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Gandai apie pervarta Lietuvoj
Prez. Grinius esąs 

areštuotas
A. Smetona paėmęs val

džią į savo rankas

Smetonos vadovaujami fašistai I 
padarė coup d’etat perversmą 
ir dabar kontroliuoja Kauną, 
o Lietuvos ministerių kabine
tą yra areštavę. Apgulos stovis 
paskelbtas visoj šaly. '

i Coup d’etat įvyko be kraujo 
praliejimo ir jį padaryta anksti 
rytą be didesnių susirėmimų, 

i
Klaipėdos žinia

KLAIPĖDA, gi* 17. — Veik 
‘karinė diktatūra anti-rusiškos 
tendencijos susidarė Lietuvoj 
po coup d’etat. Perversmas 
padarytas išvakariuose šven
timo Prezidento Griniaus gim
tadienio. Dai 
stovų ir šiai])
suvažiavę į Kauną pasveikinti 
prezidentą.

Ttelefoninis susisiekimas 
tarp Klaipėdos ir Kauno yra 
nutrauktas.
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Turati apie fašizmi vieš 
patavimą Italijoj

Šeši nimanai pasmerkta 
mirties bausmei

.Socialistu vadas Bako, 
i nuoš. ^Italijos 
‘ šingi fašizmui

Sensacingi pranešimai 
apie įvykius Lietuvoj

Dar nesenai buvo atšaukta 
žinia, kad Lietuvoj buvęs su
sektas komunistų sąmokslas ir 
kad dėl to buvęs paskelbtas 
krašte karo stovis, dabar As
sociated Press paduoda vėl ši
tokių sensacingų pranešimų iš 
Rygos, Londono ir Berlino:

Pranešimas sako, kad ta Len
kijos užpuolimo baimė Lietu
vos žmonėse ypač labai padidė
jus, kai buvę pranešta, kad 
Lenkijos karo ministeris Pil
sudskis, kalbėdamas Vilniuje, 
pasakęs, kad jis norįs “drau
gingo susitarimo“ su Lietuva. Skandalas Maskvos GPU

RYGA, Latvija, gruodžio 17. 
— Gautos šiandie Rygoj tele
gramos iš Kauno paduoda pir
mų tikresnių žinių, kad pir
mykštis prezidentas Smetona,

šitos sensacingos “žinios“ 
apie ginkluotą perversmą Lie
tuvoje veikiausia yra tokios 
pat “antys“, kaip nesenai pa
kistas iš Varšuvos gandas, kad 
Lietuvoje buvęs susektas “ko
munistu sąmokslas“ ir įvestas » • A

Suimta banditų šaikos vadai, 
kurie pasirodė esą “čekistai“

ii'ucitic and Atlantic
W. U. Brandon, 

gubematorius, kuris 
8 draugais ir tarnu 
tuoti ir patraukti
bėn už valstijos prohibicijos įs
tatymų laužymą.

“apgulos stovis“. .
Kaip iš Klaipėdos, taip ir iš 

Rygos paleistosios “antys“, 
su kariuomenės ''pagalba, nu- matyt, yra išlėkusios iš vieno 
vertė dabartinę Lietuvos vai- lizdo, nes yienur Jr kitur Sme7 
džią. tona yra tituluojamas “gene-

Telegvamos sako, kad Res- rolu“, kuo jisai niekuomet 
publikos Prezidentas Kazys 'nėra buvęs.
Grinius, kurs buvo išrinktas! Yra visai netikėtinas daly-

MASKVA, XII. 17. — Mask
vos kriminalinė policija, krės
dama Butirkų rajone landyk- 
las, suėmė gaują banditų, pa
pildžiusių Maskvos mieste ir 
gubernijoj visą eilę ginkluotų-

kol diktatorius sugebės kiekvie
ną opoziciją ir kiekvieną kriti
ką pasmaugti. Be abejo, lapas 

įgalų gale turės atsiveisti, bet 
į kaip greitai, ta nieks nežino.

90 Su tokiomis jėgomis, kokias 
žmonių prie- 'Mussolini dabar valdo, jis, ra-

|sit, galės dar ilgai Italiją lai- 
— ’kyt patremptą.“

PARYŽIUS, XII. 17. — Se-1 /--------- -------
nas Italijos socialistų vadas, 
Filippo Turati, gelbėdamas sa
vo gyvybę nuo fašistų smurto 
pabėgęs, su šešiais savo drau
gais, iš Italijos į Paryžių, pa
sikalbėjime su užsienio spaudos 
atstovais, pareiškė:

“Duokit Italijai bent dvide-
• šimt keturias valandas laisvės 

ir nevaržomos progos balsibti,

Photo] *4 
Alabamos 

su savo
tapo areš- 
atsakomy-

Darbininkų algos sovieti 
joj kylančios

TIRASPOL1S, Moldavija, 
XII. 17. — Moldavijos aukš- 
iausias teismas pasmerkė su

šaudyti šešis rumanus, kurie 
buvo kaltinami dėl šnipavimo 

, v j ja prieš sovietu Rusiją. Devyni o- Maskvoj sušaudyta 14 pa-1 ika kitų tariamų šnipų nuteis- 
1 i-vii ria įvairiems terminams kalėji-smerktų plėšiku *

Izviestija guodžiasi, kad Mask-
voj privisę ginkluotų plėši
kų bandų

I DARBININKAS
ŽUVO NUO SPROGINIO

MASKVA, XII. 17. — Sovie
tų teismas pasmerkė mirties 

j plėšikų, 
kurie tuojau ir buvo sušaudyti. į 

' Pastaruoju laiku Maskvoj bu-

prezidentu praeito birželio mė- kas, kad Lietuvos kariuomenė 
nesį, esąs areštuotas. Aieštuo- galėtų stvertis ginklo piieš da- 
ti esą ir visi ministeriai, kurie partinę valdžią, kadangi ka- 
tik pavykę pasiekti. nuomonės nusistatymas iki

Sako, kad sukilimo morivai šiol anaiptol nebuvo fašistiš- 
buvę didelis nepasitenk nimas kas. Fašistuojančių elementų 
valdžios politika su sovietų Ru- buvo priveisę klerikalai tiktai 
sija, o taipjau jos neaiškiu nu-'armijos viršūnėse, bet daugu- 
sislatymu tautinių mažumų mą jų naujoji valdžia pašalino, 
klausimu. Bet dar labiaus yra netikėti-.

lobaus telegramos sako, kad na, kad Lietuvos kariuomenė 
Kaune esą viskas ramu ir kad butų drįsusi pakelti ranką prieš 
pervartas buvęs padarytas be prezidentą Dr. K. Grinių ir jį 
jokio kraujo liejimo r“areštuoti“ (kaip skelbia tele-

Visoj Lietuvoj tarus paskel- grama iš Rygos). Dr. Grinius 
bta karo padėtis, o Kaunas yra labiausia gerbiamas viso- 
esąs apsiausties padėty. je Lietuvoje žmogus ir šiandie

Pulkininkas Grigaliūnas Glo-'jo populiarumas yra ypatingai

Areštuojant betgi, du tos 
gaujos nariai pakišo kriminali
nei policijai savo dokumentus, 
parodančius, kad jie yia mas
kviškės Gė-Pė-l (politinės po
licijos, paprastai vadinamos 
“čeką“) nariai ir pareikalavo iš 
milicininkų, lydėjusių krimina
lines policijos agentus, kad jie 
pastaruosius areštuotų. Polici
jos agentai buvo areštuoti.

Tuo tarpu kiti septyni bandi
tų gaujos nariai, naudodamies 
proga, pabėgo.

Pristatyti į Butirkų rajono 
nuovadą kartu su dviem “če
kistais“, kriminalinės policijos 
agentai nustatė, kad abudu “če
kistai“ buvo tikrieji banditų 
šaikos vadai, vadovavę dauge
liui ginkluotų užpuolimų, ku
riuose buvo papildyta keletas 
žmogžudybių. Laukiama sensa
cingos bylos.

Bet profanių sąjungų 
ninkai vatfią; išvogę 14 
liono rublių H • Y

valdi
mi

sa-A

ir pamatysite,v kad 90 nuošim-Į )au8mei keturioliką 
tis krašto žmonių pasisakys už 
nuvertimą Mussolinio.”

Turati, nebe jaunas .žmogus, vo daug ginkluotų plėšikų ban- 
stipriai pavargęs slapta ir pa- dų užpuolimų. izviestija šios 
vojinga. kelione motoriniu lai- j ]jenos židiny pastebi: 
veliu iš Italijos į Korsiką, iš | 
Korsikos į Francuzų Rivierą, 
ir tai naktimis, idant praspru- 
kus pro fašistų kordonus, ir 
pagaliau iš Rivieros į Paryžių, 
— iš karto nelabai norėjo kal
bėti apie Italiją, bet kai jam 
priminta, kad Amerikoj daugu
ma mano, jogei vis9 Italija 
muru stojanti už Mussolini. •
Turati užsidegęs ėmė kalbėti,1 Butlcgeriai su kunigais 
atakuodamas fašizmą.

“Nėra daug ko stebėtis, kad 
tokia, nuomonė įsivyravo Ame
rikoj,“ sakė Turati. “Mussoli
ni taip sistematiškai ^slopino 
kiekviena menkiausia kritika ir 
opozicijoj, kad šiandie niekas 
Italijoj nebedrįsta manyti ki
taip, negu jis.

“Praeitą mėnesį labai padidė
jo ginkluoti plėšikų puolimai

SPRINGF1ELD, III., XII, 17. 
— Illinois Coal korporacijos 
kasyklose praeitą naktį buvo 
proginio užmuštas anglies 

sprogintojas Albert Doloney, 
48 metų.

$400,000 gaisras Buffaloj
BUFFALO, N. Y., XII. 17.

— Smarkiai pūgai siaučiant 
gaisras sunaikino Union Dock

krautuvių ir kitų įstaigų Mas- Warehouse kompanijos įstaigą 
kvoj. Devynios plėšikų bandos Lies 
papildė keturiasdešimt septynis lipi padaryti siekia 
ginkluotus apiplėšimus. Suimti 00(1 dolerių, 
tų bandų vadai pasirodė esą 
įgudę kriminalistai.

Blackwell kanalu. Nuosto- 
apie 400,-

busią Santa Glaus
Kiekvienas miestelio 

vaikas gaus Kalėdom 
jus batukus

• VVASH1NGTONAS, XII. 16. 
— Atstovų butas šiandie pri
ėmė rezoliuciją paliauti šven
tėms kongreso posėdžius nuo 
gruodžio 22 iki sausio 3 d.

MASKVA, XII./. 17. A- 
vietų Rusijos ■ profesinių 
jungų generalinis sekretorius 
Dogądov savo pranešime sako, 
kad dabar darbininkų produk-
ti ilgumas ir algos sovietijoj Į Blogiau kaip vidruamžiais 
pasiekusios ta laipsnio, koks 
buvęs prieš karą. Nuo praeitojo 
kongreso iki šiam laikui algos 
apalamai pakilusios 25.6 nuoš., 
o kai kuriose pramonėse, kaip 
antai transpoitacijos, algos pa
kilusios dagi 40 nuoš. Kai ku
rie darbininkai 
100 rublių

Praeitais 
profesinių 
nuoš., arba 
be darbo.

Dogadov
ginusias apsireiškimas 
sinėse sąjungose tai esą vagys
tės: per pastarus 18 mėnesių 
buvę išvogta 1,500,000 rublių 
sąjungų pinigų.

gauną net po 
mėnesy.
metais iš 9,278,000 

sąjungų narių 13.5 
viso 1,252,000, buvę

vackis esąs paskirtas komen
dantu.

Kauno gatvėse šiandie buvo 
išlipdyti skelbimai, kuriuose 
snkoma:

“Valdžia parduoda Lietuvą 
bolševikams ir Jcitataučiams, 
todėl Lietuvos kariuomenės jė
gos klasto dalykų padėtį tuo 
tarpu paima į savo rankas.“

Ix)ndono Žinia
Kiek anksčiau ta pati Asso

ciated Press buvo pranešus 
šitokią kablegramą iš Londono, 
datuotą gruodžio 17:

“Reuterio telegrama iš Ber
lino sako, kad ten gauta iš už- 
tikimų versmių iš Klaipėdos 
pranešimas, jogei Lietuvos val
džia tapus nuversta, valdžios 
nariai areštuoti ir krašte pa
skelbta karo padėtis.

“Pranešimas dar sako, kad 
valdžią esąs paėmęs į savo 
rankas generolas [!?] Smeto
na, kurį remianti kariuomenė.“

Berlino pranešimas
BERLINAS, XII. 17. --Gau

ti šiandie čia pranešimai skel
bia, kad įvykusio Kaune per
varta, pasibaigusio buvusio 
prezidento Smetonos diktatūra, 
Įiriežastis buvus baimė Lenkų 
užpuolimo Lietuvos.

didelis, kuomet visuomenė 
švenčia jo 60 metų gimimo su
kaktuves. Tokiam momente kė
sintis prieš jį galėtų negut iš
gamos !

Rygos “žinioje“ dar sakoma, 
kad svarbiausia “sukilimo” 
priežastis buvusi plačiai paskli
dęs nepasitenkinimas diaugin- 
ga valdžios politika link sovie
tų Rusijos. Ir kartu ten sako
ma, kad “sukilimo“ vadas esąs 
Smetona. Bet p. Smetona yra 
kaip tik karščiausias draugingų 
Lietuvos santykių su sovietų 
Rusija šalininkas! Kai valdžia 
pasirašė “nepuolimo paktą“ su 
Rusija, tai tautininkų vadas ir 
spaudoje, ir savo paskaitose, ir 
iš Seimo tribūnos labai gyrė 
valdžią už tą žingsnį ir sarma- 
tino klerikalus, kuiie sutarčiai 
su Rusija priešinosi.

Tie telegramos . žodžiai apie 
valdžios politiką link sovietų 
Rusijos leidžia manyt, kad Ry
gos, kaip ir Klaipėdos, antys 
yra išperėtos lenkų. Mat, len
kams dabartinės Lietuvos val
džios pasirašyta su rusais su
tartis tai skaudus pašinas pa
šonėj a.

Kauno žinia patvirtina fašistų 
sukilimą

KALNAS, gruodžio 17. —

pareiškė, kad blo- 
profe-

beturtis’’• Mot ta—jjvcicŽrų prezidentas 
nau-.

BERNAS, Šveicarija, XII. 
17. — Šveicarijos konferencijos 
prezidentu išrinkta Dr. Josėph 
Motta, respublikos prezidentu 
buvęs 1915 ir 1920 metais, 

renka 
parlamentas vieniems me
tams.]

DETROIT, Mich., XII. 17.- 
šeši žinomi vietos “butlege- 
riai”, susiorganizavę kaipo Ri- < 
ver Rouge Bootleggers’ Gcod i ls'*eicarijos prezidentą 
Fellows’ komitetas 
kiekvienas po 
pinigus įteikė 
bės draugijai, 
ji kiekvienam 
River Rouge 
mieštis) nupirktų 
batukus. Jei 600 dolerių busią, 
permaža, lai jie pridėsiu dar. 
400 dolerių.

“Butlegeriai“ patarė draugi
jai, kad ji kreiptus į vietos ku
nigus ir iš jų gautų teburčių 
šeimynų sąrašą. Ta taip pada
rė, ir kunigai sutiko padėti.

ir sudėję 
100 dolerių, tuos 
vietos labdary- 
prašydami, kad 
beturčiu vaikui 
(Detroito prie- 

Kalėdoms

$300,000
LIŲ

GAISRO NUOSTO-
PITTSBURGHE

PITTSBURGH, Pa., XII. 17. 
— Praeitą naktį gaisras East 
Liberty sunaikino du triobesru, 
kuriuose buvo Reo Auto Ser
vice ir Pittsburgh Auto Spring 
kompanijų įstaigos. Nuostoliai 
siekia apie 300 tūkstančių do
lerių..

ŽEMES DREBĖJIMAS

■ “Norėdamas gyvent Italijoj, 
turi būt fašistas, nes, neturėda
mas prisisegęs prie krutinės 
fašisto ženklo, niekur negausi 
darbo, o neturėdamas darbo, 
neturi ko valgyti. Del to šim
tai tūkstančių žmonių tik deda
si tarnaują fašizmui, bet jei tik 
jie galėtų laisvai pasisakyti, 
ką jie ištikro mano, tai rytoj 
fašizmo su jo piktybėmis Ita
lijoj nė pėdsakų nebeliktų. Jei 
butų padarytas laisvas, nevar
žomas visuotinis balsavimas, 
tai 90 nuoš. žmonių pasisakytų
prieš Mussolini. ! Vokietijos ministerių
Italijos kraštų žmonės suprati-! kabinetas grillVO 
mo neturi, kokia baisi padėtis 
yra Italijoj. Dagi tamsiausioj 
vidurinių amžių gadynėj var
giai rastm ką nors panašų, kas* 
šiandie dedasi. Kadaise buvu
sioj Italijoj šiandie i 
visai nė mažiausios žodžio, 
minties ar veiksmo laisvės. Del’ 
pavyzdžio, aš jau daugiau kaipi 
per du mėnesiu nieko negirdė
jau apiė savo vaikus. Jie negy
vena Milane kartu su manim, 
ir visi mano laiškai ir telegra
mos yra cenzinuojami ir sulai
komi. Kiekvienas laikraštis ar 
žurnalas, kurs nėra ryškiai fa
šistiško nusistatymo, tapo už
darytas.

“Italijoj šiandie nėra nė vie
no advokato, kurs galėtų prak
tikuoti nesidėdamas fašistu. 
Teismai yra visai fašistų įta
koj, o todėl vienašališki. Ir taip 
visur ir visame.“ 

Paklaustas, ar jis
kad Mussolini galėsiąs ilgai iš- 
eilaikyti, Turati truktelėjo pe- 

tampįoturos buvo čiais.
Nesiimu pranašauti,” at- 

Abudu buvo pasmerkti; šiandie saulė telui T:18,»leU sakė jis. “Fašizmas laikėsi jau 
Mėnuo kėtveri nietai. Jis gali laikytis 

dar ketverius, ar ir ilgiau, tol,

8,000 angliakasių 
priversti 'švęsti

LANSFORI), Pa.. XII. 17. — 
Lehigh Coal and Navigation 
kompanija vakar uždarė visas 
savo kasyklas, kaip skelbia, iki 
ateinančio 
sdama tuo 
šių kelias

TRAUK1NIO IR LOKOMOTL
VOS SUSIDŪRIMAS

BERLINAS, XII. 17. — Kan
cleriams Marxo valdžia šiandie 
rezignavo, reichstagui 249 bal
sais prieš 171 pareiškus jai

IIOIIENHEIM, Vokietija, 
XII. 17. Žemės ūkio kolegi
jos seismografas įregistravo 
smarkų žemės drebėjimą, turė
jusį įvykti apie 150 mylių to
lumo, veikiausia šiaurinėj Švei
carijoj ar Tiroliųje.

pirmadienio, priver- 
budu 8,000 angliaka- 
dienas švęsti. Daibo

MOBILE, Ala., XII. 17. — 
Palaidai lokomotivai susidūrus 
su traukiniu, du traukinio tar- 

ir kelipaliovimo priežastis esanti už-’nautajai buvo užmušti 
sakymų anglims sumažėjimas, pasažieriai sužaloti.

nebeliko nepasitikėjimo.
Reichstagas savo posėdžius 

nutraukė šventėms iki sausio 
19 d.

IŠGELBĖJO LEDE ĮŠALU- ' 
SIAS GULBES

PAPA LAIMĖJO SUMAŽINI
NIMĄ TAKSŲ $13,200 

PER METUS

17.
Komunistų neramumai 

Vilniuje

Jis

VVASHINGTONAS, XII.
— Senatas vakar priėmė $894,* 
023,878 iždo ir paštų departa
mentų biudžeto bilių.

ROMA, Italija, XII. 17. — 
Popiežius Pijus XI laimėjo ko
vą dėl taksų. Taksai jam su
mažinta, ir luo sumažinimu 
kas metai sutaupys $15,2(10.

Chieagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra-K 

______  : lašairia*:
EDDYV1LIE Ky XII 17 ! firažu; nedidelė tem-

- Vietas kalėjime šį’rytą buvo l^raturos atmaina; vidutiniai 
elektros kėdėj nužudyti du ^ugiuusui žiemių vėjai, 
menys, Roger Brannon, 22 mo Vakar 
tų, bąltas ir Sam Harria, neg’- vidutiniškai 17° 
ras. 
mirties bausmei už žmogžudy^'džiasi 4.:2O valandą, 
bes. i leidžiasi 6:26 vai. ryta.

Du asmenys nužudyta 
elektros kėdėj ,

VARŠUVA, Lenkija. XII. 17. 
— Vilniuje vakar minia komu
nistų puolė kalėjimą, norėda
ma paleisti iš ten keletą areš
tuotų savo vadų. Riaušėms pa
trempti buvo pavaitota kariuo
menė ir policijos rezervai. 
Daug asmenų areštuota.

| QUINCY, III., XII. 17. Eže
ro ledę vakar rado čia įšalu
sias -dvi gyvas gulbes. Ledą 
atkapojus ir sulaužius gulbes 
buvo išimtos visai sveikos.

PRIGIRDĖ SAVO KŪDIKIUS 
IR NUSINUODIJO

EDDYV1LLE, Ky manąs,

NEW Y ARKAS, XII. 17. — 
Paimta nagan policininkė, Be- 
linda Milatz’ienė, kaltinama dėl 
nusigėrimo einant savo tarny
bos pareigas.

WALTHAM, Mass., XII. 17.- 
Priėmus nuodų mirė Mrs. Eli- 
zabeth Locascio, 27 metų, prieš 
tai prigirdžius maudykloje na- 
mie! du savo kūdikiu.

Mirė nuo žeksėjimo
RED WING, Minn., XII. 17. 

žeksėjimo liga mirė John 
Jenson, 40 metų. Per keletą sa*- 
vaičių jis be paliovos žeksėjo.SPRINGFIEJjD, Ilk, XII. 17.

— Garaže rado jo paties auto- Gydytojai visaip bandė žeksėji- 
mobilio garais nutroškusį pilie- mą sustabdyti, bet nieko nepa- 
tį Marioną Green, 44 m. darė.
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Kauno Kronika munistu. pliekdavo kol šią mei-’ (kudenni okcipucijoa Uiktua),’ 
dėdamas prisipažindavo, o iš kad, tfiręii, visiems (ir man) 
čią--ąm|ina katorga sunkiųjų butų naudinga pereiti per jų 
uavhų kalėjime. Kad gydytojas “yalstybiuiui-tautiškai-kati^ikiš- 
nek<. nstatuptų sužalojimų, jie kę” šarangą, nes tuęihet išmuš- 

.j 11U0g}j apdeng-‘tų visokias pažiūras ir privers 
v a 1 s t y b i š k a i- Į d a v o šlapiais m a i š a is( tų tėvynės labui dirbti, O ne 

nusistatymą. Jie ir duodavo. »—->—...................
kai sužvejoję patys kaliniai.

versdavo kalėjimo administracijos narys 
pasididžiuodamas man s-akė

. “ Valntybiškai-tautiškai”. Lie 
tuvos paraiitai įsikando naują pliekiamąjį 
obalsį — 
tautišką 
pamiršo laikus, 
politišką nusikaltėlį 
šmYiuolaia prisipažinti esant ko-
- -- . A-.*.—

IŠKILMINGA VAKARIENE
Su Puikiu Programų Rengia

Lietuvių Tautiška Parapija
3501 So. Union Avenue

Nedėlioj, Gruodžio (Dec.) 19 d., 1926
Pradžia 7 valandą vakaro 

Naudai pataisymui bažnyčios ir svetainės
Malonus Lietuviai: — Atsilankę j šią vakarienę pasivalgysite 

skanių lietuviškų virtinių, išgirsite pamokinančių prakalbų ir gražų 
programą iš juokų, ir dainų, ir paremsite Tautišką Bažnyčią kovo
jančią už teisybę. — Kviečia KOMITETAS

M
šeštadienis, Gruod. 18, 1926
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galvos skauduli uo

Kviečiame vietinius lietu
viui atsilanktyi ir persitik
rinti musų teisingu pasiūly
mu prekių. NedčUomis atda
rą nuo 8 vai. iki 12 dieną-

25 METU PATYRIMO 
v

Pritaikime akinių dėl visokių akių

Nupigintas Išpardavimas Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Prieš Kalėdinis išpardavi
mas. iš priežasties pertaisy
mo namo. Didelis pasirinki
mas vyrišku Marškinių, Vai
kams |r Moterims aprėdalų. 
Kainos yra žemos, tavoras 
geriausios rųšies. Visiems 
perkautiems musų krautuvėj 
duodam gražią dovaną, Cut 
Glass.

Budeliai būdavę linkti į ‘viso pasaulio solidaru- 
Vienas Šiaulių’ IU() Internacionalą. Taip kalbė

jo klebonų dvasioj išauklėtas 
bernas... bet kartą ir jis atsi
vertė, papasakojo (jiems ke la
šindamas) nuogą tikrenybę. Ir 
vieną kartą, jis sako, jie mušę 
komunistą, kurio kaltės nebuvę 
įrodyta ir... vienam smogus 
kaušan, amžinai užmigęs. Bet 
juk tai ne vienas pavyzdys. Ir 
kada kraštas sukilo prieš šias 
neteisingas skriaudas, išsižioję 
klebonai paskelbė karų ir da
bar šaukia “broliukus” griebtis 
ginklo. Bet jų balsą girdi dar 
nepersikrikštiję fašistai ir už 
juodus darbus atleistieji valdi
ninkai. Manau, šis nitfko ben
dra negali turėti su valstybiš
kumu ar tautiškumu, jeigu vie
ni sėdi soste, o kitiems liepia 
klauptis ir gailėtis- už nesamas 
kaltes. 1

Nelaiko savo liežuvio už (įan- _ 
lų visi tie, kam nubodo krikš- 
cicnių demokratų partija ir jie 
“atsivertė” pereidami į tauti
ninkus, kurie taip pat pilnas 
sterbles turi “valstybiškumo ir 
tautiškumo”. Tai yra musų 
karininkų didžioji dalis ir išim
tinai valdininkai, kurie apie so
cializmą tėra tiek girdėję, kad 
jis baisus ir prakeiktas kunigų 
ir tautininkų. Bet daug tų 
“tautininkų” vengia dovanai pa
dirbėti lietuviams, kad jie pa
kiltų aukščiau skurdo, daugiau 
apsišviestų ir 1.1. Jie to bijo: 
apšviesti žmonės nuims nuo 
akių “tautšikai-valstybišką“ vo
ratinkli ir dėl kalbos ir dėl pa
žiūrų nesipeš, kaip dabar siun
do prie to riebus klebonai ir 
net jų liogerio profesoriai.

KALĖDOS JAU VISAI NETOLI dl,7/,į :
Pirkite dovanas seniausioj, per daugelį 
metų žinomoj auksinių dalykų krautuvėj. 
Čia .Jus rasite didžiausią pasirinkimą ir 
garantuotas prekes už kurias mes visada 
atsakome. — Musų kainos žemesnės kaip 
kitų. Todėl pas mus pasirinkę Kalėdų do
vanas tikrai turėsite linksmas Kalėdas.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted Street

M. J. Matulauskas
3356 So, Halsted Street

l||u

Chicago, Illinois

Jk

CHARLES K. KINDER
WATCHMAKER & JEWELER

Geriausia vieta yra pirkti laikrodėlius, deiman
tus ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms 
dėl savo mylimų draugų.
suteiks geriausj patarnavimą. Taisyme 
lių esini turintis daug metų patyrimo, 
mirikite antrašo, kad.. prie pirmiausio 
galėtum lengvai atrasti.

ši lietuvio krautuve 
laikrodė- 

Neuž- 
reikalo

*

2122 VVest 17th St. Tcl. Lafayette 9760

. Rimtesni žmonės tiktai spiau- 
dosi. Šovininius atgyveno sa
vo dienas, o su juo privalo iš
nykti ir “tautiškai-valstybiški”
prietairai.

Bet jie dar kelia rankas į
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g ROSELANOE GERIAUSIA VIETA ĮSIGYTI 
KALĖDŲ DOVANAS PAS

F. A. BUKAUSKĄ
10831 So. Michigan Avė.

Nes čia galima rasti dide- , 
lį pasirinkimų laikrodė
lių, žiedų, deimantų ir vi
sokių auksinių dalykų. 
Kainos pigesnės negu ki
tur.

F. A. BUKAUSKAS
10831 So. Michigan A ve

H*
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ir po baldachimo auksu nori pa
slėpti pralietą nekaltųjų žmo
nių kraują.

Žmonės visiškai traukiasi 
nuo jų, ypač jaunimas. Bude
lio ranka visuomet raudona!

Bobų skandalas. Kartą jau 
rašiau, juk boba pakeitė įsta
tymų. Tikrai taip buvo. Jos 

gali, ypač privačiam šei- 
gyvenime: kita apžergus 
išvanoja įpildama jam

KALĖDŲ DOVANU 
KRAUTUVE

Mes užlaikom didelį 
sirinkimą Kalėdinių 
vanų dėl vyrų, moterų ir 
vaikų. Perkantiems do
vanas duodam baksiu- 
kus, sutaiąom gražįai ir 
pri$tątoni į visas dalis 
šio miesto. cLykai.
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Kviečiame visus ątsilan- 
kyti/ o busit užganėdinti 
musų kaina ir patama- 
vimu. HM

■r

J. SAUDARGS ir J. PIKELIS 
MID-WEST 

1>RY GOODS ŠTOKE
4172 Archer Avė. Chięągp. lD.

*4 i 4 J♦4 4 iii i 44 411111111111

PIRKIT KALĖDŲ DOVANAS 
IS ANKSTO

LEIBOWITZ
Persikėle j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Ncdėliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, progina vyrų ir moterų 

drabužius.

Jei kenčiate 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą. y

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas. 1

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

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

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Nedalioj ofisas uždarytas

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 

’ Elektrikinis Gydymas I • •
Treatmentai visokių ligų, ruma- 

įizmo, nervų atitaisymo/ šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie- 

į taisais. 
i

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia- 

. ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų, 

i
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

, ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Kambariai dėl pergulėjimo.

Pearl Queen
CONCERTINOS

mos 
vyrą 
Šviesos. Bet boba visuomet lie
ka boba, Vyrai tat gerai žino 
ir apie moteris keistai kalba, 
isivaizdina jas kvailiausiose ro- 
ėse ir 1.1. Nesenai perėjo mu
sų kraštą vyrų balsas, kad jie 
atsisaką bučiuoti tekėjusioms 
tankas ir po tuo raštu pasirašė 
“garsenybių”, kuriems nusilei
do laižyti jų rankas. Netylėjo 
ir moters: jos pareiškė noro, 
kad vyrai, kurių dalis sergą, 
neterliotų jų grakščių rankų ap
krėstomis seilėmis. Ir pasirodo, 
kad jos daug teisingesnės. Nors 
'rankų bučiavimo įprotis neiš
nyko, bet jau daug “manda
gių” vyrų raudonuodami pa
spaudžia šaltai penkpirštes ran
kas ir nusisukę raudonuoja 
Bet yra dar moterų, kurios ran
ką iki nat lupų iškelia, suprask, 
bučiuoti-

s GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS
* PAS G. J. GURIN

Brighton Music and Jewelry Store 
iii •# • 4216 Archer Avenue

Tel. Lafayetto 8617
Čia yra didelis pasirinkimas auk-

• inu/JkaHškti instrumentų: kainos 
yra prieinamos dėl visų.
Pianai, Vietrolos, Radio ir Voleliai 
dėl Player Pianų ir Rekordai di
džiausiame pasirinkime.

•0 Musų kainos y

*

a pigiausios ir tavoras garąntuutas^

mėnesį 
šaliniais 
pradėję 

t votis iš

LIETUVOS SALDAINES

A. F. GZESNA
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktj
Phone Boulevard 4552

Bet... ministeriii kabinetas 
J lapkr. nutarė atleisti iš dar
bo moteris (arba vyrus) kur 
iLu šeimos nariai dirba vals
tybės įstaigose. Sukilo bobos... 
kuries užima bent po keletą 
vietų, ir gauna vieną 
keletą algą. O čia 
slankioją bedųrbiai 
rankomis per pilvus
džiaugsmo. O ką žinai, gal gau-' 
siu darbo?...

Yra taip: žmona ir vyras 
drauge gauna abu apie 3UO Ii-’ 
lų mėli., o su šeima sunku iš 
tiek pragyventi. Kitur taip: 
jie turi dvarą arba kelis, dar 
be to muro namus' mieste, vy-;

■WI" 1 » y, IM IB-II l .

(Tašu aut 3-čio. pusi.)

I

Nelaukite paskutinių dienų su pirkimų Kalėdinių dovanų, nes 
turėsite mokėti brangiau Šioj krautuvėj galite gauti didelį pasi
rinkimą auksinių daiktų, deimantų, laikrodėlių iš muzikališkų instru
mentų: pianų, grafonohj, smuikų, armonikų ir kitokių jstrumentų. 
Pianų volelių su lietuviškoms gaidoms, didelis pasirinkimas.

Puikiausia dovana bus duodama kiekvienam atsilankiusiam.
Ateikite pas

JUOZĄ A. RIZGEN
3331 So. Halsted St

MALT TONIG - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
galį būti be

MALT TONIC’G
arba

Extra Pale Alaus
INVi^ORATINO 
00 ru.l CONVAuttOOMTI

GOOD TMl MOMM f
ItVTH » 0« MYtAAOl <O

duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriuus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriuus, jeigu jie neguli 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Dcl aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, /
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 ♦

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Yra gėr&iisid. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųsk!te musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė.

’ Chicago, III.

šiuomi pranešame Gerbiamai 
Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

V, M. Stulpinas & Co.
3311 So. Halsted St., Chicago, 111.

Yards 6062.

DR. W. 
YUSZKIEWICZ

Musų gydymo budus tiktai 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerkles, nosies, akių, 
austi ir kitas ligas.

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
Tel. Brunswck 3161

Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo >7 iki 9 vakare. 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

, UPi I 1 ............ ■! . . ■/

Mil-

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

dentistas
1340 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nodėldienių ii; Scrcdii

INIINHIIIIIKIIIIIIIIIIIIIMIII1IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIII
Sveikata Brangiausias 

Turtas
Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 

geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos Skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
ve kokj nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per VVashington, 
D. C. Galima gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter Mfg. Co.
616 W. 31st Street 

Chicago, UI- 
Boulevard 735L 
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Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumątizmų, Saųsgčle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
tė jiniai naikina kūno gyvybę ir 
luinai ant patalo paguldo.

CAPSK’O COMPAUND mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas: mums šiandie dau
gybė žinomų siunčią padeka- 
»'ones pasveikę. Kaina 50c. per 
puštą 55c. ar dvi už *1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS’’’, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

M
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NAUJIENOS, Chicago, III

Reikalaudami | Ar Jus Prisirengę
RAKANDU® Del kalėdų■■ ■ * "" II M y & Dvidešimtis penki tūkstančiai Kliu

St

Kauno Kronika
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
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Kliubo narių su
tiks šventes šį metų su KALĖDINIAIS TAUPY
MO ČEKIAIS, kad padarius linksmias Kalėdas. 
Nariai musų Kalėdinio Kliubo yra užtikrinti, kad 
jsigys pilną maišelį šventėms pirkinių.

Prisidėkit prie musų 1927 metų 
Kalėdinio Kliubo dabar

Pasidėkit mažų sumų pinigų kas savaitę laike

South -West Trust & Savings

•SI

SS
SS
SS
SS 
SS 
SS

ras departamento direktorius 
ios nors privatiš- 

pirmininkas; o 
vyro rekomenda-

Santa Claus

lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

SS
SS
SS

5th Street, Archer & Hoyne Avenues
Lafayette 1708-09-10

Valstijinis Bankas — Clearing House Priežiūroj 
JOS. J. KRASOWSKAS, Mgr.

Kiekviena taupymo sąskaitai atidaryta hu $2 ar daugiau 
Sausio 17. 19z7. įsigys dykai proga ant 1927 metų 
Tourina Karo, Auksinių Pinigu >r 50 Rad'o Rankučių.

prieš
Chevrolet

pla

SS

SJt

M
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Visuomet šiose Krautuvėse esti 

tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresniu padarymo. Rakandų, Pianą 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamą 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi-

kitų Namams reikmenų ir puošalų. , 
I relrės užtikrintos, Kainos prieina* ' 
otos. Patarnavimas mandagus; Leng .VĮ 
vi rr*noxw-iai *šmokėjimai

l»vi Didelės Krautuvės
7^ į^opksferBilare (duiponi/

Kalėdų Dovanos
Deimanto Žiedu

SS
SS

SS
SS
SS

SS

ssMes užlaikome didžiau

§8

H22-32 So. Halsted Street 
t'ri*>4 19tb l’lace

II77-83 Archer Avenue 
Kampui* Ri<hniond Gt.

Mm
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3317 So. Halsted S t., Chicąęo/

"OREMUS”

sį ataką importuotų bri
liantų. Didelis pasiski- 
rimas gražiausių dei
mantu ir auksiniu daik- €- V
tų. Parduodame pigiau
sia Chicago j.

SS
SS

kos Įstaigos 
žmona sulig 
cijemis taip pat gauna iki tu
ksiančio litų. Pinigų kaip šie
no. Aš gerai žinau tokią šei
mą, kur abu be savo nejudonio 
turto dar gauna apie du tuks
iančius litų, žmona, girdėda
ma bedarbių skundus (arba ma- 
žaal.ųių) taip pat skundžiasi... 
nes jai taip pat sunku ir prisi- 
veisus pilną kambarį šunų 
(jiems atskiras kambarys už 
100 litų mėn. nuomos) verkda
ma juos mazgoja, šukuoja ir 
1.1. O tarnaitę sunku rasli, ku
ri vystytų vystyklais šunis. Jų 
giminaitis studentas bastosi kur 
gaudamas kąsnį duonos, be 
darbo. Teko matyti, kaip lie
tui ii jaut sode graužė duonos 
plutą, o akys įdubę, veidai nu
rudavę! .lis žemiau jų laikomų 
šunų. Ir daug tokių apsireiš
kimų yra, kur su žmogum ne
siskaito tuo laiku, kai jis pra
šo tik pragyvenimą!? () valdi
ninkai (aukštesnių kategorijų): 
žmonos ir vyrai siurbia apžioję 
vyno butelius, lencįa j svetimas 
šeimas, pasijuokia iš idealisto 
moksleivio, iš jo socialistiškų 

I pažiūrą, kurios anot jų “nej- 
vykdom??' gyvenime. O tokių 
pavyzdžių jau daug priperėjo 
kademai. Jų nagai giliai įleis
ti Į materiją: tik jie vieni tu
ri teisės naudotis materialūmis 
gerybėmis. Dabartine valdžia

dabar priima naujus na
rius į 1927 metu

KALĖDŲ KLIUDĄ
CHRISTMAS SAV

INGS CLUB”.

To Kliubo yra septyni 
Skyriai:

po 25c; 50c; $1.00; $2.00; $3 00; $5.00 ir.$10.00 mokami kas savaitę 
Mokant per 50 savaičių, jie sudaro 
$100.00; $250.00 ir $500.00.

Yra tai lengviausis būdas pinigų
Ateikite tuoj ir prisirašyk pats 

KALĖDŲ KLĮUBĄ, lietuvių banke.

sumas: $12 50; $25.00; $50.00

Hutaupinimui!
ir prirašyk savo vaikučius į

1) “Oremus" garsios gyduolės 
nuo Šviežiu ir chroniškų vene- 
riče.'ky ligų, kuriuo* greitai 
ir pasekmingai irgy do že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Ihdėtekj ir užsilaikymų šla
pumo. (veriamos i vidų, bon- 
ka su prtsiuntimu $3.15. lei
džiamos j vidų, bonka su pri- 
si imtini u $2.15.

įsi

fet^iYERSĄi
bą.niv.
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STATE BANK
3252 So. Halsted St

Chicago, III
SANTA CLAUS asmeniškai sveikina vaikus kas Utarninką, 

(antradienj) ir Subatją (šeštadienį) vakarais, ir teikia prisirašuyems 
vaikams gražias dovaneles. ' |

2) ‘‘Oremus" garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mų akių. Bonkutė su prisiim
ti mu f»()c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES

Pirkit Kalelių Dovanas IR

7’’’’

sunkių į 
silpnu? i 

ligas inkstų 
užkrečiamas Į 

šlapumo arba ’ W

Jei jus turi*, 
kraujo ligą, 
nervus, 
pūslės, 
ligas,

^7 privatiskas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo-

! jau. Jei tos ligos ne 
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kits 
kokia liga gali išsivys i 
tyti.

bcsispecializuodamas įsigijo pilną su- 
pratimą šių ligų ir suteikia geriausi “
gydymą 4^

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo- 
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tukstančiut 
kitų.

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

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe St, Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto auglto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų.»» Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomls ir 
sulįstomis nuo 10 ryto Iki 8 vakaro.:
Atsišaukit, Informacijos Dykai. ftfffitttttfMfvttftf* f11

Del ilgos atminties yra geriausia pirkti gražius rakandus kaip 
tai Parlor Setas, Valgomojo Kambario Setas arba atskirus daik
tus, kurie yra reikalingi del namų.

Mes užlaikom Parlor Setus ir parduodame pagal orderio; tu
rime didelį pasirinkimą grindinių lempų labai žemomis kainomis. 
Musų kainos yra žemesnės, negu kur kitur. Ateikit ir persitikrinkit.

M

><*»•

Archer Upholstering Co.
4140 Archer Avenue

i .Įijįj Tel. Lafayette 9733. Sav. Juozas Kazikaitis.

Mes turime vyrų marš
kinių didžiausį pasirinki
mą. Kalniečiai, kaklaraiš
čiai, apatiniai ir pančia- S 
kos. Tai musų specialiŠ- 
kumas. Merginos ir 
rys yra kviečiamos 
tikrinti, kad musų 
nės pančiakos po
$1.00, $1.65, $2.00 ir dau
giau yra tikrai geriausio 
išdirbimo.

persi- 
šilki- 
50c,

A. J. MOSGERS
Gents’ Furnishings & Dry Goods 

3108 So. Halsted Street

patar- 
visokio

prieč
laike

ir po

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampa* 31-rnos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymu.

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

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C
AKIIAERKA

3252 So. Halsted St.

‘ Karininkas, karininkas ir „vėl 
karininkas." Ministerių kabine
tas toliau eina bedarbių reika
lų rupinimu: reikalauja, kad i 
laisvas Įstaigų vietas Lutų pri
imami pirmoj eilėj kadeinų ir 
tautininkų ramstis atsargos ka 
rimukai. MaUįjie 'daug dirbo 
“tėvynei" lankydami prostitu
tes, girtuokliaudami ir net ka
reivio žandan yiplodami. Jiems 
pagalbu ir pirmenybė. Geriau 
butų, jie Į laisvas vietas priim
tų visuomenės švietėjus, kurie 
nuo kadeinų galybės nukentėjo.1 
Kiek girdėta iš pačių karininkų 
lupų, jie šiai valdžiai neprita
riu, ypač socialdemokratams, 
prieš kuriuos griežia dantį. 
Kiekvienas savo pilvą saugo. 
Sako jie, kad tik kareiviai es<j 
socialdemokratai (suprask, pa
žeminti). Bet kyla klausimas, 
kas turi daugiau teisių: daugu
ma ar mažuma. Ir jie tiek te
žino apie socializmą, kad jis 
yra “baisus priešas" 
n ieko.—Tindi-Rindi.

Dentistai
Drs. Kelia ir VVinberry

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

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
1‘hone Coinmodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

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

Phone Hemlock 2061

f
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutartį.

Viršuje
State

Motei ys ir mergi

nos kreipkitės su

Universal
Bank

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą del užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

/ 1 ■ 1
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optemestrist

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

Kenwood 1752

Įvairus Gydytojai

Lietuviai Advokatai

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Į Res. telephone Plaza 3200

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKA/A* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. •••• Ingai lojimai. -- Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičlams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Salia St. Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
—————————————

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivį.yr'^e Roosevelt 9090 

Namų T ei t i i ~ Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531
Tel. Central 6890

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

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 6 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare
v

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, ku\ios 
skelbiasi N a u j i e n o

W' DR. herzman
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

8110. Naktj
South * hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrfiką,
Vaikų ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti Slst Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 288«

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfai 8858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

lanffMrii
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SOVIETŲ VALDŽIA ATSTEIGĖ KAZOKŲ ARMIJĄ
• • e * e e s

KALTINIMAI VOKIETIJOS VALDŽIAI 
e e e e e •
• •••>• JI

VOKIEČIŲ MONARCHISTAI VEIKIA IŠVIEN 
SU RUSIJOS SOVIETAIS

• e e e o e
• •••••

KABINETAS BERLINE GRIUVO ,

Rusijoje, kaip praneša Ost Express (Rytų Ekspre
sas — vokiečių telegramų agentūra) iš Charkovo, tapo 
atgaivinta kazokų kariuomenė. Ji susidės iš dviejų divi
zijų ir turės savo generalį štabų Proskurove.

Šitas sovietų valdžios patvarkymas yra charakterin
gas. Kazokai buvo reakcingiausią kariuomenės dalis se
nojoje Rusijoje. Po caro valdžios nuvertimo kontrrevo
liucionieriai mėgino su kazokų pagalba įsteigti Rusijoje 
karinę diktatūrą. Tuo tikslu garsusis kazokų generolas 
Kornilovas buvo padaręs sukilimą prieš Kerenskį.

Suprantama todėl, kad toliaus besitęsiant revoliuci
jai kazokų armija buvo visai ųianaikinta. Kazokai buvo 
priskirti prie reguliarių kavalerijos pulkų. Bet šiandie 
kazokai jau vėl atsteigiami! Tai rodo, kaip toli j atbulą 
pusę “nuprogresavo” sovietų valdžia.

Vokietijos valdžia, susidedanti iš vidurinių partijų 
— liaudies partijos, katalikų centro ir demokratų — ko
alicijos, nutarė pakviest prisidėt prie valdžios socialdemo
kratus, kad tuo budu užtikrinus sau daugumą reichstage 
(krašto parlamente). Bet socialdemokratai atsakė į šitą 
pasiūlymą reikalavimu, kad dabartinis ministerių kabi
netas su Marx’u priešakyje rezignuotų.

Socialdemokratai iškėlė valdžiai kaltinimą, kad ji 
šelpia valstybės pinigais slaptas monarchistų organizaci
jas, kurios ginkluojasi tikslu nuversti respubliką. Kanc
leris (ministeris pirmininkas) Marx užginčijo tų kaltini
mų teisingumą, tečiaus jisai pripažino, kad pirmiaus Vo 
kietijoje tikrai veikė slaptos ginkluotos “patriotų” orga 
nizacijos ir turėjo savo ginklų sandėlius.

Atsakydamas į valdžios užginčijimą, socialdemokra
tų kalbėtojas Scheidemann paskelbė eilę faktų, iš kurių 
aiškiai matyt, kad monarchistų karinės organizacijos clai 
tebegyvuoja ir šiandie. Jisai nurodė, kad krašto apsau 
gos ministerio žinioje yra slaptosios monarchistų armi 
jos generalis štabas, kad monarchistai toms savo organi
zacijoms yra surinkę nuo 1923 metų iki dabar 70,000,001 
markių ir kad jie gaminasi ginklus Rusijoje.

Seheidemannas savo kalboje paminėjo tiek vardų, 
skaitlinių ir kitokių aiškių faktų, jogei apie jo kaltinimų 
teisingumą negali būt abejonės. -

Vokietijos socialdemokratų kaltinimuose valdžiai yra 
įdomiausia tai, kad Vokietijos monarchininkai organizuo
jasi ir ginkluojasi su Rusijos bolševikų pritarimu, o gal 
ir pagalba. Seheidemannas, tarp kitko, papasakojo štai 
kokį atsitikimą:

“Rugsėjo ir spalių mėnesiais šiemet atvyko į Šte- 
tiną iš Leningrado keturi laivai su amunicija, paga
minta Rusijoje slaptajai armijai Vokietijoje”.
Aiškus dalykas, kad be sovietų valdžios žinios tokie 

dalykai negalėtų dėtis. Prikraut keturis laivus amunici
jos Leningrado uoste nieku budu nebūtų galima pasislė
pus nuo sovietų žvalgybos akių. Tuo labiau nebūtų gali
ma slaptai tokią daugybę amunicijos Rusijoje pagamint. 
Vadinasi, nėra jokios abejonės, kad Rusijos diktatoriai 
palaiko artimus ryšius su Vokietijos monarchistais ir, ga] 
būt, net teikia jiems pagalbą.

Tai šitokioje šviesoje pasirodo “pasaulio revoliucijos 
vadai” — Rusijos bolševikai! s

Berašant šį straipsnį, atėjo žinia iš Berlino, kad 
Marx’o kabinetas tapo nuverstas, gavęs reichstage nepa
sitikėjimo pareiškimą. Už nepasitikėjimą valdžiai balsa
vo 249 atstovai (prieš 171).

Šitas balsavimas rodo, kad Vokietijos parlamentas 
pripažino socialdemokratų kaltinimus valdžiai teisingais, 
vadinasi, pripažino teisingu ir tą Scheidemanno priekaiš

Uisimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............______ ..____ _ $8.00
Pusei mėty---------------------------34.00
Trims mėnesiams .................... 2,00
Dviem miiieaiams ...------ 1-60
Vienam mSneaiaj.75

Chicagoje per n alio toju*:
Viena kopija 8c
Savaitei --------------- - -------—..... 18c
Mėnesiui____________________  75c

Suvienytose Valstijose^ na Chicagoje, 
paltui

Metame —__________________ 37.01
Pusei mėty ...............„________  8.50
Trims mėnesiams .............—___ 1.76
Dviem mėnesiams__ -____ ___ 1*25
Vienam mėnesiui ____--ir t .m 7f)

Lietuvon ir kitur uisinniuosei 
(Atpiginta)

Metams _______________  $8.00
Pusei metų __ .._______________ 4.00
Trims mėnesiams —........ 2.0<*
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

tų valdžiai, kad jos globojamos monarchistų organizaci
jos gaminasi ginklus sovietijoje su bolševikų pritarimu. 
Taigi maska tapo nuplėšta ne tik buržuaziniems Vokie
tijos ministeriams, bet ir Maskvos diktatoriams!

Dr. K. Grinius ir žandarai
- - - ------ ’

(Pabaiga)

1908 m. dėl šviesos suėmimas | sirado šaly karo stovis.
1905 m. po spalių mėn. 17- 

30 d. caro Mikalojaus II ma
ni lesto policijos galybė krito: 
susirinkimai, atviri mitingai, vi
sokių knygų leidimas ir plati
nimas kokį laikų ėjo laisvai; 
jei kas ir atsiklausdavo tokiais 
reikalais policijos, tai darė tai 
arba iš mandagumo, arba atsi
mindamas, kad pirmiau reikėda
vo tani tokios procedūros.

Vietinis žandarų viršininkas, 
rotmistras Tarasovas, visai bu
vo nusiminęs. Jo šeimininkė 
pasakojo, kaip jis po 17. X. 
manifesto lovoj apsikniaubęs 
verkė besiskusdamas savo vak- 
mistrui Fedorovui, kad duonos 
nustosiąs. Bet Fedorovas bu
vęs gudresnis už savo viršinin
kų ir ramindamas jį išsitaręs: 
“Nesisielųk taip, Tamsta, dar 
mes padirbėsime! Dar ateis ir 
geresnių laikų!”—(Ješčio po- 
jabotajem!) Fiodorovas neapsi
riko...

Marijampolės miesto ir apie- 
inkės lietuviai pasinaudodami 
lolicijos panika tuojaus įsistei
gė švietimo draugijų, kurių pa
gadino Senapilės šviesos Drau
gija. Teisybė, ta draugija pra- 
lėjo kurtis savaime daug anks
čiau. Jau HMM metais, dau
giausia Joanos (iriniuvienės ini
ciatyva, buvo suorganizuotas 
•horas, kuris rinkdavosi Grinių 
namuos (Dabar prie bažnyčios 
<t. Nr. 11) ir renįėsi tais me- 
ais duoti teatrinį ir vokalinį 

vakarą.
1901 metais tai nepavyko, tik 

1905 m. gegužės 15 d. pasisekė 
įastatyt pirmu kart atviru bu
tu Ameriką Pirtyje, lietuvių 
iaudies dainų chorų ir daininin

kų Ringių Šimų.
Turėta dar gubernatoriaus 

eldinius Velnias Spąstuose sce
noj pastatyt, bet kadangi per 
lirmutinį vakarą (V. 15. HM)5) 
V. Kapsuko ir Ko. buvo salėje 
irimėtyta priešvalstybinių atsi
šaukimų, tai gubernatorius ant- 
•ojo vakaro neleido daryti.

Taigi suorganizuotų žmonių 
Kitelis jau nuo pirmiau dirbo 
Marijampolėje. Is to branduolio 
r atsirado “šviesos“ draugija.

1905 m. rudenį ta organiza- 
•ija susimetė i “šviesos drau
giją.” Jstatų projektų, rodos, 
nistatė L. Ciplijauskas ir Pi
ns Grigaitis. Griniuose įvyko 
steigiamasis susirinkimas. Val- 
iybon buvo, rodos, išrinkti: J. 
iriniuvienė, L. Ciplijauskas, V. 

Milčinskaitė, dr. K. Grinius, be
ne A. Verbyla ar Majiis. Prie 
draugijos buvo prisirašę ne vien 
oirmeivių, bet ir dešiniųjų 
žmonių, kai A. Staugaitis. Pir
moj eilėj buvo įsteigtas viešas 
knygynėlis, iš kurio galėjo gau
ti knygų pasiskaityti visi. Ne
užilgo dr. K. Grinius pargabe
no iš Vilniaus nuo Jono Jab
lonskio ir P. Višinskio Varpo, 
Ūkininko leidinių, o tapgi ir 
naujų Aušros ir šviesos knygų 
’eidžiainųjų draugijų visų trans
portų knygų. Knygutės nelik 
būdavo duodamos pasiskaityt, 
bot ir apsčiai dalinamos per mi
lingus ir susirinkimus.

Antruoju Senapilės šviesos 
žygiu buvo pirmutinis grynai 
lietuviškos pradžios mokyklos 
atidarymas. Ją pasiėmė vesti 
Vera Milčinskaitė. Mokykla bu
vo mutiniuose namuose sale 
Miesto sodno dviejų gatvių ker
tėj (einant į senąsias ir liauja
mas kapines). Vaikų tuojau pri
sirinko kelios dešimtys ir ik 
Kalėdų mokslas ėjo, niekieno 
nekliudomas.

Kitose Marijampolės apygar
dos vietose irgi neužilgio ėmė 
darytis Šviesos skyriai.

Bet caras greitai susiprato 
niekus padaręs ir neiižilgio al

ku r į 
buvo bene pirmutinis visoj val
stybėj įvedęs Varšavos gene- 
ral-gubernatorius Skalon’as. Ap
skrities viršininkai, policija, 
žandarai atkruto; ėmė karei
vių burių lydimi bastytis po 
apskritį ir suiminėti revoliu
cionierius. Marijampolėj ap
skrities viršininku buvo Cvaku- 
kov’ąs, policijos vadu (načalnik 
žemskoi straži) kapitonas To- 
maševičius ir žandarų viršinin
kas rotmistras Tarasov’as, Su
valkų gub. karo generalgu
bernatorius buvo paskirtas ge
ner. Gulkovski’s.

Neužilgo buvo išvaikytas 
Sasnavos Luobikio sušaukta 
Gudelių 1 visuotina, be skirtu
mo lyties, tautybės, turto su
eiga, kuri buvo susirinkusi prie 
Budkos kanceliarijos.

Buvo suimtas kap. Tomaševi- 
čiaus bevažiuojąs plentu į Veive
rius irgi, rodos, gminos suei
gom naujos valdžios rinkti, Pi
jus Grigaitis. Pakliuvo bene 
Triobiškiuose palei Marijampo
lę, Vincas Kapsukas su Anta
nu Garmum. Kalėjimai nėužil- 
gio prisipildė.

Atvažiavus Marijampolėn ka
ro gener. gub. generolas Gul
kovskis ir gubernatorius P. P. 
Stremouchov’as su Suvalkų apy
gardos teismo prokuroru Cbol- 
ščevnikovu.

Iš apskrities-viršipinko Cva- 
kunovo Dr. K. Grinius gavo 
pakvietimų apsilankyti pas gen. 
gUb. Gulkovskį, kuris buvo ap
sistojęs vietos' uzarų pulko va
do bute, kareivinėse prie plen
to į Kalvarijų.

Paskirtą valandų Grinius nu
keliavo. Pulko vado, pavardė 
Čarnota de Bojary — Bojars- 
•ki, (lenko) najnie nebūta; jį 
kaipo šeimininkas pavadino 
pulk, čečiot’as. Priėmė Grinių 
gen. Gulkovskis su gub. Stre- 
momkovu viename kambary, o 
kitame, kai paskiau pasirodė, 
sėdėjo prokuroras Cholščcvni- 
kovas ir pasikalbėjimų proto
kolavo.'

Gen. Gulkovskis ir Stremom- 
kovas buvo žmonės gerai išauk
lėti, ne fanatikai, ne formalis
tai.

Buvo tai greitai po Vilniaus 
Seimo. Gen. Gulkovskis stebė
josi, kaip lietuviai galėjo to
kius aštrius prieš valdžių tenai 
nutarimus padaryti. Aš, girdi, 
patsai su Petru Petrovičium, 
(gubernatorium), neesmi rep
resijų šalininkas, galėtų esą val
džia kai kame nusileisti. Petr. 
Petrovič (gubernatorius) nie
ko neturįs prieš kai kurių vai
tų, gminų raštininkų ir kitų 
tarnautojų pakeitimų, bet rei
klų tai atlikti valdžios orga
nams- priimtinu budu, Jisai ži
nąs, kad revoliuciniai judėji
mai, periodiškai, kai Mendelie- 
jevo chemijos elementų siste
ma, periodiškai pasikartoja; 
minios ir jų vadai yra visuo
met linkę sn senąją valdžia ne
siskaityti. Bet lietuviams tuo 
keliu eiti jisai randas pavojin
ga esant, nes tikrai bus paki
lęs judėjimas nuslopintas' rep
resijomis ir atsiradusiu toliau 
žmonių nusivylimu ir apatija. 
Belo minias apraminsianti ir ca
ro įsakymu šaukiama valstybes 
durna. Tad jo patarimas lietu
viams savo neišpildomais val
džiai reikalavimais perdaug ne- 
sistutyti, bef pasitenkinti kom
promisais. Jisai žinąs, kad Gri
nius turįs įtakos į žmones ir 
lengvu būdą gulįs būt išrinktas 
valstybes' Dūmon atšlovu; lo
dei jisai su Petru Petrovičiu 
norėjęs pasiim formuoti iš Gri
niaus apie lietuvių reikalavi
mus ir painformuoti patį Gri
nių, kad toliau išeitų mažiau 
nesusipratimų.

Grinius nurodinėjo, kad ka
ro stovio represijomis negali
ma šalies nuraminti, kad lie
tuvių tautinis judėjimas, kaip 
ir kitų tautų panašus judėji
mas, eis savo keliais ir pasieks 
tikslo, galų gale apgalėdamas 
visokias represijas, kaip jisai 
yra pergalėjęs Murovjevo-Kauf- 
mano spaudos draudimo prie
mones, kad tolymesnis geras 
susigyvenimas valdžios atsto 
vų su gyventojais priklauso nuo 
tų valdžios organų vietos rei
kalų supratimo, takto ir susi
artinimo su gyventojais,1 kad 
be visuomenės pagalbos val
džiai bus jau sunku toliau val
dyti. Genr. Gulkovskis pasisa
kė “vobščem” sutinkąs su tuo, 
ką Grinius buvo išdėstęs ir ji
sai kaip tik ir žadąs tokiais ke
liais gubernijos valdyme eiti, 
žinoma, prisitaikindamas prie 
nurodymų iš viršaus, pridėjo.

Matomai, besibaigiant pasi
kalbėjimui išlindo iš gretimo 
kambario dar su plunksna ran
koje prokuroras ('Jiolšcevniko- 
vas ir pasisveikinę staiga pada
rė Griniui paklausimų: “kuo 
išaiškinti, kad lietuvių kunigai 
Jaip urnai yra nustoję žmonių 
pasitikėjimo. Juk aš žinau, sa
ke jisai, kad ir Vilniaus Seimo 
nutarimai išėjo prieš dalyva
vusių jame kunigų norą?“

—Grinius atsakė, kad atro
do, jog lietuviai yra Jėję ne 
vien j politinės revoliucijos 
neriodų, bet jie yra bestovį ir 
tikybinės reformacijos išvaka
rėse (nakanunie).

Atrodo, kad tame daktaro 
pasakyme gludi gili teisybė 
(glubokaja pravda) j tai pa
sakė gener. Gulkovskis.

Atsisveikinant gen. Gulkov
skis davė Griniui patarimą, iš- 
sikraustyt kokiam laikui iš Su
valkų gubernijos.

—Taip bus ir Tamstai ir 
mums geriau. — Tokia buvo 
1905 m. gruodžio mėn. padėtis.

šviesos draugija tebedirbo; 
knygos buvo platinamos, susi
rinkimai, paskaitos ėjo, mo
kykla varė spvo darbą toliau.

Gruodžio mėnesy per Mari
jampolės Šviesos skyriaus su-, 
brinkimų išėjo dešiniųjų atsi
skyrimas. Antanas Staugaitis 
pareiškė, kad toliau jie katali
kai ne tik nepalaikysią šviesos 
draugijos, bet kovosiu prieš jų.

Toliau Griniui teko, sulig 
Ten. GalkovsKio patarimu, iš
sikraustyti į Vilnių, kur jis pra
buvo iki 1900 m. pavasario, 
‘šviesos’’ mokykla ir pati švie
sa, kaipo neregistruota draugi
ja, buvo vietos policijos užda
ryta.

Tad J. Griniuvienė nukeliavo 
pas gubernatorių P. P. Stre- 
■nouchovą ir gavo iš jo šviesos 
iraugijai legalizaciją. Po to 
tos draugijos veikimas vėl at
gijo, greitai įsikūrė gubernijoj 
keliolika jos skyrių, kur eida
vo vakarų rengimas, bibliote
kėlių steigimas, susirinkimai, 
pasikalbėjimai.

Valdžios reakcija irgi ėjo 
toliau. Matyt buvo, kad val
džios- stengiamasi grįžti prie 
senosios tvarkos, bent kiek ga
lima daugiau prisiartinti prie 
jos.

Žandarų viršininku, popo G. 
Petrovo ir iš dalies L. Tolsto
jaus pasekėjui Tarasovui išė
jus, atsikraustė rotmistras Kis- 
linskis, labai siauro išsilavini
mo darbštus karjeristas. Jo 
žmonos molina Solovieva buvo 
Vilniaus Universiteto profeso
riaus, rodos, Onacevičiaus duk
tė.

šis tuojau pastatė sau užduo
tį sunaikinti šviesos organiza
ciją, nes prie jos buvo susispie
tę pirmeiviniai elementai. Žan
darų darbas išdalies tuomet 
buvo palengvėjęs, nes visi revo
liucionieriai buvo per mitingus, 
per suvažiavimus, per organi
zacijas patys is.siprovokavę.

(Reikėjo lik suregistruot jie 
ir prisikabinus prie ko-nors 
sutupdyt į kalėjimus teismų 
sprendimais arba, pasinaudo
jant administracijos teisėmis 
iškraustyt jie iš nusėdėtų vie
tų. Minios be vadų likusios tu
rės nurimti. Tokiais, lur but. 
motyvais besivaduojant, nebe 

pritarimo iš viršaus Kialinskio 
buvo pradėta šviesos likvidaci
ja. Bušų policija ir žandarai 
Šviesos draugijos nariams pri- 
kaišinėjo prigulėjimų prie So- 
cal-Demokratų partijos įkaiti
no bene, 102 straipsnio Ugolov- 
noho Uloženija 1903 m. (noras 
verste nuversti esamąją valdy
mo tvarką).

1908 met. vienų rudens nak
tį atėjo į Grinių butą trys žan
darų karininkai (Suvalkų, Ma- 
riampolės ir Vilkaviškio), su 
kokia dešimtimi mažesniųjų 
žandarų ir policininkų iškrėtė 
visą namą, pasiėmė šviesos val
dybos ir visuotinių susirinki
mų protokolus ir bylas, pasi
rinko, apie 1(M) su viršum kny
gelių daugiausia raudonais vir
šeliais iš Šviesos bibliotekos ir 
ryt dieną pavakarę Dr. K. Gri
nių ir jo žmoną J. Griniuvienę 
išvežė į Kalvarijos kalėjimą.

Kokiam laikui praėjus atva
žiavęs' Kislinskis vedė tardymą. 
Svarbiausias kaltinimas buvo 
jo pareikštas paklausimais. Gri
nius priklauso Lietuvos Social
demokratų Partijai, platina jos 
leidinius ir eina prie nugriovi
mo suščestvujuščiaho Gosudar- 
stvenoho stroja. Tokie trafare
tiniai kaltinimai buvo statomi 
visiems- sviesiečiams.
. Na, pakeliui, Kislinskis dar 
klausinėjo Griniaus apie santy
kius su numirusiu 1899 m. Nau
miesčio laisvai praktikuojančiu 
žudytoju Vincu Kudirka: ko
kiai artimai partijai jo veiki
mas gali but pritaikintas, ar 
kadetams? ar socialdemokra
tams? kokia buvo Griniaus ro- 
’ė V. Kudirkos paminklo pasta
tyme? kieno pinigais pamink
las buvo pastatytas?

Na, suprantama, Griniui ne
prisiėjo prisipažinti turint arti
mą giminystę su L. S. D. Par
tija, nes jai neprigulėjo.

Del V. Kudirkos partinių pa
žiūrų pasakė, krtd jokiai šių 
dienų politiškų partijų jo vei
kimo negalima lyginti, bet, jei

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913 

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

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

Res. 3201 So. Wallaco Street

Phono Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytųjas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street
(C»r. I.»avltt St.)

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

. Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
L.ni ■ ■ ■■■ Wlll 1,1111 ■ ■ .............. ■

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

ir i J i nuo 9 ikt II vai. ryte; y alanaos ^ nuo g va|t vakare

/ 1 A
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1W W. 47tk St.

Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 
ą iki 8 vai. vak. Nedėliomįą nuo 

8 iki 2 vai. po pietų
V m, j, ■ y j

Dr. A. Ji KARALIUS
Gydytoja® ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. , 
Ctdcago, III.

Tel. Boulevard 2150 
—* Valandua — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 0 iki 9 valandai vąkųre

>i .i.ii imi ui n imiwii

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullinan 1193

Namų Telefonas Cbcsterfield 0578

gu p. Kislinskis norįs, tai gal 
V. Kudirka dabar bene arty- 
miausiu Busijos kadetams bu
tų.

Paminklų jam pastatę miru
siojo daktaro draugai ir Gri
nius tam pastatymui savo pi
nigais irgi prisidėjo.

Vis tai buvo užprotokoluo
ta. Pagalios rotm. Kislinskis 
eidamas rusų patarle: povinnoj 
šei mieč ne siečiot (nusilenku
sio sprando kalavijas nekerta) 
patarė Griniui visame kame 
nuoširdžiai prisipažinti, tad 
esą busianti mažesnė pabauda.

Grinius dėl tokio niekšiško 
pasiūlymo ramiai p. Kislinskiui 
atsakė. — Už patarimą patari
mas. Vieton tokių pasiūlymų 
aš patariu p. rotmistrui pirmu
čiausia protokolo pradžioj ar-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

GYVENIMAS'
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Te myk it! Gyveninio antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintu Žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė’’; — tai tie
siog širdį veriantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumet tos apysakos.

Prenumerata metams ........  $2
i Pusei metų .............................. $1

Kopija ................................... 20c
Tai yra 32 puslapių knyga.

I metus išeis 12 knygų

I 

l

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermiaV - - -

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
1 J^/Tnuo 9 iki 11 v. ryto Valandoj nuo jRi 9 val vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

- ----- -------

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, UI.

k, ,■ .... —

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas Ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Den tintas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Re». Telefonas llemlock 2615
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Dirbantįs DoleriaGrinius
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PRIEŠ KALĖDINIS

Ar jūsiškiai tiek uždirba?

S1OS

ir užmokesčio diena iš

pasekmių Griniui

SiutųirOverkautų

pinigų sučėdijimas ant Gulbransen Grojiklių Pianų

KITI SPECIALIAI APKAINUOT1
KALĖDOMS

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Rūbai Nuo Turner’s Reiškia “Užsiganėdinimas Rūbuose

TURNER BROTHERS
Clothing Company

JLXXXXXXXX

Nupirkit jam k4 nors 
dėvėjimui Kalėdoms

DR. K. GRINIUS 
IR ŽANDARAI

traukiamas atsa 
Mat to pareiški

tai p. 
ir da- 
rublių

Veikite tuojaus, matykite šios bargenus 
šiandienę pas Peoples!

PIRMAS SPEGIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Jus lietuviai vyrai, kurie pažįstate 
rūbų vertę, kuomet pamatysite šiuos 
rubus, tikrai įvertinsite dideli pasiū
lymų. Overkautai ir 2 kelnių siutai, 
kuYių paprastos kainos yra $50 ir 
$55. Jie padaryti naujausių ir popu
liarių stylių, tokių patternų ir mierų 
kurie tiks kiekvienam vyrui. Pama- 
tykit juos, pačiupinėkit juos, pasi- 
mieruokit juos 
apie jų gerų vertę tuojau

pradžios juokinga 
istorija

Priverskit savo dolerius, kad jie dirbtų 
kasdien.

MR. JONAS ČAIKAUSKAS 
Manageris Lietuvių Department©

į savo kamerų
Kislinskis Gri

reikalu nebeklausi-

GLOBĖ FURNITDRE & 
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

tuden 
. Ūki 

universali

dėl Tiškevi-
(už 100 Mes turime didelį pasirinkimų SAUGIŲ 

BONŲ ir MORGIČIŲ dėl umaus investa
vimo.

ne bloga kalėjime butų, tik šer
menys man čia nepatinka -* 
užbaigdavo tokias kalbas Ši
mas. Jisai atsimindavo 18G3 m. 
lenkmeti, taip pat stebuklingų 
Ivoniškio giriose iš apačios dvi
šaką uosį, pro kurio dvišaky- 
mą landžiodavę žmonės svei
katos ieškodami ir aukas neš
dami.

K. A N DR IJONAS 
1735 So. Halsted St, C

DIDELI KALĖDŲ SPEGIALAI 
DEL VYRŲ

Valgyti, tai Liberty Restaurant, 
kurie norite patirti apie teisingą 
patarimą kokius valgius valgyti, 
tai ateikite j

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbant ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit dideli 
nuošimtj. šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

šimtus kitokių bargenų rasite atėję į musų krautu
ves, Pianų, Radio, Gramafonų, Rakandų ir visokių 

daiktų tinkamų Kalėdoms dovanų
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

Del jūsų pačių saugumo ir pilno patenkinimo visuomet lan
kykite didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoje.

buvo paleistas. Tai atsitiko 
gruodžio 3/10 d. 1908 m.

žmona buvo ir gi dėl nesvei
katos (ji buvo nėščia) Įdek pir
miau už vyrų paleista.

Bet tai nebuvo pilnas palei
dimas. Nes per 7 paras Griniui 
turėjo iš Lenkų Karalystės iš
sikraustyti.

BONAI ir MORGIČIAI pasiūlomi ir reko 
menduojami 
nuolat dirbančius

Halsted — At Koosevelt Madison — At Kedzie

ko padaręs, bet nieko neišeina, 
negalim paimti Tamstos savo 
atsakomybėn. Qni tileč|o užaa- 
noje o vas nepisali 
paaiškinimų Griniui tasai gene
rolas. Na, Griniui prisiėjo nuo 
tos vietos pasitraukti.

iš bėdos išgel- 
ne apgavimas, 

įsitikins. 100 rb. 
Teisybė kokiam

Didžioj 
Grinius 
vietų Kalungos 
čių stoty, kaipo geležkelio 
žo gydytojas. I 
ėjo iš 
vietoj 

l‘vielelių 
nukeliavo 
Maskvos 

žo geležkelio žandarų viršinin

kų, rodos, generolą Gaaze, su
žinoti, kodėl jo nepaliekama toj 
vietoj. Generolas paaiškino, 
kad iš policijos departamentę 
gavęs apie Grinių tokių žinių, 
jog jam plaukai galvoj pasi
šiaušę (generolo pusplikio bu
tą). — Aš ir konsulacijų su vi
sais esamais prie manęs žanda
rų karininkais esmi dėlto daly-

Kiekvienas $100 jūsų pinigų turi uždirbti 
dėl jūsų $6 į metus.

keltu balsu rėkti: “ėto budėt! 
ėto budėt!**

Grinius ramiai pertraukęs jo 
sumišimą atsistojęs ir paklau
sęs, ar daugiau nebereikalingas, 
linktelėjęs išėj

Daugiau 
niaus tuo 
nėjo.

Gavęs iš 
d. Krauzės 
liudymų, kad kalėjime buvimas 
naikinus sveikatų, matomai, dėl 
gubernatoriaus Stremonehovo 
protekcijos 67 dienas Kalvari
jos kalėjime išbuvę

ba bent jau pabaigoj įrašyt, ko
kiais straipsniais baudžiamojo 
statuto (Uloženje o nakazani- 
jach arba ugolovnoje uloženie) 
Grinius yra 
komyben? - 
ino Kislinskis nebuvo padaręs. 
Čia p. rotmistras pašokęs nuo 
kėdės labai susijudinęs ėmė pa-

GENTRALT“BANK

Jie dirba kasdien
Central Manufacturing District Banko 
BONUS ir MORGIČIUS visuomet yra tik
renybė.

Didis
Veikiąi atsilankusieji pirmutiniai pianų pirkėjai, ras pilną 
pasirinkimą naujų Gulbransen Grojiklius, veik už pusę 
kainos, Kuriuos dabar išparduodame po

I $298 $340 $375 ir $400
Taipgi su kiekvienu Gulbransen Grojiklių duodame 30 vo
lelių, suolelį, šėpelę ir liampą veltui.

Liberty Resiaurant
4915 V/. 1 lt h Street 

Cicero. III.

Pianųlšpardavimas
ABIEJOSE PEDPLES KRAUTUVĖSE

Kainos labai nužemintos ant pasaulyje pagarsėjusių 
KIMBALL Grojiklių Pianų taipgi ir kitokių dirbys- 
čių pianų bankos, reprezentuoja 

Dolerius.

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAR HAT
CLEANERS & DYERS

★ 3328 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

Radio Dalys
W. P. Stephan Klėclric Co. (Nut luc.) 

Su laisniu Elektros Inžinieriai 
(vedam elektros Uratus, motorus. Tai
sėm elektros reikmenis ir fikčerius, 

2523 So. Halsted St., (’hieago 
Pliono Vidury 7152

Kalėjimo gydytojo 
ir d r. K. Jokanto Į Tardymas 1913 ir 1914 m

Kijevo universiteto 
Įtas Untulis atsiuntė 
Ininko” redakcijai 
I nes lietuvių patrijotų draugijos 
Į įstatų projektų ir nurodinėjo, 
I kad gera butų tas sumanymas 
I pataisyti duoti Dr. K. Griniui. 
I Redakcija buvo iškratyta ir
I Untulio rašinys teko žanda-
Irams. Vienas žandarų karinin- 
| kų Tiškevičius pasakė, 
I Filiomenai Grincevičiutei 
ve suprasti, kad už 100 
galima Grinių 

Ibėti. Kad tai
Grinius patsai 
buvo duota, 
mėnesiui praėjus Dr. K. Gri
nius buvo pakviestas pas rot
mistrų Kislinskį ir klausinėja- 
inas apie l’ntulj ir apie jo su
manymą. Pasiteisinimai buvo 
nesunkus, nes Grinius ištikrų- 
jų Untulio tuomet nebuvo pa
žinęs. Nežinia, ar 
čiaus “protekcijos 
rb.), ar dėl rotm. Kislinskio įsi 
tikinimo, kad su (triniais nie 
ko nepadarysi, nes jie turi stip 
rią protekciją Petrapily, bei 
nei kokių 
lo nebuvo

karo metu Dr. K.
11 1 m. buvo gavęs 

Sucbini-
ruo- 

mėncsių at- 
žandarų žinia, kad toj 
(irinius nepatvirtintas, 

patariamas Grinius 
Maskvon pas vyr.

Baltijos Amerikos Linijos
Laivų Išplaukimai

“LITUANIA" GRUŪD. 23 
“ESTONIA” 

Važiuokit visu

Per pačias Kalėdas (1908 m.) 
jie su vaikais išsikėlė j Vilnių, 
iš kur teko grįžti Marijampo
lėn tik *1910 m. rudenj.

1911 metų suėmimas
1911 metais Žemės Ūkio Pa

rodą berengiant atėjo kartų pas 
Dr. K. Grinių, kaipo tos paro- 

Įdos komiteto narį, koks tai se
nyvas žydelis iš Kalvarijos 
miesto ir atnešė parodai du 
eksponatu, prašydamas juos 
parodoj išstatyti, lai buvo rug
sėjo mėnesio pabaigoj prieš 
Mykolines. Žydelio buvo popie- 
roj dailiai kokiu tai įnagiu iŠ-i 
badyta rusų ir žydų kalba Bo- 
žia ('aria Chrani (Dieve carų 
gink!). Popiera buvo rėmuo
se tarp dviejų stiklų ir žiūrint 
j šviesą matėsi dailiai išvingiuo
ti žodžiai. Dr. K. Grinius vie
nų tų transporantų žydų kal
ba priėmė parodon, o su rusui 
parašu nepriėmė. Žydelis už I 
eksponatą negavęs dovanų grį-| 
žo Kalvarijon nepatenkintas iri 
kam tai pasiskundė, kad Dr. I 
K. Grinius jį nuskriaudęs. Su-Į 
žinoję tai žandarai danešė Kis-1 
linskiui ir šis sukėlė Dr. K. Į 
Griniui bylą lesae majestatisl 
(caro įžeidimas). Į

Buvo' krata. Nieko nerasta, I 
bet Dr. K. Grinius buvo paini-1 
tas sargybon (vziat pod stra-| 
žu, kai protokole įrašyta).

Kalvarijos kalėjime teko iš-Į 
[sėdėti 10 dienų. Byla pasibai-l 
gė niekais, ik teismo nedaėjo, I 
nes nesurasta prasikaltimo su-Į 
dėties. Grinius suimtas buvo Į 

I bene lapkričio mėli. 23 d. 19111 
I metais'.

Kokį laikų teko tuomet sė-1 
dėt greta (L. Z. 1911 Nr. 143; j 

Į L. Uk. 1911 Nr. 15 ir 50) su 
išimu Urbonu, paeinančiu iš I 
Pakalniškių kaimo netoli Gu-| 
dėlių 11 bažnytkiemio. Tai buvo I 
jau daugiau kai 00 metų turiu-1 
tis žmogus nuo seniau Griniaus! 
pažįstamas kaipo didelis “provi-Į 

Įninkąs“. Visuomet jisai, apsi-1 
kamšęs visokiais prašymais, I 
kasacijomis, apeliacijomis, ko-1 
pijomis vaikštinėjo po kaimus Į 
ir miestus beieškodamas teisy-1 
bes. Tai buvo tipiškas psicho-1 
patas-bylinėtojas, sergąs byll- 
nėjinios manija. Del tos mani
jos buvo jisai ir kalėjimai! 
įkliuvęs, nes išnuomavęs pas 
natarų čaikovskj savo ūkį 21 
metams paskiau susigriebęs no
rėjo aktą laužyt. Tam apskun
dė na tarų, kad šis sufalšavęs 
aktų. Skundas pasirodė grynu 
prasimanymu ir teko pačiam 
skundikui kalėjiman atsitūpti. 
Šimas neblogai nupasakodavo 
apie senovę. • Piemeniu dar 
būdamas mokinosi pas- Gudelių 
klebonų Stelniakauskų. Pasi
miręs Gudelių karčemos laiky
tojas, koksai prūsas, buvo kar
čemos bute pašarvotas. Mes, 
girdi, keli kunigo mokiniai, nu
ėjome pasižiūrėti prūsų šerme
nų. Klebonas Stelmakauskas su
žinojęs tai, paguldė mus ir po 
15 rykščių kiekvienam įkrėtė, 
kad daugiau neitume i prūsų 
šermenis. Net pro prūsų 
kapines eidami, vaikelai, juo
kitės ir p...skite, bet pro žy
dų kapines eidami sakykite: 
sena viera tegul ilsisi! —

Šimas atrasdavo, kad kalėji
me visai nebloga butų gyventi, 
nes viskas gatava - pavalgęs, 
turi šiltą kambarį, kas šešta
dienį skalbinius permainų, kas 
antrų šeštadienį pirtį su mui
lu, sekmadienį koplyčioj kuni
gų su mi.šiomis ir pamokslu ma
tai... Jau kaip musų cieso
rius geras, tai kitų tokį sunku, 
girdi, suieškot. Vien tik kalėji
me esu negera: jei numirsi, tų i 
nulydės tave 1 kareiviai ir vie
toj žibančių žvakių žėrės 4 
bagnitai. O aš pats brostvinin
kus, mane lydint kiti brostvi- 
ninkai turės kamžomis* apsi

vilkę ir grabnyčiomis nešini ei-1 
ti su manim i kapines, šiaip

PIANŲ KRAUTUVES
4177-83 Archer Av. 1922-30 So. Halsted St.

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

Nauji KIMBALL Grojikliai Pianai dabar parsiduoda musų 
krautuvėse už $155.00 nužeminta kaina. Pirmą kartų žmo
gaus gyvenime yra pasiūlyta tokia vertybė, ir gal būt pas
kutinį kartą, tik pamąstykite. Naujas, gražiausias ir ge
riausias KIMBALL Grojiklis, kurių buvo tūkstančiai par
duota po $73O.‘0o su piihfausiu patenkinimu kiekvieno, cla- 
bar jums yra proga sutaupyti $155.00 ir įsigyti šį instru- 
nenU tik už ............... $595
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai pritaikinami pagal kiek
vieno išgalę. Suolelis ir platus volelių rinkinys veltui.

SAUSI011 
keliu vandeniu 

| pačią 
KLAIPĖDĄ 

per laiavąjj Danzigo portą 
Ii ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
* tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirium 

žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S.. Minneapolis, Minn.

W0 LARGE

.mišiTURf ’0B Bf.

.W 1112 West 35th Street Si
CHICAGO, ILLINOIS Šį

nin.



liktai Kelios Dienos Liko Iki Kalėdų
SUK

MM

®Ss

WEAVER GROJIKUS PIANAS

M.W

CONSOLE FONOGRAFAS
NHVirš augščiau minėtu fonogra

MK

Lengvais išmokėjimais
•SSM

PIANO COREICHAR
Krautuvė Atdara Vakarais

SS® ®® ®.« 
MM 88

Biskį vartotas gro- 
jiklis pianas, $1.50

» ®®
88

®.®
®®

SPECIALISŠventėms

Gerai žinomas “Super” Grojiklis, metaliniu 
mechanizmu, kaip parodoma paveikslėly— 

taipgi yra įskaitomas į šį išpardavimą

,W.W
JO
JO

FONOGRAFAS
UPRIGHT

Geriausio išdirbinio, 
stiprus motoras, gro 
ja keliolika rekor
du, speciali kaina

WG»Ww> MVv Ww< FWv P8<WWiMw| W8į

Gražus Vartotas Kimball 
Grojiklis

88 notų modelis, garantuotas. 
Rolės, uždangalas ir benčius

DIDELIS PASIRINKIMAS DEL ŠVEN 
ČIŲ IR KITŲ DIENU ROLELIU Q. R. S.

U. S. IR KITOKIŲ

88 notų Johnson 
Grojiklis, vartotas, 
$1.75 į savaitę.

Labai gerai pa
dirbtos — pa
tiks kiekvie
nam, labai ge
ro balso, kaina

DEL ŠVENČIŲ NUSIPIRKIT 
ŠEPUTŲ DEL ROLIŲ 

SPECIALĖS KAINOS
$25 vertės tik ........  .................$15.

$42.50 vertės tik ....  $33.50
$52.50 vertės tik..............  $38.50

Lengvais išmokėjimais

\Specialis Išpardavimas dėl švenčių
i 88 notų Grojiklis Pianas gĮ» fy
Į100 muzikos roleliu

Uždangalas, Suoliukas, Šėputė dėl Rolių

IŠPARDAVIMAS
PIANŲ IR GRAMAFONŲ

B> MF flį B Roleliai, Uždangalas
Į J V H Suoliukas, šėpukas

B BbIoIB dėl Muzikos rolių

JI H Roleliai, Uždangalas, 
B B H ffljį m Suoliukas, Šėpukas 
BJF h E dėl Muzikos roleliu

žaus riešutinio užbaigimo, (F1 JT* i
> metams garantuotas, i
dirbtuves demonstracija " V1

Suoliukas, šėputė, Roleliai ir Uždangalas
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šeštadienis, Gruod. 18, 1923

GRAŽUS NAMŲ PA- 
PUOŠIMAS. .

Virš pusė iniliono Trine- 
rio Sieninių Kalendorių yra 
išsiuntinėjama kiekvienų 
gruodžio mėnesį. Jie visuo
met yra nauji ir originališki 

Sieni- 
pui-

CHICAGOS 
ŽINIOS

RYTOJ POŽĖLA RITASI 
MILVVAUKEE

H AUJ ĮEITOS, CEIcagO, IĮ
—....... i

gražus, bet 1927 metų 
nis Kalendorius yra 
kiausaas.

INE

Ryloj po pietų Požėla risis 
Milvvaukee. Tie, kurie buvo su-

9 wardo socialistams iv^žlotl
"■ t •.

9 tvardo socialistai laikys vi
suotinų savo susirinkimą i-r- 
caucus, nominavimui kandida
to į aidermanus pirmadieny, 
gruodžio 20 d., 8 vai. vakaro. 
Turner svetainėje,. 200 Kensin- 
gton Avė. Visi partijos nariai 
gyvenantys 9 tvardė privalo 
silankyti į šį susirinkimų.

sinimu, turės progos įsitikinti, 
jog prieš porų savaičių ten rita
si ne Požėla, o koks nors kitas 
prigavikas, t .

UN1VERSAL ATLETIKOS 
KLIUDĄS

at-
Frei-

Svarbus debatai
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 19 d., Chicago Open Fo
ram rengia reguliarius debatus 
tarp prof. Scott Nearing, buvu
sio Pennsylvanią universiteto 
profesoriaus ir prof. James E. 
LeRossignol, dekano biznio 
adrriinistracijos kolegijos ir 
ekonomijos profesoriaus Nebra- 
ska universitete. Debatų te
ma bus: “Ar kapitalizmas grų-

Teigiamų-

TlHE TWb_FAITHFULS Į

Jis atgabens Yellowstone 
Parkų į jūsų namus, pasau
lyj žinomas “Old Faithful” 
Gaiseris .kalnas paveikslas 
stebėtino gražumo. Jūsų 
gydolių pardavinėtojas turi 
kopiją dėl jūsų, arba atsių
skite 10c. dėl persiuntimo si na demokratijai? 
lėšų pas Joseph Triner Corn- jų pusę gins S. Nearing, o nei- 
pany, 1333 S. Ashland Avė., giamųją — prof. LeRossignol. 
Chicago, III. “Trinerio Kar
tusis Vynas viršija visas 
gyduoles kokias aš esu ban
dęs,” rašo M r. Jos. Dudek, 
Brooklyn, N. Y. lapkričio 
18, 1926. “Aš žinau tūks
tančius žmonių kuriems jos 
pagelbėjo.” 1 butelis, $1.25, 
sampelinis butelis atsiun
čiamas po gavimo 15c. virš 
minėtu adresu.

Rytoj 3 vai. po pietų 
montas vėl kilnos vogas. Pra
eitų sekmadienį jis ant nugaros 
gulėdamas iškėlė 312 svarų,
o stovinčioj pozicijoj 2761/4 
svarų. Tuo budu jis sumušė
pasaulio čempiono rekordų, ku
ris buvo iškėlęs 275 svarus.

Be to, treniruosis Katkaus- 
kas su Dudinsku ir kiti. Atei
kite pasižiūrėti galijoto Frei- 
monto, nes jis gal greit apleis 
Chicagą. —X.

Lietuvių Rateliuose
Abu yra pasižymėję mokslinin
kai ir rašytojai, vienas didelis 

griežtas

la gyvų gėlių bukietas už gra
žų šokimą. /

Visiems įsigijus laimėjimo 
bilietus, eita prie laimėjimo p. 
Žmuidzinavičiaus dovanoto pa
veikslo. Gerb Liet, konsulas 
p. P. Žadeikis ir p. A. Misevi
če stovėjo prie laimėjimo urnos. 
Paveikslų išlaimėjo kun. Mc- 

’Nainee, šv. Dovydo airių parap. 
klebonas. Pranešus jam, kad 
jisai laimėjo paveikslą, jisai čia 
pat kuopai padovanojo išnaujo 
savo laimėtų dovaną, patarda
mas ją vėl teisti laimėjimui bi
te labdaringam tikslui. SLA. 
208ta Moterų kuopa didžiai dė
koja kun. McNamee už dovaną.

Abelnai šioj moterų kuopoj 
dabar užstojo “aukso laikai”. 
Sutikimas ir darbingumas kuo
pos narių pavyzdingas. Visos 
narės ytin patenkintos kuopos 
valdyba. Už tai savų metinia
me susirinkime, trečiadieny, 
gruod. 8 dieną vienbalsiai, ak- 
lemacijos budu palikta pirmi
ninkauti antriems metams p. 
Ona Kiras; nors jinai ir labai 
norėjo pasitraukti Iš užimamos 
vietos, bet kuopa nei /girdėti 
apie tai nenorėjo. Raštininkės 
užtvirtintos tos pačios--pp. L. 
Šatkauskas ir S. .Šolis, ižd. p. 
M. Mason, vice-pirm. M. Mise
viče.—Rep.

Dau-

belių
liko

Kraujo, odos, chroniškas 
■ 1 < i.

senas žaizdas, .ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

radikalas, o kitas — griežtas 
socialistų priešininkas. Debatai, | 
kad davus 
žmonių miniai 
Įvyks Orchestra

Sveikinimas Dr. K. Griniui
progos

juos
Hali, 8 vai. po

Manoma, kad 
mininkaus garsus 
Clarence Darrovv.

didesnei

debatams pir-
advokatas

! Patartina visiems atsilankyti/hii Griniui

Lietuvos Prezidento Dr. K. 
Griniaus pagerbimo vakarienės 
rengimo komitetas užvakar pa
siuntė Dr. K. Griniui sekamą 
sveikinimo su 60 m. gyvenimo 
sukaktuvėmis kablegrama: 

| “Prezidentui Daktarui

Bridgeport

Ka-

i šiuos debatus. Rengėjai yra 
nepartinė draugija, kuri kasGeras receptas nuo prasto 

miego ir silpnų nervų
Jei jus turite tą nesmagumą, tai 

jums apsimokės patirti apie tas nau
jas gyduoles, kur tuksiančiai jau var
toja jas su dideliu pasisekimu. Jos į 
vadinasi Nuga-Tone. Tokiuose atsi- ; 
tikimuose visuomet kraujas reikalau
ja geležies ir nervai fosforo, 'lai yra pamylėti mokslo vyrų imtynes, 
tikrai ka Nuga-Tone padaro — šutei- . . , . .. . , .
kia geležį dėl kraujo ir fosforą dėl bus tūkstantį kaitų daugiau
nervU- • aJLa. k

Jos yra malonios vartoti ir tiktai 
moksliškos kraujo ir nervų badavo- 
tojos. Yra tiesiog pastebėtina Ipnp 
greitai Nuga-Tone grąžina atgal, sti
prumą, pep, punch ir vigor dėl nusil
pusių nervų ir raumenų. Jos budavo- 
ja turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nuolatinius nervus ir puikiai padaugi
na jėgą gyvenime; suteikia ramų, at
šviežinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimą, stimuliuoja kepenis, inks
tus ir žarnas ir veikia labai gerai. 
Tikrai priverčia jus manyti, kati gy
venimas yra vertas gyventi.

Tik nueikite pas savo aptiekorių ir 
gaukite butelį Nuga-Tone. Jus nie
ko nepralaimėsite ir nekainuos jums 
nieko, jei jus neturėsite pasekmių. 
Kiekvienas pakelis yra garantuotas. 
Vartokite jas keletą dienų ir jei jus 
nesijausite geriau ir nebusite užganė
dintas, nuneškite likusias gyduojes 
ten kur pirkote ir jie maloniai sugrą
žins jums pinigus. Tokiu budu Nuga- 
Tone visuomet yra parduodama, to- 1 
dėl, kad išdirbėjai 1 
kad jos pagelbės.

Garantuojamos, rekomenduojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

Kaunas, Lietuva.
Del šešių dešimčių metų

sekmadienį po piet rengia pasi-. arn^*aus sukaktuvių nepailstan-
kalbėjimus — open forum, tČ’iam Lietuvos žmonių švietėjui 
įvairiais visuomeniniais klausi
mais.

“Su kuo draugauji, tokiu ir|CJ
pats tampi”. Todėl patartina 1

ir kovotojui Prezidentui Kaziui 
Griniui Chieagos lietuviai siun
čia savo nuoširdų sveikinimų ir 
linkėjimus.

“Juozas šmotelis,
“Komiteto Pirmininkas”.

naudos, negu žiūrėti į ristynes.
, — Ae K. R,.

Stanford parke
Stanford parkiuke, prie 14 

PI. ir Union Avė., prieš šven
tes rengiama daug pramogų, 

j Pirmadieny, gruodžio 
bus gimnastikos 
šokiai vaikų iš 
klasių.

I Ant rytojaus, 
bus vieši šokiai.

Trečiadieny, gr. 
suvaidins “What’s 
with Sally?” 

i Penktadieny Kalėdų Eglaitė 
'Nuga-Tone"žino įvairiems jvarko departamentų 

vaikams. >
Trečiadieny, gruodžio 29 d., 

bus didelis koncertas, kuriame 
dalyvaus ir lietuviai smuikinin-

Iš SLA. 208 Motery kuo
pos darbuotės

Simano Daukanto Draugija 
laikė priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 5 d. Pirm. T. Janulis 
atidarė susirinkimų ir jį vedė. 
Knygyno prižiūrėtojai, F. Va
lančius ir V. Stankus pranešė, 
kad viskas tvarkoje yra ir kad 
vienas narys, F. Tveri jonas pa
dovanojo 3 knygas. Auka li
ko priimta su padėka. Laiš
kas gauta nuo Vilniaus Vadavi
mo Komiteto, kuriame dėkoja 
draugijai už paramų K-to veiki
me ir prašo, kad skirtų draugi
ja 2 atstovu ant sekančių me
tų. Laiškas priimtas ir liko 
užtvirtinti 2 atstovai, kurie bu
vo šiais metais J. ,M. Locaitis 
ir V. Paplauskas.

20 d., 
pratimai ir 
gimnastikos

antradieny

22 d., vaikai 
the matter

tikrai 
pinigo 
ponios 

Jau

PIRKIT BE PINIGŲ 
Pas Mumis Pirkdami

i įžanga į visas šias pramo
gas yra dykai ir v»«i kviečiamigas yra dykai ir 
atsilankyti.

Parkas dabar organizuoja 
Pinigų nereikalaujat mokėti tuo- jaunesnių ir augesnių jaunuo- 
įaus. Galit čielus metus imti lai- lių orkestrus, kad ir jie galėtų 

laiks nuo laiko duoti koncertus. 
Apielinkės jaunuoliai-ės 
čiami prisidėti.

ko; mokėt po 
Diskelį kas sa
vaitę ar kas mė
nesį. Musų krau 
tuvėje atrasite 
didelį pasirinki
mų deimantinių 
žiedų, moterims 
laikrodėlių ir vi
sokių gražiausių 
dovanų, iš auk
so ir sidabro ta- 
vorų, dėl Jūsų 
brangiausių ypatų. Pakol pirk
aite kitur, atsilankykite į musų 
krautuvę. Patirsite patys, kad 
užsimoka Jums pirkti pas mus. į

ORAS. MIGHEL
3320 So. Ilalsted St. 

Tel. Yards 3741

DR. S. F. BONK 
OENTISTAS 

4231 Archer Avenue 
Prie Teatro Brighton Park 

Lafayette 1544 
Valam! s: 10 12; 2 -5; 7—9

kvie-

Nušovė aptiekininką
Du plėšikai užpuolė F. E. 

Stolze aptiekų 4257 Armitage 
Avė., o kadangi jis neužtekti- 
nai greitu i pakėlė rankas, tai 
Stolze, 58 m., tapo pašautas 
dviem šūviais ir galbūt mirs. 
Po to plėšikai paliego be jokio, 
grobio.

I Jo aptieka jau kelis sykius 
buvo apiplėšta ir dar nesenai 
du plėšikai jį labai sumušė.

Stolze vėliau pasimirė ligo
ninėj.

Kaip jau žinome, SLA. 208-ta 
Moterų kuopa surengė linksmą 
šokį su išlaimėjimu spalių 27 
d., Masonic Tempte svet., 64th 
ir Green Sts. Kad šokiai vi
sais žvilgsniais nusisekė, gra
žios publikos daug sutraukė 
ir dar gražesnio pelno Vilniaus 
našlaičiams davė, tai jau nebe- 
naujiena. O pelno tai 
gražaus butą, nes gryno 
$350.00 laimėta. Bravo 
iš SLA. 208-tos kuopos.
ką jos dirbo, tai ne juokais. Ir 
joms dirbti sekasi. Ir kodelgi 
nesiseks vadovaujant taip ga
biai moterci, kokia yra p. Ona 
Kiras, SLA. 208 kuopos pirmi
ninkė. Ji šiam našlaičių šokiui 
pati viena padavė 79 bilietus ir 
suvirš 50 “laimėjimo” bilietų. 
O ir kitos narės nesnaudė. Po
nia E. Šatkauskienė dešimti 
metai kaip raštininkauja ir be 
to visose kuopos pramogose dar
buojasi. šiame baliuje jai pri
siėjo visus laimėjimo bilietus 
tvarkyti. O tų bilietų pardavi
nėjime pasižymėjo ir p. J. Nor
kus ir p-lė I 
skaniu
cios jį pagamino pp. M. Mise
vičienė, S. Solis ir Burba. Ko
mitete baliaus rengime ir ba
liaus tvarkyme pasidarbavo šios 
ponios: E. Šatkauskas, S, šolis, 
M. Miseviče, O. Jonaitis, M. Ma 
son, UrS. Pajauskas, S. Mikšys 
ir R. Platkauckienė. 
priešaky buvo kaip 
gerb. kuopos piritu p.

Balius tęsėsi vėliau
tais lųikaib, būtent iki L vai.

Visų nuotaika buvo 
nenorėta anksti 

Vakarų paįvairino 
svetimtautes—“en- 
kurių pravardžių

Ligonių lankytojų raportas 
priimtas iv nutarta 4 ligoniams 
niokoti pašelpų. Nuo Susivieni- 
inio Draugijų Bridgeporte ra- 
nortavo V. Paplauskas, Jo ra
portas priimtas. Nuo Chieagos 
Lietuvių Auditorijos Bendroves 
raportavo direktorius Janu
lis. Iš jo raporto paaiškėjo, 
kad Bendrovė prašo draugijų 
’Mirkelti savo susirinkimus iš 
sekmadienių į paprastus vaka
rus iš priežasties, kad butų ga- 
’ima renduoti svetainės dėl ki
tokių pramogų, tada turėtų 
Įaugau įeigų bendrovė; taipgi 
prašo, kad draugijos gautą 
puošimi į už aukos bonus ap
verstų į šėrus. Raportas priim
tas. Nutarta susirinkimus lai
kyti vienų vai. ankščiau: vietoj 
1 v., dabar bus 12 vai. ir tokiu 
budu bus ankščiau paliuosuota 
svet. Kaslink sūrų pirkimo 
•iž bonų nuošimtį liko atidėta 
int tolesnio laiko aptarti. Kon
certų, kurį rengia vasario 13, 
1927 m. Auditorium bendroves 
susirinkimas nutarė remti pa

Padaryti šie nauji nutarimai:
1. Nutarta pagerbti mirusius

Suėmė vaiką butlegerį
Eduaid Oplake, 14 m., 1141 

So. Desplaines St., liko suim
tas benešant paintę munšaino 
ir bonkutę munšaino dažylų. 
Jis prisipažino, kad tėvas tuos 
daiktus įdavęs nunešti tūlam 
žmogui. Tėvas taipjau tapo a- 
reštuotas.

(laiza. “Punčiu” 
vaišino svečius ir pa-

m u, kada praneš pirm, ant pir
mo susirinkimo apie mirusį 
draugų.

2. Nutaria priimti į Simano 
Daukanto draugijai} tas drau
gystes, kurios silpnai gyvuoja 
ir pageidauja prisidėti prie ki
tos draugijos, šiuo reikalu ir 
komisija paskirta, kurion įėjo

Komiteto 
visuomet 
O. Kiras, 
negu ki

nakties.
linksma ir
skirstytis.
dvi viešnios
tertainers“
neteko sužinoti. Vienos gi, tik
rai gabios jaunutės šokėjos ty
lenių ytiu imponavo, tai p-lė 
Adelė Vysockiulė, kuriai įteik-

auti apte draugijas, kurios ių> 
rės prisidėti prie Simano 
kanto draugijos.

Taipgi draugija renga 
vasario 6 d. Komitetas
išrinktas sekantis: T. Janulis, 
J. Gaubas ir P. Killis. Balius 
bus Lietuvių Auditorijoj. ‘ 

f ‘

Valdyba išrinkta sekantiems 
metams ši: pirm. T. Janulis, 
pagelb. Aug. Jankauskas, nut. 
rašt. P. Killis, turto rast. A. 
Kuulakis, kontrol. rašt. J. Sta
naitis, ižd. J. RaceviČia, iždo 
globėjai: J. Krikščiūnas ir Iz. 
Mas-aitis, maršalka J. Petrole- 
vičia, knygyno prižiūrėtojai F. 
Valančius ir V. Stankus. Direk
torius į Auditorijos bendrovę 
T. Janulis. Atstovai į Susivie
nijimų Draugijų: Ant. Puleikis, 
Kaz. Pronskunas ir Aug. Jan
kauskas. Komisija prižiūrėji
mui draugjos stovio J. Gaubas, 
P. Lazdauskas, Aug. Jankaus
kas.

Dr. J, W. Beaudette •
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos?

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

Tuo susirinkimą^ užsibaigė. 
Įplaukų buvo $282.25.

Dar reikia priminti, kad ši 
draugija turi savo didelį kny-' 
gyną, kuris šiais metais liko 
padidintas nupekant už $50.00 
naujų knygų. Todėl yra verta ir 
naudinga rašytis į Simono Dau
kanto draugiją, nes nariai ne
tiktai gauna ligoje pašelpų, bet 
gauna gerų ir naudingų knygų 
pasiskaityti visai už dykų. Šiuo- 
mi kviečia pristoti į šią drau-, 
giją netiktai pavienius narius, | 
bet ir draugijas, nes dabar yra' 
gera proga, galima su šia ko
misija sueiti ir pasitarti apie 
sąlygas prisidėjimo.

Taip pat vardan draugijos ta
riu ačiū Naujienų Redakcijai 
už prielankų patarnavimų drau
gijai, už pranešimus susirinki
mų per visus* metus ir valdy
bos antrašų. Sveikinu visus 
draugijos narius su šventėmis— 
linkmų Kalėdų ir laimingų Nau
jų Metų visiems draugams.

—Sekretorius P. K.

LEONAS ROJUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

fruodžio 15 <1., 8 vai. vakare, 
926 m., sulaukęs 46 metų 

amžiaus; gimęs Kauno rėdy- 
boj, Kretingos apskričio, Kar
tinos parapijos, Mamių kai
mo. Paliko dideliame nubu
dime pusseserę Marijonų Bud- 
reckienę ir švogerį Franciš- 
"kų ir gimines, o Lietuvoj 3 
seseris Oną, Barborą ir Pet
ronėlę; 2 broliu: Antanų ir 
Ignacą. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
S. llermitage avė.

Laidotuvės įvyks panedCdyj, 
gruodžio 20 d., 1:30 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Leono Rojaus gi
minės, ihaugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Pusseserė, švogeris 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

bučius Eudcikis. Tel. Yards 
1711.

DR, VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

S AKIU SPECIALISTASLIET
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo* 
sa atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.! 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boąlevard 7589

Dr. F. S. Szymczak
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

Res.: 4454 So. Wood Street 
Phone Lafayette 9710

Vai.: 10-11 A. M. 1-3 ir 6-7:30 P. M.
Ofisas: 4231 Archer Avenue 

Phone Virginia 0056
Vai.: 11-12 A. M.; 3-5 ir 7:80-9 P. M.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H

M

M 
* 
H 
M

Karolis Korkaitis
Parduodu auKsiniu^^ daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.M 
H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Ti- 

UHkF-S ges n i s U ž K i - 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 įr 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, • 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Subatoj,

iš namų j Tautiškas 
Buvo narys Simano 
Draugystės.
A. Juozo Sinkevičiaus 
draugai ir pažįstami

ir suteikti

b r

Vlusų patarnavimas laidotuvėse ir 
tokiame reikale, visuomet esti 
■sanŽiningas ir nebrangus. todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, 1??.

Pranešu visiems lietuviams, kad aš 
dabar užlaikau aptieką Grant Works 
Pharmacy, 4847 W. 14th St. Meldžiu 
atsilankyti pas mane, o aš suteiksiu 
geriausi patarnavimą, o ypatingai 
prieš Kalėdas, nes aš turiu didžiausį 
pasirinkimą Kalėdinių dovanų.

John J. Malachauskas
4847 W. 14th St.. Cicero'

PRANEŠIMAS 1

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balz^ainuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauju laido
tuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Juozas Sinkevičius
(Sinkus)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 14 dieną, 4:40 valandų 
ryte, 1926 m., sulaukęs 55 metų 
amžiaus; gimęs Suvalkų Rėdy- 
boj, Žepiškių Parapijoj; pa
liko dideliame nubudime, mo
terį Magdaleną, po tėvais 

i Povila.itė ir 2 dukteris Kas
tanciją ir Heleną, 2 žentus Vik
torą ir Walterj lakius, 2 bro
lius Jouą ir Povilų, 3 seseris 
Oną, Elzbietą ir Anastaziją ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 7240 East End Avė.

Laidotuvės įvyks 
Gruodžio 18 dieną, 1:30 valandą 
po pietų 
kapines.. 
Daukanto 

* Visi A. 
giminės, 
esate nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti laidotuvėse 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, žentai 
Broliai ir Seserys

Laidotuvėse ' patarnauja gra- 
borius Eudeikis^Tel. Yds 1741.

KAZIMIERA KOSTECKIENĖ, 

po tėvais Galinskaite, persis
kyrė su šiuo pasauliu gruo
džio 15 d., 10:45 vai. vakaro, 
1926 m., sulaukęs 32 metų 
amžiaus; gimus Kauno rčdy- 
boj, 'Tauragės apskr., Šilalės 
parapijos, Jokūbaičių kaimo. 
Paliko dideliame nuliudimo 
šavo mylimuosius ir mylin
čius 2 dukteris, Kazimierą 11 
metų, Eleną 10 metų; 2' sūnų 
Selvestrą 8. Krist opą 5 metų, 
3 brolius, Kostantą, Stanislo- 
♦ą, Adolfą ir švogerkas Lietu
voj 2 seseris Antaniną ir Zo
fiją. Runas pašarvotas randa
si Eudcikio koplyčioj, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gruodžio 21) d., 8 vai. ryto iš 
Eudcikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje nimbus gedulingos pa
maldos už velionio ‘sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Kazimioros Kos- 
leckienčs giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir. suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Broliai ir 

švogerkoą.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudcikis. Tel. Yards 
1741. Laidotuvėmis rūpinasi 
brolis Adolfas Galinskis.

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

V LADIbLOV AS 
DAMBRAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 17 dieną, 2:0(1 valandą 
po pietų, 1026 m., sulaukęs apie 
36 metų amžiaus; gimęs Vai
čiuliu kaime, Gruždžių valsčiaus 
Šiaulių apskričio, paliko dide
liame nuliudimo moterį Pauliną, 
sūnų Praną 6 metų. Brolį Teo
dorą Amerikoj, o Lietuvoj tėve
lius, brolius ir seseris. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3417 South 
Wallace St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gruodžio 21 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kupinės.

Visi A. A. Vladislovo Dam- 
braufkio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

žuraitis, Aleks. Bij.anskas, U 
Jankauskas, T.Jucius, Aug.

Janulis, P. Killis, ir J. Racevi- 
čia. Ši komisija įgaliota suži-

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3310 So. Ralstvd SU Cbicafo

A. PRABISH
GRABOR1US

Automobiliai visokiems. reikalams. 
Pašaukus naktį greit suteikiam 

patarnavimą.

2205 Lake St., MelrVse l’ark, III.
Phone Mąlrosel Park 797

Phone Boulevard 52®3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St., Chicago, III. t_■ _  ■ __ _ ■__ - ____
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Pranešimai 1 ASMENĮ! JIESKOJIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
b ką, kur, kaip ir 

M'la rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių Tautiška Dr-sto ‘‘Vieny
bė*’ laikys priešmetinį susirinkimą 
13 d. gruodžio, subatos vakare nuo 
7 vai., M. Meldažio svet., 2242 \V. 
23 PI. Visi būtinai turite atsiian- 
kvti, nes bus rinkimas naujos vai-! 
d\bos dėl sekančių metų. taipgi 
\ ra daug kitų svarbių reikalų.

Valdyba.

PAJ1EŠKAU Juozapo Stonio, pa
eina iš Kaltinėnų parapijos, Pagrie
biu kaimo, Tauragės apskričio, keli 
motai atgal sugrįžo iš Lietuvos — 
UMP keli mėnesiai atgal gyveno Town 
of Lake — Chicagoje, 46th St. ir 
Marshfield Avė. Jeigu kurie žinote, 
p Paneikite arba patsai atsišaukite 
— pas mane randasi laiškas iš Lie
tuvos dėl Jūsų, kuris yra labai svar
bus J ulns.

8814 So. Lowe Avenue 
Chicago, UI.

GROJIKUS pianas $700 ver
tės už $110, 90 mielių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į'mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

TURIU parduoti 
Console Victrolą, su 
jungimu, vartota 3 abudu yra naujos mados,

5 kambarių, antras 4

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas. Krautuvėj vieta ir 4 kambariai 
pagyvenimui arba mainymui. 2441 
W. 69th St., Tel. Republic 9275.

DVI LIETUVAITES

—r

savo $250 
radio pri- 

mėnesius, 
deimantinė

atada, $55, 3550 W. Polk St., III 
fl. Tel. Van Buren 8621,

Lietuvių Vyrų ir Moterų P:i.š< 
nio Kliubo metinis susirinkimas 
jvvks nedėlioj, 19 <1. gruodžio, |><> 
adresu 3mh ir Halsted st, Mark 
\Vhitc Sųiiarc svet. Nariai ir narės 
nepraleiskit šio susirinkimo, turim 
labai svarbių reikalų aptarti. Bus 
valdybos rinkimas, konstitucijos 
taisymas ir daugel kitų reikalų. Vi
si pribuki! į šį susirinkimą kaip 
1:3U po pietų. —P. Martin, rast.

SIŪLYMAI KAMBARIUlinus ____ .

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesom*, ge
riausiu v.______
gyventi, v\ ranis 
valgiu ulba be 
<8 j savaite su

virtu dvi darbininkų apsi- 
v\ rams urbti nmleriui'.;

valgio, $3 
valgiu.
G \DEiKD

I S»i 606

ir
su 

*4.

M artinoLiet. Teatr. Dr-jos Av.
I rivšrnetinis susirinkimas 
šeštadieny, gruodžio 18 d., 
vakaro.
32 PI. ir Auburn avė. 
privalote susirinkti, nes 
bus susirinkimas. Bus rinkimas val
dybos sekantiems metams ir daug 
kitokių reikalų. —P. K. rast.

7:30 v.
Jurgio parapijos svet., 

Visi nariai 
yra svar-

STOK, pagalvok, kur gausi 
tą kambarį. Po tuo numeriu 
dos, nepamiršk niekados. Su 
giu ar be valgio. Su valgiu 
savaite.

MUS. JACOBS
3534 S. Parnell avė. 

Antros lubos

šil- 
visa- 
val-

88 į

SPECIAL1S pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, seal Rimuoti, $55. 
Southern Muskrnt, $95. Didelis pa
sirinkimas kitikių kautų. Mes nu- 
daŽom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Randolph si., Room 408

BEKEHNfi, retnil ir obelio, 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Nau
jos mados įstaiga. Savininkas 
nėra bekeris. Turiu parduoti 
pigiai.

6540 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI grosernė sal
dainių ir cigarų storas; gera vie
ta ir biznis. Parduosiu pigiai iš 
priežasties — išvažiuoju iš Chi- 
cagos. Atsišaukit šiuo antrašu: 

667 W. 18th St.

NAMAI-ŽEME

Ih-augystė Pažintis Lietuvių Ame
rikoje laikys priešmetinį susirinki
mą nedėlioj, gruodžio 19 d., t vai. 
po pietų, P. Kiseliaus svet., 4625 • 
S. Paulina st. Visi draugai turi su- į 
sirinkti, nes drau»’ų pribuvimas 
yra būtinai reikalingas, nes bus 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems metams. Yra ir šiaip daug 
svarbių reikalų dėl aptarimo. Ne- 
pribuVusieji į mitingą 
nubausti. —Jos. Yucius,

RUIMAS moderniškas, karštu van
deniu šildomas, jwio mažos šeimy
nos. Geistina kad vyras butų šva
rus. blaivas arba vedusi pora.

7037 So. Artesian avė. 1 lubos

Moko.u visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėblienlais nuo 
2 iki A po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubosMORTGECtAI-PASKOLOS:

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 mediniai na

mai 
vienas
kantbarių, sykiu yra 3 lotai ir 
2 karu garažas. ITie antro yra 
2 lotai ir 3 karų garažas, 6 
blokai nu ogatvekarių, 4 blo- 

’kai nuo geležinkelio stoties. La
bai gera vieta dėl gyvenimo, 
galima laikyti vištų, t karvių. 
Netoli nuo šapų, kur galima 
gauti darbų bite kada. Parduo
siu labai pigiai arba mainysiu 
į bučernę, grosernę arba į ga- 
solino station. Galima pirkti 
abu sykiu arba vieną.

JOHN BAGIX)N
134 St. & Woodland avė.

Blue Island, III.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonio* gijos įvai
riem* nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 ViC, 35c, 38c ir 40c. Vilnonio* 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

! Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
•ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Avo.

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investmeirt 
Corporation .

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasito geresnių namų, 

kaip pas mus; jus niekur negausite 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia jūsų!

” | Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
i viskas modemiškai įrengta, prie ge- 

______________ _________________  1 riausios transportacijos, parsiduoda 
KRAUTUVE ir garažas pardavi-1 eromis sąlygomis —- tik $1500.00 

mui pigiai. 3101 W. 38th St. (įmokėjimu, o likusius kaip renda.
Dviejų augštų, nauji muro namai, 

5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti j gerą farmą, netoli Chica
gos arba j lotus.

Taipgi turime bungalovv ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil- , 
niaus} pasirinkimą. Ateikit ir pama 
tykit

PARDUOSIU savo $650 vertės gro
jiklj pianą, su benčiumi ir lolfmis 
už $100, cash $60 ir po $10 Į mėne
sį. 613G So. Halsted St., 1 fl.

VARTOTI pečiai, visokių rūšių ir 
rakandai pardavimui pigiai.

3101 W. 38th Street

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, senas biznis per 20 metų, bukit 
ant savęs bosu. Biznis užtikrintas, 
pelno daroma nuo $80 iki $100 j die-' 
ną; nemokantį darbą išmokinsiu. Kas | 
pirmesnis, tai laimės. Tik šią savai- .

7 tę galit pusę pirkt. 1967 Canalpmt 
NUOMON kambarys, prie I 

ii i tau#. * v v~ • *
nariai bus mažos šeimynos, 1 vaikinui, 
prot. rHil* jeivktra šildomas. $8 mėnesiui. 

K. Gedimi- Matyt galima po 4 v. vakaro, 
.imas atsi- 2851 S. Emerald Avė., 2 lubos 

Phone Victory 8581

NUO.MON 6 arba 7 kambarių 
fialas, yra vana, elektra. Atsišau
kit į apticką, 14 St. ir Ashland avė

Avė., Phone Roosevelt 4395.

BRIGHTON PARK

KcnHington. — !>. 1.. K. Gedimi
no priešmetinis susirinkimus atsi- 
blis antradienio vakare, gruodžio) 
21 d., S. M. paprastoj svetainėj, 311 i 
Kensington avė. Kadangi priešine- j 
tinis susirinkimas pripuola prieš' KAMBARYS ant rendos dėl vaiki-' 
Naujus Metus, lai likosi atkeltas į nu ar merginų, prie mažos šeimynos' 
21 d. gruodžio. —Sekretorius. ir visi parankuinai.

7043 So. Rockwell St.
Dr-stės Gvar. Liet. Karai. Min- 

dnugio Nr. 1 priešmetinis susirin
kimas bus laikomas šešetdieny, 13 
dieną gruodžio, 7:30 vai. vak., Die-. 
vo apveizdos mokyklos kambary,; 
prie I8th ir Union avė. Malonėkite j 
visi draugai susirinkti, nes bus rin
kimas valdybos 1927 metams ir už
simokėkite mėnesines ir posmerti- .... 
nes mokestis, kad nepaliktumėt 1619 So. Union Avė. 
skolingais ant kitų metų.

G. H. Pakelti*, nut, rast.

PARDAVIMUI labai geroj vietoj j 
biznis, sandvičių, tabako, kendžių ir 
minkštų gėrimų krautuvė. 2 metų 

į lysu.s, tik $39 ici don; 3 ruimai pa- 
< gyvenimui. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patilai t ant vietos.

541 W. I8th Street

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Ilemloclr 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

2 AUGŠTŲ medinis namas, cemen
tiniu pamatu, 2-4 kambariij flatai, 
geroje vietoje, cash reikia $1500. Spe- 
u"tbuv:................. ; $5000

2 AUGŠTŲ naujas medinis namas, 
2-5 kambarių flatas, platus lotas, la
bai geroje vietoje, namas gerai pa
statytas. Ekstra $8700

Į 2 AUGŠTŲ mūrinis, 2-4 kambarių 
I flatai, platus lotas, modemiškas, cash 
reikia $2000, kitus kaip rendą. Di- 

Xb8,s..............$8800
i 2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 

mašinoms g.4 kambarių flatai, moderniškas na
mas, labai geroje vietoje, turiu par
duoti tuojau. Specia-

, lis bargenas ............... ^WUU
K i i*-1 's 11 j.* I Jei turite ką nors mainyti, atši

lo ruimu muro’ rezidencija, L’/į metų fankykit pas mus, mes turime viską 
ko jums reikia.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.

musų savastis!
VV. HAYDEN BELL

Klauskit Ed. P.akševičius
Manager

4336 So. Kedzie Avenue
Tel. Lafayette 8600

75 KARŲ GARADŽIUS

visoms reikalingoms 1
taisymo karų. Išsimaino ant nu- 
nuo mažiausio iki 12 flatų, ne- 

! skiriant vietos.
- I <lel

I ino

PARDAVIMU saldainių krautu
vė. netoli nuo mokyklos, bargenas. 

'2502 \V. 69 St.

j NUOMON kambarys apšildomas, J 
į didelis, dviem vaikinams, su valgiu 
i' arba t»e valgio.- Už butą $7.50 į m€— , 
j nes;, 1812 S. Halsted St., 2 fl. rear. i

PARDAVIMUI mėlynus, žieminis, 
, . anglimis kūrenamas pe

su xalgiu vieną žiemą vartotas. 3515 W. 
>9 PI., Chicago.

RUIMAS nuomon merginai arba 
vyrui, $10 j mėnesį. J. STUMBRIS,

KANARKOS. Parduodu I 
lietuviškų kanarkų. Garantuoti gie- 
dorini. Pigiau kaip kitur. 2031 \V. 
19 St., pusė bloko \vest nuo Robey

ROS’ELANDE

senumo su visai mažais expensais, pa- 
' daroma, j 2 flatų. Parsiduoda $1500 
pigiau kaip kaštuoja arba išsimaino 
ant nedidelio namo, neskiriant vietos.

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. (anai 1678

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj metinis susirinkimus 
įvyks 19 d. gruodžio, 1 vai. po pie
tų. Mildos svet. Malonėkite būti 
laiku, n<*s turim rinkti k liula) vid- Į 
(lybą 1927 rn. ir turim svarbių nu
tarimų padaryti. —A. Žala genas.

RENDAI 4 ruimai elektra, gasas, 
maudynė. 6915 So. VVestern Avenue, 
J-ros lubos.

“Birute*’’ Dramos Skyriaus repe
ticija įvyks pirmadienį, gruodžio 20 
d., 7 vai. “Klasta ir meilė“, ir nuo 
8 vai. “George Dandin“. Visi veiks
mai iš eilės.

SPECIALIS bargenas dėl supran
tančio biznieriaus; grosernė ir rū
kytos mėsos ir Malt ir Hops krau
tuvė. Agentai nereikalingi. 'lel. 

i u xo Boulevard 7628.NUOMON kambarys, garu šildo- _______ _____________________
mas ir šviesus, labai gera transpor- 
lacija. 6403 So. Laflin St., 2 fl. I PARDAVIMUI palnt ir Hardvvarc 
_________________________________(storas arba mainysiu ant namo ar 

loto. Gera vieta dėl painterio arba 
, Tin Shop, su flatų ar be.* Didelis 
: storas, pigi renda.

Kreipkitės:
1626 W. 35th si.

N U OMON kambarys, garu šildo
mas. 3415 So. Emerald Avė., 2 fl.

KAM BARIS landai vyrui arba 
merginai, su valgiu arba l* valgio. 
Namas iš užpakalio. 827 W. 33 PI.,1 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI restoranas ir roo- 
ming house. 1111 \V. Madison SI.

2 FLATŲ PO 6 RUIMUS 
. I

: Muro namas, bungalow stogas, 2 ka- 
buncių rij garadžius, lotas 42 pėdų, 1 metų 

j senumo, gražiausias namas Roselan-1 
i de. Išsimaino ant mažesnio, neski
riant vietos. * i i ± . n • ■

Telefonuok kasdieną iš ryto iki 10, n<HY13Sy doklTS, VRltOS IT 2-JU 
vakare nuo 7. . harų garažius. TURI BŪTI

PARDUOTI GREITAI. Kas 
įmokės $3,000 cash, nupirks 
šių propertę už $4,000. Ran-

i dasi. į vakarus už Kedzie, 
prie Garfield Blvd., kur yra 
sewerai, vandenis, sidevokai 
ir visi kiti įtaisymai.

| S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th St., Chicago 

Blvd. 0611

Už PUSĘ KAINOS

Penki lotai, 6 kambarių

Fairfax 2475

PARDAVIMUI mūrinis 2auks- 
tų po 4 kambarius namas; mau
dynė, elektra, beismontas. 30 
pėdų lotas. Vieta 46 St ir Fran
ci sco avė. Kaina $8,800. Savi
ninkas A. Michalo, 2515 W. 
69 St.

' Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina- 

Del informacijų kreipkitės:
BRONLSLAVA POŠKA1TĖ

4446 So. Sawyer Avė., 
Tel. Lafayette 4787

ma.

Sol Kilis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Cicero* Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8706—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer A Ve. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

Draugijos Lietuvos Ūkininko prieš
metinis susirinkimas įvyks sekmadie-' 
nį, gruodžio 19 d., 1926 m., M. Mel
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 
lygiai 1 vai. po piet Visi nariai pr.i-j 
šomi atsilankyti susirinkiman, net
yra daug svarbių reikalų apsvarsty- į 
mui, taipgi bus rinkimas valdybos at-1 
einantiems metams. Nauji nariai no-j 
rinti prisirašyti —< bus mielai priim
ti. Kviečiame visus narius atsilanky-' 
t i punktuališkai. j Fordą) gi

Su draugijos reikalais reikia kreip- lis. Mokė.* 
tis pas raštininką R. I^nkausko, po 
dabartiniu nauju adresu: 2407 West 
66th St. — Valdyba I

šv. Domininko I>raugijoN susirinki-J 
mas įvyks Nedėlioj, Gruodžio (Dec.) 
19 d., 1926 m., šv. Jurgio parapijos 
salėj, 32nd PI. ir Auburn Avė. Visi, 
nariai meldžiami pribukite laiku, nes' 
turime daug svarbių dalykų aptarti, 
taipgi bus rinkimas valdylfe<^sekan- 
tiems metams. \

— J. V. Dimša, x?irm.

RENDAI Storas, gani apšildomas, 
tinkamas barberini, kriaučiui ar kito- 
/.iam kokiam bizniui.

091/9 So. Ruckwell Street
i’ • j ■■ —-ri —■■ r.n1

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI resthurantas, gero
je lietuvių kolonijoje. Labai gera vie
ta tinkantiems žmonėms. Yra pirmos 
klesos fikčeriai. Turiu parduoti iš 
priežasties kito biznio. Lynas 3 mo
lams.

376-1 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Lotas* 30 pėdų fronto, gražioj apie- 

linkėj ant Troy, prie 59-tos ir Ked
zie. Trūksta pinigų, parduosiu visai 
pigiai.

4544 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 4606

PIRKSIU 1 tono traką (tik ne 
i Fordą) gerame stovy j, 1926 mode- 

" * * "siu kas verta. Galima ma
tyti kasdien iki 9 vakare.

Kreipkitės:
4129 S. Sacramento avė.

RAKANDAI

GROSERNĘ ir bučernę parduosiu 
labai pigiai; randasi Brighton Parke, 
3935 So. Kedzie Avė. Visi nauji įtai
symai. Priežastis pardavimo, turiu 3 
biznius, negaliu visus apeiti. Arba 
parduosiu bilų vieną, galiu priimti 
lotą arba automobilių kaipo cash. Tu
riu parduoti greitu laiku.

5014 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI Calumet City, 
III. 2 bizniavi namai. Kampi
nis ir antras ir karčiama. Sy
kiu parduosiu viską. Dusi žino
kite NAUJIENOS, 1789 Sout 
Halsted St., Box 850.

KAMPINIS muro namas, Sto
ras ir 6 kambarių flatas, karš
tu vandeniu apšildomas, užpa
kaly 2-4 kambarių medinis na
mas. Storas ir flatas galima 
tuojaus užimti. Parduosiu pi
giau kiek verta arba mainysiu 
ant mažesnio namo Brighton 
Park.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing Ir Dfess- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
^.^Grosemių, Bu- 

Uelikatev 
JįGry asen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u e ų 

^f^-^^special urnas, Geras pat ar 
navimąs, Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

JUS * galit nusipirkti namų apšil
dymo reikmenų arba plumbingo leng
vais išmokėjimais. G. S. BIX)CK, 
Tel. Columbus 3222.

L. G. D. L. K. Vytauto ant Bridge- 
porto įvyk* priešmetinis susirinkimas, 
taigi nariai kviečiami kiekvienas bū
tinai atsilankyti sekmadienį, Gruod
žio 19 d., 1926 m., 1-mą valandą po 
pietų, Chicagos Liet. Auditorium, 
3133 So. Halsted St., nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti ir bus renka
ma valdyba de! ateinančių 1927 me
tų. — V. Kaceviče, Nut. Rašt.

PARDAVIMUI rakandai 5 ruimų, 
2 siuvamos mašinos, Singer ir White. 
Nauji daiktai visi, gausit pigiai. 822 
W. 37th PI., 2-ros lubos.

mui, .■■■■■yi ijįu. ,.i.. ........

REIKIA DARBININKU

MEDUS MEDUS
Grynas, garantuotas Wisconsino me
dus, atsižymėjęs savo skoniu. 1 kvor
ta už $1.00 arba 5 svarai už $1.35, 
per paštą pridėkite 10c daugiau.
sišaukite pas

A. SHERBY
5612 So. Marshfield Avė. 

Atidaryta vakarais

At-

$3000 įmokėjus nupirksite 
kampinį 1854 Tripp avė. 2 augš- 
tų medinį namų, 5—6 kamba
rių Platai, yra vana ir elektra, 
2 karų garažas, lotas 37x125. 
šaukit Diversey 6235.

l’/z akrų žemės prie gatveka- 
rių gatvės; medinis bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas ir 
garažius. Greitu laiku šita vie
ta bus dvigubai daugiau verta. 
Parduosiu arba mainysiu ant 
dviejų flatų South.

MOTERŲ
REIKIA veiterkos j restaurantą, 

kad butų čia augusi lietuvaitė. Chas. 
Balanda, 4180 Archer Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris namų darbui, trumpos valandos. • 
Duosiu valgį, kad reikės ir kambarį,

PARDAVIMUI pigiai puse 
karčiamos biznio, 1/2 bloko nuo 
Chicagos rubežiaus; priežastis 
turi du bizniu. Biznis eina la
bai gerai. Tel. Pullman 9819 

12318 So. Halsted St.

Liet. Mokai. Susiv. Am. 2 kuopa North SWSj. Telefonuokit nuo 7—9 
laikys savo mitingą šiandie vakare, 
8 vai., K. J. Semaškos bute, 1834 
Wabansia Avė. Visi nariai bukite, 
yra svarbių reikalų aptarimui.

— Kp. pirm.

PARDAVIMUI geras mūrinis na
mas. 6 pagyvenimų po 4 kambarius,' 
rendos į mėnesj $110, arba mainy
siu ant groserriės ar bučernės, nes 
man nusibodo dirbti. Norėčiau ko
kį nors biznį pradėti. Kas norėtu- i 
mėt gerą namą ant Bridgeporto, 
atsišaukit pas patį savininką, gau
sit gerą bargenų. Savininką galit 
visadą matyti riuo 7 ligi 9 vai. 
kare ant 3 lubų iš užpakalio.

STANLEY SLAZAS 
1915 S. Halsted st.

I’hone Roosevelt 3261

P. GASSUNAS
4501 So. Sacramento Avė.

šaukite rytą Lafayette 4783

EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ

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

J. P. OLEKAS. Mokytoju 
3106 S. Halsted SU Chicago, III.

BRIGHTON PARK
Godotina publika! John’s Barber Shop 
duoda geriausj patarnavimą. Mes ker- 
pam vyrų ir moterų plaukus po nau
jausios mados. Nepamirškit, kad vai
kams yra žemesnios kainos šiokiomis 
dienomis, iki,5 po pietų 40c, 12 am
žiaus senumo.

4652 So. Western Avė.

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

va-

vakare Keystone 7285.

REIKIADARBININKŲ
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Gri

galiūno, paeina iš Lietuvos, Šiaulių 
apskričio, Pašvitinio valsčiaus, Lai te- 
šėnių kaimo. Taipgi draugų Jono K. 
Mažuknos, Antano ir Vincento Vir
bickus iŠ Pašvitinio miestelio. Prašau 
atsišaukti, arba kas žinote minėtus 
ypatus, malonėkite prisiųsti man ant
rašus. Mano antrašas: JUOZAPAS 
GRIGALIŪNAS, 810 So. 6th Street, 
Independence, Kaunas,

VYRŲ
TURIU taisyti namą, reikalauju 

kontraktoriaus. Meldžiu atsišaukti 
6 valandą vakarais ar vėliaus, ar 
nedėlioj.

Kreipkitės:
3632 S. Parnell avė. 

A. Karčauskas
.   '■ '.''TU. ------- J-J LH-.JL

PARDAVIMUI

JIEŠKAU pusseserės Marijonos ža- 
garekiutės. Pirmiau ji gyveno Chica- 
go. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
ją žinote, malonėkite pranešti šiuo 
udreąu.

WTLLIAM ZWINCffLL 
Glencoe, Wyo.

Box 855

ATYDA!
Pardavimui bučernė ir grosemė 

35 metų senumo biznis, geroj biznio 
gatvei, biznio daroma $1000 į savai
tę. Mainyčiu į gera namą. 
Bargeną.

Nąuienų Skyrius,
So. Hateted St., 

Box- 93

Gausit

PARDAVIMUI gerai įrengta 
kliaučių šapa, daranti gerą bi
znį. Parduodu dėl nesveikatos 
—apleidžiu miestą. Galima ma
tyti kasdien ir nedelioj iki piet 

6600 So. Clarempnt Avė.

REIKIA privatiškos šeimynos nu
pirkti mano $800 vertės grojiklj pia
ną už $165. Yra daug rolių ir kabi
not benčius. Turi būt parduotas tuo
jau. Atsišaukite šiandie arba rytoj, 
nedėlioj iki 6 vai. vakaro.

2216 Madison Street
1 fl.

PARDAVIMUI barbernė ir kiti na
miniai rakandai ar mainymui ant pia
no. 3343 So. Morgan St.

PARDAVIMUI dvieji nauji pata
lai. 2518 W. 39th PI., 1 fl.

Kurie norite apleisti Chicagą ir 
negalite, tai aš suteiksiu jums pro
gą. Aš turiu 3 namus, vienas 18 
kambarių, gyvena 5 Žemynos. Ki
tas namas 6 kambarių ir garažas 
dėl 2 karų Trečias namas 12 
barių, rendos neša i mėnesį 
Mainysiu j jųsų namą arba 
Viskas yra modemiška. Kas 
daryt su manim biznį, tai 
FHiikit •

P* ŽOLĖN (JUZELIŪNAS), 
3222 R. St., 

So. Omaha, Neb.

BARGENAS
Naujas 4-4 kambarių namas, 

2451 VV. Marquette Road.
Savininkas

6004 So. Artesian avė.
Tel. Republic 1145

■ GERAS bargenas West Pulhnane, ’ Proga nusipirkti

PROGA!

kam- 
$190. 
biznį, 
norit 
atsi-

3 kambarių namas, medinis, lotas 
aptvertas, medžiais apsodintas, par
duosiu pigiai a 14)u mainysiu ant 
grosernės ai4>a ant kitokio kokio 
biznio. Norintys pirkti ar mainyti, 
kreipkitės prie savininko 1915 So. 
Halsted st., 3 lubos iš užpakalio, 
arba šaukit telefonu Roosevelt 3261. 
Vakarais nuo 7 ligi 9 vai.

STANLEY SLAZAS

ANGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
ki! gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių 
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
^IXXXIIXXXXIXXXXXXXXXXXIX

Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojamo, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš- 
ipargintas setas
Gražus Jacųuard 

•setas

$99.50
$82.50

gerų bargenų

pa-

PARSIDUODA bizniavas namas 
up-tO’date”. Storas 3 rum., užpaakly

i gerą bizniavą na-, 
mą pačioj širdj Bridgeporto koloni
joj. Pasitaiko labai retai, taigi pasi- 
skubinkit dabar ir kreipkitės pas 
STANKO. Parduosiu pigiai. į Jus Norite

Nedidelį medinį namuką ant_56th aidesnj _ uŽmokesnj, geresnes 
j mūrinį namą.

J. STANKC
901 W. 33rd Street 

Yards 4669
«
6 r. fatas ir 2 office r. ant 2-rų lu- 
hii in Liirn .ru-.a.ni.u i-mi mort- $975 cash,

PARDAVIMUI Undenvood rašoma , 
mašinėlė. Parduosiu pigiai. Galima; j_____
matyti vakarais arba nedėlioję iš ry- leidžia šalį, 
to. S. W., 3222 So. Emerald Avenue, Randasi prie 2512—W. 63rd St.’ 
2-ros lubos. z Prospect 3684.

Nedidelį medinį namuką ant 56th Uidesnj uŽmokesnj, geresnes darb. 
St., netoli Crawford Avė., mainysiu sąlygas ? įleiskite mums jums nagel 

i bėti, išmokindami jus Auto-Electri< 
J Mechanikos ir Baterijos Amato 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums gale greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
kų gauti gerą darbą su geru mokės

3 FLATŲ namas, bargenas, i tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
prie 38 PI. netoli »«ohame besimokinant. 1 rgi mokina

me važinėti. Instrukcijos $15.00 ii
bų, 2-jų karų garadžius. 1-mi moi 
gečiai $18,000., cash apie $10,000, o « ‘ n i i u Te vuzin-

■ likusius pagal sutartį. Savininkas ap- hrODClSCO Avo. 1 asulllityklt $U(daugiauB. 
leidžia šalį. Pasinaudokite proga. Jacohson, 4155 Archer Avė. įFEDERAL

Lafayette 5153 1507

AUTO ENGINEERING 
SCIIOOL

W. Madison Street

Ir daugelis kitų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik *
real estate

paskolinti pinigus, ap- . augojam nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, UI. 
2-roa lubos


