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97 angliakasiai žuvo 
kasyklose

Kongresmanas Rainey vėl 
atakuoja Mussolinį

30 biliony franku fabri- 
, Ravimas - tarptautinis 

monarchisty są
mokslas

'$>

3

if / IW ■ y

Bandė vėl sukelti neramu
mų Meksikoj .

Naujas Austrijos ministe- 
riy kabinetas

Proponuoja kietosios anglies 
kasyklas paimti valstybės 

kontrolėn
97 angliakasiai žuvo ka 

sykiu ekspliozijoj
Iš 105 darbininkų, kurie buvo 

užberti kasyklose, tik 
ni teišliko gyvi

aš t uo

WILBURTON, Okla sa tįsio 
13. šiandie rytą Oklahomoj 
vėl įvyko baisi nelaimė kasyk
lose. Degnan-McConnel mai- 
nose, devynios mylios į vaka
rus nuo \Vilburtono, atsitiko 
dujų sprogimas, kurio buvo 
užmušti devyniasdešimt septy
ni darbininkai. Iš 105 anglia
kasių, kurie sprogimo metu 
dirbo kasyklose, tik aštuoni iš
liko gyvi.

šafto 
leidimo 
taipja’’ 
tos.

siu smurtu, kokio per šimtme
čius nėra buvę“, pasakė Rai
ney.

Kongresmanas taipjau puolė 
ir valstybes departamentą, sa
kydamas, kad departamentas 
nugniaužiąs informacijas apie 
Italiją, stengdamasis sudaryti 
Amerikoj palankaus įspūdžio 
Mussolinio valdžiai.

BERLINAS, sausio 13. — 
Susektą Budapešte 30 bilionų 
franku fabi ikavimo samolrla 
tyrinėja dabar bendrai Franci- 
jos, Vengrijos,, Vokietijos ir 
Jugoslavijos policijos. Tais ty
rinėjimais susekta plačių mo
narchistų sąmokslų visoj Euro
poj.

Vakar Miunchene, Bavarijoj, 
buvo areštuota penkioliką rusų 
ir vengrų, Europos monarchis
tų grupėse užimančių labai auk
štas vietas. Trys sąmokslinin
kai buvo suimti Passau, Bava
rijoj, o kiti jų sėbrai policijos 
sek i oj am i 
Belgrade.

Du rusų

Maištininkų vadai hetgi tapo 
suimti ir vietoj sušaudyti

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 13. — Iš Zacatccas prane
ša, kad tenykštis karo komėm 
dantas, generolas Ortiz, gavęs 
žinių, jogei Pinosc, Zacatecas 
valstijoj, buvę bandyta pada
ryti maišias. Maištininkams 
vadovavę Jesus Velasųuez ir 
keturi kiti vyrai. Įvykusioj 
kovoj su federale kariuomene 
maištininkai buvę sumušti ir 
penkiolika jų paimta nelaisvėn. 
Suimti maištininkų vadai buvę 
vietoj sušaudyti.

• VIENNA, Austrija, sausio 
13. — Trims krikščionių socia
listų partijos ministeriams pa- 
sitiaukus, kanclerius Ramek 
sutaisė naują kabinetą. Buvu
sių krikščionių vietas pilda
vo pats kanclerius «Ramek, 
kaipo užsienių reikalų miiniste- 
ris, burmistras Kolmann, kai
po finansų ministeris, ir par. 

Ilamento narys Pirchegger, kai- 
|po žemės ūkio ministeris.

Kontestas Tautu Sąjun
gos rūmams planą 

patiekti

Berline, Prahoj ir

kunigaikščiai areš
tuota.

triobesys ir visos nusi- 
į kasyklas įmonės buvo 
ekspliozijos sudrasky-

1 )egna n -M c Cui. nei k ašy k los 
buvo neunijines ir didžiuma 
dirbusių josi- darbininkų buvo 
negrai.

Kongresmanas Rayney vėl 
pliekia Mussolini

1 talijos diktatorius savo valdžią 
išlaikąs tik žiauriausio smur
to pagalba

W ASUI NGTON AS, sausio
13. — šiandie svarstant atsto
vų bute rezoliucijas autorizuoti 
ratifikavimą padarytų sutarčių 
su šešiomis valstybėmis dėl jų 
skolų mokėjimo Jungtinėms 
Valstijoms, čikagiškis kongres- 
nianas Rayney (dem.) pareiš
kė, kad sutartimi duotos Itali
jai skolų mokėjimo sąlygos e- 
sančios beveik lygios visiškam 
jos skolos panaikinimui. Itali
ja nedaranti tinkamos ekono
mijos valdžioj; Mussolini imąs 
70,000 dolerių algos metams, o 
Italijos kunigaikščiai gauną 
kiekvienas po 200,000 dolerių. 
“Mussolini savo valdžią išlai
ko tik žiauriausiu ir kruviniau-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
i dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

generalis ‘,shake-up.”

Nori, kad aoiraciio kasyk 
las perimty valdžia

WASHINGTONAS, sausio 13.
Kongresmanas Boylan 

(dem., N. Y.) šiandie įnešė bi« 
lių., kad kietosios anglies ka
syklas perimtų j savo rankas ir 
operuotų f ed erulė valdžia.

Panašių sumanymų buvo jau 
ne vienas pasiūlyta, tečiau kon
gresas iki šiol juos vis atmetė.
Pennsylvariijos

siūlo kasykla? paimti 
t i jos kontrolėn

HARRISBl’RG, Pa.,
13. — Atidarydamas

gubernatorių* 
vals-

ne-

sausio 
šiandie 

Pennsylvanijos legislaturos se
siją, gubernatorius Pinchot sa
vo kalboj pareiškė, kad admi- ! 
nistracija tuojau pasiūlysianti i 
bilių, kuriuo kietosios anglies 
pramonė butų valstijos kc n Mo
liuojama ir reguliuojama, t
Kasyklų deryboms nutrukus

NEW YORKAS, sausio 13. 
Kietosios anglies kasyklų savi
ninkams ir angliakasiams
priėjus prie susitaikymo ir, pa
galiau, derybas nutraukus, abi 
pusės dabar vėl stiprina save 
eiles, idant išlaikius savo pozi
cijas kasyklų streike.

Pennsylvania Coal kompani
jos kasyklų dairbininkų skun
dų komitetas, atstovaująs dau
giau kaip 10,000 angliakasių, 
ragina uniją, kad ji pašauktų 
streikai) ir tuos 10 tūkstančių 
darbininkų, kurie palikti kasy
klose, idant jas prižiūrėtų ii 
apsaugotų nuo gedimo. Unijos 

Įvadai tečiau sako, kad kasyklų 
tvarkoj išlaikymo darbininkai 
tik tada butų pašaukti streikam 
jei • kasyklų savininkai imtų 
laužyti sutartį, kuria einant 
toki darbininkai paliekami ka
syklose dirbti.

Girdėt, kad kai kurie kasyklų 
savininkai planuoją x pradėti 
savo kasyklas operuoti pagalba 
oarsigabentų iš kitur streik
laužių. Jeigu tečiau jie bandy
tų tatai daryti, tada unija iš
šauktų jau ir visus kasyklų iš
laikymo darbininkus.

Daro prohibicijos agen
tu pirštu atspaudus

NEW YORKAS, sausio 18.— 
New Yorko prohibicijos ofisas 
šiandie nuėmė visų savo agentų 
ir darbininkų pirštų antspau
dus. Daugelis agentų dėl to 
spėlioja, kad tai veikiausiai 
esąs ženklas, jogei prohibicijos 
vykintojų armijoj ruošiamas

Ryšy su 
gų dirbimo sąmokslu, 
priešaky yra vengrų kunigaikš
tis Liudvikas Windisch-Graetz, 
kaipo jo sėbrai sąmokslininkai, 
be kitų, tapo areštuota dar 
trys rusaį. ir ne bet koki, o 
aukščiausiais titulais. Jie yra: 
kunigaikštis Volkovsky, kuni
gaikštis Mirsky ir generolas 
Favlatov.

Jie yra buvę caro gvardijos 
karininkai ir dabartiniai artimi1 
draugai didkunigaikščio Kirilo, 
kurs pasiskelbė save “visos Ru
sijos caru.”.

Sako, kad grafas Andrassy, 
kurs buvo andais areštuotas, 
nuo rugsėjo 15 iki gruodžio 1, 
dienos esąs išdalinęs monar-1 
chistų grupėms 75 tūkstančius 
dolerių, neskaitant jo paskleis
tų dirbtinių frankų sumų. Kar
tu su grafu Andrassy suimti 
du kiti buvę aukšti senosios 
Vengrijos karininkai, pulk: Ki- 
lalis ii pulk. TomLoia, esą pa
skleidė 950,000 netikru fran
kų.
Slaptas monarchistų vadų mi- ar ne. 

tingas Miunchene
Berline gautomis žiniomis, 

praeitą sekmadienį Miunchene 
įvykęs slaptas > monarchistų va
dų mitingas, idant nutarus,, ką 
monanchistai turį daryti aki
vaizdoje susekto pinigų fabri- 
kavimo skandalo. Be kitų ta
me mitinge dalyvavę: preten
dentas Bavarijos sostui princas 4 tonai kietosios anglies ‘ 
Ruprechtas; grafas Andrassy,' ___130 doleriŲ
kaipo Vengrijos monarchistų 
atstovas; rusų didysis kniazis! 
Kirilas; rusų kunigaikštis Mir
sky ir generolas Liubonrirsky.

Tardymai parodė, kad Miun
chenas yra sąmokslininkų cenU 
ras. Miuncheno policija suse
kė taipgi, kad buvusio rusų 
baltosios armijos vado, genero
lo Vrangelio, būklė .Jugoslavi
joj yra taipjau vienas svarbiau
sių sąmokslininkų centrų. Gru
pė, operuojanti iš Vrangelio liz
do, gavus 1,000,000 frankų 
fabrikuotais banknotais.

Budapešto ponrija stropiai 
ieško kažin kokio Schulzo, ta- 35 metų, 
namai lenkų žydo iš Lvovo. g^.-..Tx=ass 
Areštuotasis kunigaikštis Win- Į---------------
disch-Graetz verčia kaltę tam 
Sčhulzui, sakydamas, kad jis 
buvęs vyriausias frankų fabri- 
kavimo sąmokslo iniciatorius ir K---------------
inžinierius. Jasai Schulz 
ko, dabar esąs Franci joj.

bilionų netikrų pini- 
kurio

iracnjc anų Atlantic Fnotoj

Irving Bėrlin, Amerikos “jazazo” karalius ir Ellin Mackay, 
kuria jis apsivedė. Eiliuos tėvas yra milionierius ir buvo prie

šingas jos apsivedimui.
sti

Meksikos potviniuose žu
vę 2,000 žmonių

NOGALES, Ariz., sausio 13. 
— Southern Pacific of Mexico 
geležinkelio pinnininkas II. B. 
Titcomb, kurs ką tik sugrįžo iš 
Meksikos, sako, kad per pasta
rus potvinius. atlankiusius Na- 
yarito valstiją Meksikoj, du 
tūkstančiai žmonių žuvę ii 
tūkstančiai šeimynų likę be pa
stogės ir be r.".^’.«to.

MussoHni daro žygio Rusijos lukstančiy beria
prieš masonus miy vaiky likimas

Valdžios departamėntų valdi
ninkai ir tarnautojai už ma- 
soneriją bus pašalinti

dėlLeninienė kaltina valdžią 
žiauraus elgesio su 80 tūks
tančių benamių vaikų

BERLINAS, sausio 13. — 
Rusijos komunistų ei. ganus 
Pravda įdėjo Lenino našlės, 
Nadeždos Krupskos, straipsnį,

ROMA, Italija, sausio 13. — 
Italijos diktatorius Mussolini 
daro pirmų žingsnių naujam 
{statymui prieš, masonus vyk
dyti. Kaipo- karo. laivyno :ir kur autorė aštriai puola sovie- 
aviacijos vninistėris, Mussolini tijos švietimo komisarą Luna- 
ptueikalavo, kad visi tuose de- ęarskį. 
pirtamentuose dirbantieji val-l 

.dininkai ir tarnautojai raštu 
pasisakytų, ar jie yra masonai, 

Jei jie nebesą masonai,

Savo straipsny Leninienė sa
ko, kad Maskvos gatvės paplu- 
dusios palaidų, benamių vaikų, 
kurių skaičius šiandie 

tai kada paliovę jais būti; o jei 80 tūkstančių, ir kurių
tebėra masonai, tai ar jie norį telis išsilaikymo būdas esą ei-1

siekias
vienin-

Drenavimas Armėnijos 
plotu pabėgėliams ap

gyvendinti
MASKVA, sausio 13. At

vykę į Tiflisą kapitonas Kvis- 
ling ir anglų inžinierius Mac- 
kenzie sako, kad matavimai 
vietų • Rusų Armėnijoj, kur 
Tautų Sąjunga nori įtaisyti 
drenažo sistemą, jau esą pa-* 
baigti. Drenavimu bus nusuuj 
sinta 80,000 akrų plotai Kiia- 
karaso ir Sangubazaro apygar
dose, taip kad ten bus galima 
apgyvendinti apie 20 tūkstan
čių armėnų pabėgėlių,, esančių 
dabar svetur. Visas darbas, 
kurs imsiąs trejus metus laiko, 
pareisiąs tarp 4 ir 5 milionų 
dolerių. Pinigus tuiės parūpin
ti zlaiitu Sąjunga.

ir toliau masonams pi įklausyti.1 
Atsakymai turi būt prisiųsti! Su tais 

; tiesiai ministerijai, dengtuose tūkstančių 
jkonvertuose. Visi tie, kurie no- elgetaujančių vaikų 
' rėš ir toliau priklausyti maso- policija elgiantis kaip su palai- 
nams. bus iš tarnybos paleisti.1 dais šunimis, ir kaip šunis juos 

ujanti.
; “Tie vaikai, .aso toliau Ix‘- 
ninienė, “tai dabartinio laike 
produktas. Nedarbas mieste ir 

. valstiečių neturtas kaime, tai ’O f .yra vyriausios šitokio apsireiš
kimo priežasty^.

“O kaip vyriausybė kovoja 
su tuo piktu? Štai jos kovos 
būdas: vaikai gaudomi gatvėse 
ir kemšami į įstaigas, kur troš
kinančia ir smirdančia atmos
fera ir žiaurumais norima už
mušti tų nelaimingų vaikų sie
la. Vaikai neišlaiko ir bėga iš 
tų įstaigų, kaip kriminalistai 
kad stengias pabėgti iš savo 
kalėjimų. Jie bėga į šiltesnius 
kraštus, į pietų Rusiją, bet ten 
taipjau tie nelaimingi benamiai 
ir sunuožmčję vaikai gainioja
mi ir ujami.“

! Tokių benamių palaidų vaikų 
j Rusijoj, pasak Leninienės, esą 
šimtui tūkstančių.

WINTHI()P, N. Y., sausio 
13. Kokia brangmena dabar 
patapo kietoji anglis, galima 
numanyt iš to, kad įvykusioj j 
čia šiandie vienų namų licita- 
cijoj keturi tonai antracito bu
vo parduoti už 130 dolerių.

Nusižudė bažnyčioj
CINCINNATI, Ohio, sausio 

13. — Vietos švenčiausios šir
dies bažnyčioj šiandie, atsiklau
pęs prieš Dievo Motinos pa- 

; veikslą, • nusišovė Leonas Stei-

sa-1 Chicagsi ir 
iis oro biuras 
našauja:

apielinkei oficra 
šiai dienai pra-

Debesiuota; 
sniego; šiltėja

gali būt 
; mainąsis,

FERRIDAY, La., sausio 12.— 
Miesto centre čia anksti šį ry
tą siautė didelis gaisras, ku- žiumoj žiemos vakarų vėjas, 
riame, kiek žinoma, šeši as-1
mena žuvo. Apie dvidešimt
kitų buvo sužeista. Materialiai 
nuostoliai siekia per 100,(KM)

kiek
did-

Vakiu’ temperatūra aiekė mi 
nimum 11°, maksimum 21 

šiandie sadlė teka 7:15,

getayimas ir vogimas.
aštuoniasdešimt 

besibastančių ii 
Maskvos

Motina ir kūdikis sudegė

STREATOR, 1U., sausio 12.
Deer Parke mirė nuo apdegi
nto Mrs. Nelson Keen, 22 metų, 
ir jos 14 mėnesių kūdikis. Pi
lant kerosiną kroshin, kad jis 
greičiau įsidegtų, kerosinas 
ekspliodavo ir padegė moteris-

Lady Cynthia 
New Yorke

NEW YORKAS, sausio 13.— 
šiandie atplaukė į New Yorką 
Britų parlamento narys, Os- 
wald (Mosley, darinėtis, su savo 
žmona Cynthia. mirusio lorde 
Curzono dukteri?\. Ji yra socia
liste, Abudu atvyko susipa
žinti su Amerikos darbo ir 
pramonės sąlygomis.

GENEVA, Šveicarija, sausio 
J.2. — Einant Tautų Sąjįmgbs 
nutarimu pasistatyti Genevoj 
nuosavus rumus, jos pakviestų 
architektų komisija paskelbė 
kontestą patiekti rūmams pla
ną. Konteste leista dalyvauti 
tik Sąjungai priklausančių val
stybių architektams, dėl to nė 
Jungtinių Valstijų, nė Rusijos 
architektai konteste dalyvauti 
negali. Vokietija dai nėra 
Sąjungos narys, bet kadangi 
jos įstojimo laukiama neužilgo, 
tai jos architektai gali irgi da
lyvauti. Kontestas atsidarys 
gegužės mėnesį.’

Vieno ‘Paryžiaus laikraščio 
šaipokas sako, kad Thutų Są
jungos rūmų planai nebusią pil
ni, jei juose nebusią vietos gi
ljotinai ir kalėjimui tiems, ku
rie nusikalsią tarptautinei tvar
kai/

Ginčas de’ ėjimo bažny
čion pasibaigė tra-

Ū gėdija
KEYSER, W. Va., sausio 13. 

— Brobks Mc(Lauley, 22 metų 
jaunikis, susiginčijo su savo 
mylimąją, Jessie Michaelsiute, 
16 metų, dėl ėjimo bažnyčion. 
Jaunikis taip įsikarščiavo, kad 
pareiškęs, jogei jis gal busiąs 
bažnyčioj tik tada, kai busiąs 
lavonas, nušovė savo mylimąją, 
o paskui tuo pačiu revolveriu 
pats sau gyvastį atėmė.

KALAMAZOO, Mich., sausio 
12. Susikivirčijęs dėl pačios,* 
John Edgewater, 40 m., peršo
vė savo pabrolį, Jay Despinsą, 
38 metų.

RAPALLO, Italija, sausio 12.
Viešiąs čia Britų užsienių 

ministeris Chainlx?rlain susir
go influenza. '

4^

do’mų. džiasi 4:42 valandą. kės ir jos kūdikio drabužius.
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Komunistų siekimai 
S.L.A. ir ]n veid

mainystė i 
--------------- k

Keletas metų atgal komunis
tai savo organuose paskelbė 
obalsį, kad “paimti S LA į sa
vo rankas”, šiandie gi lietuviš
kų komunistų “komisaras” 
Kapsukas savo draugams Ame
rikoje išleido šitokį įsakymą: 
“Musų frakcijų sudarymas ne
partines© organizacijose ir jų 
veikimas, kad užkariavus ten 
nekomunistines darbininkų ir 
darbininkių mases yra vienas 
svarbiausių Amerikos draugų 
uždavinių.“

Taigi iš šito yra aišku, koki 
komunistų siekimai ir su ko
kiu tikslu jie rašosi į SLA. ir 
SLA. nariai turi gerai tai įsi- 
tėmyt. Faktų jau turime už
tektinai, kad kur tik šitie gai
valai gauna progą SlLA. kuo
pose ųrba apskričiuose savo 
balsais pervaryt kokį sumany
mą savo partijos naudai, ten 
jie ir “pasidarbuoja“, štai pa
vyzdžiui 304-toje SLA. kuopo
je (iš Buffa’o, N. Y.) komu
nistai, kaip žinoma, jau ne kar
tą “pasižymėjo“ darbais savo 
partijos naudai. Jie čia jau 
ne kartą savo partijos organą 
(anglišką) “The Worker” pa
rėmė kuopos vardu ir pinigais, 
pirkdami jo šėrus. Taip pat 
ir savo lietuviško šlamštelio 
“Laisvas“ sušelpimu pasirūpi
no. O tuo tarpu iš SLA. Naš
lių ir Našlaičių . fondo auka 
$50.00 kaip jau buvo “Tėvy
nėje“ rašyta—atsiėmė atgal!., 
(turbūt, kad geriau* parėmus 
savo partijos organus). Puiku, 
ar ne?

Dabar pažvelgkime į SLA. 
apskričiu*. Kaip žinoma iš 
praeities 12-tas apskritis pir
mutinis buvo pasižymėjęs Bu- 
sijcs l>olševikų partijos reika
lų rėmimu SLA. narių pinigais.

Neperseniai 2-raine ir 9-tame 
gi apskrituose, kaip tik ko
munistai pasijuto, kad jie savo 
balsais suvažiavimuose gali im
ti viršų, tai jie ir nutarė rem
ti pašalines vaikų draugijėles, 
o kur nėra— organizuoti jas. 
Iš šalies žiūrint, gali kam iš
rodyt, kad tokis nutarimas, 
kaip tai remti ir organizuoti 
vaikų draugijėles - nėra blogas, 
Int priešingai pagirtinas. Bet 
ne visai yra taip, štai kodėl. 
Tos vaikų draugijėlės, kurias 
jie buvo nutarę organizuot ir 
remt, yra po komunistų (po 
jų pačių) globa. O jie sako, 
kad jų globojamuose draugijėlė
se vaikai turi būt mokinami 
“darbininkiškoj dvasioj“. (ii 
toji “darbininkiška dvasia“ ar 
jus žinote kas ji tokia yra? 
(gi —bolševikiškas komuniz
mas! Tai vienu. Antra, kaip 
žinoma, kur tik komunistai ga
li, tai jie visokias draugijas 
materialiai išnaudoja savo 
partijos tikslams. Tad reiš
kia: remti jų globojamas (Irau 
gijeles—remti komunistų par
tiją.

Taigi, kuomt! SLA. vaikų 
skyrius šiandie yra mažas, ne
turi nė 500 narių (tą patys ko
munistai pripažįsta), tad at
sižvelgiant į lai, apskričių su
važiavimuose vieton šiuomi rei

kalu rūpintis padaryt tari
mas, kad organizuot SLA. vai
kų kuopeles ir remt jas, ko
munistai, gavę progą, nusitarė 
organizuot ir remti jų pačių 
kontroliuojamus vaikų draugi
jėles. Tai šitaip jiems SLA. 
“rupi“

Bet šilas žingsnis komunis
tams nenusisekė. Ačiū SLA. 
Pildomąja! Tarybai, kad tuos 
komunistų nutarimus suspen
davo, o SLA. prezidentas p* 
Gegužis pareikalavo komunis
tų juos atsaukt. Ir jie privers
ti buvo tai padaryt. Supranta
ma, jie atšaukė ne dėlto, kad 
SI.A. Pildomoji Taryba to no
rėjo, bet dėlto, kad jie žinojo, 
jog, “SLA. respublikoj“ yra į- 
statymai pačių SLA. narių pa
gaminti, kurie gali būt pavar
tota. Ir jeigu SLA. Pildomoji 
Taryba susidėtu iš komunistų, 
tai ji tokius ir panašius savo 
“draugų“ tarimus SLA. kuo
pose netik kad nespenduotų, 
bet pilnai užgirtų! Ir tokiu 
budu SLA. virstų komunistų 
propagandos įrankiu.

Taigi, kuomet SLA. apskh- 
čiuose komunistams tarimai 
nenusisekė (nes su skabdama 
širdžių reikėjo atšauki), tad 
potam jie savo organuose pri
rašė, kad tikslas tų nutarimų 
buvęs “užmegst ryšius su jau-

nimo draugijėlėms ir įtraukt 
jas į SLA.” Taigi, kaip mato
me, “liksiąs“ puikus... Tik jis 
‘pervelai“ pareikštas..

Jeigu komunistai padarydami 
tuos nutarimus Lutų turėję 
mintyje tai, ką jie savu orga
nuose parašė, tai ji«exir tuose 
tarimuose tą pat butų pažymė
ję. Bet jie to nepadarė. Aiš
ku, kad tas jiems nė į galvą 
neatėjo. bia jų tikslas buvo 
jų partijos reikalai. Ir toji

jų kalba yra tuščiu, nieku ne
paremta. Tai komunistinis 
“blofas“.

Šiandie prieš SLA. rinkimus, 
komunistai savo oraniuose 
drumsčia vandenį, kad pasižve- 
jutjus daugiau balsų savo kan
didatams į SLA. viršininkus. 
Galį jie drumst savo organuose 
kiek tik nori ir raminti save 
įtekmės “galingumu“. Koinu- 
munistų “galybę“ parodys 
SL^. rinkimai. F. A. D.

Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

MADOS.

No. 2611 Suknia panaši j apsiau
stą. Labai tinka pilnesnėm moterim 
bei merginom, nes tiesios linijos, pri
duoda ploną išveizdą.

Sukirptos mieros nuo 36 iki 46 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 3% 
yardo 40 colių materijos ir 1*4. yar- 
do skirtingos materijos apikakliui ir 
rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virt 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa 
vyzdžio numeri, pąžymėti mierą i) 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui 
arba krasoa ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pettem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dept. 7 
1739 S. Halsted St., Chicago, IllA 
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti n»tH pavyzdi No....—
Mieros ..... ................per krutinę

(Vardas ir pavarei*)

ir valai.)

DIDELIS BALIUS
Rengia

Lietuvių Kriaučių A. C. W. of A.
Local 269 . ,

f.'adsJio;, Sausio 17 d., 1926
MELD42I0 SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PI, 

Pradžia 7 vai. vak.
Užprašome visas atsilankyti kuo skaitlingiausiai.

KOMITETAS

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė ] dėtuvių Elektros' Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A BARTKUS Pree
1G19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Auksine 
Proga

Už du dolerius ir pūsę gausi keturis 
dolerius. Skaityk atydžiai:

Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ............... $2.50

(JAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMELIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ..........   25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akįs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ......  15
Knygą: CJCEL1AI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnis. kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąe jsigryti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir Įdėjęs i 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Stieet, Boston 27, Mass.
Mgandajuą” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA: \

Vardas ir pavardė......... ......... .......................................................................................

Kaimas........................................  — Valsčius ......  -.....
■ i*i

Paštas —________ __________________________  Apskritis ----- ------------------------------------------------

Pinigų prisiunčiu $...................v.. turi gaut Lietuvoj litais.............. ............ (jei Dori
ii, , ■ ■ X

doleriais parašyk doleriais vieton litų. /

Siuntėjo parašas..................... ........ ........ ............................................................ ..............
- * \•• . ’ • ’ \ ■

Adresas ....................    —.............. .......................

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridčti 25 centus prie kožoos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

1555 W. 12th Street
II augštas. Room No. 4 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

ANT JUSy LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalovv už
$4950

$500 įmokėti kitus po $50 į mėnesį 
2 flatų namas apšildomas garu

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd.
Tel. Palisade 2977

.................. ....................................

Štai Budas Išgydyti 
Rupturą

Puikus Paties Namie Gydymas, Kurj 
Kiekvienas Gali Vartoti Ant Bile Ko
kios Rupturos Didelės Arba Mažos

Nieko nekaunuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje yra tie

siog nuatebinti stebėtinomis pasekmėmis la
bai paprastu budu gydyme rupturų, kuris 
atsiunčiamas dykai kas tik reikalauja. Sis 
stebėtinas Rupturų Gydymas yra tikra pa
laima žmonėms su rupturomis: vyrams, 
moterims arba vaikams. Yra paskelbtas 
kaipo pasekmingiuuoias būdas, koks kada 
buvo išrastas ir visokie diržai ir palaiky
tai yra nereikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra, 
kaip ilgai jus ją turite arba kaip sunku ją 
užlaikyti; nėra' skirtumo kiek rųšių diržų 
jau »jųs esate vartoję, tegul niekas nesu* 
laiko gautį ši DYKAI GYDYMĄ. Gal būt 
jus manote,1 kad jus negausite niekur ps 
gelbos arba. jūsų ruptura yra 1 taip didelė 
kaip kumštis, ši puiki sistema sukontro
liuos ją ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu
sistebėsite su tokiu magišku veikimu. Taip
gi pagelias išgydyti ir tas vietas, kur rup
tura Išėjo kiaurai, taip ka<L greitai jus ga
lėsit lengvai drbti Lile koki darltą, išrodys, 
kad jus niekad neturėjot rubturos.
' Jus galit gauti dykai bandymą tų puiki, 
gydančių prirengimų, tik atsiųskit savo var
dą ir adresą pas W. A. COLLINGS, Ine., 
44 C. Coli ings Huiiding, Watertown. N. Y. 
Nesiųskit pinigų. Bandomas yra dykai. Ra
šykit tuojau — Šiandien. Gal nereikės 
jums nešioti diržą viaą amžių.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vi»o«e aptlekose—3Sc ir CSc puodukas ir 
dūdelė. Chlldren’s Muatnrolo (lengves

nė forma) Mc.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Matai Kas Dedasi?

“Save“ reiškia gelbsti; išgel
bėti ; išganyti ;• paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet/šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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(korespondencijos) Bills—
L ..„„ I inJ L. 1*. Klhibo BiP. Kliubo Banketas.

Grand Rapids, Mieli.

t u vos

užprotestuoti 
valdžių delei

Taip vadinamas Draugijų Są- 
surengė masinį mitingą, 
Įvyko gruodžio 2X d. Lie- 
Sunu ir Dukterų Druu- 

salėje. Mitingas buvo su
šauktas tikslu 
prieš Lietuvos 
žiauraus elgimosi su politiniais 
kaliniais. Vyriausias kalbė
tojas buvo Andriulis iš C.hica- 
gos. • Žmonių susirinko taip

dalelę lietuviu, o rezoliucijų 
išnešt* vardu visų lietuvių.

Aut pabaigos buvo duodami 
klausimai. Pirmas klausimas 
buvo paduotas toks: Nors pis 
taip labai keikiate Lietuvos 
klerikalus, kodėl 
munistų 
sugyvena 
rikalais?

Del 
Odos Ligų 
žmonės, kurie turi niežėjimus per 

metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami' Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkštinu ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Oi«tment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Blvd. 3138 
VVoitkiewicz- 
BANIS

pakalbėjo apie kiiubą ar kitais 
reikalais. Paakinu laivo dai
nuojamos gražios lietuviškos 
dainos, kurias sudainavo S. Vai- 
niaikis labai puikiai. Visi da
lyvavusieji buvo užganėdinti 
visais dalykais, valgiu gėrimu, 
dainomis ir visais linksmumais. 
Banketas tęsėsi net iki dvylik
tai' valandai.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijoi ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo. '

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

St., kampas 31 gal AKUSERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy-* 
mo, * patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Sausio 2 d. Lietuviu Pasi
linksminimo Kiiubas turėjo sa
vo metinį banketą, iš eilės jau 
ketvirtą, kuris įvyko Kenatl 
viešbutyje. Panašus bankie- 
tai įvyksta kievienais metais. 
Karlu būna ir įvesdinimas 
naujos valdybos. I’ais banke

liais visi nariai turi gražų pa
kari mmi ii’sitinksminimą sykį į metus ko

klyje. šiandie bankiete buvo 
sudarytas ir programas. Iš ei
lės kiekvienas, kuris dalyvavo,

—Binghamtono jaunuolis.
Rusijos ko- 
laip puikiai 

Lietuvos kle-
valdžia 
su tais
Atsakydamas sumai-'

irieš 
alke

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating-

Kaipo lietuvis. lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chlcato. III.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 S<>. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

į Nedėlioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai $5 ir augfičiau >

buvo suprasti ką jis nori pasa
kyti, Grigaitis, \aujienos, 
šlamštai, buržujai ir tam pana-i

Antras klausimas buvo 
Jei mes priėmėm rezo-l

daug, kad kažin šimtas ar bu
v o, ir
apie trečdalis buvo kur komu- liuciją prieš Lietuvos klerika-. 
nistam visai nepritaria, taigi Hnę valdžią.

iš tos mažos publikos

nistam visai nepritaria, 
išskyrus tą trečdalį, komunis
tams liko gal nepilnai 7o as
mens. kurie juos remia. Mat 
tas jų sąryšis, kuris susideda 
iš 7 organizacijų turbūt tik 
tiek narių ir atstovauja.

Sustabdo 
Šalčius

Gerinusiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra llill’s Cnseara Bromide-

Pirmininkas Sakalauskas iš
ėjęs pasakė, kad šilas milingas 
«sąs bepartyvis ir buvo 
kiami žmonės visokių pažval-
gų tik lam', kad išnešti protes- 

i Lietuvos 
ir maža publi- 

kad nors

šau-

to rezoliuciją prieš 
^aidžią.
ka, Let visgi manė, 
kartą ir pas komunistus bus ga 
įima ką nors rimtai apkalbėti,j 
bei apsiriko. Kaip tik prista
tė kalbėti Andrulį, tuojaus pa
sipylė kaip iš maišo šmeižimai 
kilų pažvalgų žmonių. Niekšai,1 
šarlatanai, mekleriai ir kitokį I 
žodžiai nuolatos liejosi iš jo’ 
pasiseilėjilsios burnos visą va
karą kol jis kalbėjo’ ‘Laimė da, 
kad Grand Rapids’o žmonės 
gerai Andrulį pažįsta ir nesė
di) arti estrados, kitaip butų 
visus seilėm aptaškęs. Po pra
kalbos perskaitė rezoliuciją, ku
ri jau iškalno buvo pagaminta 
ir nubalsavo priimti. Ta re
zoliucija, be abejo, bus pasiųs- 

pažangesniem laik- 
pintų, bet 
tokia rezo-' • Iredakcijos 

turėtų patalpintų’ j gurbą vien 
lik dėlto, kad šiame mieste ko
munistai atstovauja labai mažą

ta visiem
i ašėiam.
mano supratimu,
liuciją laikraši'ių

ar nebūtų gerai 
išnešti protesto rezoliuciją ir 
prieš Kusijos komunistų val
džią, kuri taipgi kankina apie 
10,000 politinių kalinių, kurie 
nelabai senai atsišaukė j visc QUinjnp Miiionai tą įrodo kas žiemą, 

prašvda- šaltį, sustabdo j 24 valandas.
1 Daug tūkstančių žmonių kasmet mir- 
i šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneuino 

politinio nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

t Vartok HilI’s kaip lik šaltis praside- 
Dsą Grigaičio išmišlas. Trečias <la; iš. pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
paklausimas: Kodėl komunistai 
taip bjauriai šmeižtu atsimoka 
Lietuvos socialdemokratams 
už lai, kad jie surengė protesto 
milingą Kauno universitete 
prieš mirties bausmę komunis- 

!tui ir už tai patys pakliuvo ka
lėjimai)? Atsako, kad lą pro
testo mitingą šaukė ne social
demokratai moksleiviai, bet 
taip sau progresyviai studentai. 
Buvo ir daugiau klausinių, bei 
jau mažesnės vertės. Reikia 
pažymėti, kad i šitą Andriulio 
prakalbą publika labai šaltai 
atsinešė, kad negavo nė vieno 
delnų suplojimo. .Taip ir užsi
baigė.—Gulbiniškis.

pasaulio darbininkus, ] 
m i pagalbos? Atsako, kad Ru
sijoj nesą nė vieno 
kalinio, nes vis esu paliuosuoti, 
o kas link to atsišaukimo, tai į

ir kaip tik šiuo būdu geriauriu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda HilI’s.
Tikrai Gauk

CASČARU M OUININE
Raudona DėžQ^įQMjJ^ su paveikslu

Kaina 3Cc

Atėjo žurnalai “Kul 
turą” No. 11 ir 12. Kai 
na 45c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

Chicago, ItL

3 SVARUS CHASE IR SANBORN’S

Seal Brand Kavos
ir sis naujas *

FEDERAL Elektrinis
—--------- KAVAI — '

PUODAS 
tiktai

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13 it 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
11 r ... ...... .

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVanhington St* Room 1310
Telephone Dearbom 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoji 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik> 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakano. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

K. JURGELIONIS
ADVęKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nbo 9:30 iki 4:30 vai 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliojus nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaiiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

j. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisa.o
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dftirborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

..-Ta.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted^St.
Ofisi) valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vhkare.

<^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALA/NDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. >. ------------------------

Telefonais!

JOHN KUCHINSKAS

V. W. RUTKAUSKAS* 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valantlos: 9 ryto. ilri 8:90 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. E. STASULANI
advokatas

77 W. vVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. BuuL'«737

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel.*Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakarą.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. 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 Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę I 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės pn« mus vietinių agen
tų arba ,

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ I hirago. III.

mėnesiui
Su Jūsų elektros 

sąskaita

ADVOKATAS
*>. La Snilt St., Room 2001 
Rundolph 1034—Vai. nuo 9-6
, Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

) i 
lel.

3241

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark
Šis yra naujausias 1926 metams Federal Elektriškas kavai 
puodas — išskirtinai didelis. Geriausio nikelio išbaigtas 
iš lauko ir pasidabrintas viduje. Kava yra garsiausi 
Chase ii Sanborn rųšis — turtinga, kvepi, gero skonio — 
geriausia kava kokia kada nors mėginote, šis kombinuo
tas pasiulijimas tik a pini beži uotam laikui.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylus visuose teismuose, 
Abstraktai, murgičiai.

Ofiso 'i'«leph<»na>» Boulevnrd 7065
Rezidencijos 'i'cl. Lafayette '>793
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 12 ryto, 7 9 vakare.
Nedėlioj 10 12 ryto. P'rrna<lieniais

ir. Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
O/mas — 3133 8<». Halsted St. 

Rczdcneija — 4-1 l’J S;>. California Avė.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Heinlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkag popieras.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

Ofiso Tel. Boulevard 9G93
Rezidencijos tei. brcx<d

Dr. A A* Rot h
Rusas Gydytojas ir Chirurge* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Caieage 
arti Slst .Street

Valandos, 1—3 po piet, T—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniaia 10—12 die*.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
.Vierchants Association, atsvėri
mas per Llscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 U 
Englewood 4760

C0MM0NWEALTH EDISON

72 VVest Adams St. 
3127 Logan Blvd.

3935 W. Madison St.
852 W. 63rd St.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. ’ Tel. Brunawick 4988.

3421 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

-

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A JI. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
an| 2 lubų

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis. 

v_

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžią “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiilntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
--Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje. • ■ - 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

/---------- --- ------------------- ------------------------ -------------•<

E R B. Naujienų skal
iji tytojos ir skaitytojAi 
prašomi pirkinių reikalais

I eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue, Oieveland, O.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blaa 
island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Boulevard 8G86
Res. 6504 So. Artesiaji 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare

Kasdien 
k , r..................

!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto
ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi out priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų-—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................. Atkirpk čia .................-.....................-......
Data: Sausis 14, 1926

XIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Westem Avė.

Valandos: '
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.YYYXXXXYTYXXXXXXXXXXXXXXX

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5612

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

i4V*c°Rpo,’ATioN
PRESENTFOR RE[2n/nTl 

UNITED PROFIT-SjAįViWįtjį| 
SENQ>Klf¥« 4'0^5^ h* EPAI D TO

McįtfSHjRlNG CORPORATION _ y-Rb.»y vork.n.v. -
0144 or««W«L HSw v<fr.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tęl. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, fr-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis 

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO 

- ....... —

ūarsinkities Naujienose

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

DR. F. A. DŪLA K
Specialistas Gydyme

Akių, Ausų, Noaies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

kamp. Nobie St.
Vai.: 2 iki 4 po pietų 

Nedėlioj 10 iki 12 dt . 
Rezidencija: 2050 Logan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

Tel. Armitage 0664. 
ir 7 iki 9 vak. 

leną.

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chiaago, III.

Viskas, kas reikalinga/prfe pa- 
grabą. Teisingos kaino/. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje, Tel. Canal 3161

... ..................................-...................................      i.^
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Kalstai St., Chicago, 
iii. — Telefoną*} Roosevelt 855®.

Užslinok*Jimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............  ...
1‘usfti matų _____ ________
Trims minetiisanji .................
Driam raAaeviair* 
Vienam minotlul .................

Chicagoje per nešiotoju*}
Viena kopija ...................... .
Savaitei...... v_________________  18c
Mineliui ...........,......................... _ 75c

Suvienytos* Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .........w............................ $7.00
Pusei metų ____   8,50
Trims mėnesiams .................. - 1.75
Dviem mėnesiam ......  1.25
Vienam mėnesiui «.................. .75

Lietuvon ir kitur uiaieuluosa: 
(Atpiginta) .

Metams .................................... .. $8.00
Pusei metų .............. . ................ ... 4.00
Trim* mėnesiam* .................... 2.00
Pinigu* reikia siųsti pašto Monay 

orderiu kartu nu ušsakymu.

. $8.00 
__ 4.00 

2.10 
_ l.tO 
__  .75 ——-----------

KLAIPĖDIEČIAI SKUNDŽIA
SI TAUTŲ SĄJUNGAI.

Lietuvos valdžios dėl mcna- 
Klaipėdos sutarties nepildy- 
Tautų Sąjungos sekretoria- 
esąs gavęs skundą dar [Pacific and Atlantic Photo]

Prof. J. B. S. Haldane, garsus 
anglų chemikas, kuris tapo pa-

SEIMO RINKIMAI BUSIĄ BALANDYJE

BRANGI TeVYNe” PAVOJUJE

KLERIKALAI NUJAUČIA PRALAIMĖJIMĄ

MOKĖS PRISITAIKYTI PRIE UNIJŲ SĄLYGŲ

Kauno “Socialdemokratas” paskelbė slaptą Katalikų 
Veikimo Centro aplinkraštį, išsiuntinėtą įvairioms šven- 
tablyvoms organizacijoms, kurių atstovai buvo šaukiami 
gruodžio 6 d. suvažiuoti Ukmergėn į konferenciją ap
svarstyti klausimą dėl busimų seimo rinkimų. Tame ap
linkraštyje sakoma:

“... Jau už keletos mėnesių bus renkamas naujas 
seimas. Rinksime jį 1926 m. balandžio mėnesį ... Da
bar prieš rinkimus reikia mums visiems katalikams 
susiglausti ir smarkiai, energingai darbuotis, kad 
nepražudytumėme savo brangios tėvynės”.
Taigi Lietuvos klerikalizmo vadai planuoja paskelb

ti seimo rinkimus balandžio mėnesyje, už kokių trejeto 
mėnesių nuo dabar. Ir jie jau “glaudžiasi” į daiktą (tik 
Petrulis, vietoje “glaustis”, išdūmė i užsienį!). Tikimės, 
nesnaus ir Lietuvos liaudis. ’ ; 5

Katalikų Veikimo Centras sako, kad pralaimėjimas 
rinkimų reikštų “brangios tėvynės pražudymą”. Jie žino 
gerai, kad opozicinės partijos ne tiktai neparduos Lietu
vos, bet dar ją gins sekmingiaus, turėdamos valdžią sa
vo rankose, negu dabar.

Šiandie Lietuvai kaip tik ir grasina pavojus, kuomet 
prie jos vairo stovi paklusnus tarnai Romos popiežiaus, 
kuris remia Lenkijos plėšriuosius ponus.

Bet, matote, klerikalai galvoja taip, kad Lietuva jau 
jiems nebebus “brangi tėvynė’’, jeigu jie jos nevaldys. 
Netekę valdžios, jie gali netekti daugelio ir tų “svieto 
marnascių”, kurias kunigai neva niekina, bet* kurios 
jiems yra brangesnės už viską.

Vokietijos spauda praneša, 
kad Klaipėdos krašto Seimelis 
padavė Tautu Sąjungai skundą 
ant 
mo 
mo. 
tas
prieš Kalėdas ir išsiuntinėjęs T. | 
S. tarybos nariams. Bet ar ta
ryba jį svarstys, dar nežinia.

Einant Tautų Sąjungos įsta- Aliutas iš Cambridge univeršL 
tais,x tokie skundai gali būt tetą už tai, kad jo moteris įtarė 
svarstomi tiktai tuomet, jei to .H susirašinėjimu su kokia tai^ 
pareikalauja atstovas bent vie- Panele.
nos valdžios, pasirašiusios su-
tartį, dėl kurios laužymo yra somybčs reikalavimus ir sutor- 

| paduotas skundas. Klaipėdos Į mulavo politinį demokratijos 
sutartį^ pasirašė be Lietuvos da Į programą.
ir Anglija, Francija ir Japonija. Amerikoje socialistai irgi per 
Iki šiol nė viena šitų valdžių nė- daugelį metų stovėjo viso musų 
ra pakėlusi klausimo Tautų Są- visuomenės judėjimo priesaky- 
jųngos taryboje. Į.ie. Jie ne tiktai ne boikotavo

Seimelis skundžiasi, kad Lie- draugijas, bet patys daugiausia 
tuvos paskirtasai gubernato- yra jų suorganizavę ir savo pa- 
rius, p. J. žilius, atsisakąs pa- stangomis išauginę. Kad buvo 
vesti krašto direktorijos sudary- socialistų veikime nemažai ir 
mą tokiam asmeniui, kuris tu- klaidų bei nenuosakumų, tai ste 
retų Seimelio daugumos pasiti-1 bėtis nėra ko. Socialistai juk 

Įkėjimą. Seimelio dauguma su- susidėjo iš tokių pat žmonių, 
I sideda iš “suvienyto” vokiečių kaip ir visa musų visuomenė, 
partijų “fronto”. Tuo gi tarpu Jeigu visų lietuvių išsilavinimas 
gubei’natorius žilius varosi ant I buvo menkas, tai ir socialistai 
to, kad direktorijos prezidentu negalėjo būt tobuli. Bet yra fak 
butų lietuvis. Jisai buvo pa-1 tas, kad socialistai visgi kaip 
kvietęs ton vieton, p. Juozapaitį, mokėdami veikė, ir tai daugiaus 
bet Seimelis išreiškė jam nepa-1 už kitus žmones.' Jeigu nebūtų 
sitikėjimą. Toliaus gubęrnato- buvę socialistinio veikimo, tai 
rius siūlė kun. Gaigalaitį, bet visa musų visuomenė butų snau- 
Seimelis jo'' irgi nenori. Ir tuo | dusi ir šiahdien jai reikėtų gai 
/judu Klaipėdos kraštas iki šiol dar tiktai pradėti eiti tuo paty- 
yra be direktorijos. rimo keliu, kurį jau ji yra pe-

Po ilgų derybų su gubernato- i rėjusi.
rium, Seimelio dauguma sutiko, I Tautiškas Girių Karalius sap- 
kad direktorijos prezidentu bu-|nuoja, kad prieš socialistų al
tų “neitralus” asmuo, nepriklau- siradimą Amerikos lietuviai 
sąs nei lietuvių, nei vokiečių I darbavęsi “rimtai ir ramiai 
partijoms. Gal šituo pagrindu I h’ nesivaidiję tarp savęs. Ino 
ir įvyks susitaikymas. Į g’ tarpu yrd visiems žinoma,

kad tarpusavines kovos Ameri
kos lietuvių 
miaus 
dažnai 
šiandie.

Stalino frakcijos polemika nei spaudos Žodžio susirinkimų daktaras Jonas šliupas. P. Pliu
su Zindvjevo frakcija rado pla- laisvės; redaktoriai kemšami j pas pirmiausia pabrėžęs, kad po 
tų atbalsį ir Rusijos bolševikų kalėjimus, laikraščiams deda- prof. Voldemaro, taip 
spaudoje. Maskvos “Pravdoje”, ma nepakeliamos pabaudos ir išdėsčiusio Didžiojo 
pav. gruodžio 2b, d. laidoje įdė- tt. “ 
ta šitokia partijos centro ata- mą, klausytojai, kurių buvo pil
ka prieš opozicijos srovę:

“Surasti obalsiai. Naujoji
opozicija kalba apie mažu
mos teisių garantiją, apie tų 
teisių užtikrinimą ir įvairių

Baigus kalbėtojui praneši-

na salė, išreiškė savo pritari
mą karščiausiais plojimais.

Sekmadienį, gruodžio 6 d., 1 
vai. dienos Šančiuose kino “Li
ros“ salėje darė tokį pat prane- 

‘srovių’ bei ‘grupių’ atstovy-j kaip ii pil. Bielinis d-gas 
bę partijos viduje. Taip kai-į^’ kairys. Be pil; Kairio čia 
bedama, ji išvelka iš išturi- kalbėjo dai pora socialdemokra- 
jos archivo anti-bolševikišką Pabijos draugų, kurie savo 
/.balsį: ‘Gyvenk ir duok kj. kalbose nušvietė sunkią darbi- 
tiems gyventi’, šis obaisisjninkU Pad6tį ir priminė busiu- 
yra dabar tęsimas tos pačios 
opozicijos, kurios tvadai per 
paskutines dvejas diskusijas 
griežtai stojo prieš šitokią 
platformą partinės organiza
cijos viduje, nors dabar jie 
palys ja remiasi. Vienas jos

• vadų laį|kie ginčų su Trockiu 
rašė:

“Tai yra atviras pasikėsi
nimas išversti ir susilpninti 
partijos diktatūros pagrin
dus. Čionai priklauso ir at
gaivinimas menševikiško su
pratimo . partijos, kaipo gru
pių ir-srovių susivienymo, ir 
savo esme likvidatoriškas 
partijos įstaigų autoriteto 
griovimas.”
Išskerdę menševikus, 

jos diktatoriai, vadinasi, dabar 
bijosi, kad jų pačių organiza
cijoje nepaimtų viršaus menše- 
viki'škos idėjos. Ir kandidatų į 
menševizmą, pasirodo, yra lai
komas “pats Zinovjevas” — 
tas asmuo, kuris daugiaus už 
visus yra lojęs ant menševikų!

tiksliai 
Vilniaus 

Seimo reikšmę, tuo klausimu 
jam daug ką kalbėti nebeprisei- 
na. Kaip buvusis amerikietis, 
jis papasakosiąs šį tą apie ame
rikiečių alsinešimą link Lietu
vos ir ką jie yra nuveikę to 
Vilniaus Didžiojo Seimo reika
le ir aplamai nepriklausomos 
Lietuvos kūrybos darln?. žilbar- 
zdis senelis savo turiningoj 
kalboj labai tiksliai atpasakojo 
klausytojams ilgų metų ameri
kiečių lietuvių veikimą Lietu
vos labui ir jos parėmimą pini- 
giškai. Įrodęs kiek amerikie
čiai yra prisidėję prie’ nepri
klausomos Lietuvos įkuiirno ne
tik moraliai, bet ir pinigiškai, 
pažymėjo, kad jeigu dabartiniu 
metu taip neberemia Lietuvos, 
kaip ją rėmė anksčiaus, 
dėl dabartinės esamos 
tvarkos. Atpasakojęs 
amerikiečius, p. šliupas 
ir Lietuvos dabartinę
politiką ir gerokai uždrožė ku
nigams už*jų nevykusį šeimi
ninkavimą ir kišimosi ne i savo 
reikalus. P-as Šliupui kalbant, 
buvusis salėje policijos agen
tas bent kelius syk buvo nu
traukęs kalbą, liepdamas jam 
kalbėti prie temos. Tarp ki^co 
Šliupas išsireiškė: Nelaimė, kad 
Lietuvą valdo Dievas, o kadan
gi Dievas y,ra nematoma esy
bė, tat vietoje Dievo valdo ją 
kunigėliai. Na, ir valdo jie ją!

Rusi-

Svarbių Sukaktuvių 
paminėjimas

Mums rodosi, kad ateinančiuose seimo rinkimuose 
Lietuvos klerikalai prakiš. Veikiausia, jie ir patys to lau
kia: gal būt todėl kai kurie jų vadai dabar taip skubina
si pralobti ir aprūpinti savo ateitį. Juk tas vienas skan
dalas su 15 pūdų sidabro, sugauto Eitkūnuose, ko yra 
vertas!

Bet visi klerikalų veikėjai, kad ir jie čia dar taip 
skubintųsi, jau nebesuspės milionieriais patapti per tokį 
trumpą laiką. Pagaliau, ir ta “brangioji tėvynė” nėra 
taip turtinga, kad ji galėtų patenkinti visų apetitus.

Daugumai “dukaunų” ir “nedukaunų” davatkų gene
rolų Lietuvoje teks tenkintis tuo, ką likimas jiems duos. 
Todėl, jeigu busimieji rinkimai Lietuvoje atneš atmainą 
valdžioje, tai klerikalams teks taikytis prie naujų sąly
gą

visuomenėje pir- 
budavo labai žiaurios, 
net žiauresnes, negu 

Jeigu laisvamaniai, 
“Vienybėje” vienas Girių Ka-|pav parengdavo prakalbas, tai 

ralius rašo, kad iš svetimų kraš- kunigų suagituoti fanatikai ūž
tų atneštieji “izmai“ kenkia lie- puldavo juos ir akmenims gal- 
tuvių tautai. Prie tų kenksmin- Vas skaldydavb. Tikintys kata- 
gųjų “izmų” jisai priskaito ka- likai ne tiktai nenorėdavo 
tahkybę ir socializmą. I veikti bendrose organizacijose

Redakcija teisingai nurodo su “bedieviais”, bet net ir “ant 
savo bendradarbiui, kad lietu-1 burdo” atsisakydavo juos pri- 
vių tautoje anaiptol nebuvo to- imli!
kie idealingi santykiai prieš Į Taigi be reikalo tas-pasako- 
krikščionybės ,įvedimą, kaip ji-Irius ieško priekabių prie socia- 
sai įsivaizduoja. Lietuvių liau-llizmo. Nė “izmuose” yra bėda, 
dį senovėje valde ir išnaudojo Į bet tame, kad žmonėms truks- 
bajorai ir dvasininkai; lietuvių Į ta apšvietus. Jeigu initsų žmo- 
kunigaikščiai pešėsi tarp savęs Į nes butų daugiau apsišvietę, 
ir apgaudinėjo kits kitą; Pietų-į tai laikraščių redaktoriai ge- 
vių valstybė vedė nuolatinius ka-Į Vytųsi ir tokių nemokšų, kaip, 
rus su kaimynais. Į Girių Karalius, “raštais” vai-

Bet Girių Karaliaus. nesąmo-Į sinti savo skaitytojus.
nes apie socializmo “kenksmin- 

Vienybės” vedėjai pa- 
O nesąmo-

NE 1ZMAI” KALTI, BET 
TAMSUMAS.

Niekas taip nemoka taikytis prie sąlygų, kaip kleri
kalai. Per 24 valandas jie kartais sugeba taip permainy
ti savo kailį, kad, anot tos pasakos, nė tėvas su motina jų 
nepažįsta.

Kada jiems tiko, jie buvo carizmo rėmėjai ir Lietu
vos nepriklausomybės priešai; paskui jie pavirto “demo
kratais”, respublikos šalininkais ir net radikalais — ko
ne didesniais už bolševikus. Dabartinė klerikalų suorga
nizuotoji ir jų diriguojamoji “Darbo Federacija” Lietu
voje šūkauja prieš “kapitalizmą” ir prieš “darbininkų iš
naudotojus” ne prasčiau, kaip Vincas Kapsukas arba Ži
gas Angarietis. Tik, žinoma, visi protaujantys žmonės 
supranta, kad tas jos šukavimas yra gryniausia veid- 
mainybė.

Bet tai parodo, ką tie “katalikybės” skraiste apsi-

šiandie Lietuvos klerikalai susiriesdami keikia “be
dievius”. Bet jeigu “bedieviai” laimės rinkimus į seimą, 
tai pamatysite, kad jie su tais “bedieviais” ims labai mei
liai koketuoti. Kad kokios, jie dar su jais ir valdžią mė
gins bendrai sudaryti.

O ar jus manote, kad Lietuvos liaudininkai atsisa^ 
kytų'nuo .tokios kombinacijos ‘.C.

čius seimo rinkimus, jierspėda- 
mi, kad nors businčiuose rinki
muose darbininkai nebepakar- 
totų senosios klaidos ir žinotų 
už ką reikia balsuoti. Klausyto
jai visiems kalbėtojams karštai 
plojo.

Pažymėtina, kad šiame mi
tinge pasiprašę žodžio, bandė 
kalbėti tūlas jaunas vyrukas iš 
kuniginių liogerię, kurio tiks
las, kaip matyt'i, sumušti pasi
reiškusį socialdemokratams 
klausytojų pritarimą, liet tas 
žygis jam visai nenusisekė. Vos 
pasirodžius jam priešais pub
liką pasigirdo balsai: “šalin 
tai ateitininkas!” Susirinkimo 
vedėjams prašant, publika nu
rimo ir leido jam kalbėti, l>et 
pastarasis savo kalbą pradėjo 
žodžiais, kad pirmieji kalbėto
jai melavę, todėl jo toks išsi
reiškimas klausytojuose iššau
kė pasipiktinimą ir pasigirsta 
gausingi šauksmai: .“šalin!’ j Patys parašę Valstybės konsti- 
Pirmininkaujantis vėl nurami
no publiką ir leido jam kalbėti, 
betgi tas kalbėtojas vos keletą 
keistų sakinių 
susipainiojo ir 
Tai tiek ?pic 
mitingus.

Tą pačią dieną 6 gruodžio 1 
vai. vakaro Rotušės salėje p. 
F. Bortkevičienei pirmininkau
jant, įvyko eilinės paskaitos
Vilniaus Didžiojo Seimo 20-ies 
metų sukaktuvėms paminėti,

risikim-

tepasakęs, pats 
liovėsi kalbėjęs, 
socialdemokratų

ta i tik 
blogos 

apie

vidaus

KAUNAS. — Kauniškė 
. tuviškoji visuomenė šiomis 
( dienomis su didžiausiu ūpo pa

kilimu minėjo svarbias ir reikš- 
' mingas Lietuvos politiniame gy 

venime istorines : 
būtent, socialdemokratai minė* išusi? salę, kurioms dauguma inte- 

' jo 1905 m.ctų revoliucijos 20-ies limentai, čia pirmuoju kalbėto- 
metų sukaktuves, o įvairaus j u išstojo profesorius A. Volde- 
kirypsnio tautininkai (neišski- • maras. Kalbėtojas savo ilgoj ir 
riant ir valstiečių liaudininkų) 
minėjo Vilniaus 1905 m. Didį
jį Lietuvių Seimą.

Minėdami tas 
socialdemokratai 
tingus valstybės 
klube Laisyes Alėjoj, Šančiuo
se kinematografo “Liros” salė
je ir Aleksote vokiečių mokyk
loje. Tautininkai surengė pa
skaitas Valstybės Teatre, Rotu
šėje, “Aušros” gimnazijoje, 
Tautos Teatre ir Šančiuose pra
džios mokykloje 6 gruodžio.

Kiek teko patirti liek social- 
. demokratų mitingai, tiek tauti
ninkų paskaitos tuiėjo gerinu
sį pasisekimą, nes klausytojų 
visur buvo pilnutėlės salės, 
žmonių ūpas buvo nepaprastai 
pakilęs ir pasireiškė didelis ne
pasitenkinimas esama ja tvarka 
ir šių dienų padėtim.

Rašančiam šį straipsnelį te
ko dalyvauti dviejuose socialde
mokratų mitinguose ir vienoj 
tautininkų paskaitoj ir ką tuo
se mitinguose bei paskaitoje 
esu patyręs, nors trumpai no
rėčiau pranešti amerikiečiams, 

šeštadienį, gruodžio 5 d?, 6 
vai. vakaro Valstybės Tarnau
tojų Sąjungos Klube seimo na
rys Kipras Bielinis padarė pla
tų pranešimą apie 1905 metų 
revoliuciją, josios reikšmę vi
suomeniniam gyvenime ir ga
na tiksliai nušvietė visą sočiai- ti pirmininkaujančiai p. Bort- 
demokratų partijos veikimą 
nuo pat pirmųjų dienų jos atsi
radimo Lietuvoje. Kalbėtojas 
tarp kitko pažymėjo, kad ir 
Vilniaus Didysis Seimas įvyko ______r--- ___
tik dėka 1905 m. Vevoiiucijai ir kevičienės iškilmingai pabučiuo- 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos mestais'į liaudį obalsiais. šiai ploia ir galios 
Baigdamas savo pranešimą pil. 
Bielinis pastebėjo, kad nors 
1905 m. revoliucijos laimėji- triukšmingo 
mai yra dideli, betgi ;dar ir Bortkėvičienė 
dabartiniu metu Lietuvos vi- kreipiasi į publiką 
daus padėtis nedaug kuomi te- pasiųsti į Vilnių p. J. Basanavi- 
siskiria nuo tų laikų, kuomet čiui pasveikinimą; tam publika

lie-
milžiniški 
tik tekiai 
ne mažy-

sukaktuves, IPublikos b(ivo kimšte pr

sukaktuves, 
surengė mi- 

tarnautojų

tuciją, visai jos nepildo. Eko
nominis stovis vis blogėja ir 
kaipgi neblogės, jeigu taip ne
tikslingai aikvojamos valstybės 
lėšos. Afgi mums tokiai netur
tingai valstybėlei buvo reika
linga pirkti užsieniuose atsto
vybėms nuosavus namus? Be 
to, statoma dideliausi muro na
mai ministerijoms, o spaustu
vei pastatyta tokie 
namai, kurie tetiktų 
milžiniškai Rusijai, o 
tei Lietuvai. Anot
kunigams ministerijose, ban
kuose ir koperatyvuose visai ne 
vieta, ir dėlto , linkėtina, kad 
jie grįžtų į bažnyčiaš. šliupo 
kalbaį susirinkusieji smalkiau
siai plojo.

Po D-ro šliupo dar turėjo 
kalbėti Jonas Vileišis, bet, tur 
būt, dėl policijos atstovų kiši
mosi kalbėti atsisakė. Galios 

vos politiniam gyvenime, reiš- priėmus atatinkamą rezoliuciją, 
kč pasigailėjimą, kad užsibrėž- publika pąkeltu upu išsiskirstė, 
tieji to Didžiojo Seimo dalyvių —Lietuvos darbininkas,
pageidapimai ir jų idealai esą 
paneigti ir stačiai paminti. Ne- 
kurie iš buvusiųjų to paties sei
mo dalyvių visai pamiršę jo i- 
dealus, savo asmens reikalą, lai
ko iškėlę aukščiau tautos ir vi. 
suomenės reikalų. .Vietoje tuo 
metu buvusio geriausio žmo
nių ūpo, dabar vyrauja visiš
kas nusivilimaš ir liudėeis. Ap
lama musų krašto padėtis yra 
labai kebli, jog ne veltui kai
muose girdėti kartais balsų, 
kad prie caro buvę geriau. Rei
škia piliečiai ant tiek jaučiasi 
apviltais, kad ima girti kalėji
mų tvarką. (Kalėjimų tvarka 
p. Voldemaras vadina senosios 
caro valdžios režimą Liet. 
Darbininkas). Prie tokios kraš
to^ padėties mes Vilniaus neat
gausime reikia taip sutvar
kyti, kad pas mus butą visiems 
gorąi gyventi, o ne vienam liuor 
mui ir tt.

turiningoj kalboj atpasakojo 
1905 metų Rusijos revoliucijos 
išsivystymą ir apie įvykusį dė
ka tos revoliucijos Lietuvių 
Vilniaus Didįjį Seimą. Apibu-* 
dinęs to seimo reikšmę Lietu-

P. S. Krikščioniškasis ele
mentas aprašytose iškilmėse 
viešai nedalyvavo, ir pasitenki
no tik pamaldomis Bazilikoje ir 
Seime rautais. —Liet. darb.

gumą , 
lieka neatitaisytas. 
irių jisai prirašė daug. I Paskutiniame Rusijos komu-

Jisai pasakoja, pay. kad so-Įnistų partijos suvažiavime ki- 
cializmas tai esąs žydų pada-llo aštrus ginčai tarp dviejų 
ras; kad socialistai pavertę žmo-| srovių, kurių vienai vadovau- 
nes fanatikais; kad socialistai 
Amerikoje suardę ramų lietuvių 
visuomenės gyvenimą; kad jie į 
savo organizaciją, L. S. S., pri- 
imdavę be jokio ištyrimo viso
kius abejotinos doros žmonės, 
prisidengusius “revoliucionie
rių” vardu; kad jie boikotuoda
vę “tautiškas draugijas, cho
rus” ir t. t.; kad jie norėję iš
naikinti tautas'ir sukurti vieną 
“kosmopolitišką tautą”, ir kad | rkuns

•• 1 U X 4. 1 I “M— “

jų teorijose buvęs net toksi L----
kvailas dalykas kaip “lygus tur-Pa*L rodos, jau seųai Rusijoje 
tais pasidalinimas’.” U™ išnaikinti. Visi stambesni.-

Visa tai, žinoma yra melas. (remti f užsienj> arbu iš 
Vien, bendradarbis, noreda- ti j Soloveckų salų urvus, ka

rnas palodyti socialistų kvailu-Į įorgos kalėjimus ir koncentra- 
mif, parodė tiktai, kad ii^iĮcijos lagerius. Socialdemokratų 
P * * Į organizacija yra uždrausta,
mažiausios nuovokos nei apie so-1 laikraščiai uždaryti; jokių vie

šų susirinkimų socialdemokra
tams laikyti negalįma. / Vien 
tik jtaHinas priklausyme pfle 
Socialdemokratų partijos žmo
gui Rusijoje grūmoja mirties 
pavojum. Ir, nežiūrint to, visa- 
galingiems Rusijos diktatoriams, Kauno gatvėmis maršavo rusų išreiškia savo pritarimą.

stovi caro kazokai ir žandarai. Ir da-1 I
•bar, kaip ir tuo melu, neturime kalbėjo buvusis

BIJOSI “MENŠEVIZMO

Zinovjev, Kame- 
Leninienė-Krupskaja. 
srovė paėmė viršų, 
beveik 10 kartų dau-

ja Stalių, Bucharin ir Trockį, 
o antrai 
nev ir 
Pirmoji 
gaudama
ginus balsų suvažiavime, negu 
Zinovjevo srovė.

Įdomu tečiaus, kad Stalino 
vadovaujamoji dauguma savp 
polemikoje su mažumos atsto
vais nuolatos piešė partijos na- 

.i “menševizmo” baubą. 
■Menševikai” (sočia tdemokra-

Po savo prakalbos p. Volde
maras kreipdamasis - j susirin
kusius prašo leisti jam išreikš-

kevičienei padėką, kaipo dau
giausia nukentėjusiai Lietuvo
je, kovoje už teisėtumą ir 
spaudos laisvę. Gavęs publikos 
sutikimą, priėjęs prie p. Borl-

Niekat neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsų naminį 
pagelbininkų, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklia ant pake* 
lio. *

F. ad.'richter & co. 
Berry & South 5th Sts.

> Brooklyn, N. Y.

cializmą, nei apie lietuvių judė- 
Į jimo praeitį.

^Lietuvoje socialistinis judėji
mas savo laiku buvo apėmęs visą 
kovojančią už savo laisvę liau
dį ; socialistai geriau, negu kurį

Į kita partija išreiškė tos liaudies
troškimus. Jie pirmutiniai iš-lyg kokia baisi šmėkla, 
kėlė tautinės lietuvių nepriklau- prieš akis “nienšcvizmas”!

ja jai ranką. Publika karščiau- 
i pasigirsta 

balsai: '“Giedoti Tautos Him
ną”! Atgiedama himnas. Po to 

pasveikinimų jr. 
susijaudinusi 

ir pasiūlo

I’o p. Voldemaro prakalbos
> amerikietis ■ta

’v Gulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groju 
roles su Jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų,, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk- 

niokant $3.00 i savaitę.
Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIU, 
3313 So. Halsted St.
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ŽINIOS Kaip Miršta Už Laisvę

Of ic i alinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Andrius Baltrušaitis
(1906-1926)
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Eilinis No. 145

L.S.S. Pildomasis, Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10G04 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Ave-s
M. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. llalsted St.
A. Grabelis, 10225 Perry Avė.

—' visi Chicago, III.

USA VIII Rajono Centro 
Komitetai:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135,North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 433?
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Baąienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, 111.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St.

A. Kypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilienė ir A Vilis.

parap.,

mokėsi

Laidojo Andrių su didžia iš
kilme Barzdų kapuose. Nežiū
rint siaučiančios visu smarkumu 
aplink reakcijos, žmonių į lai
dotuves prisirinko labai daug 
apie 500—600.

Ant karsto buvo uždėtas vai
nikas su raudonais ' kaspinais 
nuo draugų socialdemokratų su 
parašu “žuvusiam, už laisvę”, 
buvo nešama juoda vėliava su 
parašu “Garbė Žuvusiam už lais
vę”, ant galo grabo parašas: 
“Auka carizmo”. Įleidus grabą 
į duobę vienas draugų 
graudžią apie velionies 
nūs prakalbą, kuri ne 
ašaras iš akių išspaudė.

Tebūnie lengva Tau
už kurią kovojai galvą padėda
mas.

Šiandien po 20 metų, Barzdų 
kapuose užslinko, susilygino 
Andriaus kapas. Butų gera, 
kad kas kapą sutvarkęs atmin
čiai akmenį užristų.

(“L. ž.”) — Vienas N.

Tapo išrinkta It nauja kuopos 
valdyba:

Organizatorius — A. Kondro- 
tas,

Sekretorius — J. J. Auryla,
Iždisinkas — K. Baronas.

PADĖKOS ŽODIS DRAUGAMS 
AMERIKIEČIAMS.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)|
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrolltvn Avė., Baltimore, Md.

Socializmas Pirmiau
Ir Dabar

Nesenai žymesnieji New Yor- 
ko socialistai turėjo bankietą 
pažymėjimui 20 metų'sukaktu
vių nuo Intercollegiate Socialist 
Soc iety įsteigimo. Ta organi
zacija dabar vadinasi League 
for Industrial Democracy. Kal
bėdamas tame bankiete, Ameri
kos socialistų partijos tarptau
tinis sekretorius, drg. M. Hill- 
<iuit, gyvai nupiešė skirtim^} 
fifl-pe dabartinio socialistų ju
dėjimo ir to judėjimo, koks gy
vavo prieš 20 metų.

Socialistinis judėjimas šian
die yra, pasak 1 iillųuito, kitoks 
ne tiktai dėl to, kad prieš‘jį ko
voja rusiško tipo maksimaliz
mas, kuris atmeta demokratiją 
ir agituoja už diktatūrą, liet ir 
dėl to, kad socialistų padėtis 
dabartinėje valstybėje yra pasi
keitusi.

Seniaus tarpe socialistų ir 
buržuazinės valstybės buvo 
griežtas priešingumas. Sociali
stai nesitikėjo ramiu budu pa
imti į savo rankas valstybes ga
lią. Jie manė, kad kovoje dėl 
valdžias tarp darbininkų klasės 
ir buržuazijos pastaroji gerumu 
nepasiduos, bet griebsis ginklo 
ir kitokių smurto priemonių, to
dėl socialistams teks veikiausiai 
irgi pavartoti jėgą, kad nuver
tus buržuaziją. Bet karas at
nešė tuo atžvilgiu didelę atmai- 

,ną. 'Valstybėse, pralaimėjusio
se karą, viešpataujančiosios 
klasės buvo taip nusilpusios, kad 
jos be jokio pasipriešinimo ati
davė valdžią į darbininkų ran
kas, ir darbininkai lįelabai va
rgsi ant to, kad tą valdžią išlai
kius savo rankose. Vėliaus ir 
kitose šalyse buržuazija sutiko 
be pasipriešinimo pavesti val
džią socialistams, pirma net, ne
gu socialistai suspėjo įgyti dau
gumą parlamentuose. Taip bu
vo Švedijoje, Anglijoje ir Dani-

“Visuose modernaus Indu
strijos išsiplėtojimo kraštuo
se gyvavo gana stiprios socia
listinės partijos. Jos buvo 
darbininkų partijos, diamet
raliai (griežčiausiai) priešin
gos ‘kapitalistų partijoms’. Jų 
siekimas buvo ‘paimti’ val

džios galią ir paskui įvykinti 
socializmo programą — paša
linti privatinę nuosavybę*, tur 
to gaminimo priemonės ir 
įsteigti kooperatyvę visuome
nę.- Prie šito tikslo jos ėjo 
tiesiu keliu, nuolatos augin- 
damos savo narių skaičių, sa
vo spaudą ir atstovybę parla
mentuose, tobulindamos savo 
ekonomines ir politines įstai
gas ir ruošdamosi prie ‘pas
kutinio mūšio.’

“Buvo tokia nuomone, kad 
valdžios galios perėjimas į 
rankas socializmo jėgų, žen

giančių prie pergalės, bus vie 
ivas ryškiai apibrėžtas žygis; 
kad viešpataujančios klasės, 
pasilikusios mažumoje, jam 
veikiausia pasipriešins jėga 
ir jį nulems ginklų nuospren
dis.”

1926 m. vasario men. 1 d. su
kanka 20 metų nuo mirties žy
maus kovotojo už Lietuvos lais
vę Andriaus Baltrušaičio.

Jo mirties 20 metų sukaktu
vių paminėjimui tiekiu keletą 
Andriaus biografijos bruožų.

Jis gimė 1885 m. rugsėjo mėn. 
21 d. Suvalkų gub., Naumiesčio 
apskr., Griškabūdžio 
Bubtdškių kaime. I

paaugėjęs Andrius
Barzdų pradžios mokykloj. Mok
slas jam sekėsi labai gerai, pa
baigęs mokyklą, išmokę*? pusėti
nai rusų kalbą, daug skaitė įvai
rių rusų kalba knygų. 15 m. bu 
damas pradėjo skaityti lietuviš
kas. knygas. Pradėjęs skaityti 
lietuviškas knygas pradėjo ne- 
kęsti maskolių valdžios lietuvių 
rusinimo. Nuo 1901 m. Andrius 
susidėjęs su kitais draugais 
pradėjo išsirašinėti “Ūkininką”. 
Toliau prisikalbino daugiau 
draugų ir sudarė kuopelę iš 10 
žmonių. Visi dėdami metams 
po 10 kp. ( ?) iš’sirašė “Ūkinin
ką”, “Varpą”, “Tėvynės Sar
gi}” ir įvairių knygelių.

Andriaus pasidarbavimu 
Kuktiškių apylinkėj susitvėrė 
Lietuvos Mylėtojų Draugystė, 
jis pats apie tai rašė ,1902 m. 
“Ūkininke”, rodos, Nr. 8.

Pradžia Andriaus
darbavimosi prasideda 1902 m. 
Rašinėdavo daugiausiai žinutes 

“Ūkininką”, “Darbininkų Bal
są”, “Naujienas”, 
Lietuvninkų” ir kt.

Pasirašinėdamas
vairiais pseudonimais: A. žiop-

raštiško

“Vienybę

Andrius

pasakė 
nuopel- 
vienam

žemele,

Kuopa jau savo pirmajame 
susirinkime nutarė' pradėti pla
tų vėikimą, būtent tuojaus su
rengti 20 m, Lietuvos revoliuci
jos ir L. S. S. įsikūrimo sukak
tuvių paminėjimą, o paskui su
rengti visą eilę prelekcijų. Tuo 
dalyku jau rupinamąsi: jieško- 
ma salės ir taipjau prelegentų.

Kuopos nariai yra nusistatę 
pasirodyti jei ne savo dideliu 
skaičiumi, tai bent veikimu ir 
parodyti Visiems, kad ir nedide
lis būrelis, bet veikiantis sutar
tinai ir su atsidavimu, vistiek 
gali nemažai nuveikti. — K. B.

L. S. S. VIII RAJONO 
KONFERENCIJA.

Musų Jėgos Stiprėja

Iš to aišku, kad socialistų nu
sistatymas valdžios paėmimo 
klausimu šiandie negali būt 
toks, koks buvo pirmjaus. Apie 
valdžios “užkariavimą” jėga da
bar galvoti nėra reikalo. * Antra 
vertus, pats valdžios paėmimas, 
kaip rodo keleto paskutinių me
tų patyrimas, dar anaiptol ne-' 
išriša socializmo įvykdinimo 
klausimo. Pirm ateisiant socia
lizmo tvarkai, valstybėms ten
ka pergyventi nepastovumo lai
kotarpi, kuriame kartą persve
ria buržuazijos jėgos, kartą 
darbininkų klasės jėgos. Šis ne
pastovumas pasibaigs tiktai tuo
met, kai proletariatas tiek su
stiprės, kad įstengs pradėti nau
jais pagrindais perorganizuoti 
ekonominę visuomenės tvarką.

J

Gyvenant tame perėjimo lai
kotarpyje, sacialistų uždariniai 
yra daug painesni, negu buvo 
pirmiaus.

“20 metų atgal”, sako drg. 
lliliųuitas, “judėjimą sąmo
ningai suprasti buvo daug 
lengviaus," negu dabar, 
filosofija buvo paprasta, 
tikslas buvo tiesus, 
todai buvo vienodi, 
buvo harmoningos

Bet didysis karas pakeitė tą 
padėtį. Kalbėtojas sako:

“Judėjimas, kuris atgijo, 
pasirašant taikos sutartis, 
pasirodė naujoje formoje ir 
išsivystė netikėta kryptim. 
Sumuštose centralinese Eu
ropos valstybėse valdžios ga
lia garniai pateko socialistu 
partijoms, kurios tuo metu 
paleido ją iš savo rankų, ta
rytum nieko nevertą dovaną. 
Didžiojoje Britanijoje, lygiai 
kaip ir Švedijoje ir Danijoje 
socialistisiai darbininkai vė
liaus paėmė savo kontrolčn 
valdžią ne tiktai be jokio gin
kluoto pasipriešinimo (iš ka- 

. pitalistų pusės), Joet net pir
ma, negu jie buvo pasiekę 
daugumo balsų. Kitose kra
štuose jie tuo arba kitu lai
ku sudarė valdžios dalį arba 
kontroliavo jos politiką iš 
lauko. Tuose kratuose kapi
talistų pasipriešinimo jėga 
pasirodė daug silpnesnė 
demokratijos galybė daug 
desnė, negu buvo bendrai 
cialistų manoma.’. ,
Nurodęs šituos faktus, drg. 

Hillųuit toliaus kritikavo bolše
vikų diktatūros doktriną. Jisai 
pastebėjo, kad praktika parodė, 
jogei diktatūra negali būt lai
koma specialiai darbininkų ko
vos įrankiu, nes diktatūrą sėk
mingai gali vartoti ir aršiausieji 
darbininkų priešai, fašistai. Ita
lijos, Vengrijos diktatoriai pa
naudojo savo galią reakcijos at
gaivinimui. Taigi diktatūra yra 
pavojingas daiktas darbininkų 
klasei. Vienintelis tikras, kad 
ir ne visuomet pakankamai 
spartus, kelias į darbininkų pa- 
siliuosavimą yra demokratija.

ir 
di- 
so-

Jo 
Jo 

Jo mo
jo jėgos 
(sutarti-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Mėgino Andrius ir literatiškoj 
dirvoj dirbti; 1904 m. “Ukinin 
ke” tilpo gražus poetiškas vaiz
delis, po Kuriuo buvo pasirašęs 
Siprionas Viskontas.

Jo rašiniuose būdavo gvilde
nami aktualus gyvenimo klausi
mai, iš darbininkų, darbdavių, 
parapijonų, kunigų santykių, 
taip pat valdžios, policijos, žan
darų šunybės, šnipinėjimai ir tt.

Andrius būdamas revoliucio
nierių iš visų pastangų dirbo la
bui savo tėvynės Lietuvos, ra
gindamas keltis lietuvišką 
liaudį.

Kilus 1905 m. Rusijos revo
liucijai Andrius įstojo į eiles ak
tingų kovotojų, kur darbu, kur 
žodžiu, kur reikėjo ir ginklu 
rankoje. Taip dirbdamas nega
lėjo būti nepastebėtas žandarų 
ir tuomet pradėjusios siausti re
akcijos. Ilgai Andrių jie gaudė 
— sekiojo ir vis 9negalėjo pa
siekti.

Bet štai nelaimė.
1906 m. naktį iš 31 sausio į 1 

vasario d. Andrius nuilsęs nuo 
begalinių darbų, kelionių, parėjo 
namo su dviem savo darbo 
draugais, pasilsėti, pavalgyti ir 
apie tolimesnį veikimą pasitar
ti.

Draugams išeinant namo, An
driaus motina lyg prijausdama 
nelaimę, prašė sunaus eiti su 
draugais kitur nakvynės. Bet 
Andrius nelaimės traukiamas li
kosi namie. Matyt pusėtinai pa
vargęs norėjo savo namuose 
bent vieną naktį žmoniškai pa
silsėti išsimiegoti, kad ant ryto
jaus vėl galėtų stoti į darbą.

Po valandėlės pabudintas mo
tušės išvydo apstotus langus 
ginkluotais kazokais, žandarais 
ir policija. Apsisiautęs sermė- 
gaitę ir pasiėmęs brauningą už
bėgo ant aukšto ir pasislėpė ka
mine. ' *

Užlipus ten krėtikams jis du 
kart iššovė, bet nieko nesužeidė. 
Tuomet jie iškirto kamine sky^ 
lę ir įkišę per ją revolverius šau
dė. Kulka pataikė Andriui į 
pačią kaktą ir jis krito nebegy
vas. Kol jie ant aukšto šaudo, 
Andriaus tėvai priversti buvo 
stovėti priemenėj ir ' žibint 
jiems.

žmogžudžiai atlikę savo dar
bą, prisivogę turto, .atėmę ve
lionio ginklą ir pas jį rastus pi
nigus išsitrenkė palikę tėvams 
lavoną jų numylėtu sumins.

Kiekvienam sąjungiečiui turi 
jut smagu, matant, kad musų 
organizacija vis labiaus atsi
griebia ir stiprėja savo jėgomis. 
Nesenai mes visi pastebėjome, 
kad atgijo LSS. 144 kuopa Ha- 
verhill’yje, Mass., susiorgani
zuodama iš 11 darbščiausių ir 
energingiausių toje kolionijoje 
vyrų, čieagiečiai, tą pamatę, 
nutarė irgi neatsilikti, ir sausio 
8 d. tapo atgaivinta 22 kuopa.

ši kuopa buvo apmirusi dėl 
to, kad kai kurie veiklus jos na
riai išvažinėjo. Dabar tečiaus 
susirinko ne tiktai likusieji na
riai ir nutarė pradėti iš naujp 
darbuotis, bet ir prisidėjo kele
tas naujų draugų. Į vąldybą 
apo išrinkta drg. A. Kondrotas- 
organizatorium, drg. J. J. Au
ryla sekretorium ir drg. K. Ba
ronas iždininku.

Reikia pažymėti, J<ad du nau
ji kuopos nariai, Kondrotas 
Jusas, yra seni sąjungiečiai ir 
visuomet dalyvavo darbininkiš
kam judėjime. Nors dėl nesu
sipratimų, kilusių Sąjungoje, 
juodu ir buvo pasitraukę, bet 
juodu niekuomet nepritarė bol
ševizmo “Idėjai”. Drg. A. Ju
sas seniaus buvo 22 kuopos iž
dininkas. M

Kuopoje taip pat priklauso 
draugai K. Augustinavičius kir 
A. žymontas. Kaip išrodo, sa
vo jėgomis ji gali ir kitas kuo
pas ' pralenkti. Organizatorius 
pareiškė pačiam pirmam susi
rinkime, kad 'esą dar keletas 
naujų narių, kurie neužilgio 
Įstosią j kuopą. Susirinkime pa
darytas ir veikimo planas. Pra
džiai ketinama surengti dar šį 
mėnesį prakalbas Meldažio sve
tainėje ir referatą.

Kuopoms augant, darosi gali
ma ir visą veikimą musų orga
nizacijoje sustiprinti. Taip, sa
kysime, iš 22 kuopos gavo nau
jų jėgų musų VIII rajonas. Ra
jono konferencijoje, kurį įvyko 
sausio 10 d., drg. A. Jusas1 tapo 
išrinktas rajono sekretorius. 
Man yra malonu palinkėti jam ir 
kitiems draugams geriausio pa
sisekimo darbe.

M. J. Mauricas,
buv. rajono sekretorius.

Pereihj sekmadienį, Naujienų 
name, įvyko metin: L. S. S. VIII 
Rajono konferencija. Atstovų 
buvo 12, atstovavusių visas L. S. 
S/kuopas rajono rybose; keli iš
rinkti atstovai tečiaus neatsi- 
lanke.

Atidarant konferenciją d. P. 
Grigaitis padarė platų praneši
mą apie dabartinę L. S. S. pa
dėtį, veikimą ir artimiausius 
musų uždavinius.

Konferencijai susitvarkius, ei
ta prie valdybos ir kuopų rapor
tų. IŠ raportų pasirodė, kad Ra
jonas vasarą surengė vieną iš
važiavimą ir žiemos laiku — va
karą. Abu parengimai pilnai 
nusisekė. Nors oras, kada reng
ta vakaras, buvo labai prastas, 
bet publikos susirinko daug; 
nors delei iškašęių didumo, va
karas ir nedavė pelno, bet mora- 
lis laimėjimas yra didelis. Kuo
pos irgi, kiek galėdamos, veikia. 
Ypač daug žada veikti atgijusi 
L. S. S. 22 kp. Visos kuopos fi
nansiniai stovi gerai. L. S. S.- 
8 Ikp. jau arti $100 yra šiemet 
pasiuntusi Lietuvos socialdemo
kratams.

Per drg. J. G. Gegužį iš So. 
Boston, Mass. gavome $351 — 
(trys šimtai penkiasdešimtys 
vienas) doleris, surinktą Lietu
vos Soc. Dem. Partijos reika-1 
lams. šiuomi prašome paskelti 
viešai “KELEIVIO” Skiltyse 
musų širdingiausios padėkos žo
dį visiems aukotojams ir prie 
tos rinkliavos kuom nors prisi- 
dėjusiems draugams.

“KELEIVIO” redakcija ir So. 
Bostoniečiams, tos rinkliavos 
iniciatoriams ir rėmėjams, ta
riame atskirą ačių.

Be to prie tos pačios progos 
tariame padėkos ir kvituojame 
gautus nuo P. B. Balčikonio iš 
Binghatntono — 400 litų ir K. 
Liutkaus iš Baitimorės, Md. —- 
310 litų ir seniau gauta 11 dole
rių.

LSDP. Centro Komiteto pirm.
K. Bielinis,

I

Reikalų vedėjas
J. Paplauskas.

. Severa’s
Cough i 

* Balsam
. t.

Kiekvienos tą sako:

“— minėtą gyduolė yra verta 
pagyrios. Su džiaugsmų nuro
dau ją visiems."

J. Antonich, Butte, Mont.

Aplink tavęs randasi tokių kurie aptn- 
rėjo palengvinimą nuo vartojimo Severos 
Bahamas Kosuliui. Mes tikime, kad ir 
jūsų atsitikime tą patirsite.

Gauki tą gyduole.
Kaina 26c ir 60c.

Pirmiausiai kreipkis j aptieks.

Severos Kalendorius 1926 metams yra 
iiliaistas. Gaug viena nuo sava aptieko- 
riaos ar rašykite pas dus.

W F. SEVfRACO.
CEDAH RAPIDS, IOWA \ >

L. S. S. 22 KP. ATGIJO.

- Chicago. — D.d. Kemėžiaus, 
kurie buvo svarbiausi veikėjai 
L. S. S. 22 kp., išvažiavus Lie
tuvon, L. S. S 22 kuopa buvo 
lig apmirus, nes visi nariai bu
vo užimti kitais darbais, tad ne
turėjo laiko ir susirinkimus su
šaukti.

Tečiaus sausio 8 d., Naujie
nose, įvyko kp. susiriškimas, į 
kurį atsilankė visi senieji kuo
pos nariai ir prisidėjo trys nau
ji (larbštųs nariai - A. Jusas, 
A. Kondrotas ir inž. K. Augus- 
tinayičius. JDrg. A. Jusas ir A. 
Kondiatas yra ir pirmiau buvę 
šios kuopos nariai ir pasižymėję 
dideliu savo veikimu, tik buvo 
pastaruoju laiku pasitraukę iš 
kuopos; dabart gi sugryžę į kuo
pą jie ketina vėl darbuotis stb 

"senuoju savo pasisventiĮiiu.

Išklausius raportus ir juos 
priėmus, eita prie naujų reika
lų. čia padaryta keletą svarbių 
tarimų ir prisirengta prie dar 
didesnio veikimo. Vienas iš 
svarbiausių nutarimų yra orga
nizuoti Lietuvos socialdemokra- 
Ųnės moksleivijos šelpimą. Tuo 
tikslu bus suorganizuota tam 
tikra soc.-demokratinei mokslei
vijai šelpti komiteto kuopa.

Konferencija išklausė prane
šimus ir iš 'kitu socialistinių or
ganizacijų — Liet. Soc. Jaun. 
Lygos, L. D. L. D. Chicagos Ra
jono, ir L. S. D. Rėmimo Fondo. 
Buvo ginčų delei L. S. S. Pild. 
K-to veikimo; buvo daroma už
metimų, kad Pild, K-tas perma- 
ža veiklumo parodus. Tečiaus 
tai ginčais ir užsibaigė, nes jokio 
tuo klausimu tarimo nepadary
ta; mat pasirodė, kad Pild. K-tas 
veikia kiek gali, tik kaip 'ir kiti 
veiklesni socialistai, taip ir Pild. 
K-to nariai yra užimti daugybe 
visokių darbų ir visur nebegali 
suspėti veikti.

Rajono valdybon šiems me
tams tapo išrinkti: organizato
rius K. Baronas, sekretorius A.. 
Jusas, fin. sekr. G. Mankus, ižr 
dininkas A. Lekavičia, knygius 
A. Vilis, valdybos nariai — Ona 
Banienė ir F. Skamarakas.

Konferencija buvo labai gy
va; visus reikalus irgi svarstytu 
rimtai. — K. B.
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PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir drūtų suvedimus. 
Fikčeriai ir elektrom reikmenys.

2215 W. 22nd St^ Chicago 
rhone Cąnal 25|)1

PRAšALINKIT
SKAUDAMĄ GERKLĘ 

SU TERPENTINU

Kuomet skauda jums gerklę, kad 
jus vos tik galite praryti — kuo
met skauda geriant vandeni, net ir 
kalbant — atsiminkite, kad šis nau
jas išradimas gyduolių suteiks jums 
pageidaujamą pagelbą.

Gydanti jėga Turpo, Terpentino 
Ointmentas, prašalins skaudėjimą iš 
jūsų gerklės! Jų magiška jėga da- 
siekia tiesiai | skaudamą vietą ir 
prašalina visas nereikalingas atma
tas — paliuosuoja visas sutinusias 
vietas.

Mokslas sako, kad niekas nepa- 
gelbsti taip greitai, kaip terpenti
nas. .Naujas išradimas, Turpo, sujun
gia visas Terpentino misteriškai gy
dančias jėgas sykiu su kitomis gy
dančiomis jėgomis. Su tokiu stebėti- 
hai greitumu veikia Turpo, kad iei- 
gu patrinate gerklę arba krutinę, be
veik urnai galite pastebėti lengvesni 
kvėpavimą. Jos nepadaro pūslių, ne
nudegina ir nenudažo. 0

Nevaikščiokit su skaudama gerkle! 
Nusipirkite Turpo šiandien. Nebu» 
kitę be šio Terpentino Ointmento, 
kuris turi savyje kitas atsakančias 
gyduoles, Menthol ir Kumparą. Tur
po 35c ir 70c slovikėlis- visuose ap- 
tiekose. The Glessner Company,

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

<----- Tr—

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pranešimas
* *

» \

Metropolitan State Banko
10ties Mėty Jubiliejus
Baigiasi Sausio 16,'26 .

x • \ 
. z 1

Automobilius ir Kitos

Jubiliejaus Dovanos

Bus Suteikiamos

Panedelio Vak.

Sausio 18/26

M. Meldažio Svet.
2242-44 W. 23rd Place

Prasidės 7-tą valandą vakare

Visi kviečiami atsilankyti
t

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street

PASTABA:
Kaip matote iš skelbimo, Banko Jubiliejus baigiasi Sau 
šio 16 d., š. m., taigi jau mažai laiko beliko, bei jei ap
silankysite j Metropolitan State Banku iki Sausio 16 d., 
gausite privilegijas Įsigyti duodamu dovanu. t

«*IH     m i i n w m. —— — - - ■ ini i ) |
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Išpardavimas Ketvirtadieny, Pinktadieny ir Šeštadieny, Sausio 14-15-16

Jeigu Pasiskubinsi, tai šis Sausiu Men. Pratuštinimo Vietos 
Išpardavimas Suteiks Jums Puikia Proga Daug Sutaupyti

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

MOTERIŠKI KAUTAI
$25.00 $35.00 $45.00

Geri kautai kasdieniniam dėvėjimui. Visi naujausios ma
dos kailiais padabinti. Kiekvienas kautas turi kailio api- 
kaklę, inankietus ir borderius.

♦ The Larkin Store—Antras Augštas

Sis įvykis pasiliks ilgai atmintyje kaipo vienas suteikiantis
daugiausia progą pirkti tavorus nupigintomis kainomis. Ne
laukite! Pirkite tuojaus! Kuomet vieni lauks, kiti išsirinks sau
geriausius tavorus. Viskas numažinta kuo pigiausiai. Tai

Sausio menesio pratuštinimo išpardavimas

MERGAITĖMS RŪBAI
JERSEY SUKNIOS. VISUOMET $3 98, DABAR

yra tikriausis vietos pratuštinimo išpardavimas kaip ir senai

■ . .................................... ............ '

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

$2.65
A'ilnonios dresės vertės iki $2.50 
už
Sejonai verti iki $4.50 
už
l iūnelio Middy bliuzkos, vertės iki $4.98 
už
.mergaitėms kautai} vertės iki $7.98 
už
Mergaitėms kautai, vertės iki $15.00 
už 
Mažų 
už 
deras

mergaičių kailiukai, vertės iki $7.95

visokiu madu pasirinkimas, tik nėra 
The Larkin Store—Antras Augštas

$1.69 
$2.98 
$2.98 
$4.98 
$7.50 
$3.98
visu seizų.

siais laikais, prieš kurį nei viena krautuvė negali lenktiniuoti. 
Čionais randasi daugybės skaitlinių visokiy tavory surinktą iš
suskaldytu lotu, biskį apdulkiejusiy nuo lentyną arba (Sugedu
sią šlakuose belaikant, kurie parsiduoda per šį išpardavimą 
už pusę, trečdalį, ketvirtdalį kainos, arba dar pigiau.

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

MOTERIMS APIKAKIIAI
39C-

Apikakiiai, inanži^tos, žabotai ir kaklaraščiai, iš karbat- 
kų, linų ir perkelio.
Lietsargiai dėl vyrų ir moterų. Gvarantuoti, neperšlam- 
panti. Stiprus rėmai, įvairiu parinkimas' C' 1 1Q 

x pa v'dalu ir rankėms I • I v
The Larkin Store—Pirmas Augštas

Taipgi turime daugybę įvairaus tavoro likusio 
nuo J. Oppenheimer & Co., kurį musų adminis- 
tracija nutarė parduoti už nepaprastai Žemas 
kainas, kad tik viską išpardavus.

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

SILKINES PADUSKOS 
$2.79

siūlais. Aukso šniūreliaisPrikimštos šilko
kvietkuotos.
.’.legstos kepurėj 
mus spalvų ir pavidalų, }
kiekviena
.mezgimui siūlai, Horner’o uncijos
malkelis ,

The Larkin' Store—Antras Augštas

dėl moterų ir vaiką (.eras

apsiūti ir

pasirinki-

19c
37c

VYRAMS VILNONI KOSTIUMAI 
$16.50

Vilnų verpti, cassimerio, tweed ' maišyti. Pasirinkimas 
maišytų brangių kostiumų. Miera iki 46.
Vyrams Kautai, šiltus, tamsių spalvų, kvalduotos nuga
ros, augštųs apikakiiai, su juostom aplink 
Mieros 36 iki 44. $20.00 vertės už 
$50.00 Kautai už $37.50 $40.00
$35.00 Kaulai už $26.75 $25.00
Vyrams kelnės, cassimerės, vilnonės 
ir ševioto už

The Larkin Store—Pirmas Augštas

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

$10.50
Kautai už $30.00 
Kautai už $18.75

$2.49

APATINES DRAPANOS
Vaikams union siutai. Šilti, žiemini iuao 2 metu iki 16 metų
- 69c

Vaikams Union Siutai, kirptos vilnos. Pilki AAp 
nuo 2 iki 16 metų Ovv
Vaikams La Tosco siuteliai. Stiprus, gerai pasiu- QCp 
ti su Karteriais nuo 2 iki 13 metų už wwU
Moterims vilnonės Stanikai ar kelnės, naturalei pilkos, 
paprastai austos, augštu apikaklhi, grąžoms rankovėms, 
ilgos. Miera nuo 36 iki 44 QQp
už rūbą
Vyrams Collins Vilnoni marškiniai ar kelnės, naturalei 
pUkos ar gelsvai rusvos. Miera nuo 34 iki 50 ffO "70 
už rūbą I v
Vyrams bovelnini marškiniai, gelsvai rusvos spalvos.

*šHti. Miera nuo 34 iki 46 7AP
už rūbą I v V
Vyrams Wilnon. Bros, ir Munsingwear Union Siutai. Vil
noni, šilkiniai ir vilnoni. Vidutinio sunkumo, CO "7C 
nevisų Vertės $5.50 už f v

The Larkin Store—Pirmas. Augštas
A ------------------------ ... ......................................... ■ ■ ■ ■ ■■ -

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimai

MOTERIŠKOS PANČIAKOS
69c

šilkinės ir fiber maišytos. Visose spalvose. Mierai 8’/j 
iki 1^0. Vertės* $1.00. f
Vyrams bovelninės pančiakos, vidutinės, juodos ir spal
vuotos. Dvigubos 
pirščiai, |M>ra 
Vyrams vilnonės 
visų mierų, 
pora

« Vaikų pančiakos, 
liai, kulnįs ir kojapirščiai. Miera 
nuo 6 iki 11, pora Cvv
Moterims šilkinės ir vilnonio* pančiakos. Semi-fashioned. 
Juodos ir spalvuotos. Miera 8>/j
iki 10, pora UUU
Vyriškos šilkinės pančiakos, visokių spalvų — ra i botos. 
Visokių mieru — 3 poros už $1.00
arba para , OUU

The Larkin Store—Pirmas Augštas

pėdos, kulnis ir koja- 15c
pančiakos, žieminės — maišytų spalvų,

23c
dvi mergaičių ir berniukų. Dvigubi ke-

Sausio Men

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

VAIKAMS MACKINAWS
$5.00

Visi grynų vilnų, sunkus, kvalduoti. Augštųs apikakiiai, 
4 kišenios ir su ilga {juosta. Miera nuo 7 iki 16 metų. 
Vertės $7#95.
Vaikams 4 šmotų siutas. Viena pora ilgų kelnių ir vie
na pora trumpų. Paskiausios mados, puikiai pasiūti. Ge
ros materijos ir įvairių spalvų.
6 iki 17 metų \-
Vaikams Kautai, šilti, geros vilnonės materijos, 
klausios mados. Kaulai, kurtus 
ir blogiausiame ore. Nuo 3 iki 
vaikams už 
Vaikams trumpos kelnės, gerai pasiūtos. Tamsių spalvų. 
Plačios ir gerai sukirptos. Nuo 7 iki 17 ASc
metų vaikams www
Vaikams 'bliuzkos. Stiprių spalvų perkelio, dryžuotas ir 
languotas. Nuo 12 iki 16 metų, 
vertės 98c už "tUv

The Larkin Store—Antras Augštas

$9.85 
as- 

galima ilgai dėvėti nors 

17 $7.39

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

VAIKU GINGHAM SUKNELES 
54c

Visokių, stylių, maišytų spalvų. Miera nuo 2 
Jersey antblauzdžiai, juodi ir spalvuoti.
Miera 2 iki 5 metų už
Kūdikiams muslino siuteliai, išsiuvinėti. 
Miera 2 iki 6 metų už

The Larkin Store—Antras Augštas

iki 6.

98c
27c

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

VYRAMS SPORTO SVEDERIO KAUTAI
S2.991

2 ir t kišenios. Vilno ir 60% vilno maišyti. Miera 36 
iki 16.
Vyrams marškiniai, pasiūti iš importuotos Angliškos 
materijos, paprastose ir dryžiuotos materijos. Su apikak- 
liais ir minkštais manžietais. C 1 1Q
Miera 14 iki 17 už
Vyrams prie darbo pirštinės. Arklio skuros. OEą 
Vidutinio didžio — pora už
Vyrams muffleriai. Naujos mados, škotiško- mo- ECa 
delio. Vidutinios svoros, ilgi. $1.00 vertės už wvv 
Vyrams Overalis ir Jumperiai, padaryti iš vėlynaus au
deklo. Pilnos mieros nuo 36 QQp*
Iki 14 už UOC

The Larkin Store—Pirmas Augštas

^■1

Pratuštinimo
Išpardavimas
TheLarkfoSfore

(Where Money Buys More) 
South Ashland Avė. at 47th Street

Sausio mėnesio pratuštinimolišpardavimas

MOTERIMS BLUMERIAI 
59c

Šilko dryžuotos satinette, dviguba šakuma. Du syk siū
tos siūlės. Dvigubai praverta guma. Henna, flesh, orchid, 
peach, rusvos ir mėlynos spalvos. Miera 29.
Moterims marškiniai, Prancūzų voile ir dimity materijų, 
iškirptos, su juostelėm 
ir mašina hemstitehed. 
nuo 36 iki 52 už 
Moterims Blumeriai iš 
ma. Platus. Su gumine 
apačioje. Miera 29 už 
Moterims apatini sejonai. Platus. Padaryti iš 
dimity materijų. Rankoms išsiuvinėti. Peach, 
flesh ir orchid spalvų. Miera nuo 16 iki 18 už 
Vaikams Blumeriai, šviesiai mėlynos, dryžiuotos flanel- 
ette. Dvigubai siūtos siūlės, juosta ir guma su- 1Qp 
raukti ant kelių. Nevisų mierų I v U

« The Larkin Store—Antras Augštas

ant pečių. Rankoms išsiuvinėtos 

Mier» 49c 
crepe materijos. Dviguba_šaku- 
juostele ir raukti

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

33c
crepe ir

59c

MOTERIMS IR MERGINOMS KAUTAI
$12.75 $16.50 $22.50 > ,

Kiekvienas žieminis kautas musų stake nupigintas šitam 
išpardavimui. Geras pasirinkimas stylių ir spalvų. Visi 
nupiginti greitam išpardavimui.

The Larkin Store—'Antras Augštas

Sausio mėnesio pratuštinimo išpardavimas

MOTERIMS IR MERGINOMS DRESES
$6.98

Šilko, satino ir gelumbinės materijos, vertės iki $12.75. 
Moterims Dresės. Turime gelumbinių materijų, šilko dre- 
sių, 2-jų šmotų sporto dresių ir aksomo dre- CIO QQ 
šių. Vertės iki $22.50 už ■ t.UO
Moterims ir merginoms dresės už $19.75. Dresės dėl šo
kių, išėjimui, biznio ir ant gatvės dėvėti. Geros spalvos 
ir geros materijos. C1 Q 7 C
Vertės $29 75 už

The Larkin Store—Antras Augštas
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CHICAGOS ’ ’
ŽINIOS

SU BAČKA

RADO SLAPIĄ BRAVARĄ

Po smarkaus mūšio su mun- 
šaineriais, Lake ir Mcllenry pa
vietų policija užėmė dideif 
slaptą bravarą, vertą gal $50,- 
000, kurį policija užtiko ties 
Cary, III. Keturi vyrai ir viena 
moteris suimti, o devyni vj- 
rai, jų tarpe vienas sužeistas, 
prasimušė ir pabėgo.

l^ake pavieto šerifo septyni 
pagelbininkai užklupo tą bra
varą, bet kada jie jį a^ipė ir 
rengėsi įeiti, tai iš bravaro iš
sipylė šūviai. Prisibijodami, 
kad jie gali būti nuveikti, jie 
pasišaukė dar 7 šerifo pagelbi- 
ninkus iš Mcllenry pavieto ir 
pradėjo reguliarį bravaro ap
gulimą. Abipusis persišaudi- 
mas tęsėsi ilgokai ir tapo pa
leista daugiau kaiį> 100 šūvių. 
Pagalios apgultieji nusprendė 
persimušti per policijos eiles ir 
pabėgti. įvyko tada smarkus 
susirėmimas, kuriame penki pa
sidavė, o devyni, jų tarpe vie
nas sužeistas, pabėgo, perl?ėg- 
dami ledu Fo.x upę.

Policija rado daržinėj pilnai 
įrengtą bravarą. Ten rasta še

ta
19

genimo II

Kas valandą vis artyn 
baisioji teismo diena, sausio 
ūieną. Tą dieną visiems p.iaiš 
kės rezultatai 
vikrumo čempiono Karolio Po
žėlos. Tą dieną vienam ar ki
tam — Požėlai ar Sarpaliui — 
teks garbė ar gėdos juodas 
kryžius.

Ką veikia Sarpalius?

Sarpalius rankas trindamas 
džiaugiasi, kad nors kartą jam 
pasisekė prisivilioti 
“Užteks jam (Požėlai), 
nučių ir Požėla, kaip 
skystuose, mano žirklėse
telėjęs išsities!” - sako Karo-

Požėlą. 
15 mi- 
žiurkė 
viauk-

'. iuoja savo žir- 
Jau dasivarė iki 

nedalai ko 
to, dabar 
treiningą. 
kaip pa
truksi ir 

bačką su-

ir
ir

Sarpalius U 
klės (kojas), 
to, kad pelų maišas 
- trūksta. Negana 
pradėjo su bačkom 
Paėmęs tarp kojų, 
spaus, ‘ tai bačka tik 
subyra. Kasdien po
triuškina, o 19 d. sausio/First 
Hegiment Armory svet. (16 
Michigan Avė.) sutriuškins 
patį Požėlą.

Požėla, laikykis!

Požėla gerai žino, kad Sarpa- 
lius gali jam “gražią” štuką iš-

šis didelius kubilus, kiekvienas 'kirsti. Kur tada dingsi, — nors 
kurių talpino po 5,(MM) galionųjj kanalą šok air visą amžių juo- 
alaus rauginimui, taipjau ledoį<|ąjį kryžių valkiok. “No- syr! 
dirbtuvę, reikalingas mašinas!— sako Požėla, — Sarpalius 
ir gerą ledaunę alaus šaldymui, mano titulo nesulaužys! Iš jo 

Visi suimtieji pasisakė esą žirklių aš, kaip vėžys, atbulas 
rliicagieciai. Juos išve/J-i į \Vau- išsinersiu!” 
keganą.

Į į sąjungą. Bet tas nusistatymas 
jau kinta. Daroma pastangų 
pritraukti* prie Sąjungos Vo
kietiją; kinta nusistatymas 
taipgi ir sulig Rusijos. Tuo bil
du yra vilties, kad laikui bė- 
agnt prie Tautų Sąjungos prisi
dės visos valstybes. Dabartinė 
Tautų Sąjunga turi stambių 
ydų. Ją kontroliuoja valdžių 
renkami atstovai. Kuomet ta 
įstaiga bus labiau sudemokra- 
tinta, tąsyk ir jos veikimas bus 
visai skirtingas. Bet ir dabar, 
nežiūrint į savo šališkumą, Tau 
tų Sąjunga/visgi yra nemažai, 
gero padariusi. Ir kadangi 
kiekviena įstaiga eina tobulyn, 
tai ir Tautų Sąjunga su laiku 
jgys daugiau įtakos ir pasida
rys tiek tobula, jog galės beša
liškai dalykus spręsti ir sulai
kyti valstybes nuo kariavimo.

St. Kodis kalbėjo antruoju. 
Jis nurodė Tautų Sąjungos sil
pnąsias puses. Jau ne vienas 
ginčas buvo sprendžiamas Tau
tų Sąjungos, ir ji visuomet pa
sirodo gan šališka. Pakanka pri 
siminti lietuvių-lenkų ginčą dė
lei Vilniaus. Nemažiau šališka 
Tautų Sąjunga pasirodė ir 
sprendžiant italų ginčą su ma» 
žosioinis tautomis. Ji nestojo 
už silpnąsias ir skriaudžiamą
sias tautas, bet palaikė galin
gesnę valstybę. O tokia Tautų 
Sąjunga jokiu būdu negali pra
šalinti karą.

Ant galo, kalbėjo Dr. 
liūs. Jis labiausia kreipė 
šio į žmogaus prigimtį,
“snukių daužymo” instinktas 
pas žmones yra pusėtinai dar 
įsigalėjęs. Pas visus yra dar 
daug gyvuliškumo ir noro peš
tis. Tad ir karas kyla labiau
sia delei biologinių priežasčių, 
būtent todėl, kad žmogaus pri
gimtis — natūras nėra tobulas. 
Ir karų tol nebus galima praša
linti, kol nebus susirūpinta 
žmonių veislės pagerinimu (eu
genika). Kai žmonės bus tobu
lesni kaip fiziškai, taip ir pro
tiškai, tąsyk bus daug sunkiau 
visokiems politikieriams sukur
styti juos eiti į karą.

Po to trejetas \ iš publikos 
kalbėjo po kėlės minules apie 
tautų Sąjungą, žmonių atsi
lankė gan nemažas būrys. Yra 
vilties, kad su laiku tie “Open 
Foram” pasidarys populiarus.”

Ateinantį sekmadienį, sausio 
17 d., Visuomeninės Darbo Są
jungos referentu bus Dr. Kara
lius. Tema—“žemės istorija”. 
Kaip atsirado musų žemė, kaip 
ji vystėsi, kaip ji atrodė prieš 
milioną metų? Į tuos ir daugelį 
kitų klausimų atsakys 'referen
tas ir plačiai juos išaiškins.

Paskaita prasidės lygiai 
10:30 vai, ryto Chicagos lietu
vių Auditorijoj. — Rep.

Kara- 
deme-

SALIUNININKUS 
LĖJ1MAN.

Kad Sarpaliaus žirklėse ne
liktų Požėlos galva, tai Požėla 
treniruojasi. Kuodis laiko pri- 
vėręs duryse Požėlos galvą, 
Požėla trankosi 

ižiūrėdamas ar 
galva...

Kaip nuo Sarpaliaus žirklių 
trūksta bačkos, taip nuo Požė
los privertos galvos lūžta du
rys. Abu yra pilni' vilties lai
mėti kova. —Bubnis.

o 
kiek drūtas, 

nenutrūks joFederalinis teisėjas \Vilkcr- 
son, kuriam daugiausia tinka 
nagrinėti bylas kaltinamųjų 
peržengime prohibiri jos įstaty
mų, paskelbė, kad jis vieton iš
davinėti injunelionus prieš sa
liutus ir duoti nedideles pini
gines pabaudas nusidėjusiemš- 
saliunininkams, tokius saiiuni-i 
niūkūs, kurie pardavinės inun- 
šainą, siųs kalėjimai!. Esą ne
žiūrint, kad išduodama daugy- ‘ 
be injunetionų, skaičius imsi-i 
žengimų prieš prohibicijos įs-* 
tatymus nė kiek nemažėja, lo
dei nebelieka jokios kitos išei-1 
ties, kaip* teisti saliunininkus į 
kalėjimą; tą jis darysiąs atei-- 
tyje. Į

Teisėjas turi teisės teisti sa
liunininkus šešiems mėnesiams 
kalėjimai) už laikymą munšai-- 
no ir iki metų kalėjimo už par-' 
davinėjinią to munšaino. Kar- Auditorijoj įvyko Visuomenės 
tu jis gali uždėti ir didelę pi-

Ličluvių Raliuose
Visuomenės Darbo Są 

jungos darbuotė
imtasis “Open Forum”. — 
Sausio 17 d. Dr. Karalius kal
bės apie žemės istoriją.

Smulkios Žinios
Mokyklų viršininkas priren

gė sąrašą 73 mokytojų, kurie 
su 'neinančiu pavasariu bus 
liuosuoti nuo savo pareigų 
jno. Visi jie gaus pensiją, 
jie visi iki pavasario bus 
70 m. amžiaus.

karus ir

Naujie

ėji- 
nes 
jau

Darbo Sąjungos pirmąs “Open 
Forum”. Trys referentai dis- 
kusavo klausimą “Ar Tautų Są- 

j junga gali prašalinti 
užtikrinti taika?” 

Pirmuoju kalbėjo 
nų” redaktorius P.
Kadangi išviso daugeliui nėra 
žinoma. Tautų Sąjungos veiki
mas ir jos istorija, tai prelegen
tas kiek plačiau paaiškino apie 

i Tautu Sąjungos atsiradimą ir 
Į jos veikimą.

Ano vasario 15 d. laiškus iš‘ Dabartinė Tautų Sąjunga, sa- 
Chicagos į Detroitą ir iš Dėt- kė referentas, toli gražu nėra 
roito į Ghicago aeropladais ga» tobula.
bens Fordo kompanija. Ji taip- jusios valstybės, kurios į nuga- 
jau gabt ns laiškus ir tarp l>et- lėtąsias šalis žiurėjo kaipo į sa
ro! to ir Clevclando. vo priešus ir todėl neįsileido jų

ji įsteigė karą laimė-

Simpatiškas — 
Mandagus — 

i oresnis f r Pi- 
'usnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VĖSĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 VVest 14th St.. Cicero. 

Tel. Cicero 8094.
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apsuks, apvogs, nes jie yra visi 
vagys.” žmones prisiklausę to- 
kiosx agitacijos sustojo pirkę 
Šerus, ir visas bendrovės reika
las buvo numestas į gurbą, nes 
bolševikai buvo užimti komu
nizmo propaganda - skelbimu 
besiartinančii-- 'evoliucijos.

Hevoliucija neatėjo, komuniz
mas iširo, o gyvenimas kaip 
ėjp savo keliu, taip ir eina. Vi
suomenės reikalas kaip buvo, 
taip ir tebėra. Lietuviams na
mas ir svetainė kaip buvo /rei
kalinga, taip ir yra. Ir tuomi 
reikalu jau Vėl dabar pradeda
ma daugiau rūpintis, ir dėl Na
mo bendrovės darbas pradeda
mas dirbti išnaujo. Ir galima 
tikėtis, kad galės tureli pasi

lsėkime. Viena, kad taųic žmo
nių jau atsiranda daugiau 

vęs šėrų Domininkas Shatkus. ^Wingumo ir jau nebėra to- 
Nof» D. Shatkus jau kųletas H ku".

kad kas nors su jųjų pinigais 
galės pasinaudoti. Antra, dau
giau negu trigubas pakilimas 
ant bendroves lotų, padarė pa
mato galėjimui sukelti daugiau 
'kapitalo. Dabai* jau netiktai 
kad gali būti bendrovės dali
ninkais biznieriai, bet ir profe
sionalai. Pavyzdžiui, advoka
tas Waitches netiktai kad yra

Roseland
Lietuvių Namo Bendrovė

Namo

turėjo 
dėlto,

Bcn<l rovė, 
pradėta organizuoti 1919 me
tais, nors pats sumanynuis pra
dėtas buvo 1914 m. pabaigoje. 
Pradėjus darbą sekėsi labai ge
rai, nes tie žmonės, kurie buvo 
priešaky bendrovės, 
žmonėse pasitikėjimo,
kad jie suprato reikalingumą 
svetainės ne kokiai nors drau
gijai ar partijai, bet jie matė 
reikalingumą visai vietos lietu
vių visuomenei. Ir į metus lai
ko tapo parduota daugiau Šerų, 
negu i>er paskutinius šešis me
tus. Turbut kiekvienas atsime
na kiek energijos ir darbo' yra 
padėjęs, ir daugiausiai parda-

hietų leaip yra miręs, bet ir 
šiandie dar jojo rekordas tebė
ra nesumuštas pardavime šėlų. 
Nežiūrint to, atsiradus bolševi- 

vkams, Domininkas buvo šmei
žiamas, niekinamas taip, kaip 
ir visi kiti socialistai.

Kadangi tada jau buvo pra
dėta bolševikų skelbti, kad so
cialistai esą aršiausi priešai dar 
bininkų ir t. p., o kadangi ben
drovės priešakyje buvo veik vi
si socialistai, tai jie nenorėda
mi pakenkti bendrovės organi
zavimui, vienas po kitam pra
dėjo trauktis iš bendrovės val
dybos, pavesdami į bolševikų 
rankas bendrovės vadovavimu. 
Socialistai tikėjosi, kad bolševi
kai paims Vadovauti bendrovę, 
pavarys gerą agitaciją už ben
drovę ir galės parduoti daug 
šėrų. Bet išėjo kaip tiktai prie
šingai. Bolševikai bendrovės 
reikalais nesirūpino. Jei ir bu- 
vp kas daroma, tai tik taip 
sau, kad atlaikius susirinkimus. 
Mes gerai atsimename, kaip 
bolševikai pakviesdavo neva 
už bendrovę paagituoti, tai jų
jų agitatoriai jaukdavo į susi
rinkusią publiką, “neįsileiskite 
į b&ndrovę biznierių, neįsileis
kite buržujų, jie jumis apgaus,

JUOZAPAS PETROŠIUS
Mirč sausio 11 d., 5:55 vai. 

vakare, 1926 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus. Paėjo Lembu 
kaimo. Kvėdarnos parapijos, 
Tauragės apskr. Priklausė šv. 
Jurgio draugijoj. Paliko dide
liame nuliudime savo mylinių 
moterį Omj, sūnų Juozapą, 
dukteris Bronisę, Sofiją ir 
Juozefą; tris žentus ir du 
švogeriu. Petrą ir'Antaną Jau
nius. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę, na
muose 3535 S. Union avė. Lie
tuvoj paliko brolį Stanislovą, 
seseris Marijoną ir Liudviką*

Laidotuvės įvyks šeštadie
ny, sausio 16 d., 8:30 v. ry
te iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioj atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv, Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. giminės, draugai 
ir pažįstami ir taipgi drau
gai ^ikusių nuliudime jo my
limųjų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

. Nulitifję-tiekame,
Moteris, sūnūs, duk

terys ir svogeriai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius St. Mažeika, 3319 So. 
Auburn avę.

bendroves dalininkus, bet yru apielinkes lietuvių, kad mes ga- 
ir direktorius, ir direkcijos pir- lėtume pastatyti namą ir uzra- 
mininkas. Ar nebūtų laikas ir syti Lietuvių Namas. Gali lietu- 
kitiems profesionalam si bei biz- viai ir suamerikonėti, bet už- 
menams, ateiti ir prisk|3ti pi- rašytas lietuvių 
nigiškai ir su darbu?

Bendrovės šeri ninku 
kime sausio 4 d. buvo 
vės reikalai svarstomi
ir gyvai, ir likosi nutarta įga
lioti direkciją, kad rūpintųsi 
inkorporavimu bendrovės. Ant J blETUVIB akiu 
Vietoj buvo nemažai parduota 
ir šorų, taipgi draugijų susi
rinkimuose vėl jau pradėta va
ryti agitacija ir nariai jau vėl 
pradeda pirkti Šerus. Reikėtų 
užmiršti visą tą praeitį, iš ben
drovės prašalinti partivišku- 
mus ir visiems išvien pradėti 
dirbti dėl savęs ir dėl visų šios

T<xlel visi stokim darban.
susirin- 
bendro- 

rimtai (Tąsa ant 8-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. b.
JPECIAI.ISTAH

Palengvins aklų įtempimą, kurti 
esti priežastimi galvas skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarikt^ ati- 
tair.o trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzaminądujut da
romas su elektra, paroda ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedžlint 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th S'riet
Phone Rnulevard 7589 »

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Trauktinas dantų tie tk ^TSno. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausi# mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
lantis. kad nekenktu tusų sveikatai.

1545 West 47th Street
N*4ull Aokland Av«.

ELZBIETA K ACK AUSK7ENĖ 
' Po pirmu vyru Gedutiene

Mirė Sausio 11 dieną, 8:20 
valandą vakare, 1926 m., su
laukusi 57 metus amžiaus; gi
musi Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Papilės parapijos, 
Purvių kaimas. Amerikoj išgy
veno 27 metus, palikdama di
deliame nuliūdime savo myli
muosius ir mylinčius vyrą An
taną, dvi dukteris, Lucijų ir 
Bronislavą, sūnų Joną, du žen
tus: Franciškų Grumblį ir Be
nediktą Tumavlch, marti Ona 
Jonės. Lietuvoj dvi seseris ir 
pusseserį. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelięnę, na
muose 1227 So. 50th Avė., Ci
cero, III.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, 
Sausio 15 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų j Švento Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėta p Šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A, Elzbietos Račkaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nuliudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. (

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterįs, Sūnūs 
ir Giminės.

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

IGNACAS URVAKIS
Mirė sausio 12 dieną, 11:30 

vai. ryto, 1926 m., ' sulaukęs 
37 m. amžiaus; gimęs Lietu
vei Gintalų kaime, Varnių 
vai., Telšių apskr., palikda
mas nuliudinle savo mylimą
sias ir mylinčias seserys: J ie
vą Gečienę, Elzbietą Švedie
nę; pusbrolius Petrą Butgina 
Amerikoj, d Lietuvoj močiutę. 
Karoliną. Dabar randasi pri
rengtus į paskutinę kelionę, 
namuosč 2130 Coulter SI.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 16 d. 9:30 vai. ryto iš 
manių į Tautiškas kaipnes.

Visi a. a. Ignaco giminės, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jo 
mylimųjų esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimų ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserės ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarilauia gra- 
borius Butkus & Co. Tel. Ga
nai 3161.

KIMBALL RUANAS
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai , i&ąirt! per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
Seriausiai ištobulintą piano mu- 

iką.

* Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PUANįĮ KRAUTUVES
The Peoples Furnilure Co.

1922-32 So. Halsted St. Į 
4177-83 Archer Avė.
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Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusiu Persidirbu
sią, Nervuoty Žmonių

Nuga-Tėne Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jį Greitai

Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
veiklumą ir pajiegą nusidėvėjusiems 
jų nervams ir muskulams. Budavoja 
raudonąją kraują, stiprius, pastovius 
nervus ir stebėtinai padalina jų iš
tvermę. Suteikia gaivinantį miegą, 
gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, tin
kamą vidurių veikimą, daugiau entu
ziazmo ir ambicijos. Jei Jus nesijau- 
čiat kaip reikiant tai pats dėl savo 
labo turit išbandyt jį. Jus negalit 
prarasti. Jums nieko nekainuos, jei 
nepagelbėtų. Jis yra malonus imti ir 
Jus tuojaus pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užrašęs 
jo dėl Jūsų, tai nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių ir nusipirkit bonkutę Nuga- 
Tone. Nepriitinkit įkaito. Imkit jį per 
keletą dienų ir jei Jus nesijausit ge
riau, neatrodysit geriau, nunešk li
kusią pak'.iko dalį pas aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone įsako visiems ap- 
tiekorianis garantuoti jį ar sugra
žinti Jusu pinigus jei Jus būtumėt 
neužganėdintas. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir / parduodamas per 
visus aptiekorlus.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
. GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, punlfcs, Slapumo, privatinė®, ala • 
tos, utiendintoa ir utkrečiamoa ligos vU® 
i&gy (lomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
pagerintas

Dr. Simon Linccki, D. C. D. O.
Atidarė ofisą kartu su 

Dr. W. Juškevičium, D. C. D. O. 
Musų gydymo budai yra išskiriant 

natūralūs (be. vaistų ir be operacijų). 
Nugarkaulis yra centraline stotis 
žmogaus organizme. Nenormalis ko
kio nors vieno nugarkaulio nario pa
dėjimas neprigulmingai nuo kitų 
priežasčių pagimdo visokias ligas.

Todėl mes atkreipiame ypatingą 
domę į kiekvieną musų ligonių nu
garkaulį.

Prašalinus nenormalj nugarkaulio 
padėjimą, mes tuomi prašalinam ne 
tik ligų priežastį, bet ir pačią ligą. 
Pasekmingas gydymas vidurių, šir
dies, plaučių, kepenų, gerklės, nosies,, 
akių, ausų ligų ir t. t.

1407 Miiwaukee Avė.
2 augštis » 

Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 
iki 12 ryto; nub 2 iki 5 po piet ir 
nuo 7 iki 9 vakare. Sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 2 vai. po piet.

ir tikras Europinis Ln- 
escide gyd>mas 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas ut g*
temą kainą

80 metų tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniikų ligų paeina nua 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad itgydtiua 
jus nebandykit senais budale.
VYRAI 1 Spe:ialis serum gydymas yra var
tojamas su gieru pasisekimu dėl atgarma 
stiprumo silpnėms vyrama. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Roaa gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIM4 
tr jau i&gydė tūkstančius žmonių, tai -m 
užtikrinimas rergiiatienu, kad jie gaus r» 
rą gydymą. Vienatinis gerlMu^iai įrengtai 
ofisas 'Jungtinėse Valstijoje, ilviimtis gv 
dypiui kambarių. Kraujo iAbaii‘lym<« ir 1* 

’boratonjos egzaminaeija dykai su gydymu
Patarimas Dykai

Atįakantii medikalis patarnavimas sutelks 
jums šveistą ir laimę. Geriausi* gydy- 
mąi. Pigiausio* kainos. Greičiausia* gydy
mas*. Ateikit Aiandicn.

DR. B. M. ROSS
23 .So. Dearbom St.

kampai Monroe St. Chicago
Vyry priėmimo kambarys 606. Molei ų >rt» 
ėmimo kanibaryt^fiOe.

Penktas Augštas, Crilly Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki a 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
ncdėliaiL seredomia ir eubatumi* nuo ia 
ryto iki 8 vakar*.

■■■■■■■■■■rSUHtnBBMBaMUBSMMMkkk. \ I

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

fai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
tos, Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim Šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

AKlb <XU_'WMXT
. CA_\bAB 1 CibkSS 
K vus y 
/4XfeOC)M« r^

KUODJ

' -TH/KT 
OJAS UM 
SUOOZIKT 
bOU)Kl IM 

THt< pmž-lor!
DR. JOHN J.

SMETANA
AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 8-čiųs a u gitas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
.Pastebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.
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Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
(Tąsa ’ UO 7-to pusi.)

Bridgeport
Sausio 7 d., Liet. Auditori

joj lankėsi p. C. G. Lukšis, ku
ris rodė krutamus paveikslus iš 
Lietuvos. Paveikslai gana gra
žus — Lietuvos miestai, kai
mai, visas Lietuvos gyvenimas. 
Jauties tarsi pats butum 
vęs Lietuvoj ir viską savo 
mis matęs.

Pamatyti tuos paveikslus 
daug žmonių susirinko, kad vi
si netilpo svetainėn ir šimtai 
turėjo gryžti atgal.

Publika reikalavo, kad ir ant
ru kartu butų rodoma, tad p. 
Lukšis sutiko rodyti tuos 
veikslus sausio 22 d., Liet; . 
ditorijoj. Galės pamatyti 
kurie nori matyti Lietuva 
bartiniu laiku.

— J. Bale h tinas.

bo
ti k i-

pa- 
A il

tie, 
da

Rytoj vakare, Liet. Audito- 
rijoj, bus Vilniaus Vadavimo 
Komiteto metinis susirinkimas. 
Jame dalyvaus ir draugijų at
stovai, nes bus svarstoma apie 
Vasario 16 d. upvaikščiojimą, 
taipjau ir raportai. Be to bus ir 
linkimas naujos valdybos 1926 
metams.

Visuomenės Darbo Sąjungos 
pirfha paskaita bus ateinantį 
sekmadienį, lygiai 10:30 vai. 
ryte, Liet. Auditorijoj. Skaitys 
Dr. A. J. Katra liūs,* temoj: 
mės istorija”. Paskaita 
žemės susitvėrimą r— bus 
Įdomi ir svarbi, tad visi 
lankykite. — R.

“žc- 
apie 

labai 
atsi-

Cicero
Iš Liusybės Namo B-vės 

kimo.
vei-

Sausio 6 d. įvyko pirmas šių 
metų board direktorių susirin
kimas, kuriame 5 naujai išrin
kti direktoriai užėmė paliuosuo- 
tu vietas.

Visi paliuosuoti
apleisdami savo vietas, prisiža
dėjo ir ant tolinus veikti bend-' 
rovės gerovei. lapo išrinkta 
direktorių valdyba iš šių ypatų: 
pirm. (L Genis, vice-piim. AL 
Butvilą, sękr. J. K. Stalioraitis, 
ižd. A. Klainis, Namo užveizda 
D. Kulikauskas, iždo glob.. 
K.‘ Danta, W. Stankus, ir 
Strum i la, korespondentas

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo metini susirinkimą Ketver
ge, Sausio 14 <1., 8 vai. vak., Davis 
Sųuarc Park svetainėje.

Birutes Choro dainų praktika atsi
bus Sausio 14 d., kaip 8 vai. vak., 
Mark VVhite Parko svet., 30th St. ir 
Halsted St. Dainininkės ir daininin
kai bukite laiku, turime prisirengti 
prie koncerto, kuris įvyks Sausio 29.

— Valdyba.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiem* obelio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.. 
1037 West IHviaion SU 

netoli Marahfield
*

VVILSON HEALTH, INSTITUTAS 
Maudynės ir masažas. LL 
ir pajauninančios elektrik'inės mau
dynės nuo reaumatizmo, iffiešlun- 
gio ir oneuritk*. Moterys patarnau
tojos/ Douglas 9907.

131 E. 35 Street, pirmos lubos

Liesinančios

Lietuvių Dramos Kliubas sausio 
17 d., 2 vai. po pietų, Turner salėj 
ruošia prograniėlj. Statys scenoje 
“Poni Pipše ir Panda lipsi”. Dai
nuos Dramos visas choras, bus 
kvarteto solo, dalyvaus ir Jaunų nril/ll n 1 nRJUIlllf II 
“"ir REIKIA DARBININKŲ
programą, tęsis šokiai iki II vai-1 •
nakties. širdingai kviečiame vie 
tos M’ aplelinkčs lietuvius alsi! .n 
kyli j tą ruošiamą parengimą oa 
matyti gražų programą. —Kum.

VYRŲ ir MOTERŲ

GROJIKUS pianas, l'dlson pho
nografas, Iškimštas parloro setas,' 
riešutinis 
kambario 
džiai, davenport stalas, 
mašina ir indai, pigini, 11x12 kaurai $22, liumpos $10.

4843 S. M i chi gun Avė.
Kenwood 2514

bedruimio ir valgomo 
setai, bufetas, veidro- 

si n virnui

RETA PROGA
PARSIDUODA Nancy Beauty 

Shop. Gera, pelninga vieta. Geroj 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes tu
viu du bizniu. Neguliu apsidirbti.

1827 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8951

t
GRAŽUS MŪRINIS 

BUNGALOW

ug-

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai, geram stovyje. Matyti ga
lima kasdien nuo 1—5 po pietų. 
4110 S. Waslitcnnw Avė. Telefonas 
Lafayetle 1001.

' PARDUOSIU grosernę ir bučernę 
pigiai arba mainysiu ant nnmo. 
Visi įrankiai bučernės geram sto
vyje. Taipgi yra naujas trokas.

Tel. Ganai 0552

PARDUODAME labai pigiai 5 
kambarių puikius rakandus, kaip
naujus, 3 šmotų parimo setus, 2 mie- yvėštern Avė.

PARSIDUODA iestaurantas dide
lių dirbtuvių apięlinkėj. Geras pel
nas. Prieinama kaina. 1754 N.

Kieto 
navietč, 
keiąai, stikliniai užpakaly por
ėtai, dideli su grindimis viškai, 
gražus šviesus skiepas, angliny- 
čia, vaisiams skelpukas, geriau
sias phimbingas ir elektros fik- 
čeriai, $4,000 cash ir po $20 į 
mėnesį dėl padengimo palūka
nų

medžio trimihgai, 
knygų šėpa, pentres

NEMOKĖK DAUGIAU RENDOS 
BLOGU

Mi s p.irod , .‘Jin kaip gyventi sa
vo loc įame name ir būti visuomet 
liuosas nu.i namų savininko 

tiktai su $300 .canti 
ąer°lkčs mokėti iki kovo1, l.)26. Gera ir urejta transportu- 

cija. Arti mokyklos, bažnyčios, te
atrai ir krautuvės.

BLOCII R I-AL ESTATE 
1038 S. 17 Avė. Maywood 

' Mansfield 0454

Rosehind, — Sausio 18 <1., 7:30 
vai. vakare. Aušras kambariuose. 
10900 S. Miehigan avė., įvyks !' 
ryšio septinta prelekcija . ,
“Popiežiai ir katalikų bažnyčia". I 
Skaitys inž. K. Augustinavičius. At
silankykite, sužinosite (laug svar
bių dalykų apie popiežius ir kata
likų bažnyčias. —Komisija.

REIKALINGA jauni vyrai ir mo- 
lerys komorcijiniam ‘‘lelegraphy’’. 

| Darbas dienomis. Algos *18.00 ik 
«35.00 savaitėje besimokinant. Te- 
lefonuok Monroe 1418, Manager, 

ks Šą- 1^3 No. Clark St. Room 625. Mieš
imoj:, to ofisas.

guma kambario setai, grojiklis pia
nas, radio, 7 šmotų valgomo kamba
rio setas, kaurai, Įtampos ir daug ki
tų dalykų. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė. Biznis gerai išdirb
ius, knygučių nėra. Kum rei-

už pirmą morgičių. 
CRAIN & MORELAND 
Budavotojai ir Savininkai 

3359 W. 55 St. 
kampas Roman Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas ir cigaru ir ei garė
tų šloras.

Kreipkitės:

559 W. IX Street.

REIKIA DARBININKŲ

PARDUOSIU 3 šmotų seklyčios 
setą, Amerikos '‘VValnut” miegamo
jo ir valgomojo kambario setus. 
9yl2 karpetas, lempos, ((leninė 
lovą, portjierai. Vartota 3 mėnesius.1 
Atsiskirtame. 5510 Diesel Avė. 2 
Apl. Midvvay 0803.

KAMBARIŲ naujas mūrinis
bungalow. *506 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Tiktai keletas li
ko

MORTGECIAI-PASKOLOS

ASMENĮI JIESKOJIMAI
PAJlfcšKAU savo brolio Kazimie

ro Balčiaus ir pusbrolio Jono Vėliaus, 
paeina iš Norvainių kaimo, šilalių* 
parapijos. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau jų arba kas apie juos žino atsi
liepti, busiu dėkingas.

JONAS RAIŽIUS
4301 So. Woo<l St., Chicago^TĮL

Aš VALĖ NEVERDAUSKAITĖ 
jieškau savo brolio Ka5to Neverdau- 
sko, kuris gyveno ant 2202 W. 22nd 
St., Chicago, III. Prašau atsiliepti ar 
esi gyvas ir sveikas.

VALĖ NEVERDAUSKAITĖ • 
Telšių Pašto įstaigos Valdininkė

Telšiai, Lietuva

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA gražiai meb-» 

liuotas kambarys vienai ar dviem 
merginom. Pašaukite Lafayette 8043 
tarpe 6 Jr 8 vakare. f

PA SIR ENI) AVO J A apšildo
mas kambaris mažoj šeimynoj 
su valgiu ar be valgio, 
t raino ir strvtkario. 

121—17 Avenue 
Melrose Park, II.

arti

RENDAl kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų. Su val- 

, giu ar b: valgio. Kambarys šil- 
direkte: iai, domus, visi parankamai ant 

vietos. Brighton Park, 2 lubos.
4359 S. Rockvvell St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOTERŲ
REIKALINGA senyva moteris 

katra nemyli dirbtuvės darbo arba 
mergina, stubon dirbti, vaikai ne
maži, valgis ir ruimas. Atsišaukit, 

M. SHIRMULIS,
2 Broadway, Melrose Park, III.
Telephone (>2I.

IŠPARDUODAME nepaimtus ir 
naujus lurničius. Seklyčios setus, 
valgomojo kambario setas, mieši
mojo kambario setas, rūgs, nauji 
springsai ir matrasai, naujos flio- 
ro lempas, heaterius ir guzo pe
čiukas. Atdara vakarais ir šventa
dieniais iki piet. Douglas Storage, 
1043-15* Roosevell Rd. Lawncialo 
0351.

PARSIDUODA Delicattessen krau
tuvė, pelningas biznis, pagyvenimui 
kambariai. Gali išnonnioti. Geras 
stakas ir fixturiai. Nebrangiai.

. Business Buyers Bureau ;
17 N. La Saite SI. 

Franklin 2976

tomis kainomis, veiki! greitai, 
norit bargeno.

McGurk Realty Co.,
5501 S. Kedzie Avė.

Republic 1060

W.i
K. i

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

BARGENAS ANT 
88 notų player 

čiu ir 56 roliais, 
damas už *801), 
už *140. Geriems 
mokėjimo. Klausk

MR. PUDUCIIEB.
2332 W. Madison SI.

pianas su ben- 
pirmiaus parduo- 
dabar parduosiu 
žmonėms anl IŠ

SAVININKAS būtinai turi 
duoti 6 1 ambarių cottage, 4 

furnas šildomas, 
įmokėti *2000, 
McGurk Realty 
551)1 S. Kellzie

garaza, 
*7000, 
rendą.

kiltis

par- 
karų 

tiktai 
kaip

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Aien 

lafayette 6738

Co MOKYKLŲ?

REIKALINGA mergaitė dirbti prie 
namų. Telefonuok Vau Burcn 8956. 
------- į----------------------------------------- -—

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prie dabojimo 
mažo kūdikio Chicago. Ileights, 
III. Atsišaukite. 3758 Emerald 
Avė. 1 lubos.

PARDAVĖJOS ar norite pa
daryti daug pinigų? Visą arba 
dalį laiko. Kooperuosime. At
eik taip 9 iry\to ir 4 po pietų.

Mr. CROWDEN 
1009 Conway Bldg.

REIKIA DARBIIMĮĮ
VYRŲ

REIKALINGAS vvias dirbti junk 
šaooje. Mate Grceimerg, 1151 Bliu? 
island Avė.

REIKALINGAS 
draiveris duonai išvežioti su 

troku Dodge.
Kreipkitės:

906 West 31st Str.

REIKALINGAS draiveris prie 
išvežiosimo juodos duonos šu 
Fordo troku. Kreipkitės j Nau
jienų skyrių, Box 279

3210 So. Halsted Str.

AUTOMOBILIAI

Lš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių lurničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyfo medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. VVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARDUOSIU mąno puikiau
sius 5 kambarių rakandus su 
dideliu paaukavimu. Turėsime 
skirtis.

4950 Monticello Avė.

PARDAVIMUI u

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

notų grojiklj pianą sykiu su 72 ro- 
eliais ir duet benčiumi už $125 cash 
arba paimsiu Kotas nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite Mr. Kowalski.

2332 W. Madison St., Ist floOr

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
nų, kad sukėlus'pinigų, naujas ver
tas *750. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 mielių, kaip 
naujas ir benčius už *120,—*50 cash 
ir po *10 i mčnesj atsakantiems 
žmonėms.

MIKOLAIT1S, 
6512 So.i-llalsled St.

nivuO

EXTRA. Parsiduoda ar išsimai
no grosernė ant loto, pirmų ar ant
rų mortgage, ar automobilių, šis 
pirkinys nebus ilgai, nes šia savai
tę tingės Imti parduotas. Turiu ap
leisti šį biznį ant trumpo laiko. Va
žiuoju į Floridą. Tuojau turiu par
duoti už prieinamą pasiūlymą.

1413 So. 19 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA hardSvare Storas 
dėl pasilsėjimo; geroj vietoj Brigh
ton Parke, labai pigiai. Atsišaukit 
4429 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA Delicattessen ir 
žuvių krautuvė. Padaro! *400.00 sa
vaitėje. Visi fixturiai. Aukausiu 
greitam pardavimui. Rendos *40. 
(>828 So. Racine Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, arba priimsiu partnerį į pusi
ninkus ženotą ir pavienį. Kas ieš
kote pirkti, skubinkitės, nes tokio 
bargeno niekur negausit. Arba mai
nysiu ant mažesnio biznio: gro- 
sėrnčs, loto, automobilio, namo. 
Kreipkitės greitai, 3551 S. Halstet 
St. Tel, Boulevard 3856.

PARSIpUODA bažnyčios daiktai; 
viskas, kąs „ 1
du altoriai, puikus kaip nauj 
didelis abrozas j altorių, 
ino priežastis 4- subanki

ąs tiktai ffihia bažnyčiai; 
puikus kaip nauji ir 

, Pardavi- 
rotavimas. 

Kas norite pirkti tuos daiktus, dėt 
platesnių žinių rašykite: 

Jonas Milašius,
426 Island Avė., Rockword, III.

—-----------
KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 

audros langai, stikliniai užpakali
niai porėtai, (lieteliai, 2 karų gara
žas. medukai, didelis lotas, moder
niškas. *2000 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

• McGurk Realty Co., 
550i S. Kedzie Avė.

5
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

EXTRA! EXTRA!
Turiu cash namą, noriu 

Imt dviejų pagyvenimų po 
kambarius prie Marųuette 
nuo Western Avė. iki 69-tos, 
fornia iki 59th St., neskiriant kiek 
turi morgičių, visus priimsiu —.su 
kaina susitaikinsime.

S. MARKŪNAS 
Pullman 5089

mainyti 
5 ar 6 
Manor, 

Cali-

Kursai Destgning, Dreasmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

DĖLEI PRIEŽASTIE^ IŠVAŽIA
VIMO. Parduosiu už labai didelį bar- 
geną, Jcuris išsimoka patsai į septi
nius metus, štoras ir 4 kambariai ir 
du flatai po 5'ir 6 kambarius, elek
tra ir gasas, taipgi ir vanos. Rendos 
neša $88 į mėnesį. Kaina $7,500 su 
$1,000 įnešimo galima nupirkti, 
vininkas.

VYRAI išmokit barberystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin
siu! jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonnokit dėl katalogo.

MOLER BARBER uOLLEGE 
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4231)

Su

J. SHIMBEL 
3313 So. Halsted St. 

2nd floor

SAVININKAS parduoda biznio 
lotą augančioj lietuvių kolonijoj, 
biznio sekcijoj, geriausia transpor- 
tacija. išmokėjimais.

Naujienos, 4739 S. Ijalsted St. 
Box 640.

Lš svarbesnių tarimų, tai 
tarta kad visi dirbtų klek 
lint, idant parduoti kuodau- ' 
ginusiai Šerų, kad sumažinus 
bereikalingas paskola^.

Nutarta šaukti metinis šėri 
ninku susirinkimas vasario J 
d. Daugelis šėrininkų 
mainę savo gyvenimo 
nepriduoda savo naujų 
tai peiktinas dalykas, 
giaus, kad daug šėrininkų nesi
lanko į susirinkimus ir nesirū
pina savo įstaiga. 1

L-bės Namo B-vės metinis 
koncertas įvyks 17 v..eną sau
sio. Programas bus vienas iš1 
įvairiausių, kokio ikišiol vietos 
lietuviai dar neturėjo. Visu 
šėrininkų pareiga būti patiems 
ir draugus atsivesti į šį paren
gimą, nes jis eina jūsų pačių 
naudai. —Kore^p. K. Zix.

nu-1 
sa-(

yra per- 
vietas ir 
antrašų, 
Dar blo-

Pranešimai

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė

CHICAGO

RAUDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSlNG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlinp. 

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408-Blvd. 7667 officę

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musių

specialumus Geras patar
navimas, žemos kainos.

Soetheims, 1912 So. State SU

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos (vai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįoa 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

rrank Selemonavič’us
DRAUGYSTĖS ir kliubai. Kam I menyj po pietų.

reikalingas gražus daržas pikni- 1 el??naKif U8 i
kams, užsitikrinkit tuojaus Cher- $04 W. 33rd St. Prie Normai Ava 
nausko Daržą, kuris vus gatavas! -------------- •
anksti |>avasarį prie Tautiškų Ka
pinių, Justice Park, III. Skubinkit, 
kad nebūtų pervėhi. Gco. Chernaus- 
kas rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
Lyons, III. Tel. Lyons 1552-J.

Didelis 31-mas metinis balius^ 
rengia •4’il. Gv. D. L. K. Vytauth 
nuo Brigpporto, nedėlioj, sausio 17 
<1., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. |žan-’ 
ga vyrams 75c., moterims 50c. su 
pasidėjimu drabužių. Kviečia 

, Komitetas.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PA1NTING 

A HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, poplerą, 
Stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
J. S. RAMANČIONIS, Pru

PIGIAI NEGU A

Licitacijos
Vartoty Kary

Sausio 12 iki 14 « 
Mes būtinai turime išparduoti 

są savo vartotų karų šlaką, 
padarius vietą naujiems Ei... 
Jus galite nupirkti tuos karus ir 
sutaupyti tarp 25% iki 30%. Leng
vinusios sąlygos, geriausia rųšis.

Perkupčiai Užkviečiami
Packard 5-pass. Tour., 1923 
Oakland 5-pass. (’oach, 1923. 
Dodge Type B Sėdau, 1925.» 
Chrysler Touring, 1921. 
Chevrolet 4-pass. Coupe; 1924. 
Ford Fordor Sedan, 1921. 
Hudson Coaoh, 1924. 
Buick 4-pass. Coupe, 1924. 
Maxwell Bus. Coupe, ’2I & 
Buick Sport Touring, 1.923. 
Chrysler 6 Coupe, 1925. 
Maxwell Sedan, 1924. 
Chrysler 6 Sedan, 1925. 
Maxwell Sport Tour., 1924. 
Stearns-Knight Sedan, 1923. 
Maxwell ('lub Sedan, 1921. 
Studebaker Duplex Model with 

winter inclosure. 1925. 
Reo Touring, 1920. 
Cole 8 Sedan, 7-pass, 1922. 
JeVvett Touring, 1924.
Ankščiaus Atėjusiems — 

Geresnis Pasirinkimas 
Burnstine Motor Sales

Chicagos Didžiausi Chrysler 
Isparduotojai 

“SERVICE DID IT” 
MICHIGAN AVĖ. Arti 25-tos GT. 
Atdara vakarais ir sekmadieniais

vi- 
kad 

karams.

’25s.

Vilniaus Vadavimo Komiteto meti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, sau
sio 15 d., 8 vai. vak., Lietuvių Audi
torijoj. Visi nariai ir draugijų atsto
vai prašomi atsilankyti, nes bus val
dybos rinkimas ir raportai delei Va
sario 16 d. apvąikščiojimo.

— Valdyba.

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
• 24 mėnesiai išmokėjimui.

PEKSHING
Plumbing and Heating Company 

f
6539 Cottage Grove Avenue 

Fairfax 4620

RE A L ESTATE BIZNIO OFI 
SAS ANT PARDAVIMO

Gera proga1 dėl gero žmo
gaus. Ofisas randasi ant So.! 
Halsted tarpe 31 ir 35 gat. Lie-1 
tuvių-lenką apgyventa. Biznis 
išdirbta per 9 metus. Ofiso į- 
taisymai vėliausios mados. Tu-' 
riu parduoti greitu laiku ir pi-( 
giai. Priežastis pardavimo— iš- 
važiuoju į Floridą. Gera proga 
kas nor padaryti pinigų trum
pu laiku. Meldžiu atsisaukt kuo- 
greičiausiai i Naujienų Skyrių:

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvažiuoti prieš pirmą vasario. Kas 
norite pasipelnyti proga, pasisku
binkite 1 East 103rd St. Pullman 
0227.

DIDELIS bargenas! Pardavimui 
2 aukštų mūrinis namas už labai 
pigią kainų, su penkiais kambariai 
ir aukštu beizmentu. Namas randa
si 3725 S. Lowe avė. Kreipkitės 
prie savininko.

3729 S. Morgan St.

PARSIDUODA restauracija, ge- 
Atsišaukite. liti W. 

Madison St. /

Bungalovv, naujas ir moder
niškas, augančioj lietuvių kolo
nijoj, netoli mokyklų ir trans- 
portacijos. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St., Box 641.

PARSIDUODA restauracija. Ge
ra kampinė vieta; geras pelnas.

3457 S. Halsted st.

BRIGHTON Park parsiduo- 
! da grosernė ir delicatessen 
krautuvė, priešais mokyklą, ge- 

‘ rae lysas, 4 kambarių gyveni- 
į m ui, pigi renda, turi būt par- 

Saldainių krautuvė, cigarų, eiga- duota greitai. Tel. Lafayette 
retų, ice cream, notion, žaislų, žur-j 1411, 2665 W.'39th St.
nalų, geras kampas, nauji fikčeriai, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai................      :------- 'i

užpakaly, pigi renda, turi būt par-j 
duota tuoj. Business’ Buyers’ Bureau, 
11 N. La Šalie St. Franklin 2976.

BARGENAS
30 pėdų rezidencijos lobas, aprm 

bežinota vieta tik 2 flatij muri
niems namams. Man reikia *400 
cash. Vertas *1800. Arti 79-tos K»«t- 
vės. Nereikia agentu. Box 646, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAMAI-2EME

EXTRA Bargenas. Mainau ant 
grosernės arba automobilio sodan 
2 flatu mūrinį namą, po 4 kamba
rius. Yra gasas, elektra ir toilotai 
viduje. Gali pirkti cash, morgičiaus 
yra *2,500. Savininkas 3339 South 
Union avė. Boulevard 2293. Agen
tai turėdami tokius mainus galite 
atsišaukti. >

Vyrai Pažiūrėkite 
į Ateitį •

Jei jus norite uždirbti didelę algą 
ir dirbti trumpas valandas, pasižiūrė
kite šitą. Automobilių biznis reika
lauja daugiau IŠLAVINTŲ vyrų. El
ektros darbai taipgi pasiūlo gerai ap
mokamus darbus. Neeikvokit berei- 
kaio savo laiko. Jus gausite darbą 
kol mokinsitės ii’ kuomet užbaigsite, 
taipgi gausime jums darbą. Išmoksi
te j keletą- savaičių didelėj Greer 
Dirbtuvėj aktuališku šapos metodu, 
yra du Skirtingi Skyriai automobilių 
ir elektros. Instrukcijos Ignition, 
Starting. Apšvietimo, Battery, Trou- 
ble Shooting, Overhauling ant 4, 6 
ir 8 cilinderių karų. Taipgi pilnas 
elektros kursas. Didžiausia mokymo 
institucija savo rūšies pasaulyje —. 
šeši augštai namo didumo beveik 
trijų akrų. /

Mes taipgi turime dienines ir va
karines klesas. Išmokėjimais, jei no
rite. Rašykit dėl pilnų informacijų ir 
musų 64 puslapiu knygutės.

GREER COLLEGE
Of Automotive and 

Electrical Trades 
2024 So. Wahash

Dept. P Cal., 4600

SAUSIO 30
Paskutinė diena įsirašyti ir iš

mokti Beauty Culture
Už tokią pigią kainą kur dar ne
buvo pasiūlyta augštos rųšies mo
kyklos

PARDAVIMUI 4 krėslų barbemę 
(Barber Shop), biznis senas, Lietu
viška. Tiktai viena barbernė šiame 
mieste. Renda pigi. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės tuojaus:
320 E. 14th Street 

Chicago Heights, III.

TEISINGI NAMAI

2 FLATŲ muro namas 
imi), su beizmentu,

po 5 
kamb. su beizmentu, karšto van
dens šiluma niriųam flate. Išsimai
no į 6 kamb. - ■< vienuoly-1 
ro apielinkėje. 
Brighton Parke.

MEDINIS biznio
6 kamb. užpakalyje Storo ir 2 po

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, plieno kon
strukcija, 4 karų garažas. Rendos 
*540 mėnesiui. Kaina *34,500. Sa
vininkas Tel. Normai 9106. >

Lyginasi bile reguliariam $100 
kursui, šitas kursas susideda iŠ: 
Marcelling, Water Waving, Sham- 
pooing, Scalp Work, Bobbing, 
Manicuring, Facials.

Dieninės arba vakarinės klesos. 
Išmokėjimais. Duodama diplomai. 
IDE AL SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE
“The Model School of America” 
Suite 1203 162 N. State St.

namas, storas, 
1

Randos neša 
j *98.00 j mėn. Randasi prie 59-os 
' ir Racine Avė. Mainys į biznio

PARSIDUODA bučemė ant du- G 
beltavos karų linijos South Sidėje. 4 kamb. virš štoro. 
šauk savininką Vlctory 4306. | "

PARDAVIMUI Restaurantas apysenį namą arba parduos pigiai, 
ir Icc Cream Parlor. Geras PARSIDUODA 5 flat 
kampinis biznis, arba mainysiu medžio namas, yra i. ...... —
nnt npdidplin nnmo Nndnrn Rendos neša *86.00 į mėnesi. Ran- ant nedidelio namo. dedalo. (lasi 18_os aplellnkfts kolonijoje, 
skirtumo kur namas butų Chi- Kaina *7,500.
cagoj. Kreipkitės tuojaus: 

6000 So. State St.

’iatu muro ir 
ir beizmentas.

PARSIDUODA maža kendžių, ta

2 FLATŲ po 6 kainb. muro Pu
mas; furnasu šildoma pirmam fla- 
tc. Namas randasi Southsidčje. 
Mainysiu j 6 kamb. bungalovv arua 
nemažiau kain 6 kamb. murinę rc-

bakas ir cigarų krautuvė. 3 pagyye- zidcnciją Marųuettc Park koloni- 
nimui kambariai. 2210 W. 28rd PI. | joj. Taipgi turiu ir kitokių geru

—- ------------- ------------------— HijJSTAl'BANTAS pardavi- ,fs
Va"&k 7&Xli^Trat&lnb7a":|mui.Sena išdirbta vieta. Kreip- 
kes, bumperiai, originaliai Išbaig- kitės tuojaus, gausit bargeną. 
tas, kaip naujas $900.00. Naujo ka
ro gvarancija. Ant išmokėjimo. Vi
sados atdara. 

1741 XV. Madison St.
4725 So. Halsted Si.

mainų. Minėtais reikalais kreipki
te prie

JOS. M. JUDICKAS
2342 S. Ix»avitt Street, 

Telephone (/anai 1678.

AR JUS UŽVYDIT namu savinin
kams? Kam laikyti ji? Naujas 5PARDAVIMUI hiiAornA ir «aiKyn jh naujas otAHDAVluYLUl Duccrne lr kambarių mūrinis bungalow, t 

*60 | MĖNESI 
*300 ĮMOKĖTI 
*7000 VISO

' Moderniški, ką tik užbaigti. Pa-’ 
mo- 
149

DODGte 4 durų sedan. Nau- grosernė^ gera vieta. Pardavi- 
jai išbaigtas ir perbudavotas, yno priežastis, išvažiuoju iš Chi- 
įrankiai. Eina kaip naujas, tik t cagos. Biznis daromas cash. 
$185. Ant išmokėjimo, visados Kreipkitės tuojaus: 5718 So. imsim tuščius lotus kaino dalį įi 
atdara. 1741 W. Madison St. Kedzie Avė. Tel. Prospect 5809 j^^estei^Ave!1 Prospect^6133.

LOTAS 30X125 pėdų, arti 
Marquette Parko, kaina $750. 
Biznio lotas 27x125 pėdų, ant 
71 St., arti Marquette Park. 
Kaina $2,700. A. N. Masulis, 
6641 S. VVestern Avė. Tel. Be- 
public 5550.

PARDAVIMUI dviejų augštų 
medinis namas, 6 -6 kamb.. 
ką tik užbaigtas, skersai baž
nyčios, 44 St. ir Čalifomia avė. 
$3,000 įmokėti. Savininkas ran
dasi 4312 S. Mozart St. O Pli- 
kuk.

MAN REIKIA PINIGŲ Par
duosiu savo residencijos lotą 
“restrieted” apielinkėj arti 79 
gatves už $12,000 cash, vertas 
$18,000. Telefonuok 1765

Agentų nereikia.
Wtl

MOON Brougham, važiuotas 
6500 mylių, 4 ratų
Baloon tiras, išrodo kaip nau
jas. Ant išmokėjimo. Visados 
atdaras. 1741 W. Madisųn St.

brakes.

VYRAI! •
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta-

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
*22.00 iki *35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tų, ka galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON,
’«2 W. VVashington St.

Room 625

VYRAI IR MOTERYS
Kalkite geležį kol karšta.
Sena patarlė, taigi nea t įdė

liok jeigu nori ką nuveikti. 
Komercinis telegrafo laukas 
yra ta vieta, kur turi kalti, o 
turėtumei suduoti smalkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos! algos, po neilgam besi- 
mokinimui.
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk 
mane tuoj aus. W. N. DYE,

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583
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