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Mn««nlini cnnlciai Valstijos kontrolės kasyk jviussoimi sunKiai tas bife atmastas
susirgęs

Vokietijos valdžios krizis 
, pasibaigė

Bilius valstijai anglies kasyklas 
kontroliuoti atmestas

Diktatorius Mussolini vėl 
sunkiai susirgęs

Vokietijos valdžios kri 
zis pasibaigė

HARRISBVRG, Pu., sausio 
20. Administracijos pateik
tas PeiEnsylvani jos legislatu-' 
rai sumanymas, kad kietosios 
anglies kasyklas, kaipo visuo
menės tarnavimo įmonę, valsti
ja paimtų į savo kontrolę, 
šiandie buvo legislaturos kasy
klų komisijos nugniaužtas. 
Komisija nutarė tą bilių atidė
ti “neapribotam laikui”, kas 
reiškia vis tiek, kaip kad padė
ti jį į aTchivą.

įneštą gi rezoliuciją, kad bu
tų sudaryta tam tikra valstijos 
komisija kasyklų streiko situ
acijai išnagrinėti, ir duoti ga
lutiną sprendimą, legislaturos 
komisija nutarė referuoti nei
giamai.
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Manoma, kad šį kartą - jam 
teks silsėtis bent tris-keturis 
mėnesius

ROMA, Italija, sausio 20. — 
Pranešimai, kad diktatorius 
Mussolini sunkiaį susirgęs, 
šiandię tapo patvirtinti. Vakar 
vakarą jis kelis kartus buvo 
nualpęs. Manoma, kad jis bus 
priverstas silsėtis kokius tris 
ar keturis mėnesius.

Jeigu Mussoliniui iš tikro 
tektų pasitraukti ilgesniam lai
kui, tada jo vietą užimtų 
triumviratas, susidedąs iš vi
daus reikalų ministerio Feder- 
zoni, teisingumo ministerio Al
fredo Rocco, ir armijos virši
ninko Luigi Badoglio. Pirmuo
ju du atstovautų fašistų parti
jai, trešiasis — karatl”* Vikte- 
rui Emanueliui.

Mažosios Antantes vai 
stybiy konferencija

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 20. — Praneša, kad taip 
vadinamos Mažosios, antantos 
valstybių — Jugoslavijos, Če- 
choslovakijos ir Rumanijos — 
užsienių reikalų ministerių 
konferencija ‘įvyksianti Bel
grade vasario 20 dieną.

I f ' • r

5 asmens užmušti gelž- 
kelio kryžkelėj

TOLEDO, Ohio, sausio 
New York Central pasažie 

sudaužius 
automobilį, 

asmens, 
Užmušti 

28 metų, 
judviejų 8

mėnesių sūnūs, Morse žmonos 
motina, 58 m., ;r sesuo 23 me
tų.

riniam traukiniui 
gelžkelio kryžkelėj 
buvo užmušti penki 
kurie juo važiavo, 
yra: Joseph Morsį, 
jo žmona, 21 m.,

20.

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 į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Luther sudarė ministerių kabi
netą, Hindenburgui pagrū
mojus partijų vadams dikta
tūra.

BEB LINAS, sausio 20. — 
Per šešias savaites besitęsęs 
Vokietijos valdžios 4<rizis paga
liau pasibaigė.

Jį pabaigė pirezidentas Hin- 
denburgas, kurs vakar, pasi
kvietęs pas save politinių par
tijų vadus, pagrūmojo jiems 
diktatūra, jeigu jie, galų gale, 
neprieis prie susitarimo dėl 
valdžios sudarymo.

Trims valandoms .praslinkus, 
kanclerius Luther jau turėjo 
sudaręs naują ministerių kabi
netą, kurs rytoj bus pristatytas 
parlamentui. *

Naujan kabinetan įeina trys 
buvusieji kancleriai - Lulher, 
Stresemann ir Wilhelm Marx.

Naujo kabineto sudėtis
Naujojo ministerių kabineto 

sudėtis tokia:
Kanclerius, Luther.
Užsienių reikalų ministeris; 

Stresemann.
Vidaus, Kuelz, demokratas. 
Finansų, Reinhold, demokr. 
Ekonomijos, Curtius, vokie

čių liaudies partijos.
Darbo, lieinrich Brauna, ka

talikų centro.
Apsaugos, Gessler, demokr.
Pašto ir telegrafo, Kari 

Stingl, bavarų liaudies partijos.
Susisiekimo, Krohne, vokie

čių liaudies partijos.
Teisingumo, Wm. Marx, ka

taliku centro. • % •
žemės ūkio ir okupuotų kra

štų ministerių portfelius laiki
nai pasiims kiti kabineto na
riai.

Socialdemokratai valdžion ei
ti atsisakė, lodei naujasis Lut- 
hero kabinetai parlamente tu
rės parąmos tik demokratų, • • 
katalikų centro, vokiečių liau
dies partijos ir bavarų liaudies 
partijos 171 balsą iš 493 vi
sų parlamento atstovų skai
čiaus. *

Socialdemokratai betgi žada 
remti valdžią tiek, kiek jos dar
bai nekryps reakcijos pusėn, 
tuo tarpu nacionalistai su ko
munistais veikiausia bus nuo
latinėj valdžios opozicijoj.

Krašto keliu saugumo^ 
konferencija

Turkai pakorė dar septy 
nis reakcininkus

Chicago, III. Ketvirtadienis, Sausis-January 21 d

L Pacific and Atlantic PhotOj

New Yorko parodoj šiam gaidžiui tapo nustatyta kaina $5,000.

Italy prekybos rūmai ne 
klauso Mussolinio

Dar du traukinio banditai 
Meksikoj nužudyta

Sirijos drozŲ puolimai

LONDONAS, sausio 20. — 
Daily Express korespondentas 
Gencvoj praneša, kad Italų 
prekybos rumaį Ciuriche, Lu
gane ir Genevoj, Šveicarijoj, 
kurių didžiuma direktorių yra 
respublikininkai, visai neboja 
diktatoriaus Mussolinio dikta
vimų.

Itiflų prekybos rūmai Gene- 
voj, — centras visų trijų or
ganizacijų šveicarų žemėj, 
visai atsisakė priimti koman- 
dorių, Ferratį, kurį Mussolini 
buvo atsiuntęs su karališku į- 
sakymu tuos prekybos rumus 
likviduoti.

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
šio 20. — Praneša, kad Guada- 
lajaroj tapo karo lauko teismo 
nuosprendžiu nužudyti dar du 
asmens: Buvęs Jalisco valstijos 

vicegubernatoriua, Alfonso No- 
yola, ir vienas dvarininkas, 
vardu Chave?, kaipo dalininkai 
nesenai padaryto banditų už
puolimo traukinio, ėjusio iš 
Guadalajaros į Meksikos Mies
tą, ir paskerdimo daugiau- 
kaip penkiasdešimt pasažierių 
ir traukinį lydėjusių kareivių# 

Iki šiol buvo suimta ir su
šaudyta keturiolika banditų, 

baisaus užpuolimo dalyvių.to

Streikininky šeimas ima 
spausti vargas

Teletono tarnautojos 
vėl sustreikavo

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, sausio 20. — Angom j 
šiandie buvo pakarti dar septy
ni turkų reakcininkai monar- 
chistai, mirties bausmei pa
smerkti dėl dalyvavimo reakci
ninkų bruzdėjime.

Tuo budu per pastarąsias dvi 
savaites buvo nužudyta viso 
dvidešimt astuoni reakcininkų 
vadai.

Kiti aštuoniasdešimt penki 
reakcininkai buvo pasmerkti 
nuo dviejų ik t dvidešimt metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Francija norinti mokėt sa- 
Vo skolas Amerikai

Prancūzai ruošias naujam ofen- 
t ivui prieš maištininkus

Prašo alianty sumažinti 
armiją Reino krašte

DAMASKAS, Sirija, 
20. — Maištingų druzų 
susidedąs daugiau kaip iš 300 
žmonių, šiandie puolė miestelį 
Kamara, į žiemius nuo Bacha- 
jos. Tuo pačiu kartu buvo pa
darytas puolimas ir Karakol 

išeich miestelio, netoli Racha- 
jos, bet puolimas buvo Atmuš
tas. T

Pianeša, kad franeuzų mar
šalas d’Esperey besiruošiąs pra
dėti naują ofensivą prieš ne
ramiuosius druzus.

į Per pastarąsias kelias naktis 
druzų puolimų Damasko apie- 
linkėj nebuvo, bet franeuzų 
kariuomenė įsteigė daugiau ba- 

\\ ASH1NG 1.0NAS, sausio yįkadų miesto ribose.
20. -r- Naujasis Francijos am-, 
basadorius Jungtinėms Valsti-1 
joms, Henry Bei'enger, šiandie 
pranešė prezidentui Coolidgeui,! 
kad Francija esanti nusitarus 
“setliuoti” savo karo i___ t
tai j) greitai ir pilnai, kaip tik ji j 
pajėgsianti dabar ir ateity.

Naujasis Francijos am-,

sausio 
būrys,

i Dinamito sprogimas
,. Trys darbininkai užmuštu pen

kiolika sužeistų

Anglija stengias susitai 
kyli su Turkais

Vokietijos valdžia nori, kad 
75,000 okupantų kariuomenė 
butų sumažinta iki 10,000

PARBŽ1US, sausio 20. — 
Lokarno pakto pasirašymu lai
mėjus jau tiek^ kad Britų oku
pacijos kariuomenė pasitraukė 
iš Kelno srities, Vokietijos val
džia dabar stengiasi atgauti 
daugiau laLv5s Maiiyjo ir Ko- 
blenco zonose.
' Vokietijos ambasadorius 

Franoijai, Hoesch, vakar priafa- 
,tė 4>Memjoiui Briandui.r Vokie
čių reikalavimą, kad visos 
aliantų jėgos okupuotose srity
se butų tuojau sumažintos iki 
10,000 kareivių. Vokietija sa
ko, kad laikymas ten dabar 
75,000 kariuomenės prieštarau
jąs Versalės sutarties 428-tam 
straipsniui.
Okupantų jėgos Reino krašte 

nebusią sumažintos
' PARYŽIUS, sausio 20. ~

MiAifi ™ • nn 'Francijos kai o ministeris Pain-I MIAM1, Fla., sausio 20. —- x. ,. , _ . .j i • i • i x v., leve šiandie pasakė atstovų i rys darbininkai buvo užmušti, . , . . .. . , ,i ..... ... , ,x. . . . buto armijos komisijai, kado penkiolika kitų skaudžiai, kaw ,? / . . _ .1 c ohonfii nbiinnnmaa Lr o rmnmnnac
kurie mirtinai, sužeisti, įvykus 
šiandie dinamito sprogimui ne
toli nuo Coral Gables, šešios 

'mylios nuo Miami.
' Akmens skaldyklų darbinin
kai važiavo dideliu vežimu į 
darbą ir vežėsi keletą dėžių 
dinamito. Važiuojant ii 
ko nelaimė.

SHAMOKIN, Pa., sausio 20.
Streikuojančių angliakasių 

šeimynas vis labiau ima spaus
ti vargas. Vakar apie 100 ar 
daugiau žmonių būrys puolė 
Shamokino prekybos buto įs
teigtą pašalpos stotį. Alka
niems žmonėms vyrams, 
mote) ims. ir valkams nura
minti buvo pašaukta policija.

Ta stotis teikia pašalpos ke
turiems šimtams šeimynų; 
šimtai kitų vęl gauna pašalpos 
iš kitokių labdarybės 
zacijų.

Ne geresnė padė'.is 
kituose šios apygardos 
liuose, kaip Mount 
Centralijoj, Ashlande, 
villėj, Shenandoah, 
City ir k.

HARRISBURG, III., sausio 
20. — Harrisburgas vėl liko be 
telefonų. Telefono tarnautoj gs, 
kur os prieš porą savaičių buvo 
sustreikavusios, bet paskui vėl 
grįžo savo tarnybon, vakar 
streiką atnaujino. Jos metė 
darbą dėl to, kad telefono kom
panija pašalino kelias tarnauto
jas, o jų vieton pastatė kitas, 
parsigabentas iš kito miesto.

oi gani-

yra ir 
mieste- 
Carmel, 
Girard- 

Mahgnay

165,000,000 dolerių nau
jiems valdžios trio

besiams
WASH1NGTONAS, 

20. J- Atstovų buto 
triobesių komisija

Toledoj ieškoma “mote
rų palabintojo” 
\ :----

TOLEDO, Ohio, sausio 20.-- 
Toledos policija stropiai ėmė 
ieškoji nežinomo asmens, kurs 
nuolatos užpuldinėja ir žudo 
moteris. Per pastaruosius aš
tuonis mėnesius tasai moterų 
galabintojas buvo užpuolęs sep
tynias moteris, kurių keturias 
jis* skaudžiai sužeidė, o tris ki
tas mirtinai užmušė, 
rado vėl to maniako 
vieną moterį, Mary 
42 metų, kurios galva
triuškinta ir rūbai sudraskyti.

Vakar 
užmuštą 
Handley, 
buvo su-

Tur- 
am- 

Ronald

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, sausio 20. Britų 
basadorius Turkijai, 

‘Lindsay, šiandie išvyko į Tur
kijos sostinę, Angoiią, kur* jis 
bandys užmegsti pertraktacijas 
dėl susitaikymo su Turkais.

Turkai iki šiol vis dar atsi- j 
sako pripažinti Tautų Sąjungos ' 
padalytą sprendimą dėl Mosu- 

lo.

a t i

Rado naują “žvaigždę
su uodega”

sausio 
viešųjų 

imidie pri- 
iriuo auto

rizuojama asignuoti 165 melio
nus dolerių naujiems -valdžios 
triobesiams statyti.

Trys darbininkai 
nutroško gazu

aliantų okupacinės kariuomenės 
jėgų Reino krašte pasiliksią 
ir toliau tiek, kiek dabar jų 
ten yra.

Šitas Painleve pareiškimas
. yra netiesioginis atsakymas

Vokietijai, kuri reikalauja, kad* 
okupantų jėgos Reine Lutų su
mažintos iki 10,000 kareivių.

Teisėjas pataria vyrui
duot pačiai “diržy”

Du nusikaltėliai pabėgo 
iš kalėjimo

SIOUX CITY, la., sausio 
— Viename kambary vakar 
do gazu nutroškusius tris 
rus, vietos ledo 
darbininkus.

20. 
ra- 
vy-

kompanijos

CAMBRIDGE, Mass., sausio
20. — Harvardo observatorijos

Anglija dirbs naujos j direktorius, Dr. Shapley, šian- 
v* j •> i Irlin nroiincS Vari \7ilFioarųsies stiklą die pranešė, kad Geros Vilties 

, Rago astronomas Blathvvayt 
' atradęs antrą šiemet kometą.‘LONDONAS,, sausio 20.

Anglijoj tuojau pradės dirbti esanti vienuolikto dydžio ii 
naujos rųšies stiklą, kurs lin
ksta, liumpsi ir lušta netrupė- 
damas, nesuskildamas. Tą nau
jos rūšies stikllą išrado vienas 
austrų chemikas. Tokio netru
pa mo stiklo padirbimas parei
siąs nebrangiau, kaip kad pa
prasto trupamojo stiklo.

LKXINGTON, Ky., i 
20. __' Sumušę kalėjimo 
Jr atėmę iš jo rakius ir 
verį, iš Lincoln kauntės 
mo praeitą naktį

sausio 
sargę 
revol- 
kalčj i- 

mo praeitą naktį patfėgo du 
kriminalistai, negrai. Kauntės 
šerifas tuojau organizavo buri 
žpopių pabėgėliams gaudyti.

SUĖMĖ MOTERIŠKĘ Už 
NUŠOVIMĄ KITOS

MADISON, Wis„ sausio 20. 
— Policija areštavo vietos pi
lietę, Mrs. Carrie Mattison, kal
tinamą dėl nušovimo kitos mo
teriškės, Isadoros Fahey.

VVASHINGTONAS, sausio 
20. — Prezidentas Coolidge pa
siuntė visų valstijų gubernato
riams pakvietimą paskirti dele
gatus nacionalei gatvių ir 
vieškelių saugumo konferenci
jai, kori įvyks Washingtone 
kovo 23-25 dienomis.

Laiške gubernatoriams k Cool
idge sako, kad per vienus tik 
praeitus metus gatvėse ir vieš
keliuose Amerikoj buvę apie 
24,000 piliečių užmušta ir apie 
500,000 sužeistą.

Pavogė $50,000 vertės 
graviūros paveiksiu

matoma tik teleskopu. Kometa 
esanti Ilydros žvaigždyne,- že
mai pietų danguje; matoma 

lapie 3 valandą ryto.

JOPL1N, Mo., sausio. 20.
Apskrities teismo teisėjas, 
Grant Emerson, atidavė šešio
likos metų nuotaką, Rožę Ba- 
kerienę, jos vyro globom o vy
rui patarė, kad jeigu žmonelė 
jo neklausysianti, duoti jai 
*,diržų”. Vyras buvo savo jau
nutę žmoną apskundęs, kad ji 
visai nežiūrinti nė kūdikio, nė 
namų, o tik dienas ir naktis 
zujanti su kitais kavalieriais. 
Teismas buvo nuteisęs ją ketu
riems mėnesiams pataisos ’ na
mų, bet paskui teisėjas nuo
sprendį pakeitė.

Garantija 
Greitumas
Pigumas

NEW YORKAS, sausio 20.
— Iš Schvvartzo galerijos, Ma- 
dison Avė., vagys pavogė 200 
graviūros paveikslų, vertės 
apie 50,000 dolerių. Aliejinių 
ir graviūros paveikslų galerijoj' 
buvo viso už 100,000 dolerių, 
bet vagys pasirinko tik tūos, 
kurie buvo kataloge pažymėti, Jdžiasi 4:50 vallandą.

c_____________ ______
Chicagai ir apielinkei oficiaJNė y , g70 jj 

lis oro biuras šiai dienai pra- , / ...
našauja: I turi Šalti

Nenusistojęs oras; truputį 
šalčiau; vidutinis* mainąsis vė
jas. <

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 31° F.

NEW YORKAS, sausio 20. 
— Del kietosios anglies kasyk
lų streiko, stoka anglių , vis 
skaudžiau ima pasireikšti. Bel- 
levue ligoninė, kurioj yra 1,- 
377 ligoniai, šiandie nebepajėgė

šiandie saulė teka 7:13, lei- niekur gauti anglių, ir ta įstai- 
lga liko be šilumos.

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis. \

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
mieštų lietuviams.

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

L. S. S. ŽINIOS
Oi ulinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kurtą savaitėje, Ketvirtadieniais
t 1 ■■ . .... .j

January 21, 1926 Eilinis No. 146
u- -•r-rm-T-iB.sn.iB—jg

budu 
šitaip 

tur
svar-

Ketvirtad., Sausis, 21, 1926

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrouke Avė.
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1730 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

St.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2185 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G, Maurica?, 4331
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

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

A. Rypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona VilienS ir A Vilis.

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

Musų Mitingai Ir 
Lavinimąsi

Sąjungiečiams reikėtų rūpin
tis, kad musų sueigose butų 
kaip galint daugiaus laiko pa
vedama lavinimuisi, šitam tiks
lui reikėtų panaudoti ir papras
tuosius musų kuopų mitingus.

Draugams suėjus į kuopos mi
tingą, dažniausia nėra kas daug 
veikti. Išklausyti valdybos ir 

u žs i mokėt
Išklausvtiv 

komisijų raportus, 
duokles ir padary 
tarimą 
daug laiko neima, 
noro visus tuos reikalus galima 
lengvai atlikti per vieną valan
dą laiko. Bet inusų mitingai tę
siasi po dvi valandas ir dau
giaus. Jeigu susirinkimas užim
tų viso tiktai vieną valandą,

apie tolimesnį darbą
Prie gero

Jeigu valdybos planai negeri, 
galima juos sukritikuot ir pa
reikalaut goresnių planų; jeigu 
valdyba nesugeba veikti ir pla
utini, galima ją pakeist. Kont
rolė iš kuopos rankų v tuo 
neišsprūsta, bet kuopa, 
tvarkydamasi, visuomet 
Prieš save aiškius dalykus
stymui ir nereikia jai gaudyti 
iš oro “naujus - sumanymus”, 
kurie niekieno nėra apdirbti ir 
dažiiai pasirodo visai, neprak
tiški. Kuopa, pagaliau, sutaupy
tų daug laiko,, nes jei nereikėti, 
gvildenti visokias smulkmenas 
— kokią svetainę srtmdyt, ęr 
imti įžangą į'prakalbas, ar ne, 
ir t. t. Ji gali brangų visiems 
nariams laiką susirinkime siu 
vartoti lavinimosi ir apšvietus 
darbui.

Kuopų valdyboms tad paves
kime organizacijos reikalus ves
ti (po narių kontrole), o na
riams duokime kuo daugiaus 
dvasinio peno. Tada mums sek
sis! —R-s.

stovint iš oro ir atiduodant visą 
valstybes galią ,j buržuazinių 
partijų rankas. Partija, daly
vaudama valdžioje, be to žada 
kovoti, kad butų pildomi naudi n 
gieji dai'ho žmonėms krašto 
konstitucijos punktai, kad bu
tų padaryta prekybos sutartis 
su Vokietija ir sovietu Rusija ir 
kad Lenkija laikytųsi sutarčių, 
padarytų Locarno konferencijo-

j ingą imperialistinę politiką. 
Tikėdama, kad visuomenes 

* opinija yra nusistačiusi prieš 
mandato prailginimą, partija 
reikalauja tuo klausimu lais
vo balsavimo parlamente. Ji 
padaliau kviečia Darbo Par
tiją pareikšti iš kaimo; kad ši 
nesijaus esant surišta tais 
žingsniais, kurtuos Baldvvino 
valdžia daro Irako mandato 
reikale.”

ti

lavinimas turi 
užimti pirmą 
nesirūpinsime, 

žymią dalį sa-

Lietuviu Socialisty Sąjun 
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rencijos Protokolas

giaus. Ji turi lavinti juos ir 
socialistiniam protavime ir, 
kiek galima, socializmo moks
le. »

i as dabarunius sųjungieėius, 
kurių dauguma jau yra patyrę 
organizacijos gyvenime žmones, 
šitas darbas turi Vaidinti ypa
tingai svarbią rolę. Tarpusavi
nis švietimas ir 
musų kuopose 
vietą. Jeigu tuo 
tai LSS. nustos
vo reikšmės pačių narių, akyse, 
jau nekalbant apie darbininkus, 
kurie jai nepriklauso. Kuo mes, 
iš tiesų, tuos darbininkus gali
me pritraukti? Ne gi hio, kad 
pakviesime juos ateiti ir padė
ti mums išklausyti musų val
dybų ir komisijų raportus ir 
nutarti, kada, kur ir kaij) su
rengti vakarą arba prakalbas! 
Nmes juos galime pritraukti

tai daugeliui draugų butų sta- liktai 80Ciaiisline idėja. O jei- 
eiai gaila keliones iš namų. gU |aį fciškia, kiekvienas
Kuopų nariai dabar dažniausia 
gyvena labai išsimėtę, ir (lan
geliui pasiekt mitingo vietą ima 
valandą laiko arba daugiaus. O 
kur dar grįžimas namo? Taigi 
valanda arba dvi valandas tran
kytis gal vakariais, kad viso ko
kią valandą pasėdėjus susirin- 

neprodukti ngas 
eikvojimas, 

gana šaltai| 
o 

bent, kadi 
‘bergždžia”,

ateinantis pas mus naujas drau
gas turi daugiausia ir girdėt 
ai’ie tą idėją, o ne apie lokius 
dalykus, kuriais užsiima ir 
kiekviena pašelpinė draugystė. 

Kad švietimo ir lavinimosi 
darbas sektųsi, jisai turi Lut ve
damas pagal kokį nors apgalvo
tą planą, t. y. turi būt parinkta 
(ilė klausimų studijavimui, tū
li bul surasta ir nurodyta na- 

jaiiy kurioj rjams prieinama medžiaga apie

kimo, išrodo 
laiko ir energijos 
Štai d.lko, nariai 
lanko mitingus, 
atvyksta, tai nori 
kelionė nepaliktų
ir sėdi mitinge ilgai, svarstyda
mi reikalingus ir nereikalingus 
klausimus arba tiesiog dėl 
menkniekių tęsdami, diskusijas.

Tai nėra praktiškas veikimo 
būdas. Musų laika) turėtų būt

tuos klausimus (knygos, straip
sniai ir t. t.), ir tuui būt ga
besnių ir daugintis išsilavinusių 
draugų sudarytas vadovavimas 
lame darbe. Kur atskira kuopa 
neturi jėgų viena tą darbą 
si kmingai vesti, tenai reikia 
dėtis į daiktą dviem arba ke
liems kuopoms, o kad ne, tai 
reikia gauti pagalbos iš centro.

Noriu pastebėti dar vieną da
lyką. Sakiau, kad kuopos turė
tų savo mitinguose stengtis at- 

reikalus, negai- 
Kad “bizniškoji” 
užimtų kuo ma
rei ketų daugjaus

likti “biznio”
širmu? laiko.
mitingo dalis
žiausia laiko,
darbo uždėti kuopų valdyboms.
Kuopų komitetai dabar pas

susidėt iš 
tikros knygos

vartojamas.
Organizacinį kuopos mitingą 

galima ir reikia pabaigti dau
giausia per ualan’dą laiko. To
lesnis gi susirinkimo laikas pri
valo būt sunaudotas tikslingai, 
o n& ieškojimui vis naujų ir 
naujų klausimų, kad kuo nors 
butų užpildyta tuštuma. Tą 
laiką reikėtų Pašvęsti lavinimo
si darbui. Jis gali 
skaitymo tam
arba tam tikrų straipsnių rim
tais darbininkų judėjimo ir so
cializmo klausimais, arba iš 
referatų ir diskusijų.

Aš neabejoju, kad valanda 
. laiko, praleista rimtam lavini
mosi darbe. Lūs smagesnė kiek
vienam kuopos nariui, negu il- 

* gi smulkių kuopos “biznio” 
klausimų svarstymui. Nariai 
tuomet gaus noro lankyti mi
tingus. Jie nesigailės nė savo 
žygių, nė “karterių” važinėji
mui į susirinkimus, kaip dau
gelis jų šiandie nesigaili laiko 
ir lėšų mokyklų, - prakalbų ir 
paskaitų lankymui. Musų kuo
pos tikrenybėje ir yra musų 
mokyklos, ir'musų rupesnis tu
ri but kaip galint geriaus jas 
pastatyti, kad jos galėtų paten
kinti ir senuosius Sąjungos na
rius, ir kiekvieną naujai įsto- 
jantį draugą.

Iki šiol L.S.S. kuopoj specia- 
Hzuodavosi beveik išimtinai, 
kaipo susirinkimų vedimo mo
kyklos. Per susirinkimus na
riai pas inrs išmoksta.tvarkoje 
užsilaikyti, duoti įnešimus, dis- 
kusuoti juos, svarstyti klausi
mus iš i i lės ir tt. Kas ilgesių 

, tas jati 
žino, kaip 

prižiūrėti tvarką. Į

parcigas 
narių su
laiką. Vi- 

jvyksta

tiktai susirinkimuose. Tarpe su
sirinkimų jie jaučiasi taip pat, 
kaip ų- kiekvienas paprastas na
rys, savo iniciatyva nieko ne
daro. Tuo gi tarpu valdyba tu
rėtų eiti tam tikras 

' ne tiktai visuotinam 
si ii ūkime, bet ir visą 
stintini susirinkimai
kartą per mėnesį (kai kada net 
ir vėliaus), gi organizacija’ tu
ri būt gyva visuomet. Tarp 
susirinkimų turi veikti valdy
ba. Dabar pas mus, jeigii nėra 
paskirtų specialių komisijų, 
tai per ištisą mėnesį, kuopos 
tarytum nėra: jos “člunkai” iš
siskirsto j visas puses, ir kuo
pos gyvybė kažin kur dingsta. 
Ji atgįja, tiktai kuortiet vėl tie 
“člunkai” susirenka į daiktą.

Vieną dieną per mėnesį hul 
gyvai organizacijai yra per ma
ža. »Ji turi krutėti nuolatos. To 
gi atsiekti galima, pavertus 
veikiančiu kimu kuopos valdy
bą. Valdyba turėtų laikyt huvo 
posėdžius — taip tankiai, kaip 
galima; svarstyt visus bėgan- 
bius klausimus, tvarkyt kuo
pos reikalus ir veikt kuopos 
vardtr. O visuotinam kuopos 
susirinkime jos pareiga turėtų 
būt duoti atskaitą iš savo darbo 
ir patiekti tolesnio darbo pla
nus. Atskaitų (raportą) susi-

> Konferencija įvyko sausio mė
nesio 10 d.4 1926 m. “Naujienų” 
name. Ją atidarė rajono orga
nizatorius drg. J. Vilis, kaip 
1:30 vai. po piet. Mandatų ko- 
misijon tapo paskirti draugai K. 
Baronąs, A. Jusas ir J. Lapai-, 
tis; tie patys draūgai ir spau
dos komisijom

Kuliai mandatų komisija per
žiūrinėjo mandatus, drg. P. 
Grigaitis buvo pakviestas pa
kalbėti. Drg. Grigaitis trum
pais žodžiais nupiešė debartinę 
socialistinio judėjimo padėtį ir 
paskui pažymėję keletą svarbes
nių uždavinių, stovinčių prieš 
musų organizaciją. Bendra jo 
kalbos mintis buvo ta, kad so
cialistai šiandie turi gerą prita
rimą musų visuomenėje, ką ro
do sėkmingi musų rengimai ir 
prakalbos. L. S. Sąjungą, nors 
nedidelė, bet daro 'žymią, įtaką 
į visuomenę, nes sąjungiečiai ak
tingai dalyvauja švietimo darbe 
ir kituose svarbesniuose visuo
menės judėjimuose.

Po kalbos sekė mandatų komi
sijos raportas. Komisija pra
nešė, kad konfęrencijoje daly
vauja 4 kuopos su 12 delegatų. 
Neatvyko konfei-encijon vienas 

delegatas iš 4 kp. 3 delegatai 
iš 81 kp. Taip pat neatsilanke 
atstovai iš L. S. S. Lygos. L. D. 
L. D. atstovas drg. K. Baronas.

Po komisijos raporto sekė 
tvarkos vedėjo rinkimas. Iš
rinkta drg. J. Vilis. Iš eilės 
pereitos konferencijos nutari
mų skaitymas. Jie '-patvirtinti 
vienu balsu.

VIII rajono .valdybos. Kiek
vienas valdybos narys trumpai 
paaiškino, kaip jo darbas buvo 
atliekamas ir koks dabar yra 
rajono stovis. Prie rajono pri
klauso 4 kuopos, ir rajono ižde 
yra $55.03. Valdybos raportai 
priimti vienu balsu.

Kuopų delegatų raportai. Nuo 
4 kp. raportavo drg. F. Skama- 
rakas, kuris nurodo, kad kuopa 
reguliariai laiko susirinkimus 
kas mėnesį; turi gerą knygyną 
ir ižde virš $30.00.

Drg. A. Jusas raportavo apie 
22 kp., kuri iš naujo susiorgani
zavo sausio 8 d. 1926 m. Dar ji 
neskaitlinga nariais, bet .yra pa
siryžusi energingai darbuotis.

81 kp. delegatas, drg. J. La
paitis^ pranešė, kad North Sidės 
draugai gyvuoja gerai ir veikia.1 
Kuopa surengė -20-mtetinių Są
jungos ir Lietuvos revoliucijos 
sukaktuvių paminėjimą, kuris 
pavyko labai gerai: publikos bu-, J 
vo daug ir kuopai liko pelno.1 
Kuopa gana skaitlinga nariais 
—virš 80 — ir Ižde yra keletas 
dešimčių dolerių.

137 kp. delegatas, drg. A. 
Grebelis, pranešė, kąd jų kuopa, 
nors ir nedidelė, bet laikosi ge
rai finansiškai (virš $70.00 iž
de), ir nariai gražiai sutaria 
tarp savęs.

Nuo Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos raportavo 
drg. K. Baęonas, pranešdamas, 
jogei narių L. D. L. D. rajone 
yra pusėtinai daug, jie užsimo
ka duokles, tik reikėtų daugiaus 
gabių veikėjų.

Visų delegatų raportai priim- 
vienu balsu.
Iš knygų peržiūrėjimo komi

sijos raportavo drg. J. šmotelis: 
rajono knygos yra tvarkoje; iž
de randasi $55.03 pinigų. Ra
portas vienu balsu priimtas.

Delegatas iš Cook County So- 
cialist Party pranešė, kad parti
ja dabar sparčiai auga nariais; 
darbininkų pritarimas socialis
tams didėja. Raportavo Taip 
pat rajono atstovas į soc, jau- 
nliomenės Lygą. 1926 metams 
vėl išrinkta atstovai j tą orga
nizaciją draugai J. lapaitis 
ir K. Mankus. Delegatais į Cook 
County išrinkta J. Šmotelis ir 
K. Mankus. Pagaliau, priim
tas pramogų komiteto raportas 
apie gruodžio 20 d. vakarą, ku
ris visais žvilgsniais pavyko la
bai gerai.

Naujais sumanymais nutarta: 
surengti prakalbas tose vietose, 
kur dar nėra L. S. S. kuopų, kai 
ir tonai suorganizavus Sąjungos 
arba L. D. L. Dr kuopas. Tuo 
rūpintis pavesta rajono valdy
bai. Nutarta paimti svetainę 
sekantiems metams vakaro su
rengimui; pavesta valdybai. 
Nutarta taip pat ir pavesta val
dybai suorganizuoti Liet, social
demokratines moksleivijos šel
pimo kuopą.

Rajono valdybos rinkimas. 
Nauja valdyba tapo išrinkta iš 
šių draugų: organizatoriaus K. 
Barono, nutarimų, sekretoriaus 
A. Juso, finansų“sekretoriaus K. 
Mankaus, iždininko A. Lekavi
čiaus, knygiaus A. Vilio ir na
rių F. Skamaro h’ D. Banienės.

Sekanti konferencija nutarta 
šaukti,. l^Uandžio mėnesyje. Bu
vo da ir šiaip diskusijų įvai
riais klausimais,, bet nutarimų' 
nedaryta. Konferencija užsi
darė 5:30 vai. popiet.

M. J. Mąuricas, sek r.

Valdžioje socialistai turi dvi 
vietas: Ziemienski — darbo mi- 
nisteris, ir Mųraczewskis — vi
daus reikalų ntinisteris. Koali
cinėje Lenkijos valdžioje daly
vauja buržuazinės partijos, iš
skiriant tautines mažumas, 
kraštutinių dešiniųjų partiją ir 
radikalę ūkininkų partiją (Wy- 
zwolenie — Paliuosavimas).

Suvažiavimo mažuma siūlė, 
kad partija pastatytų buržuazi
nėms partijoms ultimatumą: 
jeigu tam tikri socialistų reika
lavimai nebus valdžios įvykdyti 
per tam tikrą laiką, tai socialis
tai pasitrauks iš valdžios. Tas 
mažumos siūlymas tečiaus tapo 
atmestas. Partijos centras nu
rodė, kad jokių naujų ultimatu
mų nereikia, nes partija, stoda
ma į valdžią, jau ir taip yra pa- 
stačilisi griežtą sąlygą, būtent, 
kad valdžia per tris mėnesius 
pravestų valstybės išlaidų su
mažinimo planą, o jei ne, tai so
cialistai toliaus koalicijoje ne
bus.

(Kaip žinia, Darbo Partijos 
atstovai Anglijos parlamente 
demonstratyviai * apleido salę, 
kuomet Mossulo , klausimas bu
vo pastatytas balsavimui.)

Salti
Sustabdo į dieną

' Pora dožų Hill’s sustabdo šaltį — į 
24 valandas. •

Sustabdo ir galvos skaudėjimą, katė
ti, grlp4, pnlhiosnoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogų pa
sekmių.

šaltis, dalybas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą nlll’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Vilios aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASOM
Raudona Dėžė

IIININE
su paveikslu

4*

Tarptautiniam Fronte
1KŲ SOCIALISTŲ PARTI
JOS SUVAŽIAVIMAS.

Pirmose sausio dienose Var
šuvoje įvyko Lenkų Socialistų 
Partijos (P. P. S.) suvažiavi

mas, kuriame dalyvavo suvirs 
200 delegatų ir, pirmą kartą po 
didžiojo karo, visa eilė svečių iš 
kitų šalių socialistų partijų. 
Svarbiausias klausimas suvažia
vime buvo dalyvavimas valdžio
je. Partijos centro komitetas 
jau pirm to buvo nutaręs prisi
dėti prie koalicinės valdžios su
darymo; suvažiavimas po ilgų ii 
karštų debatų tą nutarimą pa
tvirtino.

Koalicijos šalininkai suvažia
vime daugiau tia dėjo svarbos 
tam, kad prie dabartinio finan
sinio ir ekonominio krašto kri- 
zio reikia Tupintis pagalba be
darbiams ir karinių išlaidų su- 
mažinimč. To Sunku atsiekti,

Paskutiniame srtyo posėdyje 
prieš Kalėdų šventes Anglijos 
Nepriklausomosios Darbo Par
tijos taryba priėmė sekančią 
rezoliuciją Mossulo klausimu:

“Nepriklausomosios Darbo 
Partijos valdyba žiuri su ru
pesniu ir pasipiktinimu į val
džios nutarimą priimti Irako 
srities mandato prailginimą 
dar 25 metams.

“Galingos kapitalistų gru
pės pastangos į&yti Mossulo 
aliejaus laukįSJSjnho 0at slap
tųjų karo meto sutarčių iki 
dabar stūmė įvairias Britani
jos valdžias linkui pavojingos 
ekspansijos politikos. Del ši
tos politikos tapo paniekinta 
Mossulo gyventojų arabų va
lia, kuri yra priešinga musų 
mandato liginimui, tapo su
kurtas naujas nepasitenkini
mo židinys, kuris gali pasida
ryti taip pat pragaištingas, 
kaip ir Egypte. Prie visų 
musų sunkenybių prisidėjo 
dar nauja našta, ir musų ka
ro išlaidos jau siekia kasmet 
4 milionų svarų; tuo budu 
mėginama išspręsti ginčą su 
Turkiją, kuris apkščiaus ar 
vėliaus gali atvesti prie karo.

“Ekonominio imperializmo 
politika didina pavojus, ku
riuos konservatorių valdžia 

.jau yra iššaukusi Azijoje. 
Valdžios politika suvienijo 
prieš mus kiniečių tautą, ji 
padarė musų priešu sovietų 
Rusiją ir ji dabar kelia prieš 
mus Turkiją.

“Nepriklausomoji Darbo 
Partija šaukia visą darbinin
kų judėjimą sutartinai ir 
griežtai kovoti prieš šitą 
brangiai kainuojančią ir pavo-

visose draugijose
elgtis ir kaip
Bet socialistinė organizacija tu-i rinkimas priima, planus patvir- 
ri duoti savo nariams dau-] tina —- ir atliktas kriukis.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Clarcinont Avė.

Kontraktoriua - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

ArJusu 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir via 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. ČAdum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilei*, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
įsidrėskimų, uŽgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabnlų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negulite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avc.'ue, New York.

ANGLIJOS SOCIALISTĄ! 
PRIEŠ MOSULO MAN

DATĄ.

Lai PAIN- 
expelleris 

, Praveja Skausmus f 
2lkn‘.*te ?reitai taiP- kad 
stebėtinas linimentas persisunktu 
per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expellcris palengvina kraujo 
sukepimjj ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER CO. 
Bcrry &• South 5th Sta. 

Brooklyn, N. Y.

♦ £> * |g>l ♦

Muzikalis Perstatymas 
Detroite!!

“Ateities” Choras Dešimts 
Metų Sukaktuvėms

S'I'ATO SCENOJE

Operetę “Sylvia” 
Nedėlioj, Sausio-January 

24 dienų, 1926
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 

25-tO8 gatvės ir Dix Avė.

Lošimus prasidės 5 vai. vakare. 
Šakiai prasidės 8:30 v. prie Finzei 
orchestros.
Gerbiamieji

Pranešam
sio-Jan. bus istoriška diepa Detroito 
lietuvių scenoje, nes tą dieną bus 
perstatyta viena iš geriausių ir gra
žiausių kurinių: operėtė “Sylvija”. 
Perstatyme dalyvaus geriausios dai
lės spėkos: “Sylviios” rolėje S. 
Lukošiūtė. Kitose rolėse J. Palionis, 
S. Rimkus, V. Gabužienė, P. Var
nas ir kiti. Taipgi dalyvdus šien
pjovių grėbėjų ir viso “Sylvijos” 
veikalo chorai. Operėtė “Sylvija” 
bus perstatyta kaip kad miesto ope
rose su visa orkestracija, kurią at
liks lošime geriausia Finzei or
chestra. Todėl 
kitę progos, 
sausio 24 d. 
Ten matysite 
“Sylviją”.

Lietuviai I 
visiems, kad 24 d. sau-

geriausia Finzei 
nei vienąs nepraleis- 
Visi bukite nedėlioj, 
Lietuvių Svetainėje, 
gražiausią ftperetę

Įžanga 75c. .Ant šokių vyrams 50c 
moterims 35c. Kviečia

“ATEITIES” CHORAS.

PENKIOLIKOS' METU; MjRAKTUVUJ

Rengia
Jauny Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kiiubas

Subatoj, Sausio 23 d.^ 1926
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ,

* 3133 Sfc». St.

Pradžia 7:30 vai. vak. * Įžanga 50c. ypatai.

Kiiubas kviečia visus atsilankyti ant musų baliaus, svetainė bus 
papuošta vėliavomis ir bus gera muzika, bus duodama kliubo nariams 
garbes ženklai, kurie neėmė pašalpos per 12 metų ir kurie norėtų 
pristoti į musų kliubą bus priimti veltuj ta vakarą, nesenesni kaip 35 
metų. širdingai kviečia KOMITOTAS,

DIDELIS METINIS

Rengia
Draugystė Meilės Lietuvių Amerikoj 

Sukatoj, Sausio.23, 1926 
APVEIZDOS DIEVO PARAPIJOS S V ET., 

18th St. ir Union Avė. *
• Pradžia 7:30 vąlandą vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, bus geri muzikantai, tu
rėsim gardžių gėrimų, saldžių saldainių ir naujiems nariams tą va
karą dykai įstojimas. Taigi seni, jauni, visi į balių, nes bus proga 
linksmai ir naudingai praleisti vakarą. Įžanga pigi *— 35c. 
' KOMITETAS.

Iškilmingas Metinis Baliusi*

Re n gia

BRIOGEPORTO LIETUVIU POLITIKOS IR PAŠALPOS KIIUBAS
Nedelioje, Sausio 24tą dieną 1926 metuose. 

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3135 South Halsted Street

Pradžia, 6:30 valandą vakare. Įžanga 75c. ypatai su drabužiu pasidėjimu

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą publiką skaitlingai atsilankyti ant Šio Puikaus Baliaus, nes bus įvairių pasilinksminimų, lietuviškų šokių 
L ir žaislų prie puikios muzikos; taipgi bus proga norintiems įstoti į minėtą Kliudą, bu priimami nariai už dyką ant šio baliaus. lodei ne 

praleiskite progos, kad vėliaus nepriseitų gailėtis. Orkestrą P. BARTKALS.
KOMITETAS.

uatMMaAi
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Šitie išpardavimai yra dėl ketverge, pe tnyčios ir subatos, sausio 21,22 ir 23
Detroit, Mich.
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Sutaupykite 331/3 iki 50%
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V1KS/Z Nrs- michnievicz-vioikiene, ;ZT. ‘ 'u±’ (.J 1 AKUšERKA
pas,,— 1 
artistai.
jauniems, taip ir seniems, todėl 
mes ir kviečiame visus atsilan
kyti, pergyventi smagius šiena
pjūtes laikus, pasiklausyti šien- 
piuvių dainų. • Rengėjai.

3138
M. Woitkiewic2* 

BANĮ S

Dabar yra labai patogus laikas nusipirkti apatinius skalbjnius dėl visos šeimy
nos. čia*randasi šimt&i ųnim siutų ir po vieną šmotą šiame išpardavime — ir vi
si yra geriausios rųšies. Šias'vertės yra labai nepaprastos ir jeigu praleisite jas, 
tai turite nuostolį jei nepasinaudojot proga. ’

M
M
M

MOTERŲ UNION SIUTAI 
Baltinamo vatinio materiolo, če- 
kioli. Žemais kalnieriais, be ran
kovių, mieros 36 iki 38 tiktai,

^Uųyra ,50c

VYRU UNION SIUTAI
Vidutinio storumo, vatinio mate- 
riolo, čekioti, ėeru spalvos, mie
los 36 iki 46, 
siutui OUU

KŪDIKI V VYSTYKLAI
Šilkiniai ir vilnoniai, viena arba 
dviem eilėm ■ guzikų, šilti, žiemi*- 
nio stot ūmo, mieros 2 iki CEsa 
6, kiekvienas Vww

Sausio 24 d. bus svarbi diena 
detroitiečiams ir apielinkių lie
tuviams. Tą dieną Lietuvių 
svetainėj, prie 2f> ir Dix Avė. 
gatvių, bus statoma graži ope
retė “Slyvija”. Tos operetės 
pastatyme dalyvaus geriausios 
spėkos: S. Lukošiūtė, kuri ir 
pernai gražiai pasirodė “Sylvi- 
joj”, bet dabar pasirodys, dąr 
geriau prie vieno geriausiu Det
roite orkestrų, S. Rimkus, V. 
Gabužienė, J. Palionis, P. Var-

ANT JUSI) LOTO
Pastatysimo 5 kambarių murinj 

. bungalovv už
$4950

.$500 jmokėti kitus po .$50 j mėnesj
*2 flatų namas apšildomas garu

$10,000
$1000 įmokė,ti, kitus' kaip rendą.

Viską padarysime naujausios 
mados / '

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd. 
Tel.s Palisade 2977

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111*12 

lel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13il

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergų. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. t 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose t®i smuoee. — AB- 
straktai. — InKaliojimai. — Paa- 
kola [inigų 1 ir 2 morgičiama.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

✓

A

JOHN B. BOHDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 
Telephone Rooserelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

9

J. P. WAITCHES
ADVUKATAS

Roselando Ofisas: 
Tėl. Pullman 6377

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530
Tel. Central 6390

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

A. E. STASŲLANI
advob/atas

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. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 a t

3101 So. Halsted St 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos ' kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Fennsyl-i 
vanijos ligon- 
bučluose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Ųž dyką pa 
turimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rim* ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. CHARLES SEGAL.
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 Inbm 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. .1. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kentvood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 tai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Į A

Ofiso Teiephonas — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — I.afayette 5793 

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 9 12 ryto, 7 ft vakare.
Nedėlioj 10 12 ryto. Pirmadieniais

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisus — 313.3 So. Halsted St.

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

AKUŠERKA
Po sekini n gui pa
tariau ja mote
rims prie gimdy
mo, • i*at irimai 
dykai i moterims 
r merginoms.

^DR. HERZMAN-^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th S t., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. V.

Telefonais!

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’d. Ashland Avė.

ną, 2 iki 3 po pietų, 1 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dięną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

1707 W. 47th SIIL
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, na®
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nes

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Kezideiicijos tel. Drexel 9191

Dr. A Ą. Roth
Rusas Gydytojas ir Chinnpaa t 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St^‘ Odeaga 
arti 31 st Street

Valandos, 1—3 po piet,.7—8 vak. Na- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dtau

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
. Abstraktai^ morgičiai.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2-^1 dieną. 6:30— 

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-fl 
Vakarais

3241 S, Halsted St. Tel. Yarda 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.
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VAIKŲ VESTĖS ARBA 
KELNAITĖS

The Larkin Krautuvė — Pirmas Lubos
> . A

VAIKŲ “MUNSINGVVEAR’ 
VILNONĖS VESTĖS ARBA 

KELNAITĖS
Visokių stylių, nevienuodų QEn 
mierų, tik po wUw

VAIKŲ SU FLEECE PAMUŠA
LU UNION SIUTAI

Stori, žieminiai, random spalvų, 
nuo 2 iki 16 metų, • 89c

K0DIKIŲ VYSTYKLAI
Minkšti, fleece pamušalu, su gū
žiiš fronto arba dviem eilėm 
guzikų, mieros
2 ity 6, po vwG

Žieminio storumo, fleece pamuŽa- 
liu visokių mierų, r*
šmotui 0^4#

V A1K Ų “M U NSJ NG W E A R” 
UNION SIUTAI

Žieminio storumo. Random kalnie
čiais, ndo 2 iki 18 me- <T 4 CQ 
tų amžiaus, po

VYRŲ MAIŠYTI VILNONIAI 
UNION SIUTAI

Žieminio sunkumo, garantuoti 50% 
vilnų, natūraliai rudi, buff ir bal- • 
ti — mieros 36 iki $2.95

MERGINŲ “MUNSINGWEAR” 
UNION SIUTAI

Visi vilnoniai arba šilkiniai mai-i 
šyti su vilnų. Dutch apykaklėmis, 
iki alkūnių rankovės, augštais kal
nieriais, ilgomis rankovėmis, iki 
kelių ilgumo, nuo 2 iki 16 metu

$2.59

M(ĮTEKU “MUNS1NGWEAR” 
UNION SIUTAI 

Baltinamo vatinio materiolo, če
kioti, Uutch apykaklėmis iki alkū
nių rankovės, žemais kalnieriais; 
be rankovių iki kelių ilgumo, mie
ros 36, *3K ir 40, 30

VAIKŲ VILNONIAI MAIŠYTI 
UNION SIUTAI 

Natūraliai pilkų arba random 
spalvų, vidutiniai arba stori, ge
ras pasirinkimas mierų už tas pi- 
Kias kaina.,, $ f .59

MERGAIČIŲ UNION SIUTAL
Minkšti, fleece pamušalu, augš- 
tais kalnieriais, ilgomis rankovė
mis, Dutch apykaklėmis, iki<alku- 
nių rankovės, iki kelių ilgumo,jiuo 
2 iki 16 metų, r“
po - — — '

MOTERŲ VESTĖS ARBA / 
KELNAITĖS

Žieminio storumo,", baltinamos va
tinės, ėekiotos, Dutch apykaklės, 
iki alkūnių rankovės, žemomis 
apykaklėmis, be Rankovių vestės, 
iki keliu kelnaitės, mieros 36 

iki ' 55cšmotui

VAIKŲ VILNONĖS VESTĖS 
ARBA KELNAITĖS 

?' e y •
Natūraliai pilkos arba baltos, vi
sokių mierų, visokios QC|p
maišytos, šmotui VVV

VAIKŲ UNION SIUTĄI

Vatiniai, išmąpginti, vidutinio sun
kumo, eeru kalnieriais, nuo 2 iki 
16 metų amžiaus, CQn
šmotui DOU

VAIKŲ “LA TOSCA 
WAJST SIUTAI 

Random spalvų, gerai pasiūti, 
prisegamais garteriais, nuo 2 
13 metų, 
po

su
iki

89c
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Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington šF Clark

Namu Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones 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. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A JI. BLUMENTHAL

Optometrlat
Tel. Boulevard 6487 
4649 & Ashland Av< 

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

VYRŲ “COLLINS” VILNONIAI 
MARŠKINIAI ARBA 

KELNAITĖS
Natūralių ‘ pilku arba rudu snal-
vų, mieros 34 iki 50, CO 
šmotui

VYRŲ -VILNONIAI 
UNION SIUTAI 

“Wright’s arba “Dependou mate- 
riolo, natūralių pilkų spalvų, buff 
arba balti, maišyti) 
mierų^po

TheLarkin Store
(Where Money Buys More)

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š{ kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamoirds taisyklėmis: t

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą kas dieną ir ne daugiau per mSnes|, kaip kad būna Naujieną laidą.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datą nepri
imami, Priduodant kuponus apmainymui, turi būt 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 21, 1926

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blie 
island. Ofisę valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfa* 6358*

pxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis J
DENTISTAS * J

4454 So. Westenf Avė. J
Valandos: 3

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. H
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKO!, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46*1 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

2 ' - — —•

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVYS DENTISTAS 
» 4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z.< ZALATORIS
GYDYTOJAS' Ui CIIIRURftAŠ

1821 So. Halsted St 
Chicago, III.

Phone Canal 1713-0241
i Res. Midway 5512

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.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Aveaue 

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskds. kas reikalinga prie pa* 
grubų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Lehkit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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NAUJIENOS
Fbe 1 ithuaman Daily Npwa 

!iūli«he<j Daily Eiccpt Šuoday

Edttdr P. GKIfiAJTia

. $8.00
... 4.00
.... 2J0
_ 1.50
— .75

1739 Sostb Habtcd Street 
Chicago, III.

Telephoae RooeeveU 8500

Subscription Ratas i 
.<8.00 per year in Canada. 
37.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Enteretl as Second Clasa Matter 

tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
»f 7hicago, Ilk, uoder the act of 
idu.<cb 2nd 1879.

Ufeimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............  Z.........
Pusei metų .............................
Trims minasiami ......-.........
Dviem roiaetiams_______
Vienam mineaiui ...............-

Chicagoje per n^iiotojuai
Viena kop^a __ ______________  8c
Savaitei ..........      18c
Minėsiu! _ _______ ______ j____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: 

Metams .............
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisioniuose: 
(Atpiginta)

18.00
. 4.00

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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AMŽINI VALDŽIŲ KRIZIAI EUROPOJE

NEPASTOVIOS PUSIAUSVIROS” PADĖTIS
*

ĮVAIRIOS KLASĖS IR JŲ SUSIGRUPAVIMAI 
Ii L* L«. i* • 

NEPASTOVUMAS GAL DAR ILGAI TĘSIS

DARBININKŲ PARTIJŲ UŽDAVINYS

Jau kelis kartus pieš esame nurodę į tą “nepastovios 
pusiausviros” padėtį, kurion yra patekusi pokarinė Eu
ropa. Ši padėtis yra taip charakteringas ir įdomus daly
kas, kad ji kreipia į save dėmesį kiekvieno imogaus, ku
ris stengiasi suprasti dabartinę pasaulio politiką.

Štai, imkite dabartinius chroniškus valdžios krizius, 
kuriais serga kone pusė Europoj valstybių. Vokietija gy
vavo be parlamento patvirtintos valdžios ištisas šešias 
savaites. Franci joje griūva vienas ministerių kabinetas 
po kito. Belgijoje, Čecho-Slovakijoje ir Lenkijoje sulip
dyta keisčiausios koalicijos, kad tik butų galima kaip 
nors suorganizuot valdžią. Latvija dar, rodos, neturi val
džios nuo pat paskutini^ rinkimų. Jugo-SlaVijoje ir Bul
garijoje valdžios nesenai pasikeitė. Ir taip toliau.

Kas yra viso to priežastis? “Nepastovi pusiatisvira”, 
apie kurią minėjome aukščiaus.

Pusiausvira (lygsvara), kaip žinote, reiškia tokią 
padėtį, kur dvi priešingos jėgos yra lygios (arba daug
maž lygios), taip kad viena nepersveria-antros. Taip es
ti, kuomet į abu svarstyklių indėliu įmeti vienodo sunku
mo gelžgalį. Taip esti ir politikoje, kuomet dvi vienodo 
stiprumo visuomenės klasės arba klasių grupės stoja vie
na prieš antrą.

Daugelyje Europos valstybių dabar visuomenės kla
sės kaip tik ir yra taip “susirikiavusios” viena prieš ki
tą, kad tarp jų susidarė pusiausvira. Tarp tų klasių stip
riausios yra: darbininkai, kapitalistai, ūkininkai, stam
bieji žemės savininkai (dvarininkai^ ir smulkieji biznie
riai bei profesionaląi-inteligentai. Iš šitų klasių papras
tai dvi arba trys stovi vienoje “fronto” pusėje, o likusios 
— antroje. Tr grumiasi. * j

Vokietijoje ir Francijoje — taip pat Čecho-Siovaki- 
joje ir Belgijoje — darbininkai ir smulkioji buržuazija 
laikosi kartu prieš stambųjį kapitalą ir dvarininkus, ku
riuos remia ir dauguma ūkininkų. Kitose šalyse'— kaip, 
pav. Balkanuose ir Latvijoje — smulkioji buržuazija 
linksta labiaus reakcijos pusėn, o darbininkai daro su
tartis su radikaliais ūkininkais.

Šitą gi painų klasių susigrupavimą daro dar paines
niu ta aplinkybė, kad beveik niekur nestoja vienon arba 
kiton pusėn ištisos klasės, bet dažniausia atskiros dalyš 
tos pačios klasės kovoja prieš viena kitą. Darbininkai ski
riasi į socialistus ir komunistus (dalis net dedasi prie fa
šistų) ; ūkininkai vieni remia dešines, kiti kairias parti
jas, ir taip pat elgiasi įvairios smulkiųjų miesto savinin
kų grupės. '' ,

Šitas pačių klasių susiskaldymas į priešingas frak
cijas veda prie nepastovumo visuomenės jėgų santykiuo
se. ' z

To delei pusiausvira darosi nepastovi.
Vokietijoje, sakysime, Ruhro srities okupacijos me- 

daugelis darbininkų buvo nuslydę į kraštutiniasiastu
partijas — į nacionalistų ir komunistų partijas. Stambu
sis kapitalas su dvarininkais tuomęt nuspaudė svarstyk
les į savo pusę. Nacionalistai atsidūrė prie valstybės vai
ro; socialdemųkrato Eberto vieton (respublikos prezi- 
dęnto) pateko gen. Hindenburgas. Bet paskui tos darbi
ninkų klasės dalys ėmė įlysti at^al — ton pusėn;'kur sto
vi proletariato ir demokratijos jėgos, ir politika pradė
jo keistis: nacionalistai išlėkė iš valdžios, Vokietija pa
sirašė Locarno sutartį, ir net pats atžagareivių dievaitis 
Hindenburgas nusigręžė nuo monarchistų.

šitokioje keblioje padėtyje Europai teks gal dar gy
venti ilgus metus’. Per tą l^iką tenai galės įvykti visokių 
keistų dalykų. .

Viena to nepastovumo sėkmė yra ta, kad iš jo kyla 
prie tam tikrų aplinkybių diktatoriškos, despotiškos val
džios. Kai amžinos partijų tąsynės suparaliziuoja valsty-

bes mašineriją ir žmonės nebežino, kaip iš tos padėties 
išeiti, tai pas daugelį atsikanda mintis, kad tvarkai pa
daryti reikią “geležinės rankos” diktatoriaus, stovinčio 
aukščiaus partijų!

Taigi demokratijos gynimas per tokį nepastovumo, 
laiką darosi nuolatiniu ir , kone svarbiausiu darbininkų 
partijų uždaviniu. Jeigu jos to uždavinio neatliktų, tai 
dar ne viena šališ galėtų susilaūkti Italijos likimo.

KUR SANDARIEČIAI DEDA 
AUKAS?

• k
“Keleivyje” vienas Nepartinis 

rašo iš Lawrence, Mass., kad 
tautininkai sandariečiai iki šiol 
dar nėra pranešę, ką jie padarė 
su aukoms, kurios buvo surink- 

Į tos keletas menesių atgal toje 
kpliopijoje.

Aukos buvo gautos bendrose 
socialistų ir sandariečiy prakal
bose ir padalintos tarp tų dvie
jų organizacijų pusiau. Sociali
stai savo Jalį jau senai yra pa
siuntę Lietuvon, ir pakvitavi
mai yra gauti iš Lietuvos. Bet 
sandariečiams tekusioji dalis 
aukų nuėjo į kėkį tai neva “po
litinį iždą” So. Bostone, ir to
linus, nežinia, kas su jomis pasi
darė. Lawrence’o žmonės, ku
rie dėjo atikas, norėtų žinot apie 
jas. z

Nepartinis rašo:
t

“Kaip teko skaityti laikraš
čiuose, socialistai ir sandarie
čiai pasidalino aukomis pu
siau ir abiem pusėm, rodos, 
išpuolė po $80.00 ar dauginių. 
Socialistai išpildė savo priža
dą ir tuoj pasiuntė savo’flaiį 
(apie $80.00) Lietuvon social
demokratams, ir jų pakvita
vimas tilpo net du sykiu ‘Ke
leivyje’, kur K. Bielinis ii* Pa
plauskas paliudija, kad Law- 
rcnce’o lietuvių aukas gavof ir 
taria širdingą ačiū.

Bet apie sandariečių /dalį 
aukų nieko negirdėt. Budos, 
buvo skelbta, kad jie pasiuntė 
į Bostoną kokiam ten ‘politi
niam1 fondui’, iš kurio živinasi 
ir Bostono ‘Sandara’. Taigi 
gal ir Lawrence’o aukos, vie
toj sušelpti Lietuvoje tuos 
žmones, kurie kovoja su kleri
kalizmu, pąteko ‘Sandaros’ 
išlaikymo fondan, ir gal tie 
$80.00 buvo sunaudoti ‘San
daros’ ‘džiabitorių’ (džianito- 
rjų? “N.” Red.) algoms, nes 
iš Lietuvos jokių pakvitavimų 
Lavvrence’o • aukautojai dar 
nematė. Taigi išrodo, kad 
sandariečiai Lavvrencė’o lietu- 
vius apgavo, nes sakė, kad 
‘aukos bus tuoj pasiųstos Lie
tuvon’, o jos atsidūrė Bosto
no ‘Sandaroje’ . Taip negra
žu elgtis. Imkite pavyzdį nuo 
socialistų ir parodykite pak
vitavimą iš Lietuvos

aukas ne tam tikslui, kuriam 
jos yra skiriamos.

Tikimės tbdel, kad į to law- 
rence’iečio reikalavimą “Sanda
ra0 duos aiškų atsakymą.

Mes, iš Savo pusės, galime pa
stebėt, kad mes turime nusi
skundimų iš pačių Lietuvos liau
dininkų dėl Amerikos sandarie- 
čių nesirūpinimo atsiskaityti iš 
aukų, surenkamų Lietuvos po
litikos reikalams. Mes buvome 
net prašyti < paskelbti tatai 
“Naujienose”, bet dėl šventas 
ramybės nenorėjome to dalyko 
viešai kelti. Dabar tečiaus, ka
da jau ir patys aukautojai ima 
nerimauti, tai mes laikome rei
kalinga paskatinti sandariečius, 
kad jie,pasiaiškintų.

NUMIRĖ ŽYMI ITALIJOS 
SOCIALISTE. »

Fili;
ta-

vitavimą is Lietuyos, — pa
rodykit,' kad aukautojų no
rai buvo išpildyti. Nes Law- 
rence’o aukautojai aukavo ne 
‘politiniam iždui’, ne ‘Sanda
rai’, ir ne jos redaktorių al
goms, bet Lietuvos kovoto
jams už laisvę.” v \
Jeigu, kaip šako Nepartinis, 

Lawrence’o sandariečiai pasiun
tė savo dalį aukų į So. Bostoną 
tuo tikslu/ kad iš tenai jos bu
tų pasiųstos Lietuvon,^ tai jie, 
žinoma, nėra kalti. Kaltinti ga
lima tiktai tuos saiidariečių fon
do viršininkus arba kitus jų 
žmones, kurie tas aukas gavo,— 
jeigu jie jas sulaikė arba suvar
tojo “Sandarai”.

Ir juos tečiaus mes nenorėtu
me tuoj aus ketinti, nepaaiškė- 
jus, kaip su toms aukoms daly- 

' kas iš tiesų stovi, (irai būt, kad 
jos yla išsiųstos Lietuvėli, tik 
pakvitavimas dar nėra .gautas. 
.Tokiam atsitikime apsileidimas 
butų Lietuvos liaudininkų pu
sėje.

Bet “Kelevib” koresponden
tas > visai teisingai reikalauja, 
kad butų tame klausime aišku
mas. Sandaros viršininkai turi 
būt patys suinteresuoti tuo, kad 
visuomenėje nekiltų nuožiūros, 
jogei tautininkų organizacija 
suvartoja surinktas iš žmonh)

Prieš pat Naujus Metus nu
mirė Romoje sena Italijos socia
liste, Anna Kulišoff, garsiojo 
socialistų vado, Filippo Turati, 
žmona.

Kaip jos slaviška pavardė ro
do, ji buvo gimusi Rusijoje. Ki
lusi iš ukrainiečių, ji dar jauna 
ppadėjo dalyvauti revoliucinia
me inteligentijos judėjime. 
Valdžios persekiojimai tečiaus 
privertė ją išvažiuoti į užsienį
— į Franciją, Šveicariją, paskui 
į Italiją. Apsigyvenusi Flo
rencijoje, ji tuojaus pateko į po
licijos rankas ir buvo teisiama 
dėl priklausymo socialistiniam 
Internacionalui; bet prisaikintų- 
jų teisėj^ nuosprendis ją paliuo- 
savo. 1898 m. ji vėl buvo su
imta, Milane, ir apkaltinta dėl 
“klasių neapykantos skleidimo”. 
Ši kartą kuro teismas ją nuteisė 
dvejiems metams kalėjimo. ,

Ana Kulišoff susipažino su 
jaunu, atsidavusiu darbininkų 
judėjimui inteligentu 
ppo. Turati, ir
po jo gyvenimo drauge. Per ke
letą dešimčių metu ji kartu su 
juo redagavo žurnalą “Critica 
Sociale”. Šįaip žymesnių vietų 
partijoje ji neužimdavo. Rekla
muotis ir rodytis publikai ji ne
mėgdavo. Visi jos straipsniaį 
minėtame žurnale būdavo arba 
be parašo arba pažymėti kokiu 
nors pseudonimu. Bet ačiū sa
vo nepaprastiems proto gabu
mams, ji turėjo labai didelę įta- 
kiį socialistų judėjimo. Ji buvo 
nuosaikiojo, vadinamo “refor- 
mistinio” socializmo šalininke, 
ir be jos patarimo tos srovės va
dai nedarydavo nė vieno svar
besnio žiųrksnio.

Dr-ge Kulišoff laikėsi tos 
nuomonės, kad Italijos darbimn-^ 
kų masės turi būt visų-pirma 
apšviestos ir suorganizuotos iį’ 
privalo išniokt vesti kovą už sa
vo kasdienio būvio pagerinimą
— tiktai tuomet jos sugebės 
stoti visuomenės priešaky n. Ji 
todėl buvo piiešinga radikalėms 
frazėms ir anarch lituojančių, 
agitatorių šukavimams - apie 
“tuojautinę revoliuciją”. Ji ša
ke, kad fokia agitacija yra pa
vojinga, nes gali .iššaukti reak
ciją. šiandie, kai fašizmas yra 
uždėjęs savo žiaurų jungą Itali
jos darbo žmonėms, visi rimtes
nieji žmonės pripažįsta, kad ha- 
bašninkės įspėjimai byvo tei-
singi. ■»

Nors Italijos socialistai dabar 
yra suskilę į keletą priešingų 
frakcijų, bet, laidojant dr-gę 
Kulišoff, jps lavoną lydėjo į ka
pus tūkstančiai socialistų veikė
jų ir darbininkų, priklausančių 
įvairioms frakcijoms. Karstą 
nešė žilgalvis Turati ir keletas 
kitu žymiausių socialistų vadų. 
Kapinėse tečiaus įvyko incidei- 
tas, kuris dąr kartą pabrėžė vi
są dabartinių. Italijos valdovų 
gyvuliškumą. Fašistinių chuli
ganų gauja, būtent, užpuolė sto
vinčią prie duobės mimą, laz-

nxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxY

• v1S

KONFISKAVO “LIETUVOS
ŽINIŲ” KALĖDINI 
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©ir Basd Thomson, buvusia 
Seotiand Yard’o direktorius, 
sausio 5 d. tapo nubaustas Lon
done užsimokėti 5 sVarus ster-. 
lingu už nederamą elgimosi su

doms ir kumščioms prasimušė 
per ją ir nudraskė kaspiifus nuo 
nabašninkės karsto ir vainikų!

Ir Italijos socialistai šiandie 
neturi net laikraščio, kuriame 
galėtų.išreikšti savo pasipiktini
mą tuo gyvulišku smurtu, nes 
jų organas “Giustizia” yra val
džios pasmaugtas... Tiktai, ko
munistų laikraštis “Unitą” eina 
fašistų netrukdomas.
y-r —-—------------ -

i^as Dedasi
■ i

KAUNAS. — Išėjusis 
spaudos 23 gruodžio 6 puslapių 
“Lietuvos žinių” kalėdinis nu
meris valdžios' buvo konfiskuo
tas. Pažymėtina, kad dienraš
čio konfiskavimas įvykinta jau 
po to, kai laikraštis po Kauno 
knygynus, kioskas ir laikraščių 
pardavinėtojų jau buvo išnešio
tas ir. dalis jau buvo išparduo
ta. “Lietuvos žinios/ atimta iš 
visų jas parduodančių asmehu. 
raT gynų bei kioskų:

lotame . k lediniam 
“Lietuvos žinių” 290 pumery 
buvo įdėta du reikšmingi strai
psniai, būtent: “Statybos, ir 
naujų kelių ieškojimo pasek
mės” ir “Dar apie 15 pūdų si
dabro kontrabandą”. Pirmame

vaizdžiai nušviesta dabartines 
kuniginės valdžios pragaištingą 
vidaus politiką, kui aiškiausiai 
įrodoma, dabartinio finansinio 
krizio priežastis ir bereikalin
gai išmėtyti šimtai tūkstančių 
ir milijonai litų, bereikalingai 
dideliausių muro nąpiŲ staty
bai ir tam panašiems dalykams. 
Antrame straipsnyje labai vy
kusiai sukritikuotas finansų 
ministeris p. Karvelis. dėl jo 
beprasmingo atsakymo į seimo 
nario pil. Plečkaičio paklausi
mą dėl keistos 15 pūdų sidab
ro monetų kontrabandos, kurią 
sulaikė geležinkelio ‘Lietuvos 
konduktoriai Eitkūnų stoty, 
šiame straipsnelyje po rimtos 
kritikos, dėl tariamosios sidab
ro kontrabandos pridėta sėjan
tis papildomas paklausimas:

1. Kodėl palydovas 'vdngė 
Muitinės, nepatiekė savo paly- 
džiamojo rašto, jei tokį turėjo, 
^formalumams atlikti ir trauki
niui pareinant sieną nebuvo 
prie savo dėžių?

2. Kodėl Virbalio muitinė to
kio stambaus bagažo gabena
mo kontrabąndiškai, nepastebė
jo ir kaip dažnai „tokie nepa- 
Stebėjimaį pasikartoja?

3. Ar bus traukiami, atsako
mybėn minėtieji ( sąmoningai 
ar nesąmoningai j^atlikę inuiM- 
n&s fdfmalųmų, antrasis ven
gęs. tų formalumų?'

Tokio tprinio straipsniai ir 
prie to dar įdėtos tame ‘*L. ži
nių” 290 numery *karifcaturos, 
šių dienų Lietuvos diktatoriš
kiems valdovams svilino ąkič ir 
jie bijodami, kad tas negeisti
nas jiems leidinys nepasiektų 
plačiųjų liaudies sluogshių ir 
užsienio, savo įprastuoju budu 
jį anuliavo. Tokia tai nepri
klausomoj demokratinėj Lietu
voj yra spaudos laisvė.

— Vargo vaikas.'

H

Apie Įvairius Dalykus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

^leksikos prezidentas 
lies. — Krokodilįai 

ir šunės.
Apie dabartinį Meksikos pre

zidentą Plutarco Eliah Calles 
rašoma ncibučiausi dalykai, 
sklėidžiama begėdiškiausi meL 
lai. Ir kas įdomiausia, kad ar
šiausiai Calles’ų šmeižia viso
kie dorovės skelbėjai. Jųš var
tote Amerikos ir Augti jos žur
nalus, skaitote straipsnius apie 

eksiką ir, savo nusistebėji
mui, sužinote, kad Calles bėgiu 
vienų melų padarė neįmonomai 
daug gero Meksikos respubli
kai: sumažino valstybės išlai
das, perorganizavo armiją, įs
teigė daug naujų mokyklų, 
etc. Nė viename Įimtame žur
nale jus nesurasite h* ką, sa
kysime, skelbia marijonu or
ganas apie bedievišką Meksi
kos .valdžią ir “bolševikų” Ca- 
Ilęs.\ Ir tąi nežiūrint to, ’ kad 
didelė dauguma tų žurnalų ir 
žurnalistų loli-gražu neprita
ria Callesk) idėjoms ii" jo poli
tinei filosofijai. Toki dalykų pa
dėtis novoms nenoroms. vprčia 
pagalvoti' apie dorovės- skelbė-

kapitalo nuopelnus išvystyme 
industrijos ir suprantame, kad 
be kapitalo progresas nėra ga

dintas. Mes laikomės tos nuo
monės, kad už \ tos rųšies pa- 
darnavhną kapitalas turi gauti 
atatinkamų atlyginimą.

“Bet ^svarbiausi Meksikos 
problema šiandie yra sekama: 
musų miestų ir kaimų darbi
ninkai iki šiol neturėjo progos. 
Bėgiu daugelio metų jų darbas 
nebuvo , prideramai atlygina;

jie nežinojo, ką 
amerikoniškas

šiandie jie yra

Calles, sako Duncan Aikman, 
yra gan aukšto ūgio ir i tvirto 
sudėjimo. Kalba ji^ trumpais 
sakiniais; jo balsas tarsi trupu
tį užkimęs;. plaukai juodi, ir 
akys atrodo mažesnės, negu jos 
iš tikrųjų yra.

Kad Calles rūpinasi darbi
ninkų reikalais, tathi visi ži
no. Meksikos darbininkų ju
dėjime jo vardas yra labai po
puliarus. Bet jokiu budu Calles 
nėra demagogas. 1923 m. Mek
sikos Miesto tramvajų darbi-* 
ninkai pastatė tokias sąlygas, 
kurias jokiu budu nebuvo gali
ma išpildyti. Kilo streikas, ku
rio tikslas buvo priversti val
džią’ paimti kompaniją į savo 
rankas. Tuo budu ta grupė 
darbininkų butų atsidūrusi po
litinių tarnautojų padėtyj. į 
streiką įsimaišė Calles,. kuris 
tuo laiku ėjo vidaus reikalų mi- 
ništerio pareigas. Valdžia stvė
rėsi griežtesnių priemonių ir 
streikininkaj turėjo nusileisti ir 
grįžti į darbą. Jeigu Calles fin
tų buvęs demagogas, tai jis bu
tų ‘galėjęs prisidėti prie streiki
ninkų i> pradėti “bruzdojirtęą”.

Pirma Meksikoj nuolat siaus
davo suirutes. Visokie genero
lai, kurių Meksikoje buvo de
vynios galybes, keldavo “revo
liucijas” be paliovos, (.alios su
valdo tuos generolus ir įvykdė 
tvarką.

Savy politinius įsitikinimus 
Calles išdėstė Dilhcim Aiknian’- 
ui sektinai: '

“Svarbiausias
daryti tai, kas reikia, tinkamu 
laiku ir tinkamoj vieloj.

• “Sistemoš nėra universalės. 
Sistema, kuri tinka Italijai, ne
bus prilaikoma Rusijoj. Siste
ma, kuri atatinks Rusijai, ne
bus prilaikoma Meksikai arba 
Jungtinėms Valstijoms.

“ “Valdžia yra naudinga žmo
nėms proporcingai tam, kiek ji 
įstengia savo*veikimą suderinti 
su moraliu, intelektualiu, eko
nominiu ir fiziniu išsivystyipti 
visų žmonių.

‘‘To tikslo Meksikos valdžia 
šiandie ir nori pasiekti visose 
<gy v e i įi n i o Įs ri t y se—^kononp i fė j 
srityj ir socialėj legį^laturoj, 6 
taipgi reformavime mokyklą ir 
raginimo jaunimo'• užsiimti 
sportu. Mes dedame visas pa
stanga^, kad kiekvienas Meksi-

t

mas. Iki šiol 
reiškia jūsų 
‘sųuare deal’..

“Štai kodėl
reikalingi didesnės protekcijos, 
negu kitos visuomenės klasės. 
Ir kadangi jų reikalais per lo
ki ilgą laiką niekas nesirūpino, 
lai musų valdžia jiems yra daug 
skolinga.

“Mes bandomu tą skolą at
mokėti kiek galima greičiau. 
Mums tenka bėgiu kelerių me
tų padaryti tai, ką musų val
džia turėjo daryti bėgiu šimt
mečių. Natūralu, kad laiks nuo 
laiko mes“darysime klaidas. Bet 
mes esame taipgi įsitikinę, jog 
žengiame pirmyiy teisinguoju 
kčliu.

“Vienok musų, valdžia rūpi
nasi ne vien tik darbininkų ir 
biednuomenės reikalais, ir mes 
tikime, kad galutini rezultatai 
parodys, jog musų valdžia nė
ra kurios nors Vienos klasės 
valdžia.

“Mes es^me įsi t iki ųę, kad 
juo greičiau Jjiednuomenei ir 
daibininkams bus suteiktu tai, 
kas jiems priklauso, tuo labiau 
pagerės Meksikos visų žmonių 
ekonominiai ir socialiai reikalai. 
O toks progresas bus naudin
gas ir visoms Meksikai drau
gingoms valstybėms”.

* * *
štai kas rašoma 

laikraštyj apie
' vienam!

Madagaskaro

salos upės
kroki idilių.

Madagaskaro 
knibždėte knibžda 
Šunų toj saloj taip pat yra be
galės. Š'unes krokodiliui yra 
gardžiausias kąsnelis ir jis 
griebias visokių gudrybių šiam 
Pjgatiti. Nemažiau gudrus pa
sidavė.) ir šuoes toj nuolatinėj 
kovoj. Pav, kai šuo nori per
plaukti upęk jis jjradeda nuo to, 
kad atėjęs prie upės pradedi 
smarkiai loti staugti, tuo vilio
damas į-tą vietlį krokodilius. 
Po to jis bėga kiek kojos iš
kerta pagal upę pavandeniui ir 
gerokame atslur^ nuo tos vie
tos ją perplaukia, žinodamas, 
kad krokodijiai susirinko į lo
jimo vietų jį sugauti. Bet daž
nai ir šis gudrumas yra veltui. 
Krokodiliai suprato šunų vylių 
ir išgirdę vienoj vietoj lojant 
daba/1 tyčia’ plaukia pavande
niui šunies palaukti..Bet jis ir 
pagavęs šuns tuojau neėda, p 
tik pradėjusį dvokti. Jis nuvel
ka negyvi) šunį į savo pasilsė
jimo vietą ir čia laukia puvi
mo proceso pradžios. “Corrie- 
rie” žiniomis šiuo krokodilio 
lepumu hesenąi laimingai pasi
naudojęs ir vienas žmogus, iš
sigelbėję^ nuo krokodilio dan
tų. Jis buvo krokodilio pagau
tas *ir turėjo tiek-drąsios stip
rybės nusiduoti negyvu. Kro
kodilas nuvilko jį į savo pa
kriaušę ir čionai jį saugojo 
kiekvieną minutę prirėplioda
mas ir apuostydanias ,nelaimin- 

*gojo giliną, ar nepi’adėjiy— at
siduoti. Tuo kritišku momentu 
virini pakriaušių ėjo būrys 
galvijų ir nuo sunkumo nuspy
rė kojomis kriaušį. I no pačiu 
momeiilu vienos karvės koja 
nuspruko ir atsispyrė į granitą 
taip arti, kad nelaimingasis ga
lėjo žaibo greitumu jos pas
tverti ir krokodiliui dar neat
sipeikėjus buvo ištrauktas iš 
pakriaušių beišsikaLiijaėio gy- 
vidįp.—K. A.

nas, nejudinamo turto savinin
kas arba darbininkas
progos pilnai .išvystyti savo as-

(urėtų

“Kuomet’aš saldau visi žmo
nės, aš ir turiu galvoj visus 
žmones. žmonės klaidingai 
supranta musų valei des tikslų 
kuomet jie tvirtina, kad ^val
džia rupi imsi tik bitdnuomepę 
ir darbininkai^ o kapitalistus 
Įiersekioja. i

“Musų valdžia nėra auti ka- 
talisline. Mes pilnai įvertiname I

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimus. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd StM Chicago 
Phone Canal 2591

......T’’. . !. ...J .J 'J
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KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik 'su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką. *

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą

PIJANĮJ KRAUTUVES 
The Peoples Furniture Co.

1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Avė.

Naujos nupigintos kainos ten ir 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 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžt 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kai} 
MAJESTIC, didžiausias pasauly 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba -J

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State ViU Chicago, III.

LIETUVA KINTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

C. G. Lukšio imti ir ką tik 
iš Lietuvos parvesti nauji 

įdomus paveikslai

Nepraleisk progos nepama
tęs, nes paskutinį kartą bus 
rodomi sekančiose vietose:
Tautiečiai!

/teikite pamatyti Lietuvą krutu
muose paveiksluose, kaip ji Šiandien 
išrodo, kiek pažangos padarė per 7 
metus laisvo gyvenimo. Pamatykite 
jos' miestus,*kaimui įstaigas, ker
mošius, kariuopnenės .iškilmės pami
nėjimą 'nepriklausomybės gegužio 15 
dieną. Iškilmės Vieluotoje L. L. K. 
Gedimino mirčiai paminėti, Žemaičių 
rugiaputę, Dzūkų žuvininkus ir įvai
rius kitus darbus. Atsilankymą Ang
lų karo laivų Klaipėdoje. Taip pat 
bus rodoma puiki komedija CHAR- 
LIE CHAPL1N in Easy Street, ku
ri prajuokins seną ir jauną. Rodys 
ir aiškins C. G. Lukšis. Kam važiuot 
ir išleist kelis šimtus dolerių dėl pa
matymo Lietuvos, kad galima pama
tyti už 35c ant vietos. Taipgi bus 
galima GAUTI NUSIPIRKTI PA
VEIKSLŲ Iš SEKANČIŲ VIETŲ: 
Alytus, Anykščiai, Alvitas, Airioga- 
la, Birštonas, Babtai, Daugai, Dotnu
va, Darsūniškis, Dainos Dienos, Grin
kiškis, Garliava, Girkalnis, čekiškis, 
Jurbarkas, Joniškis Kauno, Kėdainių, 
Kretinga, Kuršėnų, Kartėlių. Šv. 
Kaz. Vienuolyno, Klaipėdos, Kalva
rijos, Krosnos, Kelmės, Lazdijų, Lud- 
vinavo, Merkinės, Mariampolės, Me- 
žiškių, Naumiesčio, šakių apskr., 
Naumiesčio, Tauragės apskr., Ne
makščių, Panevėžio, Prienų, Pašuš- 
vės, Palangos, Plungės, Paliūnė, Ra
guvos, Radviliškio, Raseinių, Raudė
nų, Šiaulių, Šiaulėnų, Seirijų, švent- 
ažerio, Skriaudžių, Skaudvilė, Šilu
va, Taujėnai, Tauragė, Telšių, Triš
kių, Tytuvėnų, Ukmergės, Vilkaviš
kio, Virbalio, Veliones, Vilkijos, Va
rėnos, Viduklės, Veiverių, Žeimių, 
Lietuvos vyriausybės, Lietuvos ka
riuomenės, ir daug visokių vaizde
lių.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Martin Durkin suimtas
Martin Durkin, kuris yra nu

šovęs federalinės valdžios agen
tą ir vieną policistą, be to ban
dant jį suimti tapo nušautas ir 
jo dėdė, tapo vakar suimtas 
traukiny ties St. Louis, Mo. 
Kartu su juo buvo ir tūla mer
gina. Jis šį kartą gintis neban
dė ir tuojaus pasidavė val
džios agentams.

Martin Durkin policijos jau 
senafr stropiai yra ieškomas, 
bet jis buvo tiek slidus, kad jo
kiu budu negalima buvo jo su
imti. Vieną kartą jis buvo pa
kliuvęs į sląstus, bet ištruko, 
nušaudamas vieną policistą. 
Nors jis ir buvo pašautas, bet 
įstengė pasigydyti, spėjo apsi
lankyti New Yorke, sugryžti 
Chicaęon, nuvykti į Eąst St. 
Ix)uis, apsivesti, nuvykti Cali- 
l'ornijon ir pasitrankyti po piet
vakarines cvalstijas. Kada jį 
suimta jis7 buvo kely iš San 
Antonio, Tex. į St. Louis.

Sausio 22 d., 1926 m., Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Hal
sted St., Chicago, III.

Sausio 24 ir 25 d., 1926 m., 
§v. Jurgio Draugijos svetainėj, 
Grand Rapids, Mich.

Sausio 26 d., 1926 m., Para
pijos svet., Saginavv, Mich.

Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KAUSI

Sausio 27 ir 28 d., 1926 m., 
Šv. Petro ir Povilo parap., svet., 
8300 Longworth Avė., Detroit, 
Michigan..

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

1115 Milwaukee Avė.

Sausio 29 d., 1926 m., Lietu
vių Svetainėje, Dix Avenue, 
Detroit, Mich.

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

Dr. Simon Linecki,
D. C. D. O.

Atidarė ofisą kartu su

Or. B. Yuškevičius,
D. C. I). O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 Milwaukee Avė.
A augštis 

Priėmimo vąlandos:
Nuo 9 ryto iki 12

Nuo 2 po piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto
- iki 2 po piet

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Sausio 31 d. ir Vasario JL d., 
1926 m., Švento Jurgio parap. 
svet., 1313 VVestminster Avė., 
Detroit, Mich.

Pradžia 7:30 vai. vak. • 
, įžanga 35c. Vaikams 15c

Geriausias Receptas 
Dėl Sustiprinimo Silp
nu, Nusidirbusiu Vy

ru ir Moterų
Tuksiančiai Randa Stebėtiną Pa

lengvinimą į Keletą Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėl Jūsų, nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiandien ir nusipirkit bonku- 
tę. Jis Vadinasi Nuga-Tone. Nuga- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ir 
raumeniems. Jis budavoja raudonąjį 
kraują, stiprius patvariu į nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, reguliarį 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kaip 
reikiant, pabandykit jj. Jis nieko 
Jums nekainuos jeigu Jums ir nepa- 
gelbėtų. Jis yra malonus priimti ir 
Jus tuojaus pradėsit jaustis geriau, 
imkit jj per keletą dienų Jr jei nesi
jausi! geriau, ir neatrodys!! geriau, 
nuneškit atlikusią pakiuko dalį pas 
Jūsų aptickorių ir jis sugražins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
gerai žinodami'ką jis padarys dėl 
Jūsų, prisako visiems aptiekoriams 
garantuoti j j arba sugražinti Jūsų 
pinigus, jei Jus būtumėt neužganė
dintas. Rekomenduojamas, garantuo
jamas ir parduodamas per visus ap- 
tiekorius.

S«p o r t a s 
Karoliy - Požėlos ir Sar- 

paliaus ristynės
Požėla pirmą kartą parito Sar- 

palių, bet paskui tapo sužeis
tas. »

Simptomai Pareiškia
Ar jun)6 skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetona
1801 South Ashland Avenue 

Kampas I8-tos Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš l’latte au- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto Jki 8:30 
vak Ofisab uždaryta* Nedėliomis.

. — ■ ■ i.......

Užvakar didžiulėje Armory 
svetainėje įvyko ilgai lauktos 
abiejų Karolių ■— Sarpaliaus ir 
Požėlos ristynės.. * Betgi risly
nės užsibąigė nelaiminga^, ne
davusios aiškių pasekmių,’ ka
dangi Požėla pirmą kartą pari
to Sarpalių, bet paskui tapo 
sužeistas ir rislynės prisiėjo su- 
stabdyti.

Kaip paprastai, pirmiausia 
ritosi pagelbinės poros, Pirmą
ja pora turėjo būti geras ris- 
tikas Niek Bihuu su Borisovu. 
Bet Bilmną tą pačią dienų pa 
tiko nelaimė: geležinkelio var
de, kuriame jis dirbo, traukinis 
nupihvė jam kojų veik iki kjc- 
lio. Vietoje Biliūno ritosi Mark, 
kurį Borisov parito.

Antrąja pora buvo John l're- 
berg su N. Bauman. Abu geri 
ristikai. Nors Bauman išrodo 
daug silpnesnis, teėiaus gerai 
nuvargino Frebergą ir išrodė, 
kad jis laimės, teėiaus Freberg 
visliek laimėjo pagelba “Hy- 
ing mere” -- permesdamas Bau- 
manų per galvų.

Trečia pora buvo gal geriau
sias pasaulio ristikas, niekad 
dar neparistas Mariu Plėstina 
su G. Hill. Nors Hill yra geras 
ir vikrus ristikas, bet Plėstinai 
jis nebuvo lygus ir Plėstina j| 
lengvai paguldė su “head- lock”.

Ketvirta pora buvo Karolis 
Sarpalius ir Karolis Požėla. Pq- 
ra labai nelygi, nes Sarpalius 
yra (Sunkiojo svorio ristikas, o 
Požėla yra vidutinio. Be to Sar- 
polius yra augšto ųgio, kas irgi 
apsunkino Požėlai ristynės.*

Prasidėjus abiejų Karolių 
ristynėms, aiškiai- buvb matyt, 
kad Sarpalius yra daug stip
resnis, už Požėlą, bet užtai Po
žėla yru daugiau įgudęs risty- 
nėse ir yra nepaprastai vikrus, 
galys padaryti tai, ko kiti ris
tikai negali padaryti ir todėl 
galintis išsisukti iš kebliausios 
padėties. Sarpaliaus “arkliukas” 
yra “scissors” žirklės, ku
rias jis pasekmingai ir vartoja, 
nes turi ilgas ir tvirtas kojas, 
nuo kurių spaudimo ne vienas 
geras ristikhs atsigulė. Už žirk
lių jis pirmiausia ir stvėrėsi, 
bet nors jos gerokai Požėlą i 
privargino, bet Požėla visuomet 
įstengė, ačiū* savo dideliam 
miklumui, išsisukti. PožėlA gi 
bandę savo numylėtąjį metimą 
per galvą — “flying mere”, bet 
kad Sarpaliuš labai saugojosi ir 
be to daug augštesnis už 
žėlų, tai Požėlai išpradžių ne-Į 
apsisekė nė karto permesti jį 
per galvų. 'Pečiaus Požėla visai 
netikėtai Sarpalių pastvėrė už

kojų, užsimetė ant galvos ir 
pradėjo sukti. Tris sykius taip 
pastvėręs ir apsukęs, Požėla' 
po 18 min. i-ltimosi gražiai pa
guldė Sarpalių. Tai buvo taip 
vadinamas “aeroplane lock’’ ir 
jis taip susuke Sarpaliui galvą, 
kad ėmė keletu minučių laiko, 
kol Sarpalius atsigavo.
Greita ir netikėta Požėlos per

galė sujudino visų publiką, ku
ri iškėlė jam didžiausias ovaci
jas. Niekas nesitikėjo, kad Po
žėla taip greitai paris Sarpa
lių, kuris už jį yra daug tvir
tesnis. Tokio pralaimėjimo tu- 
but visai nesitikėjo ir pats Sar
palius.

Pertraukoje ko neįvyKo Ant
ros ristynės, r ištikai Šimkui, 
kuris gelbėjo. Sarpaliui, pradė
jus stumdyti Masoną, Požėlos 
pagelbininką.

Antrą kartų ristynės tęsėsi 
tik apie dešimt minučių. Bet 
tai nebuvo ristynės tikroji' ris- 
tynių prasmėje, kadangi Sar
palius paliovė laikytis ristynių 
taisyklių ir, kaip iš publikos 
žiūrint atrodė, vien stengėsi iš
mesti per virves ar sužeisti Po
žėlą. Būdamas daug stipresnis 
už Požėlą, jis nuolatos laužė 
Požėlų per virves, taip kad re- 
feree Plėstina į tų dešimtį mi
nučių Sarpalių turėjo sustab
dyti apie desetką kartų. Sar
palius madydamas, kad jo ilgos 
kojos čia jam negelbsti, stvė
rėsi tik dviejų priemonių: lau
žimo ir mėtimo per virves ir 
“head lock”. Čia Sarpalius aiš
kiai pasirodė, kad jis vien žiau
rumu ir bi kokiomis priemonė
mis, kad ir ne visai leistinomis, .... Istengiasi laimėti ristynės. Po
žėla gi, iš kilos pusės, ir čia 
pasirodė pilnu ir švariu sports- 
menu, nes jis, nors ir laužia
mas Per virves ir išmestas ant 
grindų, nė karto nesistvėrė ne
teisėtų priemonių, stengdama
sis vien teisėtai laimėli risly
nės. Nuolatiniai nugaros lau
žyklai ant virves Požėlą, ma
tyt nuvargino ir nors jam vie
ną kartą ir pasisekė padaryti 
“f’lying mere” permesti Sar
palių per galvą, bet tai Sarpa
liaus nepaguldė. Pagalios Sar
palius kertėj prie pht virvių, 
ar krintant per virves, pastvė
rė Požėla ir taip trenkė, už
gaudamas Požėlos galvų, kad 
Požėla tapo sužeistas ir neteko 
sąmones. Kadangi tai įvyko po 
virvėmis, žinoma, lai skaitytis

Sarpaliaus laimėjimu negali. 
Pašaukta gydytojus, kurie bet
gi ant vielos Požėlos negalėjo 
atgaivinti ir Požola sųinonfs 
tapo išneštas iš sales. Dr. Ber
tąsias ir Dr. Dovidonis parsive
žė j j namo.

Išpradžių buvo manyta, kad 
Požėla yra labai sunkiai sužeis
tas, bet daktarams nuodugnes
nę egzaminaci jų padarinę pasi- 
lodė, kad žaizdos nėra labai pa
vijingos, tik labai užgautas 
smilkinys ir vienur kitur skam 
džiai sutrenktas. Tikimąsi, kad 
Požėla neužilgo vėl pasveiks.

Publika labai piktinosi Sar
paliaus taktika ir jam lipant 
nuo pagrindų visa salė baubė. 
Ahelnai pasipiktinimas šitomis 
ristynėtnis yra labai didelis.

'l'urbut niekas taip nepaken
kia ristynėms ir patiems risti- 
kams, kaip šitokios ristynės 
Ristynės, jei jos yra tvarkiai 
atliekamos, sulig tam tikrų tai
syklių, gal ir yra švarus ir gra
žus sportas. Bet šitokias risty- 
nes tikruoju sportu pavadinti 
negalima. —Viešintiškis.

DAKTARŲ PRANEŠIMAS 
APIE POtĖŲOS SVEI

KATOS STOVI

Vakar Naujienos gavo šimtus 
paklausimų apie K. Požėlos, 
kuris tapo sužeistas ristynėse 
su K. Sarpąlium, sveikatos 
stovį. Nemažiau pašaukimų 
gavo ir Dr. Davidonis su Dr. 
Bertašium, kurie suteikė pir
mą pagelbą sužeistajam Požė
lai ir dabar jį prižiūri.

Dėlei tokio publikos susido
mėjimo Požėlos sveikata, abu 
daktarai (Dr. Davidonis ir Dr. 
Bertašius) išleido bendrą pra
nešimą, kuriame jie sako, kad 
Požėla vakar jautėsi kiek ge
riau. Požėla išbuvo be sąmo
nės viso 1 vai. ir 48 min. laiko. 
Kaklas tebėra sutinęs, bet kau
las nėra sulaužytas ir abu dak
tarai turi vilties, kad Požėla 
pasveiks ir galės sugryžti prie 
savo pamėgtosios darbuotės.

Šiandie abu daktarai išleis 
naują, platesnį pranešimą, ku
ris tilps Naujienose rytoj.

Dusulys Išgydomas Prieš 
Jūsų Užsimokėjimą

Mr. D. J. Lane, chemikas ku
ris randasi 800 Lane Bldflf., St. 
Marys, Kans.’, yra išrarięš pa
prastas namų gyduoles nuo du
sulio. Mr. Lane turi didelį įsi- 
tikėjimą išgydyti dusulį, kad 
jis atsiųs butelį vertės $1.25 dy
kai apmokėjus persiuntimą, bi- 
le kenčiančiam kuris jam para
šys. Ligonis užmokės kaip pa
sveiks. Jei ne, tuomet nieko ne
reikės mokėti. Jei kenčiate du
suliu rašykit jam šiandien. Ne- 
siųskit pinigų — tik jūsų var
dą ir adresą.

(Skelbimas)

KATARAS DABAR 
PRAŠALINAMAS J 

TRIS MINUTES

EMILIJA DALELES
Musų mylima moteris per

siskyrė su šiuo '"pasauliu su
laukus 37 metų amžiaus, Ant- 
radienyj, sausio mCn. 19 (i., 
1926, 6.30 vai. vakare. Paėjo 
iš Lukšteni; kaimo, Kvedar
uos valsčšiaus. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuiiudime 
vyrij Konstantų, sūnų Kon
stantų, brolį b'rank Amerikoį, 
o Lietuvoj brolis Benediktas 
ir seserį Onų.

Kūnas pašarvotas randasi 
6918 S. Artesian Avė. Laido
tuvės įvyks penkladienyj, sau
sio ^2 d,, 8 vai. ryto iš namų 
6918 S. Artesian Avė. į Šv. 
Petro ir Povylo bažnyčių W. 
Puilman, III., o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kaipiniero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam paskui 
tinį patarnavimų. '

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame,
z Vyras, sūnūs

ir brolis.
J.aidotuvėse patarnauja gra- 

borius .1. b'. Rudžius Telefo
nas Ganai 6174.

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir 1.1. 
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phpne Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828 
......... ..... .......... . ................-

, f ■■ »žp ■■ ■■■■■■•***■»■■<■< 4 y ĮĮ * ■f.N-uųv1............

^TiubMiu—..-.---y. H -^- r - — 5
Tel. laifayette 4228

Plumbingy Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviams visadąz 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška.

3228 W. 38th - Chicago, UI.

ų GARANTUOTOS ANGLYS REIŠKIA!
Visuomet yra jaučiamas saugumas jeigu perkate 

atsakančius produktus nuo atsakančių pardavėjų — dide
lis užsiganedinimas žinant, kad jus gaunate savo “pi
nigų vertę”.

. Ir jus galite būti pilnai tikras dėl jūsų

ANGLIįĮ ARBA KOKSŲ
taip kaip jus esate tikras dėl kitų pirkinių.

Kiekvienas tonas kuro dastatytas per Consumers 
Company yra paremtas nepalyginama garantija gerumo 
ir pilno svorio. Jis turi užganėdinti jus arba mes atima
me kurą ir grąžiname pinigus.

Ar gali būti geresnis pasiūlymas kaip tas?
Augštos rūšies tavoras, teisingas ir greitas patar

navimas, padarė Consumers Company didžiausia retail 
anglių, ledo ir namų materiolo įstaiga visame pasau
lyje.
PIRKITE NUO MUSŲ ANGLIS DEL PERSITIKRINIMO

v Phone Franklin 6400

(oiisumers (ompany
45 kuro jardai..............Vienas netoli jūsų
Anglys - Koksai - Ledas - Namų Materiolas

PRANEŠIMAS
J. ZOLP

Graborius ir Laidotuvių Vedėjas
šiuomi turiu garbes pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė

liau mano įstaigų iŠ po No. 4603 So. Marshfield Avė. į naujų, geres
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra dykai.

Patarnavimas bus atliekamas simpatiškiausiai, geriausiai, man
dagiausiai ir daug pigiau negu kitur. Musų karavonas ir automobi
liai yra naujausios mados.

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią įstaigą.

I. J. ZOLP
• Funeral Director

J 650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina Sis. 
Phone Boulevard 5203

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Kdrporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., 1 n c.

A. BARTKUS, Pres. .
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL, ,

12th STREET 
Tel. Kedzie 8952

OPTOMETRISTAS
Egzaminuoja akis —pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel, Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo G iki 
9 vakare. Nedalioj nuo 11 iki 12 dieną

Nauda iš Menthol yra padauginta. 
Jis dabar turi naują formą,, atvalni- 
na nosį ir gerklę nežiūrint kaip dide
liai jos butų užgulusios. Taipgi pra
šalina gerklės parpėjimą, čiaudėjimą 
ir niežiejimą iš sykio. Veikimas men
thol yra padaugintas dadėuis kum- 
paro, kuris prašalina bereikalingas 
skreplcs. Gydanti jėga yra suteikia^ 
ma nedeginančių ir nedažančių gard
žiai kvepiančia forma Terpentino. Vi
sos trys gyduolės yra sujungtos į 
“Turpo” — greičiausia pagelba nuo 
slogų kokią tiktai yra žinoma. Ne
apleiskite labai erzinančio kataro ne 
vienos dienos. DYKAI sampelis 
Turpo suteiks pastebėtinas pasek
mės — arba nusipirkite 35c ar 70c 
slovikelį bile kokioje aptiekeje, da
bar. Del dykai sampelių adresuokite 
The Glessner Company, Findlay, Ohio

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurto 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarikt'), ati- 
lauo trumpregystę ir rtLs** 
Prirenka teisingai akinius Vituo
se atsitikimuose egzaminarioa da
romas su elektra, parodaažU rrte- 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. NediHoj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentįstas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, it 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantįs. kad nekenktu iu«w ikathi.

1546 West 47th Street
Nnt^li Ashlaad Av«.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pv«lė«, Slapumo, privatini**, Bla
to*, utAendtntoa ir uikrečuųno* Hkos vka 
iSffydoinoH

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
Žinomi metodai

SpecialiHtas 
latelcta SO metų

ir tikrai! Europinis [.n- 
escide rydymu* 8'£«>> 
kiama. Vienatini* ar
dymas nuo sifilio duo

damas ui *■>
temų kainų m O

liktai trumpam laikui

pagerintas

Daugiausiai chroniškų liftų paeina nue 
kruu Jo ir uikrečiuinų liaų. Kad iiRydtiua 
jau nebandykit senais budais.
VYRAI! Spejialis seruro gydymas yra vtr. 
tojatnaa su jp'ru pasisekimu d^l altfasvm* 
stiprumo silpnėnis vyrama. Jo gaivinanti 
Jėga veikia stebuklingai ant Kilių, nervų 
tr kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
ir aunykusiems vyrams. Dr. Rosa gydymu 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMU 
ir jau iigydė tūkstančius imonių, tai m 
užtikrinimas eergnutiems, kad jie gaus ye 
ra gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtai, 
ofisas Jungtinėse Valstijoje. Dešimtis kv> 
dymui kambarių. Kraujo -iShandymas ir U., 
boratarijos egtaminaoija dykai su gydyBpr

Patarimaą Dykai
Atsakantis medikulis patarnavimas suteik* 
jutim sveikatą ir laimę. Gerlau^s gydy
mus. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy« 
maa. Ateikit kiandian.

DR. B. M. ROSS
35 Ko. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys b06. Moterų grk. 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštaa, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedaliais, 8ere<l<»mi>< ir subatotnia nuo »• 
ryto iki R vakare.
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NAMAI-2EMEJIEŽKO DARBO
IE&KAU darbo už bučerį; esu 

patyięs I 
liūgas toks darbininkas, mel
džiu pašaukti

Yarda 4837.

PARDAVIMUIPRANEŠIMAI PARDAVIMUIf Nauja operetė
s, .šiomis 

dienomis užbaigė naują veikalą 
su dainomis ir šokiais, Teko 

' nugirsti vardą to naujo kūdi
kio, kuriam ‘ suteiks. Vadinsis 

* “Suvprise party”. “Birutė’1 
ruošias vaidinti tą veikalą kovo 
21 d., naujam Goodman teatre. 
Jau salė paimta. Repeticijos ei
na visu smarkumu. Sako biru- 
Iiečiai, jog tai bus vienas iš 
gražiausiu veikalų. — Iksas.

7Komp. A. Vanagaiti.*
> I k CZi/Cx«l'- dienomis nž.lmioč nnnin

Muzika
“Birutės” naujanybės
Rengiamas “Birutės” Liau

dies koncertas sausio 29 d., la
bai suįdomino visus Chicagos 
lietuvius. Chicagos “Birutė” 
visados ką nors naujo sugalvo
ja. Pereitais metais ji surengė 
labai gKiižų, bet trumpą vaidini
mą “Kęstutį”, o dabar nori su
rengi koncertą su dar nematy
tais dalyviais — debiutantais. 
Pirmu kart dalyvaus dar Chica- 
gos lietuviams nematyti ir ne
girdėti aukštai gerbiami artis
tai f profesorius Ernst’as Schint- 
zelherschmalcbergeris, pianis
tas iš Berlino ir artistas-dainin- 
kas, lietuvis, Augustinas-Joaki- 
mas Gnaiborgnstvarprtprut- 
prukaitis iš Priekulės becirko 
(Klaipėdos krašto).

Tie du įžymiausi artistai, de- 
biutojua pirmą kart Chicagoj su 
originale programa. Jeigu jų
išpildymas patiks publikai, tai 'koff 
ketina užsilikti ( hieagoj, o np,— va< soprano Nina Obrascova ii 
ta koncertuos Citroj, jei gaus pianistas A. S. Pocius.

Koncertas bus ateinantį sek
madienį, 3:30 v. p. p., Beeitai 
Hali. Auditorium teatro name, 
vidurmiestv. — M. J. v

Del S. Borowskio 
koncerto

»

Lietuvos Socialdemokratų Rėmė 
'■' Fondo Chicagos kuopos siisirin 
kimus įvyks kelvlrlndieny, 
21, 7:30 vai. vakaro, Naujienų Na' 
me. Visi nariui-rčmčjai malonėki 
atsilankyti, nes turinio daug svar
bių reikalų.—-N, J. M.

PARDAVIMUI visa arba pusė 4
.sausiu In durim Kum reika- kr8s|M burbernė (Barbei- Shop), biz- lij (lai DU. IMim ’<'“U- nis senas, Lietuvifika. Tiktai viena

■UU!-

barbernė šiame mieste. Renda pigi. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkite tuojaus:

320 E. 14th Street 
Chicago Hcights, II).

APSIVEDIMAI
Aš Ignacas Grigaliūnas, našlys, 86 

metų, jieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 38 metų amžiaus, arba 
našlės. Turiu savo prapertę ir turiu 
3 vaikus, mniiausias I metų.

IGNACAS GRIGALIŪNAS
96 W. Gth Street 

St. Charles, III.

REIKIA DARBININKŲ

Pranešime apie S. Borovvskio 
koncertą įvyko klaida. Koncerte 
dainininkas S.' Borowskis ne
dalyvaus. Jis serga 
dar Floridoj. Koncertą rengia j Į 
S. Borovvskio draugai ir rėmė
jai pagerbimui už jo pasidar
bavimą scenoj ir taipgi jo pa
rėmimui. Borovvskis bene buvo 
vienas simpatingiausių rusų 
dainininkų. Lietuviams dainos 
mylėtojams jisai yra gerai ži
nomas. Vertėtų jį paremti.

Borovvskio naudai koncerte, 
kaip buvo minėta, dalyvaus ba
ritonas G. Chržanowski, teno
ras E. Stibelski, pianistė Frut- 

kontralto Ppva Maksako-

RASTA-PAMESTA

MOTERŲ
HEIKAJ4NGA stenografė, 

turinti nemažiau kaip 5 metų} 
patyrimą. Darbas pastovus, ge
ros valandos ir alga. Atsišauki
te ypatiškai.

John KuchinHki, 
2221 W. 22 St.

PARSIDUODA Delicattessen krau
tuvė. pelningas biznis, pagyvenimui 
kambariai. Gali išnomuott. Geras 
stakas ir fixluriai. Nebrangiai.

Business Buyers Burenu
17 N. La Šalie SI. 

Krankliu 2976

PARDUOSIU Bučernę ir grosemę. 
I Tiems biznis. Arba mainysiu ant na 

mo. 1810 S. Piorin St. Tel. Roosevelt 
1125

PAMEČIAU namo ditą ant 121 ir 
ir tebėra 1 Kensington Avė., vardu John Daup- 

• ! lis. Manau kad išpuolė iš kišeniaus 
ant I15tos gatvės, Kensington Avė. 
ar maždaug toj apielinkėj. Kas ra
do prašau sugrąžinti, duosiu $19.00 
įastuviu.

JOHN DAUPLIS 
121 Kensington Avė.1

SIŪLYMAI KAMBARIU
DIDELIS, šviesus kambarys, ap

šildomas. Vienam, elektra ir kiti 
parankamai dviem ar vienam vai- 

' kinui. Geistinu, kad butų .švarus 
žmogus. 4517 S. Rockvvell St. Tel. 

1 Lafavctte 0541.

VYRŲ
REIKIA —

Vyro draiverio prie wet wash 
landrės.

EAGLE WET WASH
LAUNDRY

2740 Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI

BARGENAS. Parsiduoda bučer
nė ir grosernė gera vieta, nėra bu- 
Černių aplink per 4 blokus. 1144 
XV. 7-lth SI. Tel. Vincennes *6751.
.................... - ............. i..........

PARSIDUODA pelningas biznis 
South Sidėj — Malt and Hops šio
ms. Pardavimo priežastis svarbi; 
gausit bargeną.

Kreipkitės tuojaus.
6106 So. State Street

Turiu parduoti gražų grojiklj pia
ną, kad sukėlus pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija, 
graž.us tonas, su 90 roleiių, kaip 
naujas’ ir benčius už $120,—>$50 cash 
ir po $10 j mėnesj atsakantiems 
nėms.

žino-
MIKOLAITLS 

6512 So. Halsted St.

RUIMAS rendai, ap.tu .'omas. švie
sus; maudynė, elektra. 3417 W. 
64 Place.

PARDAVIMUI publiškas garažas, 
901-03 XV. 31 SI. Daromas gerus ( 
Biznis, pigi renda, ilgas lysas, lurili 
apleisti biznj rs priežasties ligos.1 
Del informacijų matyki Larsoni 
nuo 4 iki 6:30 vakare. 3106 South 
Halsted St. Phone Yards 4912.

PARDAVIMUI pigini saldai
nių ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė. Aukso proga padary
ti pinigų. 125 E. 107 SI. Tol. 
Pullman 8188.
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

serne. Mainysiu ant namo. Biz
nio vieta išdirbta per daug įme
tu. Renda pigi. »

7118 So. Weslern Xve.

NAMAI-ŽEME

Kiti koncerto dalyviai, bus pa
skelbti vėliau. Tiedu grinoriai, 
pildys linksmąją programa dalį. 
Rimtajai publikos pusei patieks 
programą rimtieji artistai ii 
“Birutės” choras, kuris rengia
si porą dainelių iš naujos ope
retės “Surprise party”, kurią 
nesenai pagimdė p. Vanagaitis 
su “Birutės” pagelba.

Mes, chicagiečiai labai džiau
giamės naujai gimusiu kūdikiu, 
tik prašom neužmiršti pakvies- ■ 
tj pius į krikštynas.

Sausio 29 (penktadieny) bu- Į 
kitę pasiruošę atsilankyti į Lie-1 
tuvių Auditoriją, 8 vai. vakaro 
ir išanksto prisirengkit. Bus ir 
kitų naujenybių.

— Nugirdęs.

RENI)Al kambaris dėl vieno
ar dviejų vaikinų su valgiu ar

UICKENBAKER D»luxc, 4 paša- 
žierių, coupe, 1925, važinėtas 2,200 
mylių, 5 balloon tajerai, 4 ratų bre- 
kiai, disc ratai, visas išrodo kaip nau
jas, $1,075. Naujo kuro garantija. Iš
mokėjimais arba mainais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison St.

BARGENAS už cash. Parsiduoda 
grosernė ir bučernė. Geriausis pasiū
lymas nupirks. 2136 So. Halsted St.

Pranešimai
merginom. Netoli nuo Western 
Avė. karų, Brighton Parke. 2 
lubos, 4359 So. Rockwell St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Visai pigiai. Tokio bargeno dau
giau nebus. Biznis išdirbtas per daug 
metų, darau gerą biznj. Nemokančius 
išmokinsiu. 6104 So. State St.

Kam 
pikui- 
Cher-

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

DRAUGYSTES ir kliubai. 
rejkalingas gražus daržas 
kams, užsitikrinkit tuojaus 
nausko Daržų, kuris mus gatavas 
anksti pavasarį prie Tautiškų Ka
pinių, Justice Park, III. Skubinkit, W0VING, EXPRESSING & COAI

HUDSON coach, 1925, važinėtas 
4,250 mylių, specialė maleva, 5 
balloon tajerai, bamperiai, baksas 
ant užpakalio, bargėnas $795. Išmo
kėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison St.

kad nebūtų pervėhi. Geo. Chernaus- 
kas rezidencija, 7337 Ogden Ąve., Į 
Lyons, III. Tel. Lyons 1552-J.

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi-' 
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašalpos, draugijų Chica- 
goje. | šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
siti, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašclmi išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-. 
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau- ' 
gyst|| bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pa.šelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie (’hieagos 
Lietuvių 
prisidėjimo 
prie (Jiicagos 
pirmininko — 
3210 S. Halsted St.. 
9663.

Pavieniai nariai 
terjs norinti įstoti 

paduoti

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3č0&— Blvd. 7667 office

BUICK touring, 1924, 4 ratų bre- 
dąi, maleva kaip nauja, 5 geri ta
jerai, bumoeriai ir kiti ekstra pri- 
ręngimai, $485.

Išmokėjimais.
Visuomet atdara.

1741 W. Madison St.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
saldainių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė. Taipgi užlaikome visokias 
smulkmenas. Lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa apielinkė. Biznis išdirbtas 
— eina gerai.

Parsiduoda pigiai.
732 XV. 19th Street

prisidėti prie
Draugijos—apie 

malonėkite kreiptis
Lietuvių Draugijos 
Julius Mickevičius, 

Tel Boulevard

—vyrai ir rno- 
į šitą Draugiją 

galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
raukuino galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose gulėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 

•sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

DODGE touring, 1924, per
taisytas, persinišiotas, maleva, 
motoras ir. išmušimas geras. 
Bargėnas $285, išmokėjimais. 

f

Visuomet atdara.
V/

1741 W. Madison St.

PARDAVIMUI restaurantas. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo nepaisant * apiehnkės. Kas norite 
gerą biznj, pasiskubinkit.

F. G. LUCAS and CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

VISI PERSKAITYKITE 
VYRAI IR MOTERYS

Yra proga padaryti pinigų, 
bet mes turime mokytis iš tų, 
kurie pirm musų padare. Pa- 
klauskim ar daug atrasim, norė
čiau paklausyti gero. Paklausau, 
nusispjaunu ir viskas. Ir žmo
gus vaigšto ir sako pats sau: 
kodėl aš toks nelaimingas, o jis 
yra laimingas, kad jisai klausia 
ir nespjaudo. Bet jisai žiuri ir 
daro, kaip tie pirmutiniejl darė.

Tamstos, matote, kad mes vie
nas nuo kito mokinamės, bet ne 
visi. Katras iš tamstų norėsite 
matyti, visų yra. proga, nei vie
nas iš musų ant sykio nieko ne
gavo. Del visų durys yča atida
rytos. Paimk ir parašyk grome- 
tą, kad busi ant 10 vai. rytmetį, 
Sausio-January 24, 1926. Nei 
vienam nereikės mokėti, nuve
šim ir parvešim visus. Bus visi 
užganėdinti ir linksmi viską pa
matę. Tik nepamirškite parašy
ti kiek atvažiuos ir visi ant lai
ko turi būti, visiems bus vietds. 
Nauja Subdivizija. Lauksiu visų.

STANLEY J. MAROZAS 
4617 So. Paulina St. •

Pirk šitą bungalovv su $300.00 
(mokėjimu, likusius renda išmo
kės. Kaina tiktai $7,850. Randa* 
si Marąuette Park apielinkėje. 
Turime didelį pasirinkimą. No
rintieji pirkti kreipkities tuo* 
jaus. ' ,

Z. S. Mickevice & Co.
2505 West 63rd St.

Chicago, Illinois
A

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė — biznis yra išdirbtas 
— gera biznio vieta. Kreipkitės *

“NAUJIENŲ” SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

Box 280

BARGENAS tuojau. 5 kambarių 
bungalow, furnas šildomas, elekt
ra. gųsas, arti Kedzie karų. 5551 
So. Troy St.

PARDAVIMUI 7 kambarių m<* 
derniška cottage, taip kaip 10 kam
barių, cemento pamatu, viskas nau
jai dekoruota, galima' statyti iš 
fronto jei kas nori, galima tuojaus 
gyventi, kaina $5000. Rakandai par
davimui, savininkas 5957 So, Mor
gan SI.

PARSIDUODA Northsidfj biznia
vus lotas, 50 y 125 pėdos. $3500 įmo
kėti, likusius lengvais išmokėjimais. 
Telefonuokite' Dorchcstcr 79*0.

25 r J-A I Ų naujas namas 
Northsidėje, geroj vietoj, par
siduoda pigiai arba 
Kip turit mainymui? 
greit 2118 Marquette 
pert 8678. .J. Stankų.
., r

mainysiu.
Atsišauki!
Rd. Pros-

MORTGEfilAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI s

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AjreM 

Lafayette 6738

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

reikalaujamus patarimus įstojimui ‘natkos 35c 
į Chicagos Lietuvių Draugijų— skiautės dėl kc
Jums sekamose vietose mielai pa- ir mergaitėms,

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
:., 38c. ir 40c. Vilnonios 

skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
, kaina nuo 65c iki

Iš PRH\ŽAST1LS apleidimo mies- 
o turiu parduoti sąvo puikius 6 
(ambarių furničius, 3 šmotų pūl
ius seklyčios išpiauatyto mėdžio 
jadabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lenųMis, veid
rodis, rūgs, phonogralas, pumolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W, \Vashington Blvd. Kedzie 2794. 
------------ j.-------------------------- —į—

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

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. 4 rui
mai gyvenimui.

4235 So. Kedzie Avė.

BARGENAS. Parduosiu arba 
mainysiu puikiai įrengtų bučernę 
ir grosernę, maišytų tautų apgy
vento! apielinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas ir cash. 4 pagyvenimui 
kambariai prie krautuvės. Hondos 
tik $60 į mėnesi. Yra lysas. Va
žiuoju., Lietuvon. Tel. Lafayette 963(1

tarnaus;
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 

arba
Aušros Knygynas, 3210 S. Halstcd 

Street.

Pelnyk $3,000.00
Kam mokėti po $13,000 ir 

daugiau už 2 pagyv. mūrinį na
mą, kad mes galime Tamstai 
parduoti naują 2 pagyv. mūrinį 
namą su dideliu lotu netoli 
Marquette Parko už $10,000 su 
mažu įmokėjimu arba mainais 
ant gero loto.

NAUJA BUNGAL0W NUO 
$5,000 ir aukščiau.

2-ri MORTGEČIA1.1 Mes speciali
zuojamas mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Blmnental & Co„ 

*140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

LS8. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 21, 7:30 vai. vakare,Naujie
nų name. Visi komiteto nariai nau
jieji ir senieji malonėkit atsilankyt, 
perimi knygas ir visų archivų.

—N. J. Mauricas. ' 
VII Rajono sekretorius.

$2.85.
Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 

I iki 50c pigiau, negu kitur.
Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 

dienyj po pietų.
Frank Sclemonavičįus 

504 W. 33rd St. Prie Norma) Avė

4950 Monticello Avė.

Gulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles 9U-. jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Didelis Metinis Balius.—Rengia 
Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koj, Subatoj, sausio 23, 1926, Ap-i 
veizdos Dievo Parapijos Svetainėj| 
18th SI. ir Union Avė. Pradžia 7:30' 
vai. vakare.

Nuoširdžiai 
silankyti, bus geri muzikantai, 
rėsin> gardžių 
dainių ir naujiems nariams tą 
karą, dykai įstojimas. Taigi seni, 
Jauni, visi j balių, nes bus proga 
linksmai ir naudingai praleisti va
karų. Įžanga pigi—35c.—Komitetas.

’ 1 ' ■ -...................... ■■■■'y—.

Tel. Yarda 7282
BRIDGEPOKT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikai malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 S04 Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

OVERLAND, TOURING, 1924 
$145 išmokėjimai^

Mechaniškas stovis geras, 5 
tajerai kaip nauji, maleva, per
taisymas ir virbus kaip naujas, 
yra daug ekstra dalių.

PARSIDUODA bučernė, geras iš
dirbtas biznis. Parsiduoda kartu 
Touring karas ir 4 kambarių ra
kandai. Box 650, 1739 S. Halsted 
Street.

LOTAI NUO $700 ir aukščiau. 
, KELETĄ BIZNIAVŲ NUO
SAVYBIŲ Už NUŽEMINTĄ 
KAINĄ.

Atvažiuokite ir pamatykite 
musų BARGENUS, kurie bus 
parduoti, laike kelių dienų, to
dėl nepraleiskite šitos progos, 
kuri gal daugiau nepasitaikins.

J. SINKUS & COMPANY 
809 W. 69th Street

Specialės Kainos
Mes pasiulomė savo Designing |r 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veit tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643 »

M. E. HUTFILZ, Munager

y

kviečiame visus
gėrimų, saldžių

at
la

sai - 
va-

4442 W. Madison St 
Mansfield 2418

PARDAVIMUI grosernė, Delica- 
ttessen. Visokių smulkmenų krau
tuvė. Parduosiu už prieinamų kai
ną. 4 ruimai gyvenimui.

Kreipkitės;
4643 Wentworth Avė.

’ ANGLYS - KOKSAI.
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants’ Assoclation, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racinc Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Enflewood 4760

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS 
PAS. KLIUBAS 

GARBUS NARY: —
Malonėkite dalyvauti ant ekstra 

susirinkimo, kuris įvyks penktadie
ny j, Sausio (Jan.) 22-rą, 1926 m.,
VValter Lukštas svet., 1500 So. 49th 
Avė., Cicero, III. Pradžia 7:30 vai." 
vak. šis susirinkimas yra šaukiamas 
galutinai nutarti kaslink statvmo 
nuosavo namo (Club House). Jūsų 
atsilankymas neatbūtinai yra reika- 

neat 5<i n k y ant Šio 8tl- 
slrinkimo, nuturimą.

P. S.: Atvirutę atiduokite mar
šalkai.

Su pagarba,
Pirm, L. Shvegzda 

Kašt. B. Tumavich
1227 So. 50th Avė., Cicero, 111.

Plumbirtg ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia jmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

PARDAVIMUI
—f7

Pirmyn MiŠTus Choras daro repe
ticiją veikalo “Milda” penktadieny, 
Sausio 22 <V. 7:30 vai. vakare, Pu- 
laski Park Svet., Blackhawk ir No- 
ble gatvių. Visi lošėjai, kurie daly
vaujate “Mildos” perstatyme, būti
nai atsilankykite. Žinote, kad vasa
rio 7 dieną, Meldažio svetainėje šj 
veikalą norėsime vaidinti.

— Valdyba.

PIRKIT PLUMHTNGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Leviuthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division SU 

netoli Marsh f i ei d

PIANU tona vimas ir pataisymas 
nebrangia kaina. Visas darbas ga
rantuotas.

Jos. Lip.sk i,
1314 Sd. 50th Avė.. Cicero, III.

Tel. Rockwel1 0453
” Cicero 9773

GROJI KLIU PIANŲ IR FONOGRA
FŲ KRAUTUVES IŠPARDAVIMAS' 

— BARGENAI
Teisingi ir atsakanti žmonės, kurie 

turi savo namus arba turi nuolatinį 
gerą darbą, gali padaryti su mumis 
kontraktą ir nusipirkti sekamus pia
nus arba gramafonus už $2 į savai
tę. Mes užmokame už dastatymą ir 
priimame bile kokius kitus muzika
lius instrumentus kaipo dalį {mokė
jimo.

Starr Grand, kainavo $1200, dabar 
$345.

John Church, kainavo $850, dabar 
$295.

Pianistu, Bungalovv grojiklis, kai
navo $650, dabar $185.

Naujas R»x grojiklis (demonstra- 
torius), kainavo $785, dabai’ $320.

Aeolian grojiklis pianas, kainavo 
$600. dabai $125.

Bellrrtan r- vojilcl i», kainavo $750, 
dabar $215.

Dayton Auto Style grojiklis, kai
navo $900, dabar $285.

Playotono grojiklis, kainavo 
dabar $110. r

Harvard grojiklis, kainavo 
dabar $250.

Mes taipgi turime virš 50

PARSIDUODA . Meat Market ant 
niain street, labai gera vieta, ren* 
da tik $35 j mėrt. ant kampo, ilgas 
lysas, nauji fikčeriai, apgyventa 
visokių' tautų vieta, moderniška. 
Parsiduoda labai pigiai, bo savinin
kes išvažiuoja j Lietuvą. Atsišau- 
kit Bellwood Meat Market, 2601 St. 
Charles Rd., Belhvood, III. Phone 
Bcllwood 3480.

PARSIDUODA cigarų, tabako, 
kendžių ir minkštų gėrimų štoras. 
Biznis geras, tarpe daug šapų, arba 
priimsiu į pusę vyrų arba moterį. 
Tel. Haymarket 9643.

PARSIDUODA koncertina, gera
me stovyje, italijoniška harmoni
ka, didelė, Scxafonas, visai nauji. 
Parduosiu visai pigiai. Fortūnatas 
Rančius, 611 W. 18th St., Chicago.

PARSIDUODA lietuviu pekarnė, 
su visais įtaisymais, trokas, maši
nos, registeris ir tt. Pigi renda, 
parsiduoda už teisingą .pasiūlymą 
šią savaitę. Atsišaukit kuogreiČiau- 
siai pas navininką.

1195« S. Ifnlsted SI.

$600,

$700,

BUNGALOW
5 kambarių stucco bungalovv 

cagoje Lawn, aržuolo trimingai, 
nace šildoma, 50 pėdų kampas, 
visi įtaisymai, tiktai, $6,500.

W. H. SEWARD & CO. 
3135 XV. 63rd Street 
Tel. Prosp^t 6100

Chi- 
fur- 
Yra

PARSIDUODA labai puikus rezi
dencijos lotai, geroje vietoje Calu- 
met Distrikte. Arti geros trąnspor- 
tacijos, mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių, Distrikte su gera atei
tim, greitam pardavimui bus geras 
pelnas pirkėjui. Box 647, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

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

MOLER BARBER gOLLEGE 
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

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 tą, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON,
82 XV. Washington St.

Room 625

SAVININKAS parduoda bargeną 
ant 6328-30 So. Albany Avė. Naujo 
4 aukštų po 5 kambarius. Visi pa- 
rendavoti. Pašauk Dr. Pomerance 
Prospect 8588.

BARGENAS. šešių kambarių bun- 
galow. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius, arti Lietuviškų Vie
nuolyno. Savininkas 6049 So. Troy 
St., Republic 10295.

MAINYSIU ar parduosiu farmą— 
119 akerių žemės. 8 melžiamos kar
vės ir 8 priauganti gyvuliai. Visas 
stekas pilnoj tvarkoj. Andiko, Wisc.

Tel. Albany 0594.

MOTERYS 
kol karšta.* 
taigi neatidė- 
ką nuveikti, 

laukas

TURIU parduoti visokių len
tų (lumber). Geras materijolas 
dėl namų pataisymo, tvorų ir 
.kitiems reikalams. Parduosiu 
pigiai, šaukite

Tel. Boulevard 4435

Mes taipgi turime virš 50 gerų 
fonografų geriausiu Išdirbvsčių kaip 
tai: Victor, Golumbia, Pathe ir t. t. 
Visi garantuoti, pirmos rtfšięs.

Išpardavimas prasidės šiandien ir 
tęsis kol nebus išparduoti visi 
tavorai.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 VV. Madison Street 

Netoli kampo Western Avė.

PARSIDUODA grosernė ir Delica- 
tessen krautuvė, taipgi cigarų, tabo
kos, saldainių, smulkių ir mokyklai 
reikmenų. Pagyvenimui kambariai. 
Renda $35.00. 4838 So. Union Avė.

tie

BARBERIAI, nepraleiskit pro
gos. Gera barbernė, geroj vie
toj, parsiduoda pigiai. Galima 
ant išmokėjimo. Klauskit J. 
Slanko, 2418 Marquette Rd. 
Prospąct 8678.

5 KAMBAIUV mūrinis, inoder- 
niškaft, furnas šildomas, stikliniai 
miegami porčiai, ugnaviete, knygy
nas, tile vana, lotas 31^125, ant 
viškų gulima padaryti 2 kambarius, 

(cementinis skiepas, landres lovys, 
bloko nuo Archer Avė. karų, 

ant Kostner Avė,, kaina $8000, iš
mokėjimais. Mione Belmont 2376. 

Goldcn
pąrda’vimuFs ir 6 kambarių 

mūrinis namas, garu šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, gražioj Au- 
burn Highlands. tuoj galit gyven
ti, kaina $16,500.

Savininkas, t
7928 So. Throop SI.

, VYRAI IR 
Kalkite geležį 
Sena patarle, 

liok jeigu nori
Komercinis telegrafo 
yra ta vieta, kur turi kalti, o 
turėtumei suduoti smarkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal 
dar besimokinant, 
marie .tuojaus. W. N.

159 N. State St. Hoom 1114,

Dearborn 9583

gabumus
Pamatyk 
DYE.

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsime jus visko ir visuose 
šakose šio žingeidaus darbo. As
meninės instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi 
tęs. Atsišaukite arba rašykite:
2024 So. Wabaah Avė., Dept. 21

i


