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Kaunas atsidūrė po karo komendanto kulnim

nutari

bute kratau, už- 
kalėjime. Jam 

sunkiųjų darbų

Cechų komunistas 
bus deportuotas

įstatymo 
butų pa- 

balsavi-

Chicagai ir apielipkfci federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

burių viršininkams dėl patvar 
kymų.

Britą laivas paskendo 
T žmonės prigėrė

laikraštis Slovo
Lietuvoj inicia-

Slovo 
diena

WASHINGTONAS, sausio 4

Kaune pervarte 
suvaidino

Blaivininkai prašys at 
šaukti prohibicijos 

įstatymą

svečių buvo
>uves finan-

3 studentai nusižudė, 
nutarę, kad “neverta 

gyventi”

Planuoja didį pan-Ame 
rikos vieškelį

Jungtinių Valstijų einamų 
jy mėty pajamos ir 

perviršis

VVASHINGTONAS, sausio 4.
Senatorius Cameron (Ariz.)

Tikroji ruošias įnešti bilių, kuriuo ei-

Amerikos ministeris Ki
nams šaukiamas namo

jos, susijungusios, bendrai tu 
retų sumušti/j uos į dulkes.

Dalykas visai natūralūs. Jei
gu liberalai bus visai pašalinti, 
Darbo ir Konservatorių parti
jos galės tada vesti kovą vien 
tarp savęs ir, kartais viena, 
kartais antra laimėjus, galės 
sėkmingiau veikti savo politi
nių programų linijoj. Jeigu gi

Telegrama iš Puerto

Sudegė 100 maišų su 
Kalėdų dovanomis

POMONA, Cal., sausio 4. — 
Ėjusio iš Chicagos į Los Ange
les Santa Fe traukinio pašto 
vagone kilęs gaisras sunaikino 
arti 100 maišų pašto siuntinių. 
Maišuose buvo daugiausiai pa
vėluotos Kalėdų dovanos.

MEKSIKOS MIESTAS, sau 
šio 4 
praneša, kad per smarkią aud
rą jūrėse ties Punta Gorda pa
skendęs Britų škuneris Cai- 
man, plaukęs iš Havanos į 
Belize, Britų Hondurasą. Kapi
tonas ir šeši įgulos žmonės 
prigėrę. Tik vienas, vardu Mar
tin, buvęs išgelbėtas, bet jis 
gavęs proto pamišimą, škuneris 
Caiman gabenęs svaigiuosius 
gėrimus.

Pasakoja apie intrigas So 
viefijos komunistinių 

vado tarpe
Kaip buvo (vykintas Fašistų 

pervartas Lietuvoje

HU'RON, S. D., sausio 4.
Universal Temperance Unijos 
pirmininkas tychards pareiškė, 
kad jo organizacija pradėsianti 
urnai kampaniją atšaukti South 
Dakotos valstijoje prohibicijos 
įstatymą. Busią surinkta 10,- 
000 piliečių parašų, reikalingų 
priversti, kad ateinančiais rin
kimais prohibicijos 
atšaukimo klausimas 
statytas visuotiniam 
mui.

‘'Krikščioniškiems 
kiems” fašistams įsteigus savo 
diktatūrą, Kauno karo komen
dantas pulk. Įeit. Skučas tuojau 
gruod. 18 d. paskelbė šitokį sa
vo įsakymą no. 1: 

Ministerių Kabineto

[Pacific and Atlantic Photo i
/ f

Gen. Manzo, vyriausias Mexi- 
cos kariuomenės vadas, kuris 
sėkmingai nugalėjo mūšiuose 
indionus Yoųuis, kurie dabar 
yra sukilę prieš Mexikos val
džia.

LOS ANGELES, Cal., sausio 
—- šį rytą Altadenoj rado 

gazu nutroškusius Arthurą 
Chilstromą, 82 m., buvusį avia
torių, ir jo du mažus vaiku
čius. Atrodo, kad Chilstrom 
pats nusižudė gazu, atimdamas 
gyvastis ir savo vaikų.

KĖBLINAS, sausio 4. — Ku
tą Fischer, Urban ir Scholles, 
trys nuverstieji Vokiečių ko
munistų partijos diktatoriai ir 
dabartiniai opozicijos vadai, ne
senai sugrįžę iš Maskvos, pa
skelbė sensacingą pranešimą iš 

pra- 
komiteto”

ir kuriame, kaip buvo garsiai 
skelbiama, turėjo būt kalbama 
apie reikalą sukurti taiką pra
monėj, bet, kaip tenka sužino
ti, buvo kalbama vien politika. 
Žymiausieji tarp 
Philip Snovvden, 
sų ministeris darbiečių kabine
te ir artimas IJoyd Georgeo 
draugas; Winston Churchill, 
dabartinis finansų ministeris; 
lordas D’Abemon, buvęs amba
sadorius Vokietijai, etc.

Lietuvos fašistų galva yra 
pulkininkas Grigalių n&ts-Clova- 
ckis, caro laikais buvęs rusų 
armijos oficieras. Pirmiau jis 
tarnavo generaliniame štabe, 
bet liaudininkas ir socialdemo
kratams paėmus valdžią į savo 
lankas jis buvo iš tarnybos 
pašalintas. Tuomet Glovackis 
ėmė organizuoti savanorius ir 
agituoti dešiniuosius nacionalis
tinius studentus ir ėmė leisti 
fašistinį laikraštėlį “Tautos 
valią“, kur jis piktai ėmė ata
kuoti valdžią. Del to jam bu
vo iškelta keletas bylų.

Gruodžio 13 dieną Kauno ap
skrities teismo prokuroro įsa
kymu Glovackis buvo suimtas 
ir padarius jo 
darytas Kauno 
grėsė 8 metai 
kalėjimo.

Gn galiūnas

VVASHINGTONAS, sausio 4. 
— Valstybės iždo pranešimu,! 
pirmas fiskalinių metų pusme
tis pabaigta su $218,279,937 
perviršio, palyginant su $125,- 
598,30(1 perviršio per tą patįl 
laiką peniai.

kaltinamas dėl agitavimo griau
ti esamąją valdžią, dėl užgavi- 
mo valdžios nairų, dėl skleidi
mo atsišaukimų prieš valdžią ir 
dėl kurstymo vienos gyventojų 
dalies prieš kitą. Jo laikraštis 
buvo sustabdytas ir konfiskuo
ta visa eilė jau išleistų nume-

ginkluoti 
patruliai, 

kareivius ir ka-

VVASHINGTONAS, sausio 4. 
— Aukščiausias teismas pa
tvirtino žemesniojo federalinio 
teismo nuosprendį deportuoti 
cechą Emanuelį Vajtauerą, gy
venusį Chicagoj ir dirbusį čia 
vienam čechų komunistų laik
raščiui. Vajtauer buvo kaltina
mas dėl agitacijos nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią.

Rygos rusų laikraščio 
pranešimu gruodžio 11 
buvo sudarytas socialdemokra
to M. Skujenieko ministerių 
kabinetas tokioj sudėty: |

M. Skujeniekas, soc.-dem. 
menševikas, ministeris pirmi
ninkas ' ir vidaus reikalų mi-

1) Be mano sutikimo visokį 
susirinkimai (vieši ir privatus), 
demonstracijos ir eisenos;

2) Skleisti žodžiu ar raštu 
kurstančius prieš esančią Lietu 
vos Vyriausybę, kariuomenę ir 
jos vadovybę gandus, taip pat 
gandus, kurstančius vieną vi
suomenės sluoksnį prieš kitą ir 4 
bendrai gandus, kurie galėtų 
sukelti nerimą mieste ir visoje 
srityje;

3) Be karo cenzūros leidimo 
spausdinti bet kokius viešam 
naudojimui raštus, demonstruo
ti filmas ar vaidinti veikalus;

4) Streikuoti;
• 5) Kelti kainas maisto pro

duktams ir kitoms prekėms,—r 
jų kaina turi būti ne aukštes
nė, kaip š. m. gruodžio mėn. 
16 d. kad buvo;

6) Be leidimo nuo 23 vai. li
gi 5 vai. ryto Kauno mieste 
judėti ir veikti privačioms 
pramonės ir prekybos (restora- Iš viso gražu; nėdidelė tem- 
nams, kavinėms?, alinėms, smu-1 peraturos atmaina; (stiprokas 
klėms, viešnamiams ir t, p.) įs- žiemių vakarų vėjas, 
taigoms.

Nusižengusieji šiam įsaky
mui baudžiami administratyviš- 
ku budu ligi 3,000 litų ir 3 mė
nesiai kalėjimo, o taip pat ka- šiandie saulė teka 7:18, 
ro teismu, einant ‘ypatingais džiasi 4:32 valandą. Mėnuo 
valstybės apsaugos įstatais. įdžiasi 5:32 vai. vakaro.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 35°, maksimum 42* 
Fahrenheito.

apskaičiuojama, 
perviršis sieks 

iždo pase- 
sako, kad 

apie $383,- 
000,000, kadangi dabar dar pa
skirta $423,000,000 karo vete
ranų fondui. ( 1 įtf'

kad atėjo jį areštuoti, išbėgo 
per užpakalines duris ir nubė
go į antrąjį pulką ieškoti pa- komunistų internacionalo 
galbos. Pulko vadas atsivežė jį plėstojo vykdomoj 
į Kauną ir atidavė štabui. Ge
neralinio štabo viršininkas p. 
Škirpa pusplikis buvo pabėgęs 
į Garliavą. Bet sušalęs paskam
bino prašydamas štabo, kad jį 
priglaustų. štabas nusiuntė 
dreziną, kuria p. Škirpa ir at
važiavo į Kauną.

“Iš Seimo narių areštuoti p. 
p. Staugaitis, Kairys, Plečkaitis 
ir Sugintas. Visi areštuotieji 
laikomi ne kalėjime, bet, gene
raliniame štabe..

“Visoj Lietuvoj areštuojami 
Maskvos ir Varšuvos agentai. 
“Lietuvos“, “Lietuvos Žinių” ir 
'‘Socialdemokrato” redakcijos 
užantspauduotos ir tie laik
raščiai neišeina.“

NEW YORKAS, sausio 4. — 
Trys studentai, kurie buvo par
važiavę namo Kalėdų šventėms, 
nutarę, kad gyvenimas jiems 
nieko nežadąs, nusižudė.

Rigby Wile, Rochestero Uni
versiteto studentas, grįžęs pas 
levus į New Yorką, Naujų 
Metų vakarą nusišovė, palikęs 
raštelį, kuriame sako, kad gy
venimas esąs “tuščias ir bergž
džias”. Universitete AVile buvo 
vienas gabiausių studentų.

Joseph Moore, Illinois Uni
versiteto studentas, nusišovė 
Naujų Metų vakarą viename 
pokylėly, palikęs raštelį, kuria
me sako, kad gyvenime jis 
esąs jau visa išbandęs ir dau
giau iš jo nieko nebelaukiąs, 
nes nieko daugiau jam nebega
lįs duoti.

Alfred Kenoe, prekybos mo
kyklos studentas, nuo gimimo 
kišas, -Naujų Metų vakarą pra
leidęs keletą valandų pokylėly, 
kur jo draugai šoko, o jis galė
jo tik žiūrėti, kadangi būdamas 
kišas pats šokti negalėjo, nuė
jo į Washingtono tiltą ir šoko 
į Harlemo upę.

Konservatoriai nemėgsta 
trijų partijų sistemos ir dėl to 
jie proponuoja surasti kurį 
nors planą, kad tam tikros vie
tos butų pripažintos arba kaip 
galutinai darbiečių, arba kaip 
galutinai konservatorių, o ro
dei nebekontestuotinos 
kova tarp (abiejų partijų eitų nant turėtų būt įsteigtas didis 
tada tik abejojamose apygardo- vieškelis, jungiąs visas Ameri- 
se, o jai liberalai ,(iar bandytų kos respublikas. Vieškelis tu- 
ką nors taše apygardose daty-.rėtų prasidėti Detroite ir eitų 
ti, tada abidvi didžiosios parti- į pietus per visą šiaurinę, cėnt- 

ralinę ir pietinę Ameriką į Ar
gentiną ir Čilės respubliką.

Anglijos darbiečiai ir kon 
seivatoriai tariasi sunai

kint liberalus

Prezidentą Drą Griniy areštavo karininkai, 
atėję jj ‘‘pasveikinti"

Stalinui 
vokiečių ko-

PEKINAS, Kinai, sausio 4. 
— Praneša, kad Jungtinių Val
stijų ministeris Kinams^ John 
MacMurray, šaukiamas parvy
kti į Washingtoną. Valstybės 
sekretorius Kellogg norįs pasi- 
tarauti su juo dėl padėties Ki
nuose. MacMurray išplauks iš 
Jokohomos sausio. 25 dieną.

Tą rytą Kaunas buvo dar 
pasipuošęs vėliavomis dėl res
publikos prezidento 60 metų 
gimimo sukaktuvių šventė.s

Visi gatvių susiskersavimai 
buvo ginkluotų raitelių daboja
mi.

Laikraščiai nepasirodė. Re
dakcijų butai buvo užimti stu
dentų. kurių dauguma laikė 
naujosios valdžios pusę. Cent- 
ralinėse valdžios įstaigose buvo 
pastatytos kariuomenės kuopos.

Kauno policija nieko nežinojo 
apie sąmokslą.

Geležinkelio stotis buvo su
stiprintos karinės sargy bos da
bojama. Į peroną nieko nelei
do be kontiolės. 'Ties stotim 
buvo pastatytos sunkiosios ar- 
motos. Visi savanoriai Kaune 
buvo apginkluoti.

Be to, generalinis štabas 
šaukė Grigaliuną-Glovackį tei
smo atsakomybėn už visą eilę 
straipsnių, kuliuose jis kurstė 
kariuomenę maištan ir visaip 
šmeižė armijos vadus.

Smurtininkams padarius na
ktį į gruodžio 17 pervartą, 
Grigaliūnas-Glovackis /tuojau 
buvo paleistas iš kalėjimo, jo 
bylos likviduotos ir jis, 
vakar sėdėjo kaltinamųjų 
le, šiandie patapo vienas 
varto vadu.

Rygos rusų 
apie pervarto 
torius rašo:

Įvykusiame 
vriausią vaidmenį 
aviacijos dalys.

Gruodžiox17, apie 3 vai. ry4o 
karininkai aviatoriai atvyko 
pas respublikos prezidentą Drą 
Grinių pasveikinti jį dėl jo gi
mimo dienos sukaktuvių ir čia 
jau pareiškė, kad valdžia esan
ti nuversta ir kad jis, preziden
tas, esąs areštuojamas.

Ryto metu Kauno gyventojai 
buvo kaip stabo ištikti sklei
džiamais atsišaukimais ir lape
liais, pranešančiais, apie įvyku
sį pervartą ir apie 
a ręsta v ima. * »

Galvėse pasirodė 
kaip karui, kariški 
Neginkluotu 
rininkus čia jau aprūpino gink
lais ir siuntė atitinkamiems

Du asmenys žuvo aero
planui nukritus

JACKSONVILLE, Fla., sau- 
aio 4. — Aeroplanui nukritus 
žemėn ir ekspliodavus, neteko 
savo gyvasčių lėkusieji juo J. 
Price, vietos automobilių fir
mos pirmininkas, ir aeronauti
kos inžinierius R. Richardson, 
26 metų.

BUENOS AIRES, Argentina, 
— Viveprezidentas Dawes gavo sausio 4.—La Plutos observato- 
čekį $16,000, sumai kaip savo rijos seismografas 1926 metais 
dalį Nobelio dovanos už nuo- įregistravo 154 žemės drebėji- 
pelnus pasaulio taikai. mus.

“-“tautiš- mu nuo š. m. gruodžio mėn. 18 
d. 12 vai. apgulos stovis Kauno 
mieste nuimamas ir paliekamas 
tik karo stovis.

Karo stoviui esant, Kauno 
mieste, Kauno ir Trakų apskri
tyse draudžiama:

posėdžiavimo.
Rūta Fischer ir jos draugai 

savo pranešime pasakoja .pi
kantiškų istorijų apie tai, kas 

atsitiko Maskvoj ryšy su pa
staruoju komunistų viršilų su
važiavimu. Jie pasakoja, kad 
Stalinas per vieną “nepartinį“ 
asmenį bandęs susitaikyti su 
Trockio. Jis siūlęs Trockini 
amnestiją ir vietą sovietų val
džioj, būtent, paskirti jį susi
siekimo komisaru, jeigu jis su- 
sidėsiąs su diduma prieš Zi- 
novj’evą. Bet tuo pačiu laiku 
Stalinas padaręs tokį pat pasiū
lymą ir Zinovjevui, norėdamas 
patraukti jį savo pusėn ir gau
ti iš jo pasižadėjimą kovoti 
prieš Trockį.

Kai tas manevras 
nepavykę 
munistai, ir Zinovjevas savo 
žinomoj kalboj užsienio komu
nistų vadams aitriai atakavo 
Staliną ir jo politiką, Stalinas 
išsiuntinėjęs visų Rusijos ko
munistų organizacijų sekreto
riams šifruotas telegramas, į- 
sakydamas, kad jie urnai šaliku 
tų savo organizacijų mitingus 
ir priimtų rezoliucijas, reika
laujančias, kad visi opozicijos 
vadai butu išmesti laukan iš

Vakar gautas Chicagoje kle- laužė ir p. Sleževičių nugabeno 
rikalų leidžiamo .Šiauliuose j į štobą. Krašto apsaugos mi- 
“šiaulieėio“ lapelis, pavardytas | nisteris p .Papečkis, sužinojęs, 
“Šiauliečio ekstra telegrama 
No. 2”, apie įvykinimą Kaune 
pervarto pasakoja:

“Perversmas gimė ir subren
do kariškių tarpe. Visa buvo 
laikoma didžiausioje paslaptyje. 
Išmušus perversmo valandai, 
šio mėn. 17 d. 1 vai. naktį, ka
rininkai mažais būreliais, po 
keturius žmones, išėjo areštuo
ti ministerių. Seimą, kurs dar 
tebeposėdžiavo, apsupo raitelių 
eskadronas su šarvuotu auto
mobiliu. Karininkai įėjo posė
džio salėn ir pareikalavo per 
2 minuti Seimą išsiskirstyti. 
Atstovai tuoj išsiskirstė. .Areš
tai vyko ramiai, tik nekurius 
ministerius areštuojant įvyko 
šiokių’ tokių epizodų. Ministeris 
pirmininkas Sleževičius, paju
tęs karininkus atėjus, užsiraki
no duris, bet karininkai jas iš-

LONDONAS, sausio 4. — 
Kalėdų šventėmis Londone įvy
ko visa eilė mitingų, kuriuose 
dalyvavo įvairių politinių gru
pių vadai. Vienas tokių mitin
gų buvo ypač svarbus. Pasiro
do, kad šio mitingo tikslas bu- 

Per praeitus metus, pasibai- vo sudaryti tam tikrą gentle- 
gusius gruodžio 31, bendra men’s agreement ta?p konser- 
valstybės $19,074,665,337 sko- vatorių ir darbiečių pasidalyti 

• la sumažinta $1,173,504,301. »tdrp savęs, kaip tarp didžiau- 
Vien per gruodžio mėnesį sko- šių krašto partijų, politinę ga- 
los atmokėta $314,353,900.^ lią, išstumiant visai liberalus, 

Muito pajamų per pirmus kurių partiją Lloyd George 
einamųjų fiskalinių metų šešis bando dar reorganizuoti taip, 
mėnesius buvo $318,817,857, kad po sekamų rinkimų jie 
palyginus su $292,621,815 me- butų parlarrtente nusveriamoji 
tai atgal. Per gruodžio mėnesį jėga, 
muito mokesniais buvo surink
ta $48,431,263, arba 2 milio- 
nais dolerių daugiau ne kaip 
užpraeitą gruodžio mėnesį.

Pajamų mokesniais per šešis 
mėnesius buvo surinkta $1,- 
046,840,959, z palyginus su 
$855,739,015 metai atgal. Gruo- 

Idžio mėnesį pajamų mokesniais Liberalų partija ir toliau pasi
gauta $429,228,919. . liks balansuojamoji jėga, ji vi-

| Įvairiais kitais mokesniais, sados vu-i'.ių galus laikys savo 
kurių daugelis buvo naujuoju rankose, nežiūrint, katra parti- 

j pajamų įstatymu panaikinta, ja nominaliai bus valdžioj, 
per einamųjų fiskalinių metų 
pirmus šešis mėnesius buvo

Tatai praeitą savaitę įvyko 
pas lordą Wimborne pokylis, 

surinkta tik $334,456,346, kuo- kuriame dalyvavo keletas kon- 
met metai atgal pei tą patį servatorių ir darbiečių lyderių, 
laiką buvo gauta $487,889,572 

Nors buvo 
kad šiais metais 
apie $500,000,000, 

nisteris; kretorius Wlhston
F. Cielens, kdir. soc.-dem. uŽ-; P^>*viršio tebusią 

sienio ministeris; 1 
V. Bastijaniti, soc.-dem 

nansų ministeris;
partijos. Taip ir buvę. Kežo-, A Rainis.piieškans 
liucijos ėmę kasdien 
plaukte plaukti, ir 
buvę “kazionoj” Maskvos spau
doj skelbiamos. Tose rezoliuci
jose Trockis, Zinovjevas ir ki
ti bolševikiški dievaičiai buvę 
atakuojami aštriausiais žo
džiais, lojojami tokiais gražiais 
epitetais kaip 
“nusibankrotavuisieji 
“neatsakingi”, “pamišę” 
gandusieji kapituliantai“ 
tijos šmeižikai,“ “avantiūris
tai”. ir panašiai.

Stalinas savo kalboj taip 
aitriai puolęs opoziciją . ir taip 
ją šmeižęs, kad mažne kilę
tarp jo ir Kamenevo muštynių.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Kas Dedas Lietuvoj
Įmetė granatą “Pochodnios 

mokyklon
Laikraščių pranešimu, 

į gruodžio 1 d. nežinomi 
nvj Babtų miestely metė 
kų draugijos “Pochodnia
nata, kuri nieko neužmušusi, 
nes mokykla buvusi tuščia.

naktį 
asme- 
į len- 

’ gra-

Sužeidė pasienio policininką
Gruodžio 2 d. lenkų kareiviai 

sulaikė musų pasienio policijos 
policininką šeštoką, atėmė gink
lą ir kitus daiktus, o patį poli
cininką peršovė.

Miesto kareivinės netaisomos ir 
neprižiūrimos, baigia puti
Tokie dideli namai, jeigu juos 

atremontuotų, galėtų sutalpinti 
visas tris Zarasų pradžios mo
kyklas. Nereikėtų tada ne! bu
tų joms nuomoti, nei pinigų be 
reikalo mėtyti, be to ir miesto 
turtas butų apsaugotas nuo vi
siško išnykimo.

Ūkininkų vargai
BOK IŠKIS. Del blogo Javų 

derliaus ūkininkai pradėjo ma
žiau gyvulių laikyti. Gyvuliai 
pigus. Visi dejuoja, kad litų 
nėra. Ūkininkai tikėjosi dar 
šiek tiek iš linų pelnyti, bet da
bar ir tos vilties nustojo: linų 
pudui vos 2(1 litų temokama. 
Pavasario sėjai atėjus, daug 
ūkininkų neturės kuo laukų už
sėti.

Traktieriaus nėra nė vieno! 
bet “arbatinių” ir čia netrūks
ta. Pardavinėja “valstybinę” 
su alum maišytą. Stebėtina 
tik, kad ir Rokiškio tvarkos ir 
įstatymų dabotojai to nemato.

Vežimas mirtinai prislėgė vaiką
šiomis dienomis 12 m. vai

kas Izidorius Korotkovas vežė 
j Zarasus vežimų žalių. Beva
žiuojant vežimas kažkaip ap
virto 
slėgė, 
re. •

ir taip nelaimingąjį pri- 
kad vaikas bematant mi-»

ZARASAI

Miesto valdybai priklauso didelis 
plotas žemės ir ganyklų

Žemė išnuomojama ir varžy-į 
tinių miesto gyventojams, bet 
vargingųjų sluogsniui dėl labai 
aukštos kainos ji neprieinama. 
Del to beveik visa žemė yra 
žydų prekybininkų rankose, nes 
jie, turėdami daugiau pinigų, 
pasiūlė aukščiausią kainą. Jie 
patys, žinoma, žemės nedirba, 
bot atiduoda pusininkams. Ta 
pali varguomenė jiems ir dir
ba. Miesto valdyba turėtų 
daugiau atsižvelgti varguome
nės reikalų ir neduoti žydams 
prekybininkams žemės nuo
moti, nes jie ir be to turi iš ko 
gyventi. \

BUDAVOKIT STIPRUMA
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

■ v ? '
> (}ydoies . TonikasLaxative

Dabar Pirmiau

žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, darganomis, vėju ir lietumi yra labiausiai pa
vojingas sezonas visuose metuose. Mažos slogos 
tankiai išsivysto į Gripą, Pneumoniją, Influenzą, 
Difteriją ir daugelį kitų pavojingų ligų ir yra priežas
timi mirties. Vienatinis tikras būdas apsisaugojimo 
nuo slogų, tai užlaikymas savo kūną stipriu, kad kūnas 
galėtų atsilaikyti nuo slogų bakterijų — užlaikykit 
savo vidurius liuosus ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemą su geru tonikų. SALUTE B1TTER VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris budavoja sistemą ir laxative, kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatą vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butelį šiandien savo vaistinėj.

Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING (O.

616 W. 31st St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

Jaunime, Ar Skaitai Pažangiosios 
Jaunuomenės Laikrašti

“JAUNIMAS”
Jame rimtai rašoma apie jaunimo reikalus.
“JAUNUME” dedami mokslo straipsniai, apysakos, eiles, 

kritika, žinios iš jaunimo gyvenimo, sporto, žinios išr Lietuvos 
ir užsienio.

“JAUNIME” kartas nuo karto dedami paveikslai.
“JAUNIMĄ” skaito kaimo ir miesto jaunimas, inteligen

tai, mokytojai, moksleiviai, valdininkai ir kiti kam rupL/fau- 
nimo reikalai.

“JAUNIMAS” eina kas antra savaite 16 puslapių, su vir
šeliais, knygelės formato.

1927 met. “JAUNIMAS” skolon nebus siunčiamas.

KAINA: metams 8 lit., pusm. 4 lit., 3 mSn. 2 lit. Ameri
koj metams 1% dolerio. Pavyzdiniai numeriai susipažinimui 
siunčiami veltui.

Adresas:

“JAUNIMAS” 
Kaunas, Laisvės Alėja 60 Nr.

Iš kultūrinio gyvenimo
Didėjo® kaime kitados buvo 

būrelis, 
būrelio 
mokes- 
kaimas 
laikraš-

s«nai yra 
su 2,000 

įvairiausių knygų. Išrašoma 
arti 25 laikraščių.—Kaimietis.

įsisteigęs “Kultūros” 
Dabar jis apmiręs, nes 
nariai neturi kuo nario 
nio užsimokėti. Ruošiu 
išrašo arti 15 įvairių 
čių. Ulytėlėje jau

UŽPALIAI, UTENO# APSKR

švietimo reikalai

Be vidurinės mokyklos, Uš- 
paliuose yra dar dvi pradžios 
mokyklos — viena žydų, kita 
lietuvių keturių komplektų, šių 
mokyklų mokytojų pastangomis 
įkuria suaugusiems kursai. Kur
sai jau nuo 1. XII. veikia. Pa
mokas dėsto 9 mokytojai. Klau
sytųjų yra apie 50. Be to, kas 
šventadienis ruošiama paskai
tos: norima, mat, kad ir toli
mesnių vietų gyventojai, moks
lo trokštantieji, galėtų jų pa
siklausyti.

Su paštu tai tikras vargas
Skelbiama, / kad paštas iš 

Utenos atvežamas 3 vai. 
tuo tarpu nuėjęs 5 vai. 
dar neatvožtą. Tenka 
ir šalti lauke, nes viduje 
maža.
žiojamas tik tris 
savaitę.—V. iš K.

randi 
laukti 
vietos 

Paštas į Ušpalius
• kartus per

JURBARKAS

Jau senai kalbama apie Jur
barko “Saulės” gimnaziją, jos 
pedagogus ir tvarką, ir Lietu
vos laikraščiuose buvo rašoma 
apie tą jezuitišką-betvarkišką 
gimnaziją, bet drįstu dar kar
tą apie šią fanatizmo auklėji
mo įstaigą pranešti savo bro
liams amerikiečiams, kad ma
tytų klerikališkos gimnazijos 
tvaiką.

Kol vikaras Korsakas nebuvo 
paėmęs^ į rflivo rankas vadovybę 
šios gimnazijos, tai dar buvo 
pusė bėdos, o kai pateko jis 
inspektorium, tai ir prasidėjo 
visa eilė suiručių. Lapkričio 8 
d. atlankė tą gimnaziją aukš
tojo mokslo tarėjas p. Baronas, 
kuris rado “viską tvarkoje” tik 
sestoj klasėj paklausęs mokinių 
ir viską suprato, ką šiandien 
mokytojas aiškino fizikos pa
mokoj, pasirodė, kad nė vienas 
nesuprato mokytojaus aiškintų 
ir praeitų pamokų. O juk tai 
buvo vienas iš geriausiai daly
ką žinantysjs mokytojas p. Ma
caitis! Kas gi butų, jeigu 
•arėjas butų patekęs pamokos- 
na p. Balčyčiaus ar p. Matu
sevičiaus. Pirmas, tai ne tik 
nemoka dėstyti, bet ir neturi 
tiesos būti šioje gimnazijoje, 
kaipo becenzis (nors, tiesa, ne 
vieno nėra, kuris turėtų moky
tojo cenzą išskiriant dii*ekto
rių). Antras tai—tikra enci
klopedija. Dėsto psichologiją, 
lietuvių kalbą, istoriją, matema
tiką ir lotynų kalbą, bet nū 
vienos tinkamai neišaiškina, o 
į šią gimnaziją priimtas tik dėl 
to, kad žino “šešias tiesas” ir 
ateitininkų himną.
. Direktoriumi parsikvietė sa
vo plauko žmogų priv. advoka- ( 
tą Naujoką, kuris ir direkto-, 
riauja ir advokatauja tuo pa-' 
čiu laiku praleisdamas daug 
pamokų, dėl to prieš metų pa
baigą tas į mokinius skaudžiai 
atsilieps.

Inspektorius ir gimnazijos 
agitatorius kum Korsakas yra 
ateitininkų globėjas. Mokinys, 
kuris neįsirašęs į ateitininkų 
kuopą, yra visokiu budu Korsa
ko persekiojamas, net nusilen-

kimas jam to mokinio netinka 
ir elgesį mažina už tai, o atei
tininkas Vl-kl. V. š., kuris bu
vo susektas vagystėje ir dirėk- 
toriui melavo, buvo teisus, el
gesys nemažinama jam. Mat, 
kaip auklėjama klerikalinėje 
gimnazijoje.

Paklausus p. Barono, kada gi 
galas tam mokytoji) pasipelny
mui, paaiškino, kad nuo kitų 
mokslo metų. O dabar tegu jie 
duoda visuomenei neprirengtų 
sufanatizuotų moksleivių, tegu 
būna nepridengti kitiems peda
gogams parėmus iš dabartinių 
mokytojų vaikų auklėjimą.

Valdant taip gimnaziją pri
ėjo prie to, kad pritruko mo
kytojams algoms išmokėti pi
nigų. 'lai apdėjo kiekvieną tė
vą po 75 litus, o jei neturi li
tų, imkis vaiką iš gimnazijos, 
norėdamas gauŲ dokumentus, 
tai sumokėk 59 lit., kitaip ne
gausi. Sumokėti gali ar pini
gais ar įnešęs vekselį, Gimną- 
zija virto į krautuvę] O tempe
ra, o mores!

Išvengimui skandalo pasi
kvietė Ambrozaitį (seimo at
stovą federantą)-ir ta garbingo
ji trejybe Ambro/aitis, Kor
sakas, Naujokas sušaukia vi
suotinąjį tėvų susirinkimą. Bet 
po ityrų ginčų su skandalu tu
rėjo pasišalinti. Atsiranda iš 
tėvų tarpo iniciatoriai, kurie 
sušaukia kitą tėvų sUsirinkimą, 
bet už tai jie gauna atatinka
mus vardus “cicilikai”, “bolše
vikai” ir 1.1. Susirūpinę tėvai 
siunčia Kaunan delegatus ir šį 
ta laimi. C *

Tačiau jų laimėjimas nieko 
negelbsti, gimnazija žlunga. Ei
na dideliais žingsniais prie to, 
kad reikės jai užgiedot “re- 
(fuies”, nes mokytojai didina 
žlugimą. Priėjo prie to, kad 
mokiniai su jais .veda krimina
lines bylas. Vietiniai gyventojai 
susirūpinę, nežino ką daryti su 
vaikučiais toliau, kur dėtis. Mi
nisterija tyli—jokių pertvarky
mų nedaro, o tas butų pagei
daujama. —Daląčius.

Kiekvienas

KELIAS
nauja 

siipra- 
atlikti

J^IEKVIENAS liko užganėdintas kuomet 
sekcija kelio liko pravesta. Kiekvienas 

to, kad asmeniniai^ pastrtiatyihal galės būt 
lengviad, kad prekyba eis smarkiau, kad žinios lie
čiančios visuomenę bus suteiktos greičiau ir pasek- 
įhinkfau. 4 / '

, . <1 l.y • J /

<■> Telefonų kelias, kuris kiekviępam daleidžia ke
liauti labai lengvai, taip pigiai ir taip toli ir dar 
nuolat yrft ilginamas. Kas metai virš 800.000 tele
fonu yhi dftdedamn prie Bell Syafertos. Kiekvienas 
telefono savininkas naudojasi pasididinusia verčia 
teikiama telefonų patarnavimu ir prailginimu lini
jų suteikiant progą kiekvienam praplatinti ir apsi
mainyti savo įsitikinimuose.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
, feELL SYSTEM
/ . ..

One Policy • Onč Syster: - Unlversal Service

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

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Adresas

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

CHICAGO, 1LL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

štai kenas kurio 
jus norit

ANHEUSER-BUSCH

Biidweiser
TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS

Pageidaujamas tų kurie yra bandė juos visus. .

Anheuser-Busch netik moka ekstra kainą, kad įsigijus puikiausius apy
nius auginamus Amerikoj ir Bohemijoj....

Netik išvalo miežius miliono dolerių vertės valymo dirbtuvėj, vartojant 

tik geriausius grudus — ir vienodo didumo....

Bet virš viso ko, Anheuser-Busch sumaišo tuos skanėstus su pagelba pa
tyrusių Amerikos salyklininkų ... Ir tie produktai yra paremti vardu ku
ris stovi už geriausios rųšies produktus per 69 metus.

Reikalaukit knygutės 
kurioje yra receptai 

dėl saldainių ir 
kepimo

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Nusipirkit nuo savo gro- 
seminko arba vietos 
vertelgos pilnos mie- 

ros 3 svarų keną

> Western Sales Corporation
Distrib^iora .Chicago, III

DOVANŲ $1000

Iški
Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 

Kliubas iš Cicero, III.

LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJ
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

ingas Maskaradų Balius
Sukatoj, Sausio 8,1927

Pradžia 7:30 valandą vakare 
Tikietas 75c, įskaitant rūbų pasidčjimą 

Muzika KOKUS PORUS SERENADERS

Del Silpnų, Nuvargusių, 
Sergančių Vyrų ir 

Moterų
Kiekvienų dieną Nuga-Torv* pasitvirtina, 

kad jos yra sveikatą ir stiprimą budavo- 
jančios dėl žmonų, kurie turi silpną ir ser
ganti kūną arba turi trubelio su skilvio ir 
neviriki nimo organais, gasus viduriose, su
irusi skilvi ir žarnas, galvos skaudėjimą, 
nesveikas kepenis, tisž’es ligas, koktumą 
pūslės ligas, apsivėlusi liežuvi, n<-malonų 
kvapą burnoje, silpną kraują, prastą ape
titą, reumatiikus skausmus, silpnus nervus 
ir kurie yra labai nusilpę abelnai.

Nuga-Tone suteikia turtingą, riebų krau
ją, stiprius nervus ir ifeiką odą, nugina 
inkstų ligas, prakalina ^trelės skausmus, pa
naikina vidurių užkietėjimą padaugina žmo
nių svarumą, suteikia naujos energijos r arti- 
menims, nervams ir visam organitmur. 
Nuga-Tone perdavinėjamas su garantija, kad 
suteiks pilną užganėdinimą arba pinigai grą
žinami. Matysit garantiją ant kiekveno pa
kelio. Jas galit gauti bile kokioje vaistinė
je. Neimkit imitacijų — reikalaukit tikrų 
Nuga-Tone. .

Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir

©palyginamą Vertybę

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halstcd Street 

4177-83 Archer Avenue

. Kuomet Kūdikiai 
Verkia, Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Eagle Brancl yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistu'.

EAG1LE WAND
CONDENSEI) M ILK

Garsinkitės Naujienose
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KORESPONDENCIJOS
/SEIMININKĖMS KELRODIS

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indoinųs knžnai Lietuvei šeimininkei

Detroit, Mich.
Rezoliucija prieš kruvinuosius 

fašistus

ra produktas nenau- 
tankiai daugelyje na- 

"s šei- 
neŽino tų daugelio būdų, 
galima naudot. Cinamonas 
maistui apetitingą skonį.

dojamas labai 
mų ir dėl tos priežasties daugeli.' 
niininkių 
kuriais jį 
priduoda
Cinamonus gali pirkt dviejuose skir
tinguose bučiuose, sumaltą ir čielą. 
Receptas, kuris užganėdins ne tik 
jūsų šeimyną, bet pasirodys ir labai 
mėgiamu su draugais prie arbatos, 
yra Cinamonų Pyragaičiai. Tą 
ceptą lengva padaryt ir ima tik 
lias minutes kept.

nukštukas cinamono
• Cinamono Pyragaičiai

•> puodukai 
puoduko

com flak 
uždaro

1 puodukas cukraus
1 kiaušinis1, puoduko pieno, i
3 1 •» puoduko niiltiuL.

šaukštuke > druskos
1 puodukas razinkų

vyriausybės, kad ji tos klikos 
nepripažintų ir jokios paramos 
jai neduotų; ir

Kad kopijos šios rezoliucijos 
bus pasiųstos Jungtinių^ Valsti
jų prezidentui, Lietuvos pasiun
tinybei Washingtone, Lietuvos 
pasiuntinybei Londone, Lietuvos 
Seimui, Smetonai, Voldemarui, 
b taipgi Amerikos ir Lietuvos 
spaudai.

Masinio Mitingo
Pirm. Jonas Palaima, 
Sekr. J. G. Gegužis.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

tel. Yards U
Baigusi akuše
rijos kolegiją.“ 
ilgai praktika* 
vusi Pennsyb 
vanijos ligon-
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

su ja; neremti' jos nei darbais 
nei žodžiais, ir

Reikalauti:
Kad tuoj aus butų apskelbti 

liauji Seimo rinkimai, sulyg kon
stitucijos nustatyta rinkimų 
tvarka;

Kad visi areštuoti koalicinės 
valdžios nariai ir rėmėjai tuo- 
jaus butų paleisti iš kalėjimų; 
ir

Kad tuojaus butų nuimtas ka
ro stovis ir sugrąžintos Lietu
vos piliečiams spaudos, žodžio, 
susirinkimų Ir kitos konstituci
jos gvarantuotos laisvės.

Ant galo mes skelbiam:
Kad pakol Lieuvoj šeiminin

kaus uzurpatorių Jdika, patol 
mes nepaliausime prieš ją kovo
ję ir reikalausime iš Amerikos

Kadangi tą pačią naktį tie 
smurtininkai pngrobė miegan
čius ministerius, o paskui vado
vaujant caristui Plechavičiui, 
kuris už savo kriminališkus 
darbus 1921 metais buvo du syk 
Karo Teismo pasmerktas kalėji
mai), įsiveržė su ginklais į Sei
mo Rumus, išniekino aukščiau
sią valstybės šventyklą ir smur
tu sugriovė teisėti). Respublikos 
valdžią, sulaužydami tuo budo 
šalies konstituciją ir sutreYnp- 
darni po kojų žmonių valią ir 
demokratybės principus;

Kadangi Antanas Smetona 
buvo tų smurtininkų pastatytas 
nauju prezidentu neteisėtai, nes 
iš 85 Seimo narių už jį balsavo 
38 klerikalai nuteisėtame Seimo 
posėdyje, neturėjusiame reika
lingo kvorumo; ir

Kadangi Smetona su dabartį- 
niu premjeru Voldemaru pri
klauso fašistinei tautininkų par
tijai, kuri neturi musų visuome-;

Lietuvos fa- nėj pritarimo ir paskutiniuose 
šistų žygj ir pasižadame viso- rinkimuose į Seimą pravedė vos 
kiais budais kovoti prieš fa- tik 3 savo žmones, 
šistini elementą Lietuvoje;

Moraliai ir materialiai mes 
remsime Lietuvos darbininkus 
ir Liūdnuosius valstiečius jųjų 
kovoje prieš dvvrinin'kus’ kapi
talistus, prieš kunigiją ir įvai
rius išnaudotojus.

šalin fašistus—Smetoną, Vol
demarą ir visus kitus!

šalin kruvinieji klerikalai, 
Romos ir Lenkijos imperialistų 
agentai!

Te gyvuoja darbininkų 
valstiečių laisvė Lietuvoje!

Te gyvuoja darbininkų
valstiečių vienybė kovai prieš 
fašistus.

Susirinkimo pirmininkas 
K. Tamošiūnas.

Remiantis vėliausiais prane
šimais iš Lietuvos, ten įvyko 
fašistinis sukilimas, kurio tiks
las panaikinti visas platesnes 
teises ir atsteigti dvarponių ir 
kunigų viešpatavimų Lietuvoje, 
grąžinti dvarininkams dvarus, 
ir pavergti Lietuvos liaudį dva
rininkų, kunigų ir Lenkijos im
perialistų naudai.

Todėl mes Detroito lieŲiviai 
darbininkai, skaičiuje 300 as
menų, susirinkę lasvamanių 
kuopos koncertan, gruodžio m. 
19 d., 1926 m., I. A. S. svetainėj, 
24th St. ir Miclrigan ?\ve, iš
klausę pirmininko pranešimų 
apie Lietuvos įvykius ir jau 
žinodami kas aukščiau pažymė- 
ta, ; •

šiuomi griežtai pasmerkiam 
lokį klerikalinių

RODYKLĖ No £5
Į veikia apverst nors sykį savaitėje.

Gerą dulkėms skarulį Kalima pa
sidaryt iš vieno yardo creese eloth.

Po nuvalymo baltų čeverykų, rei
kia įdėt į juos te m p tu vu s džiovinant. 
Tas neduos čeveryknms nustot savo 
formos.

Grožės Patarimai
Higienos žinovai visur atkreipia 

domę i užlaikymą, ir ragina kiekvie
ną užlaikyt 
geros sveikatos ir išvengimui 
Oda yra pilna plačiai atidarytų 
čių” — i 
gilių prakaitavimui.

I dieną tos gilės renka dulkes ir kitokį 
Į nešvarumą iš oro.
I sveikatos ir švarios,reikia tą nešvaru- 
' mą nuo skvlučių prašalint. Reikia 
naudot muilą, kuris turi švelnias an- 

| tiseptiškas putos. Jis prašalins dul
kas, purvą, ir išmatas, palikdamas 

lodą švaria ir skaisčia nuo sveikatos.
Ypatiška Sveikata

Svarbu kūdikiui gaut maistingus 
pusiyčius. šis valgis tankiai yra 

| nulėmSjas ar diena bus linksma ar 
I surugus kain kūdikiui taip ir visa' 
I šeimynai. Geras vasarinis pusryčių 
I maisto sutyarkymas kaip vaikams 
taip ir suaugusiems galb susidėt iš 

I slyvų, kom flakes, kiaušinių, grikiu 
' <1 nonos, apkepintos duonos, pieno ar
ba kavos. Pienas ir kiaušiniai teikia 

j medegą auginimui; grūdiniai valgiai, 
i kurui ;vaisial ir gruzdinta duona, re- 
I vuliavimo medegą. Pietums ir vaka
rienei reikia turėt mažiausia viena 

I nevirtą daržovę ir pieno gėrimui arba 
j sudarytą su kiaušiniais į pudingą, ry- 
i žiu pudingą arba aiskrymo. Vietoj 
. daryto uXsigardavimo, retkarčiais ga
lima duot saldainių. Geriau, kad vai- 

; kai valgo saldainius namie tinkamu 
laiku — po valgio — ir geriau mokint 
juos nevalgyt saldainių nė jiamie be 
cavelijimo. Tinkami valgymo papro
čiai apsaugoja virškinimą ir ateities 
sveikatą.

P’ione Cicero 3901

/ DR. A. P. GURSKIS
1 pENTlSTAS

1340 So. 48th Ct., Cicero, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Apart nedėldienių ir Seredų

.1-11
Už dyką pa

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

re-
ke- odą švariai užtikrinimui

Hgų. 
‘žio- 

mažyčių skylučių riebalų ir
Kas minutą visą

Užlaikymui odos

šaukštuko sodos
Sumaišyk uždarą, dadėk cukrų, ir 

kiaušinius bei pieną. Dadėk sausu* 
dalykus, raz.inkas ir corn flakes. Su 
minkyk tešlą plonai, paskui supiaus- 
tyk į ritulius, ir kenk vidutiniame 
karštyje per dešimts minutų.

Virtuvės Patarimai

Kuomet rengi dėžines tomates 
valgių, pamatysi, kad dadėjus 1 
cukraus jų skonis pagerės.

Pyragus kepąnt nereikia dėt tau
kus sutarpytus j tešlą, nes nuo to py
ragai bus kieti, rupus ir sunkus.

Lengvai sukapojimui ledo sudėk 
šmotą į audeklo šmotą ir daužyk ma
žu kūjeliu.

Darant pinacų sviesto sandv»- 
čius, naudok rudi) dttoną vietoj bal
tos.

Naminiai P įsi gulbėj i mat

Matrasą reikia valyt mažiausia 
du sykiu j mėnesį. Taipgi matra.sus

dėl

ir

n

------- F

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

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

n xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

P. S. Šią rezoliuciją susirin
kusioji publika priėmė atsisto
jimu ir vienumu, t. y. prie
šingo nebuvo fiėvip rlcY Pihyl 
K. T.

Tai mes pareiškiam:
Kad žiūrint musų akimis, pa

pildytas klerikalų-fašistų smui’r 
tas yra kriminalis prasižengimas 
prieš Lietuvos Respublikų ir 
Lietuvos liaudį;

Kad smurtininkų pastatytas i 
Lietuvos prezidentus reakcinin
kas ir dvarininkų bičiulis Anta
nas Smetona nėra legalus Lie-' 
tuvos prezidentas ir neturi tei-( 
sės tokiu vadintis nei prezidento 
pareigas eiti; ,

Kad visa smurtininkų klika, 
pasivadinusi nauja Lietuvos 
“valdžia”, nėra jokia legalu val
džia, bet begėdžių ir uzurpato
rių gauja, kurią mes atmetam 
su didžiausiu pasipiktinimu ir 
kviečiam visus lietuvius kovoti1

GERAS DARBAS, 
ŽEMOS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

Boston, Mass.
TEN IR* Iš 

LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia,
* Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

KUPONAS

DENTIST GRUBMAN
3461 So. Halsted St.

M 
M 
N 
M M

Atnešk šį kuponą su 
, — nuleisiu 
už darbą pra

dėtą prieš Vasario

savim 
20'4

Bostono 
prieš 
voje.

Lietuvių Protestas
Fašistų Smurtą Lietu-

$10,000 ™Xlt policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius J5 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

Mes, Bostono ir jo apielinkių 
lietuviai, susirinkę 30 d. gruo
džio, 1926 m., South Bostono 
Lietuvių Salėj j masinį mitingą 
ir pasvarstę papildytą Lietuvoje 
klerikalų-fašistų smurtą,’ vien
balsiai priėmėm šitokią.

Protesto Rezoliucija:
Kadangi pereitų metų 17 d. 

gruodžio, kuomet visa lietuvių 
tauta ruošėsi švęsti savo Respu
blikos prezidento K. Griniaus 60 
metų gyvenimo sukaktuves, gin
kluota gauja visuomenės išmatų 
ir piktadarių užpuolė jį nakties 
laiku ir ginklais grąsindami pri
vertė pasirašyti rezignacija;

$ H A A new yor- /II <K° IKI KAU- 

LvUnO IR ATGAL

Plūs W. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Jbinburg Ai,' .rkau line
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Are. 

Chicago, III.

DR. J. RIMDZUS, N. D., D. C., D. 0.
432 Broadway, Gary, Ind.

Specialistas ant visų ligų. Žmonės nenusiminkit, kad sergate ir 
kad pagalbos negaunat, arba mažai gaunat nuo savo gydytojų, bet 
nelaimės laike kreipkitės prie manęs, liksite užganėdinti. Mano ofiso

• ’ • z • •valandos: Utarninke ir Pėtnyčloms nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
Nedėliomis nuo 9 iki 11 ryto

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 paragiųkit savo giminčs, 
draugus ir pažystamus, kad ir jie 
užsisakytų.
Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
—, 384 puslapių.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė ’

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

4120 So. Richmond Street

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

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapa t e

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutkrtj.

Viršuje Universal
State Bank

ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugįni- 
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.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38tb Street, Chicaro, IR.

i ■- "" *1 *

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

r*—
Telephone Yards GDD4

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGEUONIS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
, Roont 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
n W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

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

Užsiėmimas...... Amžius
Pašeipgavis

Garsinkities

NUO GENTKARTES
IKI GENTKARTES

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos vIsuoFe teismuose. — Ab
straktui. —- fngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

I. ........... I ! ... 1 ■ ...II ■■■!

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

m 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teuflnne Roosevelt 9090 

Namų TelefoUar Republic 9600

«-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 SU netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Nakų

South '-hore 2288 
Boulevard 4186

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

Kapitalas ir 
Perviršis 

$2,000,000.00

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

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1900 Blue Island Avė., Chicago, III.

U Nauiienosew| resursų virš devynioliką milionų dol.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

c 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pštnyčios.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago 
Tel. Yards 4681

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 V.- 
ryto iki 2 vai. po piet.

G E R B. Naujienų įkai
ty tojos ir skaitytojai 

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 Vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

' DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktini* Tai. Fairfax 6858 ._______________ _ _________________>

Naujieną Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė,
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NAUIIENOS-
The Lithaaoiau Daily New» 

Published Daily Ezcept ftanday 
by the Lithuanian Daily Mawa Pub. 
Po. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 Soeth Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone RooseveJt 8508

Subscription Rateai
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered aa Second Claas Matter 

March 7th, 1914, at the Fort Office 
of Chicago, UI, nndar tha act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas! Rooaevalt £500.

MENAMAS SMURTININKŲ ŽYGIO 
“LEGALIZAVIMAS”

GRIN1US IR SLEŽEVIČIUS BUVO PO AREŠTU, 
KUOMET “REZIGNAVO”

VISA KAIRIOJI SPAUDA DAR TEBĖRA UŽDARYTA

Abelnas Gyvenimas Darbininkų ir 
Inteligentų S. S. S. R.

J ŪDOS PABUČIAVIMAS
(Buvusio amerikiečio laiškas iš 

Rusijos).

Vakar “Naujienose” buvo perspausdinta iš Kauno 
“Lietuvos” keletas naujosios, fašistinės “valdžios” pra
nešimų. Tuose pranešimuose minima, kad valstybės pre
zidentas Dr. K. Grinius priėmė Sleževičiaus kabineto at
sistatydinimų, kad paskui Grinius pavedė Voldemarui su
daryti naujų kabinetų ir tų kabinetų patvirtino; kad pats 
prezidentas Grinius atsistatydino ir perdavė valstybės 
reikalų vedinių naujam “prezidentui” Smetonai ir net “pa
sveikino” pastarąjį.

Skaitančioji visuomenė tečiaus privalo atsiminti du 
dalyku: viena, kad tuo laiku, kai skelbiama tokie prane
šimai, tai visa kairioji ir pažangioji Lietuvos spauda yra 
uždaryta. Nei liaudininkų, nei socialdemokratų, nei kitųl 
Griniaus-Sleževičiaus valdžiai pritariančių srovių laik
raščiai neišeina. Juos uždarė karinė cenzūra. Todėl aiš
ku, kad Smetona su Voldemaru gali meluoti, kiek jiems 
patinka! Antra, reikia neužmiršti, kad visa, kų “Lietuva” 
arba klerikalų šlamštai rašo apie Griniaus ir Sleževičiaus 
kabineto “rezignavimų”, “valdžios perdavimų” ir t. t., — 
įvyko tuo laiku, kada Grinius ir ministeriai buvo po 
areštu.

Todėl yra dar peranksti kalbėti apie tai, kad Smeto- 
nos-Voldemaro “valdžia”, esanti legalizuota. . Nepamenu, ar aš jums kada 

rašiau, ar ne apie darbininkų
T. , 2 . . , . . . v . labelna gyvenimą (Sovietų Rusi-
Kol pats Dr. Grinius ir jo draugai patys viešai ne~| joje)

praneš, ar jie savo noru pasitraukė ir užleido savo vietas Man teko visokių atsitikimų 
naujai “valdžiai”, tol reikės manyti, kad visi Kauno smur- regėti ir pačiam pergyventi, 
tininkų pareiškimai yra tiktai meginimas apgauti pa-I 1922 metais, kai mes atkeliavom 
saillį. Į į S. R., matėm daug visokios

Smetonos, Voldemaro ir kitu tos banditiškos šaikospe^var^8, ^as v^s^as buvo 

vadų skelbiami neva dokumentai, gali būt gryniausia kad po revoliucijos viskas ne 
falsifikacija. O jeigu jie ir butų ne falsifikacija, tai jie taip> kaip turC>t(J but> visa kal. 
vistiek gali neturėti jokios juridinės vertės, nes preziden- tč buvo metama ant “sabotažo" 
to Griniaus ir premjero Sleževičiaus parašai po tais do-Įir priešų valdžios (? Red.), — 
kumentais galėjo būt išgauti prievarta. Jeigu banditas, nors ir tuo laiku mažai jų bu- 
atstatęs žmogui revolverį į krutinę, priverčia jį pasira-|vo-
šyt, ant kokios nors popieros, tai toks parašas yra be ver-| Nuo 1922 m- įgūžės m. 25 
tės. Gi šitaip kaip tik ir galėjo atsitikti Kaune gruodžio I(ilenos ligi ,19^4 lap^ličio 18

I tų ir pervažiavau išilgai milži- 
Jeigu liaudininkų partijos vadai — Grinius ir SteJnišką Rusiją, nuo Juodosios ju- 

ževičius — butų savo noru sutikę legalizuot smurtininkų I ros iki Vladivostoko. Toje kelio- 
įvykintų pervartų, tai kodėl dar iki šiol yra neleidžiama I nėję taipgi pastebėjau daugybes 
pasirodyti “Lietuvos Žinioms?” Kodėl negali eiti “Sočiai-|,,logo’ antai: pardavinėji- 
demokratas?” nms vandens keleiviams, varinė-

I j imas keleivių is stoties nakties 
------------------ metu ir daugybę kitų niekšys-

įdomios yra kai kurios to “putšo” smulkmenos. F* w24 metų lapkričio 18 dienų 
Kauno klerikalų “Rytas” paduoda chronologiškoje I įvažiavau j Kinus (Kitaip) ir 

eilėje, kaip po sąmokslininkų užpuolimo ant valdžios va- išgyvenau beveik du metu. No- 
dų ėmė organizuotis naujoji “valdžia”. Jisai rašo: romą ar nenoroms priseina su-

I grįžti į S. R. (sovietų Rusiją) — 
“P. M. Sleževičiaus Kabinetas atsistatydino vakar ir> žinot> kaip aš nusistebėjau, 

(gruodžio 17.) apie 22,30 vai. [atradęs tą pačią betvarkę, kokia
“Naujasis prof. Voldemaro Kabinetas buvo jau ga- buvo ir pirmiau! Reikia teisy- 

lutinai sudarytas apie 23 vai. • • kę pasakyti, kad Rusijos žmo-
“Prezidento Dr. Griniaus patvirtintas 23,30 vai.” "gs nuo tamsiausio ūkininko lig 

I šviesiausio inteligento, visi yra
Visa tai, vadinasi, dėjosi gruodžio 17 d. vakare, tarp užkrėsti juokinga betvarkės Ii- 

pusės vienuoliktos ir pusės dvyliktos valandos vakaro. Mh; ir jie išsigydyti iš tos ligos 
Bet štai kų apie to laiko padėtį patiriame iš oficialio dik- ne#a,i» nes n6ra kan\ir gydyti, 

(<T . . „ kadangi ir gydytojai serga.
tatonų organe, Lietuvos :

..T . ,v. , ............................... .... Sovietų Rusijos netvarka.
Lapkričio 17 d. naktį suimtieji ir internuotieji mi

nisteriai,, Seimo prezidiumo nariai, Klaipėdos krašto I J)abartines betvarkes paveiks- 

guliernatorius, kai kurie Seimo nariai - visi XII 18 sugi...us į V, .
d. 12 vai. dienų paleisti . Llostoką su “čystais” dokumen-
Iš šito pranešimo yra aišku, kad prezidentas Grinius, tais ir reikėjo, žinoma, 

premjeras Sleževičius ir kiti suimtieji ministeriai ne tik r)aniai,1‘v^ pa'*po1 ta “ P^įrti 

buvo po areštu tuo laiku, kai smurtininkai prispyrė juos b tos trys įstaig.os man buvo 
padėti savo parašus po tam tikrais dokumentais, het ne-*žinomos iš pirmiau, nereikėjo 
buvo paleisti dar per dvyliką valandų po to. ieškoti. ApskaiUiuoju, kad dar-

Liatuvon ir kitur uislanluoM', 
{Atpiginta)

Metams  ......  $8.00
Pusei metų 1.00
Trims mėnesiams ___________ 24)0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metama „r,„. ____  $8.00
Pusei metų___________
Trims mėnesiams ........

____ $4.00
. ........t.oo

Dviem mlnaslami ........ ____ 1.58
Vūmam mtaMlai ___ ... --------'.76!

Chicago jo per nelieto jus t
Viena kopija .................... ___ 3e
Savaitei ....... ....... .......... ... ....... 18c
Minėsiu! - -- -- __ —76c

Suvienytose Valstijose^ ne 
paltui

Metams ......____

Chicagoje,

$7.08
Pusei metų .... ..... ...... .......... 3.50
Trims mėnesiams . .......... _____ 1.75
Dviem mėnesiams ....... _____ 1.25
Vienam minėsiu!______ -------- ,75

Be galo charakteringų detalių apie Kauno “putšą” 
paduoda rusų laikraštis “Slovo”, kuris eina Rygoje. Vie
nų to laikraščio numerį (iŠ gruodžio 19 d.) mums prisiun
tė korespondentas. Tarp daugybės kitų žinių ir straip
snių apie Kauno įvykius jame vienoje vietoje rašoma 
taip:

“Vyriausių rolę įvykusiam pervarte suvaidino avia
cijos dalys. Karininkai-aviatoriai apie 3 vai. nakties 
atvyko sveikinti respublikos prezidentų d-rų Grinių 
su jo gimimo diena ir čia pat pareiškė, kad valdžia 
yra nuversta, o prezidentas areštuotas”.

Tai, iš tiesų, įdomus ir puikiai dabartinius Lietuvos 
valdovus charakterizuojantis vaizdas: atėjo pasveikint 
prezidentų ir areštavo!

Lygiai taip apie devyniolikų šimtų metų atgal pasi
elgė Juda su Kristum: pabučiavo, išduodamas.

Ar tai ne išgamų darbas?

šio laiško autorius yra lietuvis 
darbininkas, ilgus metus gyvenęs 
Jungtinėse Valstijose, Zeigler, III. 
To kasyklų miestelio lietuviai dar
bininkai anąmet “pasižymėjo” sa
vo karštu pritarimu Rusijos bolše
vizmui, ir laiško autorius buvo 
tarpe jų vienas karŠČiausiųjų. Pri
siklausęs komunistinių agitatorių 
prakalbi) ir prisiskaitęs melagin
gos komunistinės literatūros, jisai 
įsivaizdavo, kad sovietų Rusijoje 
jau esąs įsteigtas rojus proletaria
tui. Todėl 1922 m. jisai kartu su 
kitais savo vięnminČiais iškeliavo 
bolševikijon ieškoti laimės. Ką ji
sai tenai rado ir kokių patyrimą 
įgijo apie “darbininkišką” Rusijos 
tvarką —• aprasoja šiame laiške. 
Autorius norėjo, kad jo laiškas 
tilptų viename komunistų laikraš
tyje, bet jo asmeniškas draugas, 
gyvenąs dabar Chicagoje, kuriam 
tas laiškas tapo persiųstas iš kito 
miesto, atnešė jį į “Naujienų” re
dakciją, žinodamas gerai, kad ko
munistai tokio laiško savo spaudo
je neskelbs. — Mes jau vakar esa
me pareiškę ir dabar dar sykį pa
kartojame, kad, jeigu komunistai 
netiki, kad toks laiškas tapo mums 
priduotas ir kad jo autorius yra jų 
draugas^, ištikimas komunizmo 
“idėjai” žmogus, — tai tegu jie 
ateina j redakciją ir mes jiems tą 
laišką parodysime. — “Naujienų” 
Redakcija.

bo (sugaišties) galėjo būt trims 
valandoms. Bet ar žinot, kiek 
mane išlaikė? Na-gi tris savai
tes! O aš buvau taip neturtin
gas su centais, kad man teko ir 
nevalgiusiam būt po dieną arba 
dvi.

Darbo nekokio negalėjau gau
ti. Tuomet man teko daug 
stovėti eilėse žmonių raštinėse, 
kur maino pasportus. 0 koks 
baisus žmonių biaurėjimos da
bartiniu surėdymu — net baisu 
buvo klausytis! Nėra darbinin
ko, nėra keleivio, nėra ūkininko, 
kuris nekeiktų v... (matyt, norė
ta parašyt valdžios, bet autorius 
pabūgo dėt visą žodj ir parašė 
tik vieną raidę v su taškais. 
Red.). Yra daugybė ir party- 
vių (t. y. komunistų partijos 
narjų. Red.), kurie teisybę iš
reikšdavo.

Dabar yra didelė betvarkė vi
soj S. R. Prieš partiją eina net 
didieji vadai T... Z... (tur-but no
rėta parašyt: Trockis, Zinovje- 
vas. Red.).

“Ekonomijos rėžimas”.
Visoj S. R. yra įvesta reži

mas ekonomijos, šitas momen
tas yra ir bus* sunkiausias darbi
ninkams pergyventi. Dabai 
“ekonomijos režimo” vardu yra 
daroma štai kas: darbininkai 
yia atleidžiami iš darbo visose 

jstaigose ir dirbtuvėse, — nors 
jų (įstaigų ir dirbtuvių? Red.) 
ir taip mažai tėra. Algos maži
namos, — nors jos ir taip ma
žos, taip kad jokiu budu gyven
ti negalima. Produktai ir ta- 
vorai taip pabranginti, kad dar
bininkas jokiu budu negali 
pirkti.

Seni namai griūva, o nauji) 
nestato, nes negalima “eikvoti” 
visuomenės turtus. Visoj S. R. 
darbininkams neištenka kamba
rių gyvenimui. Pirmiaus dar
bininkai turėdavo kamarukes ir 
tvartukus savo baldams ir įran
kiams. O dabar tos vietos už
pildytos pačiais darbininkais.

Kur darbininkui geriau — 
Rusijoje ar Amerikoje?

Draugai zeigleriečiai kelis sy
kius manęs klausė: kur geriau

U. S. (Jungtinėse Valstijose) ? 
Manau, jeigu zeigleriečiai per
skaitys šitą laišką, tai* iš tikrųjų 
supras.

Del aiškumo: S.,, (vieta, ku
rioje dabar laiško autorius dir
ba. Red.), kur aš dabar gyve
nu — dirbu, mano ęlarbe caro 
laikais darbininkas gaudavo mė
nesinės algos 45 rublius, kam
barį, šilumą, vandenį, viršutines 
drapanas, žiemai šiltas, vasarą 
nuo lietaus—kožnam darbinin
kui. O produktai, abelnai pra
gyvenimas buvo 5 ar 6 sykius 
pigesnis. į

Dabar gi .aš tą darbą dirbu, 
gaudamas per mėnesį 28 rub. 80 
kapeikų, ir viskas , perkama — 
nei vandens viedro dykai negau
nama.

Bet vistiek mes dar laiminges
ni, nes nedaug- pas mus bedar-

[Pacific and Atlantic Photo]

Giusepflf Motta nesenai buvo 
išrinktas Šveicarijos 1 prezidentu 
sekantiems metams. Jis buvo 
prezidentu 1915 ir 1920 m.

bių. • Darbą, nors negreit, vis 
galima susigriebti. Tankiai pas 
mirs atklysta žmonių iš didžio
sios Rusijos: pasakoja, kad ki
tur visai negalima darbo gauti, 
baisios bedarbės.

17 klasių sovietų Rusijoje.
Dabar: ar viena klasė (auto

rius rašo “klesa.Red.) yra S. 
R.?

Ne. S. R. yra 17 klasių.
Karolis Marksas pasakė, kad 

tada bus darbininkų laimėji
mas, kada bus viena klasė. Tai, 
vadinasi, laimėjimo (pas mus) 
dar nematyti.

Kiek aš stengiausi sužinoti, 
kuri klasė iš tų 17 skaitoma 
darbininkų, bet ligi šiolei nepa
sisekė sužinoti. Kiekviena 
klasė vadina save “darbininkų” 
klase, bet jų uždarbiai ne vie
nodi. Pirmutinė klasė —“ka
tegorija”, kaip jie -vadina — 
gauna algos 18 rublių mėnesiui 
ir gyvena kamarėlėse, ką daik
tų sandėliai pirma buvo. O 17 
klasė—“kategorija”, gauna al
gos per mėnesį 500 rublių ir 
daugiau ir gyvena tenai, kur 
seniau gyveno buržujai.

Pasaulio darbininkai kovoja 
ir kovos prieš ponus, bet S. R. 
darbininkai galvas nulenkę ir 
leidžia vystytis naujai buržua
zijai. .Jus matėt kada Lumbio 
(Brooklyno “Laisvės” karikatū
risto. Red.) piešinių albume pa
veikslą, kaip yra surakintos lu
pos Lietuvos darbininkams — 
bet kodėl neparodyti S. R. 
darbininkų?

\
Spalių mėn. revoliucija!

Lapkričio m. 7 dieruj pripuo

la apvaikščiojimas didžiosios Ru 
sijos revoliucijos. 1922 ir 1923 
metais šventė ją su didžiausia 
iškilme, po 3 dienas, neduoda
mi nė vienam darbininkui dirb
ti. O dabar, praslinkus ke
liems metams laiko, visiškai at
šalo. šiemet 7 diena išpuolė 
nedėlioję, tai to ir užteko. Pa- 
nedelyje visi į darbą, šventė 
tik vieną dieną ir publikos la
bai mažai atsilankė. ..'Musų 
apielinkėje gyventojų skaitoma 
10,000, o didžiausią šventę ap
vaikščiojo 500, ne daugiau, 
skaitant visus su mažais vai
kučiais. Tai duoda suprasti, 
kaip atsineša darbininkai ir 
vadovai šiuo laiku. Diena buvo 
stebuklingai graži ir šilta. Kal
bėtojai visiškai nebuvo tie pa
tys namiškiai. Jie tik po kelis 
žodžius .vamtelėjo, nes sarma
tijos veidmainiauti. Matot, kaip 
greitai apslšluoja nauja šluotu!

Aš jums čionai tik abelnai 
parašau, visai mažai, nes nėra 
vietos ir laiko viską aprašyti. 
Jeigu imtis viską teisingai ra
šyti, tai be abejo, nepraleistų 
laiško. Dabar jeigu jums kas 
neaišku arba žingeidaujat ko 
daugiau sužinot, tai rašykite ir 
klauskit, o aš jums teisingas 
žinias suteiksiu, t
Kbmunistų laikraščiai begėdiš

kai meluoja
Ar teisingai rašo darbininkų 

(? Norėta pasakyt komunistų. 
—Red.) laikraščiai apie Rusiją?

Ne. Begėdiškai meluoja. Tiai 
yra propaganda. Lietuvos val
džia laikosi ant šautuvo — 
mačiau Lumbio piešiniuose. O 
S. R. valdžia (aikosi ant propa
gandos.

Aš kalbe jau su Vladivostoko 
korespondentu-reporteriu. Jis 

yra lietuvis, partyvis (t. 
priklauso komunistų partijai.
Red.) ir daug nukentėjo. Jis 
daug rašo į Amerikos laikraš- 
šius, daugiausia | “Vilnį”-. Aš 

‘jam sakau: “Kam tu apgaudi
nėji ir. suvadžioji darbinin
kus?” Jis pats prisipažįsta esąs 
kaltas, bet...

Kiek ta propaganda suva- 
džioja, apgaudinėja žmonių, 
kas gal apsakyti. Iš visų kraš
tų suplaukę darbininkų šimtai 
tūkstančių į Rusiją ir mažai 
randas tokių, kurie pasiliko ant 
vietos. Didžioji dauguma iš
siblaškė po visą Rusiją, o ku
riems pavyko išvažiuoti užsie
nin, tai išvažiavo. Nėra to už
kampio, kad nebūtų amerikono 
ar tai Rusijoj ar Kinuose, Len
kuose, Lietuvoje, Latvijoje ar 
kituose kraštuose. Visur susi
tiksi žmonių, važiavusių iš už
sienio į Rusiją. Visi graudinąs 
ir keikia patys save ir propa
gandistus. Ar jus m£not, kad 
tie šimtai tūkstančių išsiblaš
kiusių po visus kraštus nepri
tarė darb’ninkų valdžiai? Tai 
ne; jie v;si pritarė— jeigu bu
tų pildomas programas-konsti- 
tucija.

Baisus nedarbas
Spalių revoliucijos dieną mu

sų unijos vadas pasakė: “Mes 
šiandie švenčiam dvi šventes 
sykiu: vieną spalių refoliucijos, 
o antra—unijos 20 metų jubi- 
lejaus.” Toliaus jisai pasakė 
taip: “Unijos narių yra indus
trijoj dirbančių visoje S. S. 
S. R. (Sąjungoje Socialistinių 
Sovietų Respublikų.Red.) 150,- 
000. Neunijistų yra tik 4 pro
centas.” Reiškia, sudėjus vi
sus krūvon, bus (dirbančių) 
darbininkų visoje Rusijoje 156,- 
000. O kur kiti darbininkai?

Nejaugi taip mažai beliko 
darbininkų S. R.? Jei neklystu, 
rodos, turėtų būti 170 milionų 
gyventojų (apie 130 milionų. 
Red.), nors ir ne visi darbibin- 
kai. Iš šitos čia paduotos

Lietuviai Daktarai
................. . '

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

3464 So. Halsted S't.
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. 

Tej. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III. 

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA • 
D0WIAT—SASS

1707 W._ 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų 
»,i ui i iru/

- ■ ■ 1 * —............................................... ..

DR. I. E. MAKAJIAS V
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 4 

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

vakare. 
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namu Telefonas Cheaterfield 0578 
V --- ------------- Į ,

skaitlinės lengva suprasti, kad 
era milienai bedarbių. Bet (be
darbių) skaičius niekuomet ne
paduodama, nes butų nedailu 
žiūrėti, kad darbininkų šaly 
darbininkai badauja.

Kooperatyvų stovis

U. S. (Jungtinių Valstijų) 
darbininkai gėrisi Sovietų ko- 
peratyvais. Priešingai, Sovie
tų darbininkai neapkenčia jų, 
r.es kooperacijos yra sudarytos 
ne darbininkų gerovei, bet dėl 
^kooperacijos organizacijos. Ko
operacijos begėdiškai išnaudo
ja darbininkus ir susikrauna 
milžiniškus sau turtus ir taip 
judriai vra sudaryta vardan 
“darbininKų”. Mariau paveiks
lą, kaip religija ir kapitalistai 
daro ginklus ir užmušinėja ti
kinčiuosius vardan Jėzaus. Taip 
yra. Naikiname, o tveriama 
\ra artelis^ nes komunos ne
pakelia (šie paskutiniai saki
niai neaiškus. Red.). Prieglau
dos namai taipgi eina iš ma
dos. Ir pirmiau neimdavo vai
kų biednųjų, imdavo aukštes
nės klasės darbininkų (vaikus).

Ar dirba mažamečiai, nesu
augę ir seni? Taip. Būna to
kių atsitikimų, kad vaikas ir 
mergaitė 11 ar 12 metų am
žiaus užima suaugusio žmo
gaus darbą. Smi taipgi dirba 
lig pat pabaigos savo gyvenimo. 
Tankiai būna, kad ir gyvenimą 
užbaigia darbe, nežiūrint kad 
ir šimto metų būna* senelis.

Pasportai užsienin taip bran- 
'•;ųs dabar, kad darbininkui/jo
kiu budu neįpirkti. Pats pi
giausias 30 rublių, kiti— 100, 
200 ir 300 rublių. Abelnai sie
nos perėjimas yra suvaržytas 
visai -nedarbininkiškai.

S... 11. XI—26.
Viso labo visiems.

it
g Jei plaukai slenka? J
S Naudok 5

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

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
.. , . ( nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nu<) 6 jki g va,

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

. CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
CIUcago, III.

Ū-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistae

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Houlerard 7179 

Res. Telefonas Hemloclc 2615
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CHtCAGOS 
ŽINIOS

Plėšikai kankino lietuvę 
moterį 4 valandas

k

Trys plėšikai užvakar dieną 
įsigavo į p-ios Matildos Ra- 
dunienės apartmentą, 6036 S. 
Union Avė. ir per keturias va
landas ją visaip kankino iki 
ji visai nusilpusi nuo kankini
mu galinus išsakė kur yra pa
slėpti $500, kuriuos ji sukolek- 
tavo rendomis ir už tiek pat 
vertės brangmenų. Pastvėrę 
pinigus ir brangmenis plėšikai 
pabėgo.

Radimai yra savininkai 12 
apartmentų namo. Tą rytą p-ia 
Radunienė sukolektavo rendo
mis apie $500 ir paslėpė savo 
apartmente. Apie 12 valandą 
dieną, kada ji viena buvo na
mie. atėjo du vyrukai, kurie 
prisistatė save sveikatos de
partamento nariais. Esą skun
du, kad jie neduodą užtektinai 
šilumos ir jie esą turį įeiti i 
vidų, kad pažiūrėti kiek tik-i 
rai yra šilumos kambariuose. 
Įėjus jiems j vidų atsirado ir 
trečias ir visi jie tuoj atstatė 
revolverius, pririšo Radunienę 
prie kėdės telefonų vielomis, 
užrišo burną, kad negalėtų 
šauktis pagelbos ir ėmė reika
lauti pinigų, .lai atsisakius pa
sakyti, o jierps pinigų nesuran
dant, jie nudraskė jos drabu
žius ir ėmė ją deginti cigare- 
tais ir cigarais. Tas kankini
mas tęsėsi per keturias valan
das, į|\i I vai. vakaro, kada > 
Radunienė veik netekusi są
monės nuo baisių kankinimų, 
galinus mostelėjo ranka ir nu
rodė, kur yra padėti pinigai. 
Tada plėšikai, pasiėmę pinigus 
ir brangmenis, taipjau keletą 
kitų brangesnių daiktų, išsi
nešdino, palikdami Radunienę 
veik ‘nualpusią.

Laiminai išgirdo jos dejavi
mą ir ją paliuosavo, taipjau 
pašaukė gydytoją. Ji pasveiks, 
bet kūnas yra baisiai apdegin
tas ir ims nemažai laiko iki už- 
gys žaizdos.

Išvogė lietuvaitę 
vidurmiesfy

Keturi puolikai pastvėre jau- 
na lietuvaitę vidurmiesty, au
tomobiliu nusivežė i kokj tai 
namą West Sidėj ir teu ją iš
laikę dvi valandas, nuvežė prie 
1 1 ir llalsted gatvių ir išmetė 
iš automobilio.

Sopinę Smaguris, tik 16 me
tų amžiaus, gyvenanti prie 
3318 Lo\ve Avė., laukė sekma
dienio vakare gatvekario, prie 
Clark ir Adams gatvių. Jai be
laukiant gatvekario, privažia
vo keturi vyrai automobiliu, iš 
kurio du vyrai iššoko, pastvė
rė Sofiją, užėmė jai burną, kad 
negalėtų šaukti ir įstūmė į au
tomobilių. Jie ją prisvaigino ir 
nusivežė į kokį tai namą West 
Sidėj, kur per dvi valandas* vi
si keturi ją gėdino. Paskui nu
vežė ją prie 11 ir llalsted gat
vių ir išstūmė iš automobilio.

miLY’StUNCLE

NUŽUDYTOJI LIETUVAITĖ.*— Valerija Simonavičiutė-Ty- 
mus, 18 m., \Vest Pullmano lietuvaitė, kurią sekmadienio ryte ra
sta nušautą ir pamestą šalę kelio prie 138th ir llalsted gutvių, 
netoli Harvey. Šalę jos stovi jos vyras Pranas Tymus, 19 m.

Nukankinta, veik alpstanti šiaip 
taip dasigavo į savo namus, pas 
imtiną ir dabar yra po dakta- 
ų priežiūra. Policijai gi ieško 

puolikų.

Lietuvių Rateliuose
Bridgeportas

Jaunuolių Orkestro Kalėdų 
Eglaitė

Gruodžio m. 29 d., Mark 
YVhite S(|. parko svet. Jaunuo
ju Orkestras turėjo Kalėdų 
eglaitės vakarą su gražių pro
gramų, gardžiais užkandžiais ir 
magiais šokiais. Programą pil

dė Jaunuolių Orkestras; jo 
muikų skyrius , saxafonų 

kvartetas, smuikų duetai ir pa
vieniai smuikininkai bei pia
nistė. Geniausiai atliko Jau
nuolių Orkestro smuikų sky
rius, pianistė Marga rele- Mosko- 
liuniutė, smuikininkai broliai 
Renis ir Pranas Selemonavičiy- 
kai, p-lės Bronė Dareškiutė ir 
Sliažiutė, jų duetai buvo tik
rai geri. Pavieniai snuiikoriai 
gerai grojo: L. Slota, P. Sele- 
nonavičius ir J. Kasparaitis. 
Kiti kiek silpnokai, bet kaip 
iš pradinių geriau norėt ir ne
galima. Savofonistai nors ir 
pradiniai muzikantai, bet tik
ai gerai išpildė savo kvartetą 
r ne veltui jie gavo ųe vien 
daug aplodismentų, bet ir do
vanas, po lyrą. Artūrui Gru
šui, buvo įteikta auksinė lyra 
nuo Dr. A. Karaliaus, o Liud- 
viui ir VVolteriui Siutams, ir 
Aleksui šliožiui, suteikė po au
ksinę lyrą kaipo savo goriau
siems mokiniams pats mokyto
jas. Po programo prasidėjo 
dalinimas užkandžių, saldainių, 
na. ir šokiai prasidėjo.

Įteikia pastebėt ir tą, kad 
Bridgeporto biznieriai Jaunuo
lių Orkestrui pasirodė gerais 
Kalėdų dėdukas. Jie sudova- 
nojo Jaunuolių Orkestro Ka
lėdų eglaitės vakarui saldainių, 
įnėsos, klbasų, obuolių, oren- 
čių, keksų, kavos, cukraus, ir 
pinigų, taip kad, užkandžių ir 
saldainių užteko ne tik vai
kams, bet ir suaugusiems. Ir 
netik kad lietuviai biznieriai 

, pasirodė širdingai užjaučian- 
Ičiais jaunuoliams, bet ir sve- 
! Gintaučiai. Pavyzdžiui, Sinai I *
Kosher Co. davė daugiau 100 
gerų frankfurt kilbasiukų. Su- 
dovanotasis viršminėtas biznie
rių maistas buvo šviežias, ge
ras, sveikas. Matyt, jie tą 
darė iš tikros širdies, iš tikro 
prijautimo. Tai kodėl ir mu
sų biznieriams neprijausti? Vi
si jaunuoliai ir jų tėvai bei 
draugui turi tą turėt atminty. 
Taipgi ačiū rengimo komiteto 
nariams Edžiui Grušui ir Pra
nui Konteniui, kurie parėjo 
per musų biznierius ir surin
ko tuos daiktus. Ačiikjr p-niai 
Evai Moneikienei, kuri kad ir 
nebiznierka, bet iškepė gar
džiu keksu tam vakarui. Ačiū 
ponioms Sliažienei, Dare^kienei, 
Grušienei ir Slotienei, kurios 
gamino valgius ir svečiams da- 
lino. Ačiuojame ir kitiems dar
bininkams L. Slotai, K. Riau
bai ir kitiems, širdingai dė
kojam muzikantams: Edžiui, 
Grušui, Aldonai Grušaitei, Bru
nui, Eugenijai Grušaitei, kuri 
visiems solistams pianu akom- 
ponavo, neatsisakė pagroti ir 
šokiams. Ačiū ir kitiems mu
zikantams. Manau, kad reik 
tarti ačiū ir “dėdei” Grušui. 
Kad ne jis, gal būt ne tik to 
vakarėlio, bet gal ir Jaunuolių 
Orkestro nebūtų buvę. Dabar 
turim viską vakarėlius, kon
certus, vakarienes ir t.l. tik 
dar trūksta tų, kurie dar ne
priguli. Prisirašykit.

—Jaunuolių Draugas.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
......... .... ......... ... -------- -------------

NorthSide
Sėkmingas vakaras.

Naujų Mitų vakare LSS. 8L 
kuopi turėjo ?mengus teatrą 
ir balių Liuosybės svetainėje.

Buvo suvaidinta trijų veiks
mų drama ‘Kerštinga Meilė”.

Veikalas gyvas ir neilgas, 
taip kad kiek girdėjau publika 
buvo vaidinimu užganėdinta. 
Vaidinime dalyvavo O. Auryliu- 
tė, K. Budriutė, įA. Indrelienė, 
M. Kasparaitis ir A. Daukšas. 
Režisieriavo p. M. Dundulienė. 
Publikos buvo pilna svetainė, 
manoma kuopai liks apie 50 
dolerių pelno.

Kai dėl tos svetainės, tai la
bai retas toks pasisekimas bu
vo.

Pirmyn Mišrus chorus

North Sidės apielinkėje jau 
bus apie 12 metų kaip gyvuoja 
Pirmyn Mišrus Choras ir per 
visą tą laiką choras yra suren
gęs daug gerų parengimų — 
koncertų, teatrų ir tt. Choras, 
tvirtas, kaip uola jis stovi ant 
užbriežto sau tikslo, niekur 
nukrypdamas nei į kairę, nei į 
dešinę.

Prie choro Įpili priklausyti 
visokių pakraipų žmonės ir nie
kas jų nevaržo, kas tik myli 
dailę, tas gali ir priklausyti.

Pirmyn Mišrus Choras netu
ri nuolatinių rėmėjų ir nė jo
kia partija jo nešelpia, bet 
pasilaiko vien tik pats per sa
ve, žinoma, tik Chicagos pro

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 nuliudime savo * mylimuosius ir mylinčius motelį 
Bronislavą, po tėvais Vežaitę ir 2 sūnūs, Edvardą 5 metų, Leonardų 
4, seserį Anastaziją ir 2 pusbroliu, Bronislovą ir Benediktą Andre- 
siunus ir ciocę Andrešiunienę Amerikoj, o Lietuvoj tėvus ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas, randasi 3231 W. 38th St.

Laidotuvės įvyks Penktadienyj, Sausio 7 dieną, 8:00 valandą ry
to, iš namų j Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Sv. Kazirriiero 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 graborius Masalskis, Telefonas Boule- 
vard 4139.

Ipolitas Radvilas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 4 dieną, 11 valandą ryto, 

1927 m., sulaukės 34 metų amžiaus; gimęs . Okrenų kaime, Židikų 
valsčiaus, Mažeikių apskričio, paliko dideliame nuliudime moterį 
Pauliną, sūnų jfiąndiną 9 metų, dukterj Dianą 5 metų, sūnų Euge
nijų 3 metų, bnMį Antaną Amerikoj, o Lietuvoj motiną, vieną bro
lį ir 3 seseris. Kūnas pašarvotas, randasi 710 W. 31st St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, Sausio 7 dieną, 2 valandą po pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines. ♦

Visi A. A. Ipolito Radvilas giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Telefonas Boule- 
vurd 5203. V

gresyvūs lietuvių visuomenės 
remiamas.

Ateinantį nedėldienį sausio 9 
dieną Pirmyn Mišrus Choras 
rengia koncertą ir balių Liuo
sybės svetainėje, 1828 Waban- 
sia Avė. Pradžia 7 vai. vakare.

Kiek girdėt, choras rengiasi 
su visu smarkumu prie busin- 
čio savo koncerto. Reikia pa- 
remt Pirmyn Mišrų Chorą at
silankant į jų rengiamą vakarą 
ir priduoti jam daugiau ener
gijos ir pasišventimo darbuotis 
dailės srityje ir toliau.

....—Antanėlis. (

Mirė.

Petronėlė Kobašenskicnė per
siskyrė su šiuo pasauliu, palik
dama nuliudime savo mylimą 
vyrą, du sūnūs ir tris dukteris.

Jos laidotuvės buvo gruodžio 
31 d. Ji buvo tiek namie, 
tiek draugijoje darbšti ir pa
vyzdinga moteris. Tad atiduo
ti jai paskutinį patarnavimą 
susirinko labai daug žmonių. 
Palaidota ją Tautiškose kapinė-į 
se. Išlydint iš namų ir kapinė-! 
se kalbėjo kun. Geniotis.

— Karolis.

Atėjo Kultūra No. 11.
Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRAU) ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piety 

REZIDENCIJA)
2226 Marvhall Blvd

7 TELEFONAS CRAWFOW) 1480 
TELEFONAS CANAL >464

VALERIJA TYMUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 1 dieną, 2:00 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukusi 18 me
tų amžiaus; gimusi Kauno ra
dybos, Telšių miesto, paliko di
deliame nuliudime vyrą Fran- 
bišką, dukterj Ruth, motiną 
Barborą, seserį Zofiją čepaus- 
kienę ir 7 brolius, 3 pusseseres 
ir dėdę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 12314 So. Green St., West 
l’ullman, Iii.

Laidotuvės Įvyks Ketverge, 
Sausio 6 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Valerijos Tymus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavjmą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukrelė, Motina, Sesuo 

Broliai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Tel. Boulevard ^139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių. v
3307 Aubum Aye.

Chicago, UI.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius

1 ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido- 

i tuvėse kuopigiausia 
I Reikale meldžiu at- 
I sišaukti, o mano 
į darbu busite užga
nėdinti.

Tel, Canai 1271 
ir 2199

Pbone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ai paktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted S t., Chicago 

v_ -J

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Nauji einu kablegramų

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi* 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH ' 
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuru 
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
ži ( usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

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

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietavis 

Graboriaa Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

,gįau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■tis.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

25 METU PATYRIMO' £
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą. '

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kanų). 18 St., 3 augštr.8

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

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

zX-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue 

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 NedSliomts

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

Phone Hemlock 2061

DR. W.
Y(JSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, Širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Te). Brunswck 3164
Valandos nuo 9 r' to iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

■ —......................... ■- J

Garsinkites Naujienose
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NAMAI-ZEMEPRANEŠIMAI PARDAVIMUILIETUVIŲ RATELIUOSE
Trečiadienis, Sausis 5, 1926

Marquette Park
Vėl apiplėšė Rako aptiekę

keistai darė — atlaikydama 
pirmiau priešmelini susirinki
mą. Narių atsilankė apie 30.

Sekė raportai. Finansų sek
retorius pasakė, kad narių yra 
apie 150, o susirinkime buvo 
apie 30. Sąryšio delegato ra
portas silpnas. Bendrovės at-

Iš sekmadienio į pirmadienio atoVo raporto nebuvo. Jis šie- 
naktį plėšikai vėl įsilaužė j p. met jokio raporto nedavė. Reiš- 
F. Rako aptiekų, 2310 W. 69 Kia, nė vieną kartą nedalyva- 
St. ir ją apiplėšė. Plėšimas j- Vo šėrininkų susirinkimuose, 
vyko tarp 12 ir 2 vai. nakties, AŽVD. ir J. Lygos raportų ne
neš aptiekę uždaryta 12 vai., o buvo. Pareikalavus davė Zonė. 
2 vai. sugryžęs p. Rako part- jį ktiip ir visuomet, tą pačią 
neris p. J. Grigaliūnas rado ap- melodiją kartoja, kad panašiai 
tieką jau apiplėštą. Plėšikai taip veikiama, bet tikrai neži- 
įsilaužė aptiekon per rūsį ir ntnlama pliauškia, o nariai turi 
pastvėrė apie $200. Rengėsi iš
nešti nemažai degtinės ir kito
kiu dalykų, l>wt i^bt'.spėjo ir vi
są savo grobį paliko prie lan
go. ' .

1?. Rako aptiekę plėšikai jau 
kelintą kartę aplanko. Sieja
ma, kad tai vietinių darbas.

. —R.

Roseland
Jaukus rateliečių vakarėlis

Gruodžio 31 d.
Mylėtojų Ratelis surengė, 
Šedvilo svetainėje, savo na
riams ir, jų draugams labai 
smagų vakarėlį sulaukimui 
Naujų Metų. Vakarėlis buvo 
draugiškas ir kviesta į jį buvo 
tik artimiausi Ratelio draugai. 
O kad Ratelis gyvuoja jau ke
liolika metų 'ir daug dirba sce
noj, tai ir draugų daug turi, 
tad ir į vakarėlį susirinko ap
sčiai žmonių, kurie panorėjo 
kartu su rateliečiais baigti se
nus ir dar linksmiau pradėti 
naujus metus.

Vakarėlis praėjo labili links
mai. Buvo šokių, užkandžių ir 
trumpų prakalbėlių. Kalbėjo 
M. Dundulienė, M. Kasparaitis, 
P. Indrelė, K. Baronas, J. Šim
kus, J. Pučkorius. Paskui vėl 
tęsėsi šokiai veik iki 3 vai. nak
ties.

Butų gerai, kad Ratelis ir 
daugiau tokių nedidelių, 
jaukių vakarėlių parengtų

MOKYKLOS

klausytis jos nesąmonių. Trijų 
pėdų milžinas davė pranešimą, 
kad esanti lavinimos mokykla. 
Nusiskundė, kad mažai lankosi 
j ją. Jukelis pranešė, kad tu
rėję konferenciją kelių drau
gijų atstovai. Joje nutarę dar 
karta kreiptis į tas draugijas, 
kurios jau atsimetė, kad prisi
dėtų prie surengimo protesto 
Susirinkimo. Sako, su keliomis 
draugijomis pradėsią protesto 

'susirinkimą prieš Lietuvos fa- 
išistų ir klerikalų valdžią. Reiš
kia, žodžiais jau ir jisai pripa-

Liet. Scenos žysta, kad Lietuvos valdžia 
F. buvus gera. Po to Danyla pa- 

Isakė, kad mes turime kelįus 
numerius Naujienų. Jas būtinai 
turime perskaityti ir apsvars
tyti ar jos gerai rašo, ar ne. 
Maniau, kad jie-šturmu paėmę 
Naujienos į savo rankas ir pri
vers jas kaip ir kę rašyti. 
Skaito Danyla korespondenciją.

(IAL PASKUTINIS AKT. ST. 
PILKOS VAIDINIMAS

GROJIKUS pianas vertas $700, užAtyda! Kurie padavšte aplikacijas
dėl jstojimo į Chjcagos Lietuvių D. $H0, sykiu 90 rolelių ir benčius, $50 
S. P., malonėkite būtinai atsilankyti cash ir po $10 atsakantiems žmo- 
pas Dr-jos daktarą, A. Montvidą ne- nėms. 6512 So. Halsted St., lst fl. 
vėliau kaip, iki 6 d. Sausio.

— X. Saikus, Rašt.

S. L. A. 36 kp. metinis susirinki 
mas jvyks 5 d. Sausio, 1927 m., Chi 
eugos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Vis 
nariai ir narės malonėkite dalyvau 
ti. — A. Marcijonaitė, Sekr.

20ht Ward Lietuvių Politikos ii 
Pašrlpos Klitibo mėnesinis susirin 
kimus atsibus seredoj, Sausio 
dieną, 1927 m. Julijono Savi 
svetainėj, Union Avė. kampas 1 
Pradžia 7:30 vai. 
atsilankymas yra 
turime i" 
kalbėti, „ „

Avė. kampas 19 g 
. vak. Visų narių 
i reikalingas, nes 

daug svarbių reikalų ap- 
Alsi vesk it naujų narių. 

—Valdyba.

Nauji Namai DVI LIETUVAITES

šiandie vakare, gal paskuti
nį kurtą teks matyti art. S. 
Ihlką vaidinant Chicagoj. Jis 
vaidins dvi roles dramatinę 
“Klastoj ir Meilėj” ir komišką 
“George Dandin”. Vaidinimas 
bus C. S. P. S. svetainėje, prie 
18 gatvės.

Uirutės Choro dainų painokos at
sibus Smisio-Jan. 0 <1. 1927, <8 vai. 
vak. Mark VVhite Parko svet. Po 
visų švenčių su Naujais Metais, su 
nauja energija visi dainininkai bu
kit painokose.—Birutė.

Redakcijos Atsakymai

Moterų Pasaulio Parodos Komite
tas “VVomens’ World Fair” susirin
kimas atsibus sausio 10— Mark 

Į VVhite Sųuare svetainėj 8 vai. va- 
' kare. Malonėkit visos moters, ku- 
, rios interesuojatės šia paroda, pri- 
but susirinkimai! minėto,} vietoj.

—Valdyba.

E.
Tokie 
prie apmokamų skelbimų.

ASMENĮ! JIESK0JIMA1Pranaitis, Chicago. — 
pranešimai priklauso 

Į ATVYKAU iš Westų Chicagon ap
sigyventi. Norėčiau susitikti su savo 

1 draugais ir pažįstamais Antanas Vir- 
bickis, Viktor Gricius ir kiti. Tie ku-

- „ vi FVt o f I r*e norėtų su manim pasimatyti, pra- 
1 <X1 |V*O1JI11 <X1‘ pyčiau susižinojimo delei rašyti man 

j sekamu adresu: JOE WAITKUS, 
. i Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
ir Chicago, III.Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

lx?t

prastai. Perskaitęs nepasakė' 
kas po ja pasirašo ir kokiame ’ 
numeryje tilpo. Mat tas jiems Į 
nesvarbu. Buvo galima supras
ti, kad jie išanksto padarė ta
rimą vieną narį išmesti iš savo 
tarpe, tuo tikslu ir skaitė ko- • 
respondenciją iš Naujienų. Per-į 
skaitęs korespondenciją nedavė 
nė įnešimo, nė patarimo ką da- i 
ryti su korespondencija ir ko
respondentu. Tik iš pakampių 
pustuzinis narių ant syk pra-, 
dėjo šnekėti, kas kam ant lie
žuvio papuolė ir vis primeta, 
kad toks korespondentas, bet 
nepasako kas jis per vienas.'

j-Kada pailso beplepėdami, tada Trečiadi j Sausio.jan< 5> 
i Petronis atsistojo ir sako: as 
'duodu įnešima, kad J. Tama
šauskas butų prašalintas iš

<A1J)LD 79 kp. Už įnešima 22
Įžanga 75c, $1.00, $1.50

PAJ IEŠKAU dviejų pusbrolių Juo
zų ir Mikolą Rudi, paeinanti iš Gau
rės vai., šiauriškių kaimo. Turiu svar
bų reikalą, jie patys ar kiti juos pa-

resą.
ANTANAS AŠMONAS

553 W. 36th St., Chicago, III.

Vėjo karūnėlės

Artisto St. Pilkos
Paskutinis Vaidinimas

C. S. P. S. SVETAINĖJ, 
1126 W. 18th St.

1927 m.
Musų raudonieji biznieriai 

yra tikros vėjo karūnėlės: kaip! < 
Maskva jiems padiktavo, taip ^ajsu> kį^į susilaikė. Narių bu-1 
jie ir apsisuka. Jie gali apsisu-j vo apje Viso sakoma 1501 
kti su visais savo principais narįy (;aĮ ųus aišku, kaip tie Bus vaidinama “Klasta ir 
nors ir kelis kaltus į diena, o.i
jei tik maskvinis 
daryti lieptų.

štai dar tik kelios savaitės . į 
atgal tie musų raudonieji biz- |<įmą> bergždžias buvo 
nieriai siuntinėjo laiškus drau
gijoms, patys landžioja po su- 
sirinkimus, rengdami “< 
protestą” prieš Lietuvos val
džią ir kviesdami prie to “pro
testo” prisidėti draugijas, žino
ma, padengiant to raudonųjų; 
kelbasninkų mitingo lėšas.

Bet kelbasninkams besiren-j 
giant prie to “didelio protes-! 
to” už neleidimą mūsiškiams! 
raudoniesiems biznieriams da
ryti raudonąjį biznį Lietuvoj“, 
įvyko Lietuvoj pervartas. Fa-i 
šistai su klerikalais nuvertė 
teisėtąją Lietuvos valdžią ir 
patys pasiskelbė šalies valdo
nais. A

Raudonieji biznieriai atsidū
rė keblioj padėty. Rengti pro
testą prieš valdžią, kurios ne
bėra, lig nepatogu. Tad musų 
kelbasninkai bematant apsisu
ko ant vienos kojos ir dabar! I ■ 
rengia protesto mitingą prieš 
— fašiit is. kūne nuvertė se
nąją valdžią, prieš kurią tie 
patys mekleriai rengėsi protes
tuoti. Dabar senoji valdžia pa
sidarė jau gera. Reikia dabar 
protestuoti prieš fašistus, ku-| 
rie ją nuvertė. Kasžin ar musų 
raudonieji kelliasninkai butų 
protestavę, jei 
butų nuvertę 
bolševikai? 

Tikros vėjo 
musų tavorščiai. Bet ne vien 
pas mus. Jie visur tokie. —R.

Pradžia 8 v. v.

? dl^n?’ gaivalai elgiasi su nariais. Tie Meilė” ir “George Dandin 
vejas taip ffaivaiai norėjo pervaryti tari- 3 veiksmų kostiumota kome-

: t ac 10a ... £ug yjenas pU|.mą, kad nariai neitų į LSS. 137 
kp. rengiamą protesto susirin-

darbas. Tai tokie įvykiai buvo 
raudonųjų biznierių įrankio 79

didelį kp susirinkime. — Narys.

dija.
kiaušių vaidinimų, nes vei
kalai priruošti gerai ir chi- 
cagiečiai turėtų pamatyti šį 
paskutinį St. Pilkos vaidini
mų. Kviečia visus

“BIRUTE”

Art. Pilka dramimnkas
šiandie art. Pilką teks maty

ti “Klastoj ir Meilėj” Ferdinan
do rolėj. Jo vaidinimai tame 
veikale, leidžia publikai spręs
ti apie jo artistinius gabumus.

Kaip Vanagaitis komedijoj,' 
taip Pilka dramoj — du dideli 

J artistai, kurių gailisi Uetuvos

North Sidės Draugijų Sąryšio me
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 apsiėmėt dirbti malonėkite 
ant laiko pribūti, nes turime rinki
mus naujos valdybos ir daug svar
biu reikalų apsvarstymui.

— Valdyba

Jaunuolių Orkestro metinis susirin- 

Mark White Square Svetainėje (Li- 

Visi Jaunuoliai-ės ir tėvai atvykit į 
šitą susirinkimą, nes labai svarbus. 
Bus renkama nauja valdyba dėl 1927 
metų. Neužmirškite! Seredoje, Sausio 
5 d., 1927 m., 8:00 vai. vak.

— Al S’chultz, Rašt.

teatras netekęs. Tie du artistai įjm“s, v , . ... , f, Mark White Sųuare Svetainėje (Li-
I lošdavo pirmaeihas roles Kau- brary Room), 29th ir Halsted gatvių.

.?ne. Gaila kad mes nesame pa
informuoti, kokias teatro pajė
gas turime Chicagoje. Nepalei- 
skime tų žmonių iš savo tarpo. 
Jie mums labai reikalingi.

Art. Pilka žada išvažiuoti, 
bet reikia tikėtis, kad gaus pra
ilginimą. Tuo reikalu turėtų 
pasirūpinti chieagiečiai veikė
jai, kuriems rupi lietuviškos

i a- dailės darbas.
arun s le Matysime art. Pilką komiš

koj rplėj, kurioje jis nepamai
nomas. Šiandie 5 d. sausio, mes
C. fe. P. S. svetainėje, turėsi
me progos musų du artistu

senąją valdžią 
fašistų Imliai t

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
metinį susirinkimą, Sausio 5tą 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.

Raudonųjų pagelbinėje
Gruodžio 28 d. įvyko raudo

nųjų biznierių įrankio 79 kp. tinėse ir komiškose rolėse, 
mėnesinis susirinkimas. Kuopa — M.

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu Šitos 
lietuvius “Naujienoms” 

pertat, kurie

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto,

. I norite rauti “Naujienas” kasdie ryt-
profesionalu, pamatvtl drama- mečiaij per išnešiotoją, malonėkite 

! duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Falrfield Avė., Tel. Prospect 1887.

i PAJIEŠKAU Kazimieros Alijošai- 
tės po tėvais, o jos vardą po vyru 
nežinau. Girdėjau kad turi farmą

I Wisconsin Valstijoj. Paeina iš Kauno 
' rėd., Raseinių apįk., Kelmės parap.* 
į Norėčiau su ja susieiti. Prašau jos 
arba kas apie ją žino pranešti; bu
siu dėkinga. MIKALINA BRAZAUS
KIENĖ, 4719 Maplevvood Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
į IšSINUOMUOJA šviesus ir švarus 
Į vienai ypatai kambaris, karšto van
dens šiluma, su valgiu ar be.

6637 So. Rockvvell St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

di

1927
. Gali Reikšti

Daug Pinigų dėl jūsų 
Jei jus norite dirbti .• i

Ar jus prisirengę griebti
dėlę PROGĄ? Pereiti metai bu
vo geriausi metai dėl šios orga
nizacijos. 1927 bus dar geresni. 
Prisidėkit prie musų, ir jei jus 
seksite musų instrukcijas ir 
veiksite kaip jums bus sakoma, 
jus galit uždirbti DAUG PINI
GŲ. Jus galit pradėti dirbti da
lį laiko, dirbant tik 1 arba 2 va
landas į dieną, kol jus įsitikin
sit, kad čia galit dirbti VISĄ 
SAVO GYVENIMĄ. Bet atsi- 
lankykit anksti, nes mes tik pri
imsime keletu gerų vyrų. Atsi- 
šaukit nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo, kasdien apart Seredos.

Klauskite
MR. F. A. SUNEGA 
29 So. La Šalie St.

Room 348

AUTOMOBILIAI
CHANDLER 7 sėdynių, žie

minis karas, atrodo ir bėga kaip 
naujas. Parduosiu už $295, arba 
už j ilsų pačių pasiulijimą, nes 
priežastis svarbi. 4607 South 
Califomia Avė., 2-ros lubos.

RAKANDAI

nėms. 0512 So. Halsted St., lst fl.

PĄRDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su ar be namo.

• 2057 W. 22nd Place

į PARDAVIMUI grosernė ir 
- kavos krautuvė. Gera vieta, ge

ras biznis dėl gerų žmonių su 
r šeimyna. Pardavimo priežastį 
. j patirsite ant vietos. .
ji 1918 W. 47th Street

ŽIŪRĖK bargenai. Turiu par
duoti grosernę iš priežasties ki
to biznio. Rendos $30, yra 3 gy
venimui kambariai iš užpakalio, 
3 metų lysas, lenkų kolonijoj, 
kaina $550, sykiu su staku.

1140 W. 18th Street

EXTRA
Turiu pardavimui bučernę, 

noriu parduoti pigiai, mainysiu 
arba priimsiu gerą pusininką. 
BURCA, 1600 Van Buren St., 
Gary, Ind. '

PARDAVIMUI Rooming House 
arba pusininką! priimsiu. Paty
rimas nėra reikalingas.

3251 So. Michigan Avė. 
Chfcago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, jūsų pasiūlymui dėlei 
svarbios priežasties. Turiu aplei
sti miestą. Gera vieta ir biznis 
pigi. Rendą gausit bargenu.

2742 W. 38th Street

PARDAVIMUI pigiai karčia- 
ma prie Chicagos rubežiaus. 
Yra lysas IV2 metų; eleetrie pia
nas, pigi renda, yra kambariai 
gyvenimui, 817 W. 123rd Št., 
Calumet Park, III.

PARDAVIMUI pigiai karčia
me prie pat Chicagos rubežiaus. 
Biznis išdirbtas, pigi renda. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą biz
nį. 12818 So. Halsted St., Tel. 
Pullman 9819.

PARDAVIMUI šuniukai, policijos 
šunų veislės, tiktai privatiškoms 
šeimynoms, jie yra 7 savaičių se
numo. Atsišaukit greit ir pasirin
kit geriausius, Boulevard 2489.

PARDAVIMUI Restoranas ir Room
ing house, 1114 W. Madison St.

PARDAVIMUI barbernė —biznis 
išdirbtas per daugeli metų. Nepra
leiskite progos. 4556 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė-grosernė. 
Tai yra senas ir pelningas biznis. 
Biznio daroma nuo 80 iki 100 dol. 

dieną. Kurie ieškot biznio ir nebi- 
ot darbo arba norit į trumpą lai
tą, palikt bagotais, štai jums proga, 
bemokantį darbo, išmokysiu. 1967 
Canalporf Avė.
Phone Roosevelt 4395.

NAMAI-ŽEME
SOUTH SIDE

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

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

2505 W. 63 St.

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

6148 So. Throop St.

PARDAVIMUI namas mūri
nis, 4 ir 4 ruimų, tik įmokėti 
$1,500 reikia. Namas geras ir ( 
bargenas.

331 mw. 38th Place 
Tel. Lafayette 4540

_ ____ ._________ ■

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va- 

Kelioliką naujų muro namv karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nud 
gatavų apsigyvenimui, randas: 2 ikl 6JKL p,®tų*- 
pas mus pardavimui.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

GREITAI IR PIGIAINamai dviejų augštų po ke-j 
turis ir penkta kambarius, puhi . H . XI • • IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS,
kaus muro, moderniški įrengi- gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
mai ir nepaprastai geroj vietoj, knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

i mokslo šakų. Musų piokyklos nauja 
I sistema stebėtinai greitai užbaigiama 

$1,500.00 įmokėti, O likusių pradinį mokslą j devynis mėnesius;
. . . ‘ augštesnį mokslą į vienus metus,sumą kaip lendą, po $60.00 l Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 

mėnesį. Rendo.s atneša po $90.00 tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 
į mėnesį. Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 

padėsime Įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 

4..;.. :<>>, le abelnai ir visose mokslo šakose ap--riy auffHtų muro namai jau(| siSvietę Anj?lu kalboH visas kursas 
................................ ; ir dabar ant laiškais $30, išmokėjimais $5 me-

- - — ------------ - į nosini.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

baigiami būdavot
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo ! 
kėti, likusius išmokės rendoriai’ Iir dar pelnų pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago
je. ,

Kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius* su labai ma
žu įmokėjimu.

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 

i karų duos jums galę greičiaus ir ge-
Keli muro namai po 5 kam-jriaus išmokti to amato ir greitu lai- 

I ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
“ \ L “ * “*) 

į mokame besimokinant. Irgi mokina- 
• me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
! daugiaus.
I FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Strret

barius mainui ant farmų ar lo- ,,“«o
tų.

Visos šios sąvastys yra ge« 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai
tu didelius pinigus. Kreipkitės

W. Hayden Bell
Ed. BakševiČius 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. lafayette 8600

(VAIRUS SKELBIMAI

BRIGHTON PARK. 2 augštų na
mas cementiniu pamatu, 
barių flatai, garažas, vo.uvmuvia 
ė!6, netoli kart) linijos. Parduosiu 
arba* mainysiu į grosernę, bučernę 
arba lotus.

2 augštų naujas mūrinis namas, 
2—4 kambarių flatai, viskas moder
niška, labai geroje vietoje, netoli 2 
karų linijų, parduosiu arba mainy- 

_ siu į bučernę, grosernę arba be- 
PARDAVIMUI pirmos klesos bu- kernV- ...

Černfi ir grosernė; didelis barge- *i7t‘l St.
nas. 2435 S. Leavitt st. ’-----------

PARDAVIMUI rakandai ir dvi 
siuvamos mašinos: Singer ir White. 
2 lubos, 822 W. 37 PI.

2—4 kam- 
cementuota

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui 8 flatų mūrinis na
mas 90 pėdų kampas, garu šil
domas, držuolu trimotas, labai1 
geroj vietoj, vienas blokas nuo 
63rd St. 2-7, 2-4, 4-5 kambarius. 
Rendos $579 į mėnesį. Greitam 
pirkėjui kaina labai prieinama. 
Kreipkitės prie savininko.

2537 W. 63rd Street 
Krautuvė

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U4- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONLS, Prez. I

Sol Kilis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130

T—

MORTGECIAI-PASKOLOS Tel. Lafayette 8705—870C

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be
kerotų. Musų 

urnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

SERAI—BONAI
jinai apmokėtų 
ocietv of Aineri-

REIKALAUJU 
iCrų Cooperative 
•a. Mokėsiu $10.50. Industrini Loan 
fc Guarantee Co., !
■iociety Corp. pref. $10, common 
į>5. Po 6 vakare 
£nglewood 0187.

L. J. Mathcr, 
6807 Union Avė.

$10. Motor Car
1

telefonuokit

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

College
2407 W. Madison SU Chicėgo, 111.

M. E. Hutfilz, Mrg.
* Seeley 1643

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausis iŠ lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik- 
mer^s, fikčerjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phojię Victory 7452

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

$99.50
$82.50

Ir daugelis 
musų didelėj

kitų 
dirbtuvėj.

gerų bargenų

Lincoln Upholstering
Coihpany 

1208-10 No. Hoyne Avė. 
Netoli Division Street

■ U


