPLIAI STEIGS KLINIKĄ

Kadangi šiais komunizmo 
merdėjimo metais kai kurie 
įmonės ėmė sirgti kyloms; 
Trancuzišku reumatizmu, rau
donojo drugio ligomis ir kito
kiais bruntais, tai žiopliai nu
mato gyvą reikalą steigti to
kiems ligoniams gydyti kliniką. 
Musų gazietoj bus įvestas tam 
,ikras skyrius, kuriame ypatin
gai bus aiškinama,, kaip gydyti 
kyląs.

Kalbant apie kylą, reikia pa
sakyti, kad ta liga yra labai pa
vojinga. Tąja liga daugiausiai 
serga vyrai. Yra visai negirdė
tas dalykas, kad moterys turė
tų kylą. Rylos pas vyrus ?pa
prasti atsiranda apačioje ir es
ti raudonos. Rylos esti ne vie-, 
uodo dydžio. Vieni vyrai turi 
dideles kyląs, o kili mažes
nes. Didelės kylos pridaro vy
rams daugiau bėdos, o mažos — 
nažiau. Kyla nebūtų taip bai
dai pavojinga, jeigu į ją nesi- 
kraustytų franeuziškas reuma
tizmas. Jeigu jau franeuziškas 
reumatizmas įsikrausto, tai be 
operacijos negalima pagydyti.

Tai tiek apie kyląs. Kitas 
straipsnis eis su nurodymais 
kaip iš kylos iškrapštyti f ra il
iuzišką reumatizmą, o po to 
išleisime puikią knygą. Dole
rius jau galit siųst dabar. Su 
prenumerata ir knyga nesirū
pinkit, o su doleriais apsirūpin
sime mes patys. Musų nagai 
yra daugiau savaip linkę, negu 
kitų žmonių, todėl ir dolerių iš 
laiškų iSpešt mes neturime var
go.

[Pacific and Atlantic Photo]
Reniecca Rogers, kuri apiplėšė banką mieste Buda, Tex. Ji 

yra baigusi Texas universitetą.

AMERJKON1NS LIETUVĄ 1
I ____ ———

KAUNAS, 1.3. — Žioplių ko
respondentui Kaune fašisių pre
zidentas A. Smetona pareiškė, 
kad pervartas Lietuvoje pada
ryta tikslu amerikonizuoti Lie
tuvą iš kito galo. Tada žioplių 
korespondentas paklausė Sme
tonos, ką reiškia amerikoniza- 
cija iš kito galo.

“Amerikonizavimas Lietuvos 
iš priekio”, pasakė Smetona, 
“reikštų atskyrimą bažnyčios 
nuo valstybės, atskyrimą mo
kyklos nuo bažnyčios ir įvedi
mą civilių šliubų, ko mes, sau
gok Viešpatie, Lietuvai Belin
kime. Bet amerikonizavimas 
Lietuvos iš kito galo reiškia 
įvedimą į mokyklas, kolegijas 
ir universitetus verstinas/ po
kerio pamokas ir steigimą kor- 
tavirno (gemblerių) kliubų.”

“CASCARETS” DEL SKIL
VIO SUIRIMU IR GALVOS

SKAUDĖJIMO
šį vakarą! Išvalykit savo žar 

nas, prašalinkit galvos skau
dėjimą, Slogas, Rugštuinus 

iš vidurių

* I
Nusipirkit už 10c. baksiukąJ
Paliki L šaly — tik vienam 

sykiui — Druskas, 'Pilės, Cas-' 
tor Oil arba Purgative Vande
nį, kurie pereina kiaurai per 
žarnas, bet neišvalo jų ir ncat-, 
šviežina tų organų ir neturi jo-1 
kio afekto ant skilvio ir žarnų.’

VISI VIENOJ KILPOJ

[Feljetonėlis]

“Tu pasiutusią slogą turi — 
čiaudi ir žaksi kai biesas”, 
skverno įsikabinęs, paskui ma
ne zigzendamas bolševikas niur
nėjo. Mudu ėjo va ir ėjova kar
tu, kai jis prie manęs prisika
bino norėdamas parduoti Mask
vos relikvijas, padarytas iš 
imituotų Lenino barzdos plau
kų ir asilo kaulų. Aš gi ėjau į 
muziejų. Tavorštis' sekė mane 
toliau ir vis siūlė savo relikvi
jas su teziais. Aš ir vėl kad su
čiaudėjau, kad net jam kepurė 
nuspruko.

Da čiort s ‘ toboj, ko tu 
taip čiaudi? — šiaušėsi tavorš- 
’is skersai žiūrėdamas.

—Ką tu čia neši,' kad mane 
ima čiaudulys? — užklausiau.

Lenino pikčerį, iežcdnevną, 
Trockio težins ir tt.

A-a. — Aš ir žaksėt pra
dėjau.

-Kas-nors tave keikia, už
tat taip žaksi, tovarišč.

E, koks čia prietaras, aš 
tam netikiu. Na, ant galo, te
gul sau kbikia.

Tovarišč, kada žmogus 
jaksi, lai kas nors jį keikia.

—Jeigu taip, tai jūsų komi
sarai Stalinas, Trockis ir visi 
kiti tu r būt niekad nenustoja 
žaksėję?

—Vak, o kodcl/jie turi žak- 
sėti? — žingeidžiai užklausė.

- Juk žmonės nenustoja juos 
keikę. Keikia juos kas minutę 
milionai žmonių. Solovecko sa
loje yra 15,000 politinių kali
nių. Argi Busi joj permaža vie
tos dėl jų, kad jie tenai šąla, 
nuo bado ir kančių miršta? Ar 
tu manai, kad žmonės budelius 
įkaito gerais žmonėmis ir juos 
geibia ?

Proščai, tovarišč! šmukšt 
iš po pažasčio ir dui kur kojos 
neša. Aš jį už skverno ir lai
kau. Jis purtosi. Jeigu jau at- 
ėjova iki muziejaus, tai eiva ir 
vidun.

—Nu, a čto mes ten dary
sim? — paklausė jis.

— Nevermai, sakąu, tave rei
kia truputį “obučat”, matai, 
dar niekad muziejaus nesi ma
tęs. Koman... Įsitempiau vi
dini. Na, matai, ar nejauku? 
Jausimės kaip bažnyčioj. Nusi
imk kepurę, mesk cigaretę, iš 
dantų.

—Nu vot, čia jau tai tikrai 
buržuazija smirda. Nieko čia 
nėra raseisko; viskas atrodo ni 
čiort, ni kukuška... Ponimaeš, 
aš čia nieko nesuprantu.

i —Tai niekis, aš pamokinsiu 
kas reikia suprasti. Eiva į pa
veikslų galerijas. Priėjova vie
ną paveikslą, kur buvo vaiz
duojama sukabinti vienon kil- 

I pon krūva pakArboklių. Tavorš
tis prikišo nosį prie paveikslo 
ir net apsilaižė.

Da, ot eto, to inače. Man 
.tas abrozdas labai patinka.

O kodėl jis tau taip patin
ka? — užklausiau.

—Ponimaeš, tai buržujai su
kabinti ant vienos virvės, lyg 
kad silkės, ha-ha-ha...

Argi iš tikrųjų taip yra? 
Nagi paskaityk, kas čia para
šyta. — Skaito ir neperskaito. 
— Na, o kas?

—Kad aš negramotnas...
—Tai klausyk. Parašyta štai 

kas: “Didžiausięms pasaulio 
budeliams vienokis atlyginimas. 
Čia, vienoj kilpoj, ilsis daugiau
siai žmonių kraujo iščiulpę bu
deliai: Leninas, Dzeržinskis, 
Stalinas, Trockis, Zinovjevas, 
Mussolinis ir tavorštis caras.”

Tavorščio kojos susisuko 
kai makaronas ir .vos nenuvir
to. Sugriežęs dantį jis vėl pa
klausė:

—Juk' Stalinas, Zinovjevas^ 
Trockis ir Mussolinis dar gyvi 
yra. Kodėl gi jie čia sukabinti?

—Todėl, kad jie visi vienodą 
darbą dirba. Už jų nuopelnus 
yra skiriamas tokis atlygini
mas, kaip pats matai šitame 
paveiksle.

Mano tavorštis numetęs’ te
žins j kampą, pasileido bėgi 
pro duris ir dingo.

Don Pilotas.

Užlaikyk it savo vidurius šva
riai ir šviežiai su Cascarets, ku
rios puikai išvalo skilvį, pra
šalina nesuvirškintą maistą, 
rugštuinus ir visokius gasus, 
prašalina perdidelį tulžies kai’-1 
tuma ir prašalina iš vidurių vi
sas užkietėjusias dalis ir nuo
dus iš žarnų.

Cascarets paimtos iš vakaro, 
jus labai gerai jausit iš ryto. 
Jos vejkia, Jcol jus miegate — 
nepadaro gripo, nesusargina ir 
kainuoja tiktai 10 centų bakse- 
liui vaistinėje. Miliūnai vyrų 
ir moterų vartoja Cascarets 
dabar ir vėliau neturi Galvos 
Skaudėjimo, Raugėjimo, Sunkių 
slogų, Nevirškinimo, Rugštumų 
Viduriosc arba Užkietiejusių 
Vidurių. Cascarets. turi rastis 
kiekvienose namuose/ Vaikai 
mėgsta jas vartoti.

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, IIOMER1C, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au- 
ksiniy daiktų laikrodėliu, 
deimantą, piany, radio, 
phonograf y, rakandu, už 
žemiausią Rainy ir ant 
išmokėjimų. •

JOS. F. BUDRIK 
Piany Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
Chicago

Tel. Boulevard 4705

Pearl Queen
GONCERTINOS

ta ir vartota geriausių kon
certinos muzikantų ir 

mokytojų.-
Taipgi turime visokios rūšies 

kitų muzikališkų instrumentų.
Mes spausdiname Lietuviškos 

muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Solonts.

Parsiųskite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

Ky reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

MALIAVOTAS DAIKTAS
<

Sako moterys ilgiau gyve
na, negu vyraijdetel ko taip?...

- Žinoma, maliavotas daik
tas visuomet ilgi'au laiko, negu 
nemaliavotas. [“K.”]

FUTRŲ KRAUTUVĖJ

Viena ponia, išsirinkus lapės 
kailio futrą, klausia pardavėjo: 

Ar šita futra lietaus nebi
jok

- Ar gi poniutė kada nors 
matei lapę vaikščiojant su liet
sargiu? atkirto gudrus par
davėjas. [“K.”]

100 N. LaSalle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

north german

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

GarsinkitBs Naujienose
NAUJIENOS 
173Ž3 Hulstcd St. 

Cbicatf*. 1D.

/
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Chicago Heights, III.

Geriausiu vaistu nuo papra
stu peršalimų, reumatiškų 
skausmų ir palengvinimas 
skaudamiems ir genantiems 
muskulams.

Tikrasis paiymStas Inkaro 
VSisba tenkini.

3Sc.~—vaistinėse—70c.
AD. KICHTER & CO.
Berry & So. Sth Sts.

g Brooklyn. N. Y. ą

Gruodžio 21 d. nelaimėj su 
autobmobiliu žuvo lietuvis Lon
ginas Banelis. Nelaimė atsiti
ko Stegery, prie 31 gt. ir C. & 
E. I. geležinkelio. Jis praleido 
tavorinį traukinį ir bandė va
žiuoti skersai bėgių, nepatėmi- 
jęs iš kilos pusės, iš už tavo- 
rinio traukinio, atlenkiančio pa

traukimo, kuris ir 
ir automobilių 
signalinio stul-

svžiūrinio 
sutrynė jj 
ir numetė prie

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT^

Dentistas Grubman
3464 So. Ifialsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.

Nedėliomis: 10 iki 12 dieną

GERAS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

n XXXXXXXXXXXXXXXXXXTXX1
KUPONAS

1912
Banelis atvyko 
m., buvo laišAmerikon 

vų pažiūrų ir darbavosi drau
gijose. Paliko dideliame nubu
dime seserį Oną ir brolius Po- 
viją ir Mikolą Amerikoj ir bro
lius Steponą ir Stanislovą ir 
seesris Valiunę ir Stepunę Lie
tuvoj. Iš tolimesnių giminu 
liko pusbrolis Povilas Siekis,

Kadangi tautiškai-klerikališki 
fašistai ginklo iega nuvertė 
žmonių išrinktą valdžią, pri
vertė atsistatydint Lietuvos pre
zidentą Kazį Grinių neteisėtu 
Laužimu* Lietuvos konstitucijos 

i garantuojamos darbo žmonėms 
tiesas, pasiskelbė save Lietuvos 
fašistiniais diktatoriais, todėl

Kreipiamės į skaitlingą Ame
rikos lietuvių visuomenę, kvies
dami ją sudaryt bendrą fron
tą dėl Lietuvos žmonių pagel- 

įbos kovai su laisvės ir gerovės 
priešu-fašizmu, kuris neša pra
žūtį Lietuvos nepriklausomy
bei; taipgi

Kreipiamės į visas Amerikos 
Lietuvių Organizacijas 
darni jas su skubia ir

kvies- 
visapu- 
į vieną 
iegomifc 
pareni- 

žmones,

frontą, kad bendromis 
ir atatinkamais budais 
tumėm Lietuvos darbo 
kovojančius su jų gyvybės prie
šu fašizmu—iki galutinos jo

kas nori
DENTIST GRUBMAN

3161 So. Halsted St.

Atnešk šj kuponą su 
, — nuleisiu 
už darbą pra-

savim,
20' < i
dėtą prieš Vasario

1 diena, v

Elzbieta ir Helena Sileikiutė.s.
Pvlaidotas tapo pereitą ant

radienį Tautiškose kapinėse, 
Chicagoj.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.— Koresp.

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kenoslia, Wis
DR. J., RIMDZUS, N. D„ D. C., D. 0.

432 Broadway, Gary, Ind.
Specialistas'' ant visų ligų. Žini nės nenusiminkit, kad sergate ir 

kad pagalbos negaunat, arba mažai gaunat nuo savo gydytojų, bet 

nelaimės laike, kreipkitės prie ma ięs, liksite užganėdinti. Mano ofiso 

valandos: Ltarninke ir Pėtnyčioris nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
Nedėliomis nuo 9 iki 11 ryto

G r. 12 d., Polonia Hali, SLA. 
212 kp. statė scenoje veikalą 
“Blinda”. Veikalas gana gra
žus ir tinkantis lietuvių scenai, 
vaizduoja
Suvaidinta veikalą 
kiai. 
ginu 
gerai

A PSI DRAUSK!

$10,000 a=t policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

$509 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

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

baudžiavos laikus, 
gana pui- 

Blinda turėjo turėti dau- 
gyvumo, bet šiaip vaidino 

čigonas (.1. Pabarška), 
(E. Marcinkevičienė), žy

das (Ig. Jaseliunas), Titnagins- 
kis (J. Šidlauskas) visi gana 
gerai vaidino. Didelis veikalas 
ir darbo daug buvo. J. Macno- 
rius ir A. Kvederas vadovavo 
šiuo darbu ir matyt galia ge
rus aktorius parinko.

Sausio 9 d. veikalas “Blin
da” bus pakartotas Ručine, 
Wis. Matyt, kad veikalas yra 
geras 
consino 
skiečius 
veikalą,

kus
Matyt,

, jei SI.A. 10 apskr., Wis- 
valst., pakvietė keno- 
ir jiems pakartoti tą 

Bacine.

se-

I I 

•' ž

[Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Knud Rasmussen (po kairei), jauniausias šinuiinių ki 
tų tyrinėtojas, ir gen. A. W. Greely, U. S. A., seniau;-ias m irt 
tyrinėtojas.

Mrs. M1CHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki *
9 vai. vakare.Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8992

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

CHICAGO, ILL.

Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas
AKUŠEREA

3252 So. Halsted St. »

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.

z Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

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

Gruodžio 17 d., pasimirė 
nas Kenosha gyventojas 
Bitautas. Palaidotas su bažny
tinėm apęigom gr. 21 d 
Jurgio kapinėse.—Svečias.

Worcester, Mass.
Protestas prieš darbininkų 

tinę—fašizmą

sv.

gib

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS ‘‘VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................................... .
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

EAUNO ALBUMAS ............................................... .'.........................
Knyga paveikslų ir fbtografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................-...................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926
* metais.

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

$1.30

$3.00

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 26 dieną, 8 valan
dą vakare, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicot g-včs, Worctester, 
Mass.v įvyko lietuvių darbinin
kų protesto susirinkimas, pa
rengtas T. D. A. .13 kuopos, 
A.LD.L.D. 11 kuopos ir A.L.D. 
S. 2 kuopos. Susirinkime daly
vavo keletas šimtų žmonių, ku
rių vardu skelbiame sekančio 
turinio
PROTESTO REZOLIUCIJĄ:

” Kadangi gruodžio 17 dieną, 
1926 metais, 3 valandą nakties, 

| gmija ginkluotų karininkų, po 

vadovyste Lenkijos sebro-Sme-
I tonos ir Voldemaro, kaipo taur 
tiškabklerikališikų fašistinių gai
valų, gipklo iega nuvertė Lie
tuvos Respublikos valdžią, tie- 
sotai išrinktą 8 ir 9 dieną ge
gužės, 1926 metais;

Kadangi fašistiniai razbai- 
ninkai tuojaus po nuvertimui 
žmonių išrinktos valdžios, pa
skelbė karės stovį visoj Lietu
voj ir tuomi pasinaudodami jau 
keturius darbininkų organiza
cijų vadus pasmerkė miriop— 
sušaudė (? Red.); profsąjun
gos, socialdemokratų ir liaudi
ninkų partijos likviduojamos 
(? Red.), jų iždai užgrobiami, 
o jų nariai šimtais grūdami į 

| kalėjimus, laikraščiai uždaro- 
" mi; . /

i

Pareiškiąme, kad mes, Wor- 
cesterio* lietuviai, griežtai pro
testuojame prieš pilsudskinį 
Smetonos smurto žygį ant Lie
tuvos nepriklausomybės ir pa- 
sižadam remi visais galimais 
budais Lietuvos darbo žmones 
jų kovose su klerikališkom siur
bėlėm fašistiniais diktatoriais 
iki Lietuvos klerikalinės klikos 
sumintąja! konstitucijai nebus 
grąžintos jos sovėrinės teisės, 
iki nebus paliuosuoti visi poli
tiniai kaliniai iš Lietuvos urvų, 
iki nebus visi pilsudskiniai 
smurtininkai, smurto budo nu
vertė Lietuvos didžiumos gy
ventojų valia išrinktą valdžią— 
atatinkamai nubausti, ir todėl

Kerštingai pareiškiame: ša
lin fašistiniai galvažudžiai iš 
Lietuvos krašto! šalin fašisti
nė Smetonos ir Voldemaro dik
tatūra! Lai gyvuoja Lietuvos 
Respublika. Lai gyvuoja žmo
nių renkama valdžia.

Atskiros rezoliucijos kopijos 
pasiųsta Amerikos Lietuvių 
’aikraštinei spaudai, Lietuvos 
Pasiuntinybei Amerikoje ir 
Lietuvos valdžiai.

Masinio Woreesterio lietuvių 
susirinkimo išrinkta ir įgaliota 
komisija paruošimui protesto 
rezoliucijos, pasirašo:

J.Skliutas,
N. J. Kudarauskas,
G. A. Kybą.

Redakcijos prierašas. Orga
nizacijos, kurių vardu* buvo su
rengtas mitingas Worcesteryje, 
priėmęs aukšČiaus paduotą re
voliuciją, yra grynai komunis

tinės. “Naujienoms” ta rezoliu
cija tapo prisiųsta dėl to, kad 
komunistai nori įpiršti visuo- 
menai savo “bendrą frontą”. 
Bet mes jau esame*pasakę, kad 
su komunistais negali būt ben
dro fronto taip pat, kaip ir su 
fašistais, nes jie ir vieni ir an
tri nepripažįsta demokratijos, 
stoja už terorą ir net pritaria 
mirties bausmei.

Šioje rezoliucijoje, beje, jau 
pasakyta: “Lai gyvudja žmo
nių renkama valdžia”. Jeigu 
Worcesterio »komunistai tikrai 
tiki į žmonių renkamą valdžią, 
tai jie privalo viešai 
mažumos diktatūros, 
die gyvuoja sovietų 
Kol jie to nepadaro,
turime teisę manyt, kad jie tais 
žodžiais apie “žmonių renkamą 

valdžią” nori tiktai apdumti 
publikai akis.

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669
Patogiausias laikas užsisakyti žur
nalą pradžioje metų. Užsisakykit 
tuojau ir paraginkit savo gimines, 
draugus ir pažystamus, kad ir jie 
užsisakytų.
J pietus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
— 384 puslapių.

Prenumerata metams 
Pusei metų ...............
Kopija ........................

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Viršuje Unlverial 
■State Bank

Moterys ir merfi- 

nos kreipkitės au 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sut&rt{.

$2
$1

20c

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
NaprapatS

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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.

____ i_____________________" -

atsižadėt 
kuri šian- 

Rus’ijoje.
tai mes

LIETUVOS SALDAINIS
Šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

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

Yards 6062.

Tel. Lafayettė 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Į.,.— I .......

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

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

Kenwood 1752 *
Įvairus Gydytojai

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyveninio Vieta < 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A a A Q 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 w. 22 st.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

• \

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2001
Te. Rapdojph 1934—Vai, nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Garsinkites

A. A. SLAKIS

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St, 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas B 
LIETUVIS ADVOK.

7 So. Dearbron St. R< 
Telephone Randolph

VmU* ts 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
TeufJnne Roosevelt 9090

Namų TelefvEj? Republic 9600

rden) 
TAS 
pm 1538 
3261

t-DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SL netoli Morgan St.

VALANDOS1 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South *hore 2288 
Boulevard 4186

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

b i - i —i^

Telefonai:

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullnian 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vale 3223 S'. Ilnlnted St-, Chicago 
Tel. Yards 4681

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

G E R B. Naujienų skai
tytoj08 ir skaitytojai 

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

NAUJIENOSE”

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišku.

Vaikų ir visų chroniškų lln.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė,
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Neva 

Published Daily Except Sanday 
by the Ldthuanian Daily Kava Pab. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
173> Soath Halsted Streat 

Oicago, III.
Telephone Rooaevelt 8504

Subscription Ratesi
58.00 per year in Canada.
|7.00 per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Ėntered m Second Clasa Ifatter 

March 7th, 1914, at the Poet Office 
ef Chicago, IU, nnder the act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienom eina kaadien, iiakiriant 
•ekmadieniua. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
IU. — Tetefoeasi Booaavelt £510.

kų veikėjai grudžiami į kalėji
mus-—tai nėra skirtumo. Ak
lam, mat, viskas išrodo vieno 

2.001 da.

ŠOKA PAGAL MASKVOS MUZIKĄ

BUV. AMERIKIEČIO LAIŠKAS Iš SOVIETUOS

MASKVOS GARBINTOJŲ DĖMESIUI

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metama ___________________  |8.00
I'uiei metų$4.00 
Trima minėsiant* 
Dviem mtaeciema________ __
Viekam mAnaeiul , .75

. „. . ' AMERIKOS LIETUVIŲ TARY-_____  J HOS KONFERENCIJA
Savaitei ----------------------------------18c I . ’ _____ - -
Mineliui 75c I i>jrma Amerikos Lietuvių

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, j r|’ai^bos konferencija įvyks sau- 
Metams*-.!1. ................. $7.011sio 16 4., 1927 metais, “Vieny-
Pusel mėtį............... ................... 8.501bės” Svetainėje, 193 Grand St.,

------------ }'^ Brooklvn, N. Y. Visi TarybosDviem menesiams l.zol . ..
Vienam minesiul.751 nariai išrinkti o-to Amerikos 

Lietuvon ir kitur uiefoniuoMi Lietuvių Visuotino Seimo ir na- 
(Atpiginta) Iriai į Tarybą išrinkti nuo or-

Metama - ----------------------------^?-®J|ganizacijų vra kviečiami daly-
Pusai metų_ _______ --- 4.001
Trinu minesiams___________ 2J10 vauti šitoje konferencijoje. At-
Pinigus reikia siųsti palto Money I sibuvusiojo Seimo užbrėžti pla- 

ord«iu Urtu ,u uiMkjrmu. I „ai visu.rmeniniais reikalais
jau tilpo spaudoje pirmiau. Bu
sianti Tarybos konferencija tu
ri tinkamai sutvarkyti visus 
tuos geras sumanymus ir vy
kinti jiKs gyvenimai!.

Lietuves valstybinis pervers
mas nemažai sujudino Ameri-’Mass.

kos lietuvius.- šito perversmo 
klausimas, nėra abejones, bus 
pakeltas Tarybos konferencijo
je. Amerikos Lietuvių Taryba 
jau buvo raginama tarti savo 
žodį Lietuvos perversmo klau
sime, bet jos viršininkai numa
tė, kad tai geriau palikti pa
čiai konferencijai spręsti, ka
dangi ji netrukus įvyksta.

Butų gerai, kad į, Tapybos 
konferenciją atvyktų iš arti
mesnių miestų bei valstijų vi
suomeniniais reikalais užinterė- 
suoti lietuvių veikėjai su savo 
gerais 
atvykti 
rodami 
tarimų

patarimais-. Negalėdami 
į konfeernciją, bet tU- 
gerų sumanymų ar pa- 
atsiųskite juos Tarybos

sekretoriui. Taipgi Seimo iš
rinktas komitetas jaunimo orga
nizavimui malonės išduoti ra
portų Tarybos konferencijai 
apie savo darbuotę.

D. P. Pilka, Tarybos sekr.
373 Broadway, So. Boston,

New Yorko laikraščiuose įdėta pranešimas iš Varsų-
yos, kuriame sakoma, kad sovietų valdžia buvo iškėlusi j I
protestą jprieš Kauno karo teismo nuosprendį, pasmer-Į* "LCOldl UI LjICzLU
kiantį mirčiai keturis Lietuvos komunistų vadus. Smeto- ___ : - • • 1
na, atsižvelgdamas į tą protestą, pakeitė mirties bausmę vos smurtininkus 
kalėjimų iki gyvos galvos. x Į 1

Ta(gi pasirodo, kad Kauno diktatoriai šoka pagal šiandie jau yra aišku, kad 
Maskvos muziką, nors pirmiaus jie skelbė, kad jie išvada- visa protaujančioji Amerikos 
Vę Lietuvą nuo “bolševizmo”. ' ’ | lietuvių visuomenė yra griežtai

'nusistačiusi prieš Kauno są
mokslininkus, ginkluota jėga 
nuvertusius teisėta Lietuvos

i ir jsteigusius Lietuvoje 
karinę diktatūrą. “Naujienose” 

Laiško autorius yra lietuvis darbininkas, pirmiaus | jau buvo paminėta įvairių or- 
‘ i organų 

pareiškimai tuo klausimu. Že
minus paduodame A. L. Tauti
nės Sandaros ceutro rezoliuci-

Vienas chicagietis tik-ką mums padavė labai ilgą ir 
įdomų laišką, atsiųstą iš sovietų Rusijos. Ryto mes jį jdė-1 valdžią 
sime “Naujienose”.

vičiui, Lietuvos Seimui ir. Lie
tuvos Atstovybei Amerikoje ir 
skelbiame savo oficialiam or
gane.

ALTS. CENTRO VALDYBA: 
A. B. Strimaitis, Prezidentas 
K. P. Jurgeliunas, Vice-Prez. 
K, J. Paulauskas, Sekretorius 
A. Ivas, Iždininkas.

čius įstatymui, kuriuos patys 
smurtininkai pamynė po kojų

* Skaudus tai įvykiai. Bet mes 
nenusimename, nes tikimės, jog 
sujudinta tautos sąžinė suras 
budus smurtininkams suvaldyt 
ir nubaus prasikaltėlius 
ryškiai, kad ateity niekas 
tuvoje neišdrįs pasikėsint 
teisėtos- valdžios ir šalies 
tymų.

Amerikos rimtoji spauda jau 
pasmerkė Lietuvius už tuos 
smurto žygius, ir Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai nenurims, 
kol smurtininkai ‘nebus tinka
mai nubausti. y

(Ant originalo savo ranka 
pasirašė:)

J. J. Hertmanavičius 
Dras A. J. Zimontas 
Juozapas P. Varkala 
Dr. A. L. Graičunas 
Dr. V. Šimkus 
Dr. M. žilvitis 
Dr. Povilas Žilvitis 
A. 01Szewski 
Dt. SL Naikelis

Advokatas Kl. Jurgelionis
Dr. A. J. Karalius
Dr. P. Z. Zalatorius
Dr. A. Montvidas
Adv. Kazys P. Gugis 
Adv.Anthony A. Olis.

Tikrumą nuorašo patikrina:
J. J. Hertmanavičius*.

taip
Lie-
ant

Kauno Kronika

gyvenęs Amerikoje (Zeigler, III.), o paskui kartu su ki-paIlia^j^ ,irx spaudos 
tais bolševikų agentų apmulkintais “revoliucionieriais” 
nuvykęs į matušką Rosiją ieškoti darbininkiško rojaus
ir dabar dar tebesąs tenai. Tas nelaimingas žmogelis da-|j», kuri skamba sekančiai: 
bar savo laiške, adresuotame jo draugams Amerikoje, L EVOLIUCIJA PRIEŠ LIETU- 
pasakoja tikrą tiesą apie padėtį sovietų žemėje, norėda-| vos SMUBTININKUS 
mas įspėti lietuvius darbininkus, kad jie nesiduotų apgau
dinėti bolševikų propagandistams. -

CHICAGOS LIETUVIŲ VISUO
MENĖS VEIKĖJŲ PAREIŠ

KIMAI

Pasklydus žinioms Ameriko
je, kad naktyje 16 d. gruodžio 
Lietuvos sostinėj, Kaune, fa- 

Musų skaitytojai pamatys, kaip skiriasi Rusijos ap-pistai ir klerikalai ginklu pa
rašymas laiške darbininko, ant savo kailio patyrusio bol- dar® Perversmil Lietuvoje, vi- 
sevikijos raskazius , nuo tų fantazijos paveikslų, ku-L 1|hj ri|lktinv valdžiiJ pmi. 
riais apmokami Maskvos gizeliai ir jų pastumdėliai pri- Lentas Kazys Grinius ir minis- 
pildo vadinamų komunistiškų laikraščių špaltas. Jie dar I toriai tapo suimti, Seimo atsto- 
kartą įsitikins, kad tiesą apie Rusiją rašė “Naujienos”, opai apsiausti smurtininkų hu
ne komunistų organai. i Tlmv/.i >•.

Maskvos davatkyno komisarai mėgins, žinoma, tol ješiniųjų kierikalinių politinių 
laiško tikrumą užginčyti. Todėl mes duodame jiems šito-Lriipįų pastangomis padarytas, 
kią propoziciją: Jeigu jie netiki, kad “Naujienos” tokį I be aiškių ir svarbių priežasčių, 
buvusiojo zeigleriečio laišką turi arba kad jos paduoda | yaduojanties tik partijiniais 
tai, kas jame parašyta, — tai tegu jie ateina i redakciją: 
mes parodysime jiems ir laišką ir autoriaus pavardę.

Lietuvių visuomenės veikėjai 
Chicagoje išreiškė savo pasipik 
tinimų Kauno militaristų “put- 
šu” laiške, ^dresuotam “prezi
dentui” Smetonai. z Iš žinomų 
Chicagoje lietuvių darbuotojų 
po tuo laišku atsisakė dėti sa
vo parašą ,kkk girdėti, tiktai 
Dr. K. Drangelis ir dar vienas- 
kitas asmuo.

Laiško kopija, išsiuntinėta 
spaudai, skamba taip:

7740 South Green St., 
Chicago, Illinois 
December 23, 1926.

Mylista A. Smetona,
LITHUANIA.

.“gojų” la-
o savo tautos reikia

iš abiejų pusių, kaip 
taboka. Maža tetruko,

žvakes siūlo, o trečias dvokia, 
vos gali praeiti. ,

Vieną kartą teko būti pro
vincijos atlaiduose, kur sako 
esą stebuklingojo Išganytoj aus 
ženklų. Aš norėjau apžiūrėti 
stebuklingąjį upelį ir akmenis, 
kurių vienas buvo ganykloj, o 
kitas prie bažnyčios—apmūry
tas iš plytų kaminu ir įdėta 
keli “šventi” paveikslai po stik
lu, matyt, atspausti “pagano” 
žydo spaustuvėj (žydai dau
giausia šventųjų paveikslų spau
džia). Ubagų virtinės apgin- 
gluotos rožančiais, kryželiais ir 
medali kais, ėjo keliais— ropojo 
aplink “kaminyčią”, po kurios 
esąs iš dangaus iškritęs akmuo. 
Aš stovėjau su draugu ir ste
bėjomės iš kur tiek daug esą 
ubagų, beveik visi atlaidų lan
kytojai. Vienas tarbomis ap
krautas sunkiai šliaužė ir nuo
lat bambėjo atkišdamas kepu
rė “Tėve musų”.,., kita kreivo
mis kojomis pasiremdama ku- 
jokais kaip Varlė šokinėjo, tre
čią sulaužytą vežė • bobutė ve
žime. 'Toliau maži vaikai vedė 
aklą senį įsikibę į skvernus. 
Kampe sėdėjo akli seniai, ku
rių vienas tampė armoniką, ki
ti pritarė, o visus žavėjo jauna 
mergaitė apie 12 melų, kurios 
gailus balsas, rodos, dangaus 
siekė. Dosnus praeiviai metė 
be gailesčio j jų kepures pini
gus. Jeigu ne mergaite, var
giai kas seniams butų aukavę. 
Tokiu budu musų kraštas uba
gams išmoka tūkstančių tūks
tančius.

Yra ir diktų vyrų ar moterų. 
Ir jei kas iš jų pasijuokia, tie
siog lazda gauna.

Toliau nuėjome gonyklon pa
imti šventojo akmens, čia “ste- 
buglingąjį” akmenį skaldė ,ir 
gabaliukus nešėsi namo. /Tas 
pat ir su šventuoju upeliu, ku
rio (šaltinio) vanduo ir man 
patiko savo kvapiu skoniu. Kai- 
kas sėmė į buteliukus ir vežė 
namo ligoniams, velnių apsės
tiems ir kitokiems, nes “šven
tenybės” visus galus taisė.

Dauguma elgetų yra tokių, 
urie įauni išaikvojo jėgas 

girtuokliaudami, paleistuvauda
mi ir t.t. Vieną ubagą žinau, 
girtas nušalo rankas, kurias nu- 
piovė, o dabar kaipo karo ve
teranas, sako surenkąs iš pra
eivių kasdien apie 15—30 litų. 
Ir jeigu tegauna 10 litų dienai 
(gera valdininko alga- IX ka
tegorijos), keikia visus, net 
Dievą.

Yra jų tarpe št u korių, kurie 
juokina žmones, bet jų mažu- 
i la ir nekartą aukotojas papra
šo persižegnoti ir maldą sukal
kėti. Bendrai musų žmonės 
melabai mėgsta juokus, geriau 
priima maldas. Taip pat daug 
yra padegėlių. Jeigu smulkaus 
ūkininko sudegė duba, šeimi
ninkas visą šeimą (kuri turi 
nemažai galvų) pasiunčia į ke
turias šalis padegėliais eiti. 
Tai jau įsigyveno kaipo tasyk- 
lė. Nėra apdraudos, pašalpų, 
na, ir ubagauja. Kitas nuo to 
lieka amžinas elgeta.

Nemažas skaičius yra 
tų vaikų. Nesenai Kaune, 
vės Al. pasnigus iš kiemo
go mažas basas vaikas ir iki 
skersgatvio įkyriai maldauda
mas nulydėjo. Vienas provinci
joj profesionalas vaikas pama
tęs “turtingesnį” praeivį puola 
keliais prieš jį ir įsikimba į 
skvernus. Nebyliai vaikšto va
gonuose, siūlo pirkti atvirutes, 
šiaip kokie ligoniai įsikandę 
birbynes “griežia” išmaldos.

Per visą šalį, manau, yra 
i;elotas tūkstančių tokios visuo
menės naštos, dalinai dėl jų 
patvirkimo ir dėl visuomenės 
blogo paskirstymo.

—Tindi-Rindi.

elge-
Lais- 
išl>ė-

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gauti 
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Apžvalga
DU ATŽAGAREIVIAI— TAU
TIŠKAS IR BOLŠEVIKIŠKAS

Neskaitant klerikalų vadų, 
kurie pritaria /militaristų dik
tatūrai Lietuvoje, Kauno per
vartą mėgina pateisinti tiktai 
chrtlis atžagareiviškų tautininkų 
ir kraštutinių “komunistų”. 
Kaip vieni, taip ir antri leidžia 
savo laikraščius Clevelande: 
atžagarei visk i tautininkai “Dir
va”, o kraštutiniai leninizmo

sako, kad

Ctevelando tautininkų laik
raštis atsisakė net įdėti savo 
partijos, 'Tautinės Sandaros 
centro, rezoliuciją prieš Kauno 
smurtininkus.
protestai prieš diktatorius galį 
sukelti suirutę Lietuvoje, kuo 
pasinaudotų lenkai arba bolše
vikai. Ir toliau “D.” liepia 
žmonėms neduoti aukų “jokiai 
revoliucijai” ir nekurstyti Lie
tuvos liaudį “prie sukilimų”.

pakastas. 
ta, kad 
daugiau, 
pirmame 
semestre 

žydų.

Lietuviai Daktarai

“Dirva” yra priversta meluoti. 
Ji turėtų žinoti, kad amerikie
čiai jokių sukilimų 
sukurstyti negali, 
pat, kad laikraščiai 
zacijos, kurie rėmė 
Sleževičiaus valdžią 
voliucijai dar nė 
rinkti.

Dar nėra žinių ir apie tai, 
kokiu budu Lietuvos žmonės 
rengiasi kovoti prieš savo nau-

Lietuvoje 
Ji žino taip 

ir organi- 
Griniaus- 
aukų re- 
nepradėjo

juosius despotus. Gal būt jie 
griebsis ginklo, o gal būt steng
sis nusikratyt diktatorių ra
miu budu. šitą klausimą tega
li išspręsti tik patys Lietuvos 
žmonės.

Kauno smurtininkų pakalike 
tečiaps, dar nė nepatyrusi, ku
riuo budu Lietuvos žmonės 
ginsis nuo savo užpurtlikų, jau 
skubinasi iš anksto liaudies ko
vą už savo teises diskredituoti, 
pasakodama, kad la kova pa- 
statysianti pavojun 
Bet argi ne pastatė 
Lietuva Smetona, f f'.

ir ta banditu saiku, kuri iš pa
salų užpuolė 
valdžią ?

Argi “D.”

Lietuvą, 
pavojun 

Voldemaras

teisėtą krašto

nesupranta, kad 
atėmus žmonėms teisę valdytis 
per savo išrinktus atstovus iš
nyksta pats tautos nepriklauso
mybės pamatas?

KAIRIEJI” ATŽAGAREIVIAI

Baltrūnai t inis “Aidas” randa, 
kad Lietuvoje nieko ypatinga 
neatsitiko. Girdi, ir klerikalai 
su fašistais ir liaudinnkai su 
socaldeinokratais tai “vienos 
motinos buržuazijos vaikai”. Jie 
tarp savęs truputį susipešė — 
tai ir viskas:

dėsniais, n*
KADANGI šitokiais pasielgi

mais perversmo vykintojai su
mynė Lietuvos konstituciją ir 
demokratinius principus’ smur
to jėga pagrobdami valdžią į 
savo rankas, ir

KADANGI šitokis įvykis, an- 
ti-demokratinių Lietuvos gru
pių žygiai yra be galo pavojin-i 
gi net Lietuvos nepriklausomy
bei ir sudaro didelės žalos vals 
tybės viduje ir užsienyj,

TODĖL, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros Centro Val- 
ryba, varde visų savo kuopų ir 
narių, mato reikalingu pareikš
ti sekantį protestą:

, a) Griežtai smerkiame per
versmo jvykintojus ir jų smur
tą, kuriuomi sumindžiojo Lie
tuvos konstituciją ir demokra
tiją ir paaarė neapskaitliuoja- 
mus Lietuvai nuostolius;

b) Nepripažystam naujai su
darytą Lietuvos valdžią teisėtą 
krašto valdymui, kuri sudaryta 
smurto keliu ir sumindžiojus 
Lietuvos Konstituciją, ir jos 
nepripažinsime iki tol,- kol ne
bus atstatyta teisėtai Lietuvos 
liaudies rinktoji valdžia einanti 
konstitucijos dėsniais;

c) Griežtai reikalaujam, kad 
perversmo įvykintojai kuogrei- 
čiausiai atstatytų ti 
konstitucija paremtą 
Lietuvoje, kuri buvo 
smurto įvykinimą.

Jo 
Į Kaunas, 
Tamista:

žinia apie įvykusį Lietuvoj 
smurtą pasiekė mus po piet, 
gruodžio 17-tą, kada Chicagie- 
čiai rengėsi eiti apvaikščioji- 
man, * surengtan pagerbimui 
demokratiškiausio Lietuvos 
Prezidęnto, Dro Kazio Griniaus, 
šešiasdešimties metų 1 jo am
žiaus sukaktuvių.

Kadangi laikraščių minimas 
pranešimas jungė tamistOs var
dą su vardu žinomo avantiūris
to Glovackio, .kuris savo laiku 
kėsinosi tokio pat smurto bu-' 
du pašalinti ir tamstą iš pre
zidentystės, mes tam praneši
mui netikėjome, manydami jį 
esant nedorų Lietuvos priešų 
prasimanymu.

Mes negalėjome tikėti, kad 
,taniista, mokytas advokatas, 
buvęs pirmas Lietuvos Prezi
dentas, žinąs ir privaląs su
prast, jog teisėta valdžia savo 
galią semia iš pilečių valios— 
principas jau Aristotelio, vėliau 
Marcelio iš Panos, o pagalinus 
Tarno Payno ir Wilsono apibu
dintas stvertumeis jėgos par
lamento išrinktai valdžiai nu
versti.

tvarką 
prieš

“šj sykį senesnieji nugalė
jo jaunesniuosius broliukus.”
Kad prie Griniaus-Sleževi- 

čiaiis valdžios darbininkams 
buvo leidžiama organizuotis, o 
prie Smetonos-Voldemaro dik
tatūros darbininkų organizaci
jos yra trempiamos, darbiniu-

tuvos valdžių, mes laikome 
Valstybės Prezidentu .Dr. Kazį 
Grinių, Ministerj Pirmininką 
Mykolą Sleževičių ir jo vado
vaujamą ministerių kabinetų.

e) šios rezoliucijos nuorašą 
pasiunčiam Lietuvos Valstybės 
Prezidentui Dr. K. Griniui, Mi- 
nisterini l’irmidinkui M. Sleže-

Juk parlamentariame valsti
jos sutvarkyme, kuris Lietuvo
je buvo priimtas ir iki’ šiam 
laikui gerbiamas, funkcija pa
skyrimo ir atstatymo valdžios 
priklauso seimui—teisėtai iš
rinktam ir laisvai veikiančiam. 
Tai buvo 
teisėtumų, 
ir garbės, 
ctpų, kur
mui rubežiai?

gvarantija valstybes 
tautos laisvės, doros

Pamynus tą prin- 
gali būt nėteisėtu-

Gruodžio 11 d. Kauno univer
siteto, medicinos fakulteto, stu
dentai pakėlė riaušes: pareika
lavo žydų studentų statyti j 
anatomiką žydų lavonus. Šie, 
žinoma, “nepasidavė”, nes jų 
talmudas neleidžia. Jiems gali
ma pi austyti tiktai 
vonus, 
gerbti, 
tizmas 
pypkėj
kad pradėjus kaušus skaldytis. 
Bet Abraomas neprileido: pro
fesorius išvaręs studentus už
darė anatomikumą.

Bet ne čia šuo 
Svarbiausia priežastis 
žydų studentų yra 
kaip lįetuvių. Sako, 
medicinos fakulteto 
esą apie 60 procentų
Daugiausia jų esama medicinos, 
technikos, teisės fakultetuose, 
nors kitur taip pat netrūksta. 
Gal tik Vienas teologijos fakul
tetas apgintas Dievo nuo žydų 
amaro, kur, rodos, nė vienas 
lekus nelanko. Kaipo turtin
giausia klasė, žydai visur pir
mininkauja, ypač ten, kur rei
kia turėti pilną kišenę. Jeigu 
lietuviai turėtų tiek turto, kiek 
žydai, tuomet šie visi fakulte
tai butų perpildyti lietuvių. Bet 
dėl skurdo visi lenda ten, kur 
mokinantis galėtų grašius kalti.

Kitas klausimas, ar musų 
studentai teisingai pasielgė? 
Daugeliui, ypač patriotiško 
plauko, studentų gurklį niežti 
pamačius, kai sotus žydų kapi
talistas visu pertekęs, o darbi
ninkas vos vos suveda galus su 
galais. Bet to negana: yra at
sitikimų, kad jis tiesiog badau
ja. Del patriotizmo galima gin
čytis, bet nuskriaustoji ir pri
slėgtoji beturčiu klasė gali rei
kalauti savo materiaiės dalies.

Kai kurie studentai norėtų, 
kad ' butų priimama žydai ir 
kilos mažumos atsižiūrint pro
centų kiek jie yra apgyvenę 
musų kraštą. Tuomet jų maža 
pakliūtų į lietuvių alma mater.

Elgetos. Oi daug yra dyka
duonių musų krašte, daug yra 
ir apgailėtinų asmenų. Jeigu 
butų pakankamai durto ir tur
to krašte, tuomet tuštėtų' kalė
jimai ir apsivalytų bobinčiai 
nuo “ubagų”. Pas bažnyčias 
šventomis ir atlaidų dienomis 
renkasi iš visų tamsių kampų 
ir urvų išsiviepę žmogystos, 
kliši, akli ir nebyliai. Niekas i 
juos nežvelgia, tik šiaurus ve
jas pakelia
matosi plikė. Be to jie platina 
ligas ir teršia gyvenimą. Veli-

lopus, už i kurių

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
14608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, 111

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

, J i «>uo 9 ikt 11 vai. ryte; V a landos į nuo & jį, g vai. va|5are

Tel. Boulevard 0537

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. Ai J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

Skaudus tai Lietuvai smūgis! 
Didelė tautai žala! Bet virš tų 
visų nedorybių kilo dar skau
desnis iš tautos pasityčiojimas 

lai smurtininkų priesaika da
bot šalies įstatymus— tuos pa-

sirenka tiek ęlgelų, kad vos ga
li pro jų eiles pereiti, kurių yra 
apie kelius šimtus, čia įvairus: 
vienas rožančių varsto, kitas

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10748 So. Michigan A ve. •
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chescerfield 0578

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 Iviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Westem Are.

Tel. Lafayette 4146
5 nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ] nu(> 6 9 va| „ak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. ResM 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj lt iki 12 d. —---- ,----------------------- /

Offica Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleckio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

u



Antradieni*

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jauna West Pullmano lie 
tuvaitė rasta nužudyta

Rado ją griovy sale kelio, lau
kuose, nušautą.

Sekmadienio ryte gryštan- 
čio į Cfiieago buso šviesos grio
vy šalę netaisyto kelio prie 138 
ir Halsted gatvių užtiko lavo
ną jaunos lietuvaitės Mrs. Va

rymus, 17 m., 12314 
St. (Burr Oak, prie pat 
Pullmano). Ją rasta nu
šauta iš užpakalio į gal- 
kulka įėjusi palei kairią-

šauta, 
va ir 
ją ausį išėjo per dešinįjį skruos
tą; kadangi pasiliko parako žy
mės, lai spėjama, kad j ją šau
ta iš arti. Ją veikiausia nužu
dyta automobily ir tik lavoną

pamesta sale kelio. Bodo tai 
dar ir tas, kad nesurasta vie
no jos čeveryko, kuris veikiau
sia pasiliko automobily. Nors 
užmuštoji yra Jaunutė, bet ji 
yra vedusi ir yra motina 6 
savaičių dukrelė

Dabar yra 
tyi inėjimas, 
ją nužudė, 
areštuotas jos 
mus, 19 m., fabriko darbinin
kas? Jis aiškiai įrodė kur jis tą 
naktį buvo ir policija nekalti
na jo už žmogžudystę, tečiaus 
laiko kaipo liudytoją. Policijai 
tyrinėjant sužinota, kad Vale
rija su savo giminaite Kazimie
ra čepauskaite, 12 m., šešta
dienio vakare nuėjo pas savo 
draugę Susan Enokin, 18 
7(14 \V. 120 St. Ten rado 
Boeco Lacardo, 22 m. ir 
rold Edvvards, 19 m. Jie 
aėrė vyno ir Šnekučiavosi, 
kia. “party” Kazimierai čepaus- 
kaitei nusibodo ir ji apie 9;30 
v. v. išėjo namo. Bet jos tetu-

s.
vedamas stropus 
kad susekti ka« 
Pirmiausia tapo 
vyras Frank Ty-

m., 
dar
Ha-
ten

V

NAUJIENOS, (Ihięago, III. r;

Lietuvių Rateliuose
18-tos gatvės apielinkė

[Pacific and Atlantic Piloto}
Harry F. Dewherst (Benton 

Harbor), advokatas pagarsėju
sio “King Ben” 
David), kuris yra
trauktas atsakomybėn.

(House 
dabar

of
pa-

DAKTARAI PASAKĖ, 
KAD PNEUMONIJA

Jos atsirado iš slogų ir jis visai 
nepaisė ir neprižiūrėjo — Atsimin
kit. —

Daktarai rekomenduoja, kad ge
riant karštą Bulgarišką Žolių Arba
tą greitai prašalina slogas.

Bulgariška Žolių Arbatų greitai 
prašalina Reumatizmą, užkietiejimą, 
Skilvio, Inkstų ir Kepenų trubeiius 
ir pthiaro turtingą, riebų ir stipri; 
kraują.V 1

Būtinai reikalaukit savo aptieko- 
riaus tikros Bulgariškos Žolių Arba
tos, raudonuose ir geltonuose bakse- 
liose su mano vardu ant jų; 35c, 75c 
ir $1.25.

Pastaba: —» Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano gyduolių didelį bak
sėti 5 menesiams. Atsiųskit £1.25 ir 
aš tuoj atsiųsiu jas. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, ^5 Manei Build
ing, Pittsburgh, Pa.

vidurnakti visi keturi nuėjo į 
restoraną prie 120 ir Halsted 
gt., kur pavakarieniavę visi iš- 
siskirstę^ir abi mergaitės nuė
jusios j savo namus. UŽ šešių 
valandų gi Valeriją rasta ne
gyvą. Kadangi jos lavonas dar 
buvo šiltas, tai daktarai spėja, 
kad ji tik valanda laiko prieš 
atradimą jos lavono buvo nu
šauta. Kur ji buvo per šešias 
valandas policija ir bando at
spėti. Susan ir abu vaikinai, 
Lacardo ir Edwards, tapo areš
tuoti ir tardomi Kensingtono 
policijos. Taipjau tapo areš
tuotas artimas nušautosios pa
žystamasis John Hantz, 912 W. 
119 St. Susan papasakojo poli
cijai, kad Valerija turėjusi ki
tų vaikiną, žinomi) tik kaipo 
‘Jammer”, kuris jai piršosi ir 
paskui grūmojęs ją nušauti, 
kada ji ištekėjo už Tymus. Po-

‘Jammer”.
Nužudytoji Valerija po tėvais 

yra Simonavičiutė. Jos vyras 
era ukrainietis.

Tingėjo gyventi 
nusižudė

ŽEMOS KAINOS

N

4—

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

Illinois universiteto studen
tas Joe N. Moore, 21 m., nusi
žudė savo sesers namuose, Au
rora. Paliktame raštelyje sako, 
kad jis tai daro turbūt dėlto, 
kad tingi gyventi. Esą jis ne
matąs prasmės gyventi, jei rei
kia tik dirbti ir laukti senat
vės. O siektis ko nors augštes- 
nio irgi tingi. Pabaigus univer
sitetą irgi nemato ateities: iš- 
pradžių dirbk, vergauk už ma
žą algą, o jei kada ir prasimu
ši, tai jau busi senas ir gyveni
mas daugiau nebevylios.

Moore yra sūnūs turtingo 
Meksikos daktaro.

Du lietuviai užmušti 
automobiliy

žmonių užmušta pirmąsias 
dvi šių metų (lenas. Nori su
varžyti automobilistus.

nelai-
labiau

Tuo

Gruodžio 19 d., 5 vai. ryto, 
trys ginkluoti plėšikai užpuolė 
P. Gadeiko, savininką lietuvių 
hotelio 1606 So. Halsted St., 
kada jis miegojo savam kam
bary hotely. Plėšikai prisistatė 
norintys gauti kambarį pernak
voti ir kada jiems atidaryta 
duris, tai jie atstatė revolve
rius, iškrėtė P. Gadeiko ir jo 
žmonos kambarius ir išsinešdi
no pasiimdami $500 vertės laik
rodėlių ir pinigų. z 4

Tie trys jauni plėšikai tapo 
betgi sugauti gruodžio 28 d., 
važiuojant automobiliu. Pas 
juos rasta net 5 revolverius.

Sausio 3 d. buvo MaxWell po
licijos stoty preliminarinis ty
rinėjimas prieš teisėją Brer- 
hardt. Pašaukta 49 liudininkai, 
kurie pripažino tuos tris vyru
kus, kaipo plėšikus, kurie ir 
juos buvo užpuolę; pažino ir 
savo daiktus, kuriuos pas tuos 
plėšikus rado. Tie daiktai šian-> 
die Kobey policijos stoty bus 
sugrąžinti apiplėštiesiems žmo
nėms. Plėšikai gi atiduoti grand 
jury, —P. ,

gadynės ženočiai laikydavo 
daug vyrų ant burdo. Dabai“ to 
jau nebėra. Gal bus ir ta prie
žastis, kad mažiau yra nevedu
sių vyrų, nes nekurie apsivedė. 
O antra, ženočiai nori Suariau 
gyventi ir mažjau dirbti. iMun- 
šainieriai gi laikytų daugįVyrų, 
jei tik gautų, kurie geria mun- 
šainą. /

Progresu vieni darbininkai 
pakilo aukščiau, negu atvažia
vę iš Lietuvos, o kiti nupuolė 
žemiau. Pas nupuolėlius dar
bininkus nebėra nė to draugiš
kumo, kurį atsivežė iš Lietu
vos. Yra keletas darbininkų ti
kinčių. Kuomet jie sužino, kad 
kunigėlis pasikvietė misionie
rius, eina į bažnytėlę melstis’ ir 
klausytis pamokslų. Bet misio
nierių pamokslai ir poteriai jų • 
nepataisė, nors jau per keletą 
metų lanko. Tie parapijonai tu- 
retų pradėti skaityti laikraš
čius ir knygas. Jų galima gau-

Roselando Aušros Ipiygyne.
Darbininkas.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJAI
2226 Marahall Hlvd 

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

8^AKIŲ SPECIALISTAS 
kuri*

LIET
Palengvins akių Įtempimą, 

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
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama t mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

ti

NorthSide
Rytmetinės žvaigždės kliubo 

vakarienė

Kensiugtou
daug

pi

J. F. R ADŽIUS
PigiasRiaa Lietavis 

Grabo r ias Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
■tčs.

OFISAS:
668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

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.

’ ęhieago, III.

ANTANAS MAROZAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu sausio 1 d., 9:30 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 49 m. am
žiaus. Gimęs Ramigalos vai., 
Panevėžio apskr. Amerikoj 
išgyvenęs 18 metų. Paliko di
deliame* nubudime savo my
limuosius ir mylinčius Ame
rikoj seserį Teklę, švogerį 
Jonų Miciuną, švogerius Vait
kus ir gimines, Lietuvoj mo
terį Barborą, du sunu ir dvi 
dukteris. Kūnas pašarvotas 
randasi 8825 Sbnginavv avė., 
So. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 5 d., 8 vai. ryto iš na
mų į Šv. Juozapo parap. baž
nyčių, 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
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Sesuo, švogeris 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

Gruodžio 24 d. Rytmetinės 
žvaigždės Pašelpinis ir Pasilin
ksminimo Kliubas buvo suren
gęs šaunią vakarienę arba ku- 
čias. Vakarieniauti arba ku- 
čiauti' prisirinko didokas būrys 
Northsidės dar nelabai pasenu
sio jaunimo, daugiausia Kliu
bo narių, taipgi ir simpatizato- 
rių. Kadangi kur jaunimo 
susirenka, tenai esti daug viso
kių juokų, tai ir ši kliubo va
karienė buvo linksma ir juokin
ga. Pavakarieniavę skanios va
karienės ir pasi juokavę sve
čiai skirstėsi 
mi kliubui ir 
gai gyvuoti.

*

North Sidės Draugijų Sąry
šis buvo surengęs šaunų vaka
rėlį nedėlioj, gruodžio 26 d,, 
Liuosybės svet. Vakarėlis ga
na puikiai pavyko. Publikos 
prisirinko pilna svetainė ir visi 
žaidė iki vėlaus vakaro prie 
Northsidės Jaunuolių Orkestro, 
kuriam vadovauja Juozas Spi- 
tila. Juozas Spitila yra Bijunė- 

• lio auklėtinis, galius smuikinin
kas ir turintis stiprų balsą. Jei
gu Juozukas lavinsis ir tolimui 
dailėj, tai, be abejonės, bus 
vienas iš lietuviškų žvaigždžių.

a+a
/ /

ir pasi juokavę 
į namus, linkėda- 
ant toliau laimin-

Phone Boulevard 62C3 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai. naktį.

1646 W. 46th St, Chicago, III.

šiame miestuke yra 
darbininkų be darbo. Didžiuma 
darbininkų kol dirbo tai netau
pė pinigus juodai dienai. Užė
jus nedarbui pradeda dejuoti, 
kad blogi laikai. Vedusius, ku
rie turi dideles šeimynas, dar 
galima pateisinti, kad jie dir
bdami
nigų. Bet yra singelių, kurie 
dirbdami gerai uždirbo, bet ne
tekę darbo kartu su ženočiais 
dejuoja, dar nekurie iš jų sa
kosi, kad jiems esą dar blo
ginus, negu ženočiams. Mat ne
tekus darbo netenka ir burdo. 
Bet kol dirbo, tai vakarais ūž
davo su munšainierkoms. Jos 
labai puikiai mokėdavo su jais 
kalbėtis ir jiems pasikraipyti, 
kad tik juos patenkinus ir pa
laikius juos pas save. Taip da
rydamos munšainierkos darė 
iš to pragyvenimą ir dar su
taupė pinigų. Bet akli jų pa
sekėjai dejuoja, kuomet užėjo 
blogi laikai. Ar čia nekalti jie 
patys, kurie klausė munšainier- 
kų pasakų? Pirm niunšaino

* *

PETRAS MISEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės jvyks Ketvirtadie
nį, Sausio 6-tą dieną, 1927 m.,
9 valandą ryto iš namų j Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse’.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės

(’hieagos automobilistai pra
dėjo naujus metus į pirmąsias 
dvi dienas užmušdami 14 žmo
nių, jų tarpe du lietuvius. Per
nai automobilistai užmušė 890 
žmonių, daug daugiau negu ki
tais metais'. Koroneris VVolf sa
ko, kad taksikabai ir pasažie- 
viniai automobiliai pernai daug 
mažiau žmonių užmušė, negu 
kitais metais, bet užtai daug 
daugiau žmonių užmušė trekai. 
Be to daugiau žmonių užmuš
ta automobilių susidūrimuose; 
daugiau automobilių pakliuvo 
ir po traukinių ratais.

Kad sumažinti skaičių 
mių yra projektuojama 
suvaržyti automobilistus,
tikslu rengiamąsi valstijos* le- 
gislaturai pasiūlyti labai aštrų 
bilių, kuris nustatytų vienodas 
taisykles dėl automobilistų vi
soje valstijoje. Tas bilius pro
jektuoja įvedimą laisnių dėl vi
sų automobilistų. Kad gavus 
tokį laisnį automobilistai turės 
išlaikyti sunkius kvotimus ir 
be to bus išegzaminuoti, kad 
butų sveiki fiziniai ir protiniai. 
Niekurie, jų tarpe koroneris 
VVolf, kuris tokiam Diliui pri
taria, pranašauja, kad jis ne
pereis, nes yra perdaug aštrus.

Automobilių užmušti ’ lietu
viai yra Charles Bartkus, 37 
m., 3231 W. 38 St. ir Anthony 
Morozas, 49 ni., 8325 Escanaba 
avė. Bartkų rado negyvą* au
tomobilio užmuštą, prie 33 ir 
Kedzie gatvių. Morozas gi liko 
suvažinėtas taksi kabo prie 89 
ir South Chicago avė., Kalėdų 
vakare ir dabar phsimirė nuo 
žaizdų.

Du jaunuoliai, vienas kurių 
yra galbūt lietuvis, tapo suim
ti “džioiraidinant” pavogtu 
taksikabu. Juos suimta po to, 
kaip jie susidūrė su kitu taksi
kabu prie Halsted ir 22 gatvių. 
Be to abu buvo labai girti. 
John Melousky, 18 m., 1601 S. 
Throop st., liko apakltintas už 
neatsargų važiavimą, o jo drau
gas Perry Landė, 16 m., — už 
pavogimą taksi kabo.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turi 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kitu 
kokia liga gali išsivys
tyti.

per trisdešimtį metų

sunkią 
ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

MOTERIS ŽUVO GAISRE

Dr. B. M. Ross

Candy!

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe SU Crilly Building 
linkite elevatorių iki penktu augito.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

išgelbėjo ir 
turėjo bėgti

Garsiukites Naujienose
■

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali-7 

škumas.
3315 South
Halsted St. '

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

ŪMO
iŠ

UIHO?

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

Viena moteris sudegė, du vy
rus ugniagesiai 
apie 40- žmonių 
gatvėn naktiniuose marškiniuo
se gaisre Normandy hotely, 
500-502 N. Clark St. Gaisras 
sunaikino viršutinius du augš- 
tus ir taip greitai išsiplėtė, 
kad h otelio gyventojai jokio 
savo turto negalėjo išgelbėti. 
Gaisrą užgesinus rasta sudegu
sią Mirs. jMary Leach, šeiminin
kę, kuri sirgo ir miegojo savo 
kambary ketvirtame augate.

BILLY’S^UNCLE

BY GOUVY.

LCVA. O V’S

Kazimieras Bartkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirčia automobilio už

muštas, Sausio 2 dieną, 4:00 valandą ryto, 1927 m., sulaukęs apie 
38 metų amžiaus; gimęs Pušaloto miestelio, Biržų Apskričio, palik
damas' dideliame nubudime savo mylimuosius ir mylinčius moterį 
Bronislavą, po tėvais Vežaitę ir 2 sūnūs, Edvardą 5 metų, Leonardą 
4, seserį Anastaziją ir 2 pusbroliu, Bronislovą ir Benediktą Andre- 
siunus ir ciocę Audrešiunienę Amerikoj, o Lietuvoj tėvus ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas, randasi 3231 W. 38th St.

Laidotuvės įvyks Penktadienyj, Sausio 7 dieną, 8:00 valandų ry
to, iš namų į Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio siylą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines. '

Visi A. A. Kazimiero Bartkaus giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Maži Sūneliai

Laidotuvėse patarnauja grabotius Masalskis, telefonas Boule
vard 4139.

DR. ROSS 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriaus) 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo

kytojo — PATYRIMO.
Į Serganti žmonės yra kviečiami pa- 
j sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
. Ross kur jis yra išgydęs tūkstančiu* 
į kitų.

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

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

Vyrų priėmimo kaYnbarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėjiais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Atsišauk it, Informacijos Dykai.4

0h 
Henry! 

America’s



Coselaod

I ICTIIl/ilI DATCIIIinCC kambariuose. Pleiogeniu esąs LltlUVIy nflltLIUUuL Jukelis. Aš pats buvau susirin
kime, bet tokio pranešimo ne
girdėjau, lik girdėjau praneši
mą, kad trečiadieniais laikoma 
lavinimos mokykla, o ne prelek-

Raudonųjų biznierių pagelbL cijos. Paskui išgiria Burneikį 
nes 79 kp. korespondentas Vii- už dosnią auką. Keistai atrodo 
ny aprašydamas kuopos susi- man, kad viešai jį giria, o su
rinkimą pasakoja, kad komisija sirinkime išvadino butlegeriu. 
pranešusi, jog trečiadieniais į- Štai kaip buvo. Buvo apkalba- 
vyksta prelekcijos Aušros ipa apie vakaro įžangą. Nariai 

išsireiškė savo nuomones. Atsi
etojo ir Burneikis ir pareiškė, 
kad mums nėra ko paisyti 
brangumo įžangos, sako, aš 
pats nesigailiu užsimokėli nors 
tris dolerius įžangos. Po jo kal
bos atsistojo raudonasis 

irius ir pašiepdamas jį 
jeigu 

:galės ir po tris dolerius
(,įeita, tikra, nuostabi pagelba, ku- ni0^ėti įžangos. Reiškia ta žmo 

rią Johnson s Belladonna Plaster is .v,. ,
suteikia Rheumatizmo. ar Podagros gelį išvadino butlegeriU. Mat 
atvėjais priklauso nuo to, kad bella- pJls raudonuosius biznierius pa-

S U L A IK Y K AGONIZUO- 
JANČIUS SKAUSMUS 

NUO RHEUMATIZMO

Skausmas, uždegiinas, tini
mas, visi pasiduoda John
son’s Belladonna Plaster’iui kad butlegeriai.

biznie- 
sako, 

norės, 
tižsi-

Cicero
Paskutiniai pricšmetiniai su

sirinkimai buvo gruodžio 20 d. 
lai (paskutinis mėnesio sekina- 
dieitAs ir tuo laiku susirinki- 
musf laiko Dr-stė Apšviėtos Vy
rų ir' Moterų ir l>r-tė Lietuvių

NAUJIENO

Teatras-
Muzika

Vis tos komedijos

PRANEŠIMAI
, Chicago, III. Antradienis,/ Sausis 4, 1927

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ii 

saldainių krautuvė, skersai gat
vės .nuo lietuviškos mokyklos 
Biznis senas ir geras. Priežastis 
pardavimo, netikėtas moteries 
silsižeidimas.

1505 49th Ct., Cicero, III.

MORTGEČIAI-PASKOLOS
Pirmi Morgifiai

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

donna vaistai per odą sunkias tiesiog, 
į apimtas vietas, ar per nervus eina 
j apimtas dalis. Belladonna veikmė, 
kai ji panaudojama virš šaky t u budu 
veikia labai urnai ir yra dauR kartų 
stipresnė, negu belladonna imama j 
vidurius.

štai dėl 
taip urnai

)«, O
ko skausmas pasiduodu..

— tarsi magišku budu — j Ilgina.
kuomet Johnson’s Belladonna Plaste-, joje grūmoja 
r’is yra vartojamas. Uždegimas pa- j kuri ngra Ų 
lengvinamas, tinimas sumažinamus,) .

prastai visuomet susirinkimuo
se taip yra, kuris narys dau
giau duoda raudonajam biz
niui, tą daugiau ir pravardžiuo- 

o viešai per savo šlamštą
* Be to korespondenci- 

vienam nariui,

ir malonus, ramus, komfortas sutei
kiamas labai greitu laiku. Johnson’s 
turi savy galingą belludonną ir visas 
vaistingumas palaikomas pilnoj for
moj dėl greito ir patvaras persisun- 
kimo per odą j skausmų vietą. John
son’s Belladonna Plaster’is turi visų 
jėgą, tad galite būt tikri patenkini
mu, reikalauk Johnson’s Belladonna 
Plaater’io jos vardu. Parduodami vi
sose vaistinėse.

150,000
yra pasekmės

ŠALČIŲ
Šalčiai pavojingi.
šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Viri 150.00 mirčių kasmet . kjla ii 
priežasties Šalčio.

šalčiui reikia keturių dalykų —• juos 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite Jaltį. pa- 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karilj. 
suvikrinkite sistemų. >

Hill’s tų padaro j 24 valandas — ir b- 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite (ikrųji 
.Hill’s ir pradėkit*’ kada iltis pradeda. Vi
sos aptiekos parduoda Hill’s.

TFMYKIT KMNA
k\D BUTŲ 30c-

CASCARA ŲUININE
RAUDONA SU ...
dežųtb paveikslų

Susirinko narių nedaug, tad Komedijos ir komedijos. Ar 
nedaug kas tebuvo ir nutarta;Lu llorj juoktis, ar nenori. Eik, 
vien apsvarstyta bėgančius >*ei-1sa)<(>> į teatrą! Mano veidas ir 
kalus* išklausyta raportus irjtaip raukšlių pilnas, dar eik 
išrinkla naują valdybą. Ruvol juoktis. Vadinasi, kokia sūpelė- 
pakeltils klausimas įr MP*e|jusią ašarą išspausti, tai butų 
draugijos ateitį. Ino klausimu|neprošalį. Amerikoj ašaros pe- 
buvo išreikšta įvairių/minčių,h(-ja įr midija. Anuo kari vie- 
daugiau'sia, kad reikia vienytis I tokią supelėjusią ašarą iš- 
su kuri i kita draugija. Bet ki-j spaudžiau ‘‘Aušros sūnuose”, 
ti tam priešinasi, esą kam lo tui ir viskas. Well, gal “Klas- 
reikia, tegul būna kaip buvo, ta ir Meilė” išspaus. Girdėjau 
mdms užteksią. Buvo pasiuly- pasakojant, kad Pilka.su Va
rnų stoti j SLA. kuopą, tuomet Į nagaifiu kaip nunuodija Milc- 
Jiutų užtikrinta pomirtinė ir rienę truputį apsiverkia, bet ir 
pašelpa, bet ir tai negerai — tai su cibulio pagalba.
esą dide>ės inokestys. Mat mesi
buveme pripratę mokėti po I George Dandinos komedija,! 
25c. į mėnesį, bet gyvenimas I kiek teko girdėt, ne labai ko
pa rodė, kad su tokiomis mo-1 kia. Kaune, sako, po tos ko- 
kestimis toli neisi. Jei nori ką Irtiedijos, visos moterys savo 
gauti, tai turi mokėti, taupinti Įvvr,,s apgnudinėdaVo. Matote, 
centus senatvei ar ligai. Sian-D‘>j« komedijoje, parodoma kuip 
die jau visi mato, kad mažos vyras apgaudinėjamas. Papras- 
pašelpinės draugijos nyksta. |rpas kaimietis apsivedęs sa ba

joraite būna net gerokai laz- .51 JJUOVIIVf I. ’ i I
tas turi mirti, jeigu neranda R" apkuldašinamas. Vanagaitis 
nieko, kas atjaunintų. Tas pats| Prašo Zavestaitės, kad ji n<^| 
laukia ir musu draugijėles, tie- įkertų smalkiai, kada jai az- 
riausia išeitis via iš kelių ma- dll atl,eša Balsienė, o ‘medu- 
žų daugijėlių daryti vienų di- žis” Pa,s,s si'ma"'a' 
dėlę, o dideles draugijas visi Į pp plikbajoriai, Pilka su Gu-I 
mėgsta ir į jas rašosi. Didžiau- Į giene, visados Vanagaitį baks- 
sia lietuvių organizacija yra noja ir ant juoko laiko. Varg- 
SLA. ir į vietinę U>4 kp. per §as “mužikas”!... Žioplas Vai- 
pereitus metus įstojo apie pu-1 tekūnas nori žėnytis jauną Bal-| 
sę šimto naujų narių, nors įs-|sienę, bet neįveikia. Snaudalius 
tojimas į SLA yra didesnis, ne-1 Kemėšis nesiduos kailį perti sa
gu į paprastą draugiją, o irĮvo gaspadoriui.
mokestvs vra gal kiek didesnės.! x . Jo . • * • • . ... . Vyrams nepatariama leistiBet užtai narnu jaučia saugu- • ” .U , . , x
ma ir žino, kad atsitikus rei. savo žmonas i tok| tea rų nes 
kalui. jie gaus pašelpa ir p<^ skaudžiai nukeptos jų kailis, 
mirtinę, ko negali dabar užtik
rinti silpnutes mažos draugi
jos.

Keli metai atgal Dr-tė Liet. 
Tvirtybė vienijimosi klausimą 
atmetė, 
švietos 
Tvirtybą išrinko iš penkių na
rių komisiją sudarymui pienų 
susivienijimui su kitomis drau
gijomis, 
ir kliubai

nepučia su jais į vieną dūdą. 
Bet tas narys sakosi nepaisąs 
Maskvos davatkų. Lai jie zurz- j kitaip negali būti. Kas paseno, į 
?ia liežuviais susirinkimuose, 

-kad jų Daily Woikeris, Laisvė, 
Vilnis ir Darbininkių Balsas 
kritiškoj padėty, jie nebegaus 
nuo jo daugiau dolerių todėl, 
kad jis bijąs, kad nepradėtų jį 
liežuviais šmeižti susirinkimuo
se, o viešai girti. Mat jisai sa
kosi esąs toksai darbininkas, 
kad nemėgsta šmeižtų susirin
kimuose, o viešai — pagirimų.

— Alginis Vergas.

nuliūdo, bet 
baisiai su-

nuliūdo?
paprastas:

Roselando socialistai, padarė 
komunistams didžiausį trubelį 
ir galvosūkį. Nubudo Petronis, 
nulindo Bacevičius su Zone, nu
liūdo kelbasų klebonas,, nubu
do visos penkios komunistiškos 
davatkos! Netik
susirūpino ir baisiai, 
sikrimto!

O ar žinote kodėl 
Dalykas buvo labai
LSS. 137 kuopa gruodžio 29 d. 
surengė masinį protesto mitin
gą prieš Lietuvos valdžios uzur
patorius ir labai daug žmonių 
sukvietė. Atsimenu kada komu
nistai rengė protesto mitingą 
kartu su penkiolika draugys
čių, tai vos keli žmonės tebuvo, 
o dabar — ei!...

žmonių daugumas tai komu
nistams dar batų pakenčiamas 
dalykas, bet čia kalbėtojas ima 
ir kaip ant delno parodo, jog 

palaikė 
fašistais, 
valdžią!

Reikalaudami ■ r • -
komunistai Lietuvoje 

Q A A Al 11 bendrą frontą su 
K fl K fl |i| II 11 prieš teisėtą žmonių 
| |> fl | w Rosdland iečiai jau senai žinojo,

* kad komunistai tiktai sau no
ri laisvės, o visiems kitiems, i , ,
kurie nepritaria komunistams, 

; jie įmanytų kilpą ant kaklo 
užnerti, jei nebijotų .įstatymų 

I ir valdžios. Ir čia komunistų 
norai dar kartą buvo pakarto- 

! ti ir dar parodyta, kad jie yra 
i artimiausi fašistų talkininkai!

Komunistų lyderukas, p. Pet
ronis, prasidėjus prakalboms 
Landė užsirašinėti kalbėtojo 
žodžius. Jis sukinėjosi, raivėsi 
kaij> kepamas. Kiekviena^ kal
bėtojo sakinys jį svaigino ir 
galų gale taip apsvaigo, Jog 
nebeišlaikė ir ėmė rėkti: “Me
luoji! Meluoji!” Sujudo, su- 
kvagždo ir kitos komunistiš
kos davatkos ir pradėjo klegėti, 

1 spiaudytis, tripti ir baisiai ner
vuotis.

“Tylėkit, karvės!” — ramino 
Vi.uom«t iio.. Krautuvė. »ti pi. Publika susinervavusias komu- 

tas pasirinkimas Naujausių Madų — nistų davatkas, O vienas pilie- 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, tis Petroniu! 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų. įu ga]į būt sau 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir ri< 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
%

landiečiuose gęrą įspūdį, o ko- 
munistnoshš^bįisų susirūpinimą

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet iinse Krautuvėse esti pla

sako: “Petroni, 
komunistas, 

tik nebūk gyvulys!” Susigėdo 
komunistai ir nurimo, o kalbė
tojas dar daugiau faktų papa
sakojo apie jų bendradarbiavi
mą su fašistais.

šitos prakalbos paliko rose-

Pranešimai
I ą patį padare ir Ap- įįjj,
draugija. Bet šiemeti . . fcH. ,kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Visos kitos draugijos 
turėtų į tų klausimą 

savo domę.

SLA. 191 kp. metinis susi
rinkimas buvo antradienio va
kare, Liuosybės svet. Susirinki
mas yra svarbus; yra daug ne
pabaigtų reikalų nuo priešme- 
tinio susirinkimo, o ir nauja 
valdyba užims savo vietą. Rei
kia taipjau rengtis prie meti
nio vakaro vasario 27 
kitų reikalų yra. Tad 
riai bukite.

d., o ir 
visi na-

didžiojoj

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

A. Bugailiškis, rašt.

Roselanti. — Sausio 4 d., 7:30 v. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Iinprovement 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, 
šit nubausti vienu doleriu.

J. Tamašauskas,

bu

sek.

Artisto SI. Pilkos
Paskutinis Vaidinimas

C. S. P. S. SVETAINE.!, 
1126 W. 18th St.

Trečiadienyj, Sausio-.!an.
1927 m„

Pradžia 8 v. v.
Įžanga 75c, $1.00, $1.50

K

Bus vaidinama “Klasta ir 
Meilė” ir “George Dandin” 
3 veiksmų kostiumota kome
dija. — Bus vienas iš pui
kiausių vaidinimų, nes vei
kalai priruošti gerai ir chi-

paskutinį St. Pilkos vaidini
mą. Kviečia visus

“BIRUTE”

1922-32 So. Halsted Street 
Prie* 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

ir liūdesį. — " rmukšnis. 

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
riek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

EXTRA BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu j kitę 

biznį bučernę ir grosernę. FikČeriai 
— pirmos klesos. Stakas — didelis. 
Turiu parduoti greit ir pigiai. Prie
žastis pardavimo — neturiu patyri
mo tame biznyje.

5124 So. Ashland Avė.

GROJIKUS pianas veltas $700, už 
$110, sykiu 90 volelių ir benčius, $50 
cash ir po $10 atsakantiems žmo
nėms. 6512 So. Halsted St., Ist fl.
—------------ *---------------------------------

PARDAVIMUI grosernė, su bučer- 
nės fixčeriais, arba priimsiu pusinin
ką. Biznis senai išdirbta. Parduosiu 
pirmam pasiūlymui, iš priežasties 
dviejų biznių. Kreipkitės greičiau — 
kas pirmesnis tas laimės.

821 W. 34th Street

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nč su ar be namo. >

2057 W. 22nd Place

SPECIALI S BARGENAS. Del su
prantančio biznieriaus grosernė ir rū
kytos mCsos. Malt ir Apynių užlai
kome. Del svarbios priežasties greit 
parsiduoda. Viską patirsit ant vie
tos.

4447 So. Wentworth Avė.
, Tel. Boulevard 7628

Susivienijimus Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
metinį susirinkimą, Sausio 5tų dieną, 
1927 m., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Susirinki
mas prasidės kaip 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite susirinkti lai
ku, nes randasi svarbių dalykų dėl 
aptarimo.

— D. Gulbinas, Rašt..

ASMENŲ JIESK0J1MAI
ATVYKAU iš Westų Chicagon ap

sigyventi. Norėčiau susitikti su savo 
draugais ir pažįstamais Antanas Vir
bicku, Viktor Gricius ir kiti. Tie ku
rie norėtų su manim pasimatyti, pra
šyčiau susižinojimo delei rašyti man 
sekamu adresu: JOE WAITKUS, 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių Juo
zą ir Mikolą Rudj, paeinanti iš Gau
rės vai., šiauriškių kaimo. Turiu svar
bų reikalą, jie patys ar kiti juos pa
žįstanti meldžiu pranešti mari jų ad
resą.

ANTANAS AŠMONAS 
553 W. 36th St., • Chicago, III.

PAJIE.ŠKAU Kazimieroj Alijošai- 
tės po tėvais, o jos vardų po vyru 
nežinau. Girdėjau kad turi farmą 
Wisconsin Valstijoj. Paeina iš Kauno 
rėd., Raseinių apsk., Kelmės parap. 
Norėčiau su ja susieiti. Prašau jos 
arba kas apie ja žino pranešti; bu
siu dėkinga. MIKALINA BRAZAUS
KIENE. 4719 Maplewood Avė.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. ( anai 1678

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai ru- 
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl Binulkmenų.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison St., Chicago, III. 
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643

PARDAVIMUI grosernė ir 
kavos krautuvė. Gera vieta, ge
ras biznis dėl gerų žmonių su 
šeimyna. Pardavimo priežast 
patirsite ant vietos.

1918 W. 17th Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-ŽEME

SOUTH SIDE

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

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

2505 W 63 St.

pa-

PARDAVIMUI 2 fintų medi
nis namas, akmeninis- funda
mentas, 5 ir 6 kambarių. Mai
nyčiau į grosernę arba bučer- 
nę ar aiitomobiliaus.

6118 So. Throop St.

PARDAVIMUI namas 3 fia
lų su maža groserne arba mai
nyčiau į restaurantą, Road 
Ilouse. Namas geras, gausit 
bargeną. Man vienai sunku už
laikyti viską.

8436 Gilbert Caurt

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—870G

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Antradienio' vakare
Liuosybės svet. Lūs kitas svar
bus susirinkimas. Tai didžiau
sios musų finansinės įstaigos, 
spulkos, kurios metinė apyvar
ta siekia - virš miliono dol. 
Spulkos sekretorių yra Leo 
Švėgžda, kuris tinkamai eina 
savo pareigas ir kol-kas konku
rentų neturi, nemanoma, kad ir 
šiemet turėtų konkurentų, nes 
visi nariai jo darbu yra paten
kinti.

Visi dalininkai gavo atviru
tes, kviečiančias j susirinkimą^ 
Gerai butų, kad daug susirink
tų, tada galėtų nuodugniai ap
tarti spulkos reikalus, o ne pa
kampiais- zurstų, kad tas nege
rai, tas ne taip turėtų būti. Vi
sa kaltė yra pačių dalininkų ap
sileidime. Tad bukite visi, iš
rinkite geriausius direktorius- 
vedėjus, o tada nebus jokių ne
susipratimų. —Tas Pats.

Kiek luiko atgal tilpo žinute 
apie Cicero namų savininkų 
kliubo vakarienę lapkr. 14 d. 
Joj paminėta, kad Didysis Pet
ras prastai kalbėjo ir kalbėjo 
tik savo biznj norėdamas iš
garsinti. Tai netiesa. Petras tą 
vakarą nieko «apie savo biznį 
nekalbėjo, vien apie abelhą lie
tuvių gyvenimą. .

Rast. A. Tumavich.

North Sidės Draugijų Sąryšio 
tinis susirinkimas atsibus Seredoj, 
Sausio 5 dieną, 1927 m., 7:30 valan
dą vakare, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė., Chicago, III. Visus de
legatus, senus ir naujus, katrie ant 
šių metų apsiemet dirbti malonėkite 
ant laiko pribūti, nes turime rinki
mus naujos valdybos ir daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba

me-
JIESKO KAMBARIŲ

REIKALINGI 2 ruimai prie 
mažos šeimynos, su valgiu, dėl 
2 vyrų.

Praneškit j Aušros Knygyną, 
3210 S. Halsted s-1.

Box 95

PARD AVIMU! namas mūri
nis, 4 ir 4 ruimų, tik įmokėti 
$1,500 reikia. Namas geras 
bargenas.

3313 W. 38tb Place 
Tel. Lafayette 4540 x

ir

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 jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUGTOR-------
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosavelt 8500

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
metinį susirinkimą, Sausio 4 d., 1927 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 8133 
So. Halsted St., 8 vai. vakare. Taigi 
gerbiamieji draugai, malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turime dėl apsvar
stymo daugelį reikalų. Taipgi bus iš
duotas raportas iš metinio knygų pa- 
vėrinimo. z •

— K. J. Demereckis, Rašt. 
f ---------------

Atyda! Kurie padavete aplikacijas 
dėl įstojimo j Chicagos Lietuvių D. 
S. P., malonėkite būtinai atsilankyti 
paą Dr-jos daktarą, A. Montvidą ne
vėliau kaip iki 6 d. Sausio.

— X. Saikus, Rašt.

Jaunuolių Orkestro metinis susirin
kimas įvyks Sausio 5 d., 1927 metų, 
Mark White Sųuare Svetainėje (Li- 
irary Room), 29th ir Halsted gatvių. 
Visi Jaunuoliai-ės ir tėvai atvykit į 
įritą susirinkimą, nes labai svarbus. 
Bus renkama nauja valdyba dėl 1927 
metų. Neužmirškite! Seredoje, Saujio 
5 d., 1927 m., 8:00 vai. vak.

— Al S’chultz, Rašt.
_________ . '

S. L. A. 36 kp. metinis susirinki
mas įvyks 5 d. Sausio, 1927 m., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 So. 
Halsted St., 7:80 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės ‘malonėkite dalyvau
ti. — A. Marcijonaitė, Sekr.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėto- 
, ų Ratelio metinis susirinkimas bus 
tiandie vakare, C. Strumilo svet. Vi
si nariai prašomi atsilankyti.

— Valdyba

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
tinSU rakandais kambarys 

karnas vienam arba dviem vy
ram. Yra karštas vanduo, 
ra transportacija, netoli 
teatro. Lafayette 9507 arba
4359 S. Wbipple st., 2nd fl.

ge-
nuo

IŠSINUOMUOJA šviesus ir švai’us 
vienai ypatai kambaris, karšto van
dens šiluma, su valgiu ar be.

6687 So. Rockvvel! St.

NUOMON kambarys vienam vyrui, 
be valgio. Yra kur pasigaminti, kas 
nori. 3618 So. Union Avė.
\________________________________________

NUOMON 2 moderniški kambariai 
dėl dviejų vaikinų. 6515 So. Talman 
Avė., Hemlock 7081.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Rėstauran- 
lų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
naviinas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimų. Įvedimi elektros dra
us, motorus, taigom elektros reik- 
nenys, fikčerjus ir tt.

W. P. Stephan Electric Co. (not inc)
2522 So. Halsted S t., Chicago

Phone Victory 7452

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

PARDAVIMUI
SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 

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

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

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černf ir grosernė; didelis brirge-1 
nas. 2435 S. Lenvitt st.

PARDAVIMUI pirmi ir 
antri morgičiai, nuo $500.00 
ir augščiau, nešanti nuo 6% 
iki 8% į metus. Tai yra sau
giausias investavimas pini
gų, kurie visada bus saugus. 
Taipgi ir padarome pasko- 
as ant pirmo, antro ir tre

čio morgičio.
J. SINKUS and CO. 
6959 So. Halsted St.

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

$99.50
$82.50

Ir daugelis ‘ kitų 
musų didelėj dirbtuvėj.

gerų bargenų

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoync Avė.
Netoli Division Street

Pilka.su

