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Žino v j ev gausiąs 
“atstavką”

Lenkai susekę didelę šni
pų organizaciją

Kongresmanas Berger nor kad 
Amerika pasmerktų Musso- 

linio smurto žygius
Zinovjevo viešpatavimo 

dienos suskaitytos
Trečiojo Internacionalo “popie

žius” veikiai busiąs pašalin
tas nuo sosto

MASKVA, sausio 25. -r Iš 
užtikimų šaltinių tenka girdėt, 
kad Trečiojo [komunistų] In
ternacionalo “jiopiežius”, Gri- 
gory Zinovjev, gausiąs “atstav-

Lenkai susekę milžinišką 
šnipę organizaciją

VARŠUVA, sausio 25. -- 
Lenkų • policija šiandie paskel
bė, kad ji susekus “milžinišką 
šnipų organizaciją”, kuri • dir
bus “vienos Lenkijos kaimynės 
valstybės naudai.”

Pasak policijos, ta orgiiniza- 
cija, gerai pinigais ir techniš
komis priemonėmis aprūpinta,

Berger nori, kad Amerika 
subausty Molinį

Socialistu kongresmanas ruo
šias pasiūlyti kongresui tam 
tikrą rezoliuciją.

__________ a_

WASHING'rONASi, * /sausio 
25. — Socialistų kongresmanas 
Victor Berger, iš Milvvaukee, 
ruošias tuojau įnešti kongresan 
bendrą rezoliuciją, kuria pa

smerkiama Italijos fašistų val
džios smurto žygiai prieš tam 
tikras religines, politines ir 
darbininkų organizacijas, ir au
torizuojama prezidentas Cool- 
idge pareikšti diktatoriui Mus- 
soliniui papeikimą.

Kongresmanas Berger sako, 
kad fašistai, pasigrobę valdžią 
smurto pagalba, ėmė žiauriau
siu budu persekioti masonus, 
katalikus, liberalus, konserva
torius, socialistus ir ypač visas 
fašistams nepritariančias darbi
ninkų organizacijas. Savo re
zoliucijoj1 kongresmanas Ber
ger proponuoja, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia Amerikos žmo
nių vardui pareikštų Italijos 
valdžiai stiprų protestą už pa- 
trempimą politinės ir religinės 
laisvės.

(Pacific and Atlantic Photo]
Dr. Aurelį Henry Reinhardt, Mills kolegijos (Oakland, 

Cal.) prezidentė su savo 12 metų sunumi.
“Liberty” žurnal4K priskyrė ją prie 10 labiausia įdomių 

moterų Amerikoj.

Kiniečiai paliuosavo so
vietą valdininkus

Priverstina paskola vald-
v* • •• •ziai Graikijoj

Atmintinės žuvusiems ka- 
sykly darbininkams

JOIINSTON CITY, III., sau
sio 25. Vakar čia buvo su
ruoštos atmintinės trims de
šimtims angliakasių, kurie me
tai 'atgal buvo užmušti vietos 
anglies kasyklose.

Gedulos apeigose dalyvavo 
visi Williamsono ir gretymų 
kaunčių organizuotieji anglia
kasiai ir jų vadai.

[Praeitų 1924 metų sausio 
25 dieną vietos anglies kasyklo
se, ;pri klausančiose McClintock 
kompanijai, įvyko baisi eksplio- 
zija, kurios trisdbšimt trys dar
bininkai buvo užmušti ir kelio
lika skaudžiai sužeisti. Nelai
mės atsitikimo metu kasyklose 
dirbo 375 angliakasiai.]

$308,000,000 laivyno 
bilius priimta

WASHINGTONAS, sausio 
25. — Atstovų butas šiandie 
priėmė ir senatui persiuntė bi- 
lių, kuriuo laivyno departamen
tui šiems metams skiriama 
308 milionų dolerių.

.y

Komunistu kalbėtojas 
areštuotas East 

Chicagoj
EAST CHlCAGO, Ind., sau

sio 25. — Praeito šeštadienio 
vakarą čia buvo suruoštos ko
munistų prakalbos, į kurias jsi- 
veržus policija areštayo, nu- 
traukus nuo pagrindų, kalbėto
ją VVilliamą Simmonsą, iš Chi- 
cagos. Kadangi policija kalti
na, kad areštuotasis komunistų 
kalbėtojas mitinge agitavęs 
griauti Jungtinių Valstijų val
džią ir kurstęs savo klausyto
jus daryti revoliuciją, tai Sim- 
mons atiduodamas į grand ju- 
ry. Teisėja? Huvran reikalau
ja iš jo 4,000 dolerių kaucijos.

kę”. Jis busiąs pašalintas iš 
kominteino pirmininko vietos 
ir turėsiąs nueiti nuo scenos 
lygiai taip, kaift kad nuo jos 
jau nuėjo Kamenevas ir finan
sų ministeris Sokolnikovas.

Zinovjevas, kurs 100-nuošim- 
čių komunistu virto tik po to, 
kai Rusijoj įvyko bolševikų 
pervartas, iki šiol įsikandęs 
laikėsi tos siauros ir paikos 
nuomonės, kad jis sugebėsiąs 
sukelti soeialę revoliuciją visa
me pasauly, siųsdamas visur 
savo “keliaujančius agentui” 
su pillnomis kešenėmis pinigų.

Vadovaudamas kominternui

turėjus nuolatinį aegularį susi
siekimą su savo krašto vyriau
sybe. Tardymai daromi didžiau- 
•sioj slapty.

Senatas apribojo debatus 
dėl tauty teismo

Aštrus sovietų valdžios protes
tas* dėl areštų Harbine kinie
čiams paveikė

>
Valdžia nori surinkti 1,250 mi- 

lionų drachmų, karpydama 
apyvartos banknotus

Prancūzai nukovę 100 
sukilėliu Sirijoj

VVASHINCTONAS, sausio 
25. Senatas šiandie 68 bal
sais prieš 26 nutarė apriboti 
debatus Jungtinių Valstijų įs-1

PEKINAS, Kinai, sausio 25. 
— Sovietų ambasadorius Peki
ne, Kaiachanas, gavo iš savo 
generalio konsulo Harbine-pra
nešimą, kad Mandžurijos val-

BEIRUTAS, Sirija, sausio 
25. Francuzų kariuomenė 
šiandie puolė būrį Sirijos suki
lėlių, kurie buvo pasislėpę ur
vuose Noraha apielinkėj. Už
klupti iš dviejų pusių, sukilė
liai buvo priversti bėgti į kal
nus, palikę daugiau kaip šimtą 
nukautų.

Iš Keptauno j Kairą 
automobiliais

tojimo į tarptautinį teisingumo,^ovas» I solinas, šiandie į- 
teismą klausimu. Tuo buduisakęs Paleisti iš kalėjimo Kinų 
balsavimas tuo klausimu turės Į *Tytų gelžkelio1 rusų adminis

tratorių Ivanovą ir kitus rusų 
valdininkus, kurie 
vaitę buvo Kinų 
suimti Harbine.

Del areštavimo 
ninku Harbine sovietų valdžia 
buvo padarius aštrų protestą 
kaip Pekino valdžiai, taip ir 
Mandžurijos valdovui čangui.

įvykti artimiausiomis dienomis. 
Aplamai spėjama, kad, nežiū
rint aštrios kai kurių senato
rių opozicijos, senatas pasisa
kys už Amerikos Įstojimą j 
tautų teismą.

BADAS KINUOSE

praeitą sa-
vyresnybės

rusų valdi

buvo taip, 
turėjo 

internacio-

komunistų

vas nieko nepasimokė. Jis dėl 
to turės eiti laukan, o jo vietą 
užims kitas, nuosaikesnis ir 
protingesnis komunistas. Tre
čiasis Internacionalas tada pa-( 
liaus griežęs pirmąjį smuiką 
rusų politikoje. Jis veikiausiai 
priklausys nuo sovietų valdžios 
politikos. Iki šiol 
kad sovietų valdžia 
klausyti Zinovjevo 
nalo įsakymų.

Pastarajame rusų
partijos kongrese Maskvoj Zi
novjevas vedė aitrią kovą už 
savo galią. Jis, ir Kamenevas, 
ir jų sekėjai sudarė “kairiąją 
mažumą”, bet kadangi kongre
se laimėjo nuosaikesnioji di-l 
džiuma, tai daftu ji su “kai-• 
riaisiais” daro atsiskaitymą:1 
jie šalinami iš visų svarbiųjų 
vietų, ir ne vienas jų, veikiau
siai, bus išsiųstas į Kaukazą 
pasitaisyti.

KAIRAS, Egiptas, sausio 25.
Vakar į Kairą atvyko auto

mobiliais Britų majoras Court 
Treatt, jo žmona ir dar keturi 
jų kompanai. Jie atvyko iš Kėp- 
tauno, Pietų Afrikos, 
7,000 
visa
'Iš 

1924 
taigi

padarę 
mylių kelionę išilgai per 

Afrika.
Keptauno jie iškeliavo

HANKOVV, Kinai, sausio 25. 
— Del stokos lietaus vidurinės 
Kinijos provincijose viskas iš
džiuvo, ir dabar gyventojuose 
pasireiškia tikras badas. Skau- 

provincijos 
ir Szečuano,

džiausiai kenčia
Hupeh, Junnano
dalinai taipjau Kueičau ir Ilu- 
nano sritys.

keliavo viso 1 metus "ir 4 
mėnesius. Kelionėje jie sakos 

į turėję daug vargo ir didelių 
(pavojų nuo laukinių žvėrių.

Vaidinant, aktorius 
' šautas scenoj

nu-

Japonija nesimaišysianti
TOKIO, Japonija, sausio 25. 

— Užsienių reikalų ministeri
ja šiandie paskelbė, t kad Japo
nija nemananti nieku budu 
maišytis į kilusius tarp rusų ir 
kiniečių ginčus Harbine dėl 
Kinų Rytų geležinkelio. Užsie
nių 
čai

t ATĖNAI, Graikija, sausio 
25. Graikijos valdžia išleidp 
dekretą, kuriuo Visi krašto gy
ventojai verstinai padaromi 
valdžios kreditoriais. Debetas 
skelbia, kad valdžia turinti su
kelti vidurinės paskolos 1,250 
milionų drachmų tuo budu, kad 
visų apyvartoj esančių bankno
tų wrtė sumažinama 25-iais 
nuošimčiais, išskiriant pinigus, 
kur yra padėti bankuose, ir 
esančias apyvartoj notas ma
žesnės kaip 25 drachmų vertės. 
[Nominale drachmos vertė A- 
rderikos pinigais yra 19 centų.]

Nuo šio laiko visi banknotai, 
didesnės kaip 25 drachmų ver
tės, kerpama į dvi nelygi dali; 
didesnė dalis turės tris ketvir
tadalius savo originalės vertės, 
o mažesnioji dalis eina naujai 
valdžios paskolai, kuri nuo va
sario 1 dienos neš skolintojams 
6 nuošimtį.

200 vyry nunešė trijų 
aukšty namus

" ■ ■ ■" " "—■■■■ >
HIALEAH, Fla., sausio 25.— 

Praeitą naktį kilęs dėl nežino
mos priežasties gaisras sunai
kino čia vieną bažnyčią. De
gant bažnyčiai ir gaisro nebe
galint užgesinti, ugnis gi esė 
persimesti ir *į šalę stovėjusius 
trijų aukštų medinius namus. 
Nežiūrint didelio karščio ir pa
vojaus, gaisrininkų komandos 
viršininkas sukomajidojo susi
rinkusią minią negrų imti na
mus ir nunešti juos toliau nuo
gaisro. Du šimtai negrų suki
bo j namų pamatus, ir bema
tant nunešė juos 150 pėdų to
liau nuo degančios bažnyčios.

Areštavo keturias
dešimt butlegeriu

PEORIA, IH., sausio 25. —

ministerija mano, kad gin- 
bus ramiu budu išlyginti.

NUKRITO ŠULININ
MASKVA, sausio 25. — Sta

tant pirmą kartą dramą “Kat- 
j rina Didžioji ir Pugačovas” at-

sau-

J Savi valingas maskuotų sitikobiš tik^« Sce-* * •>. noj, kur vadovaujamos rolesmoterų teismas aktorius turėjo šauti priešinin
ką, jis iš tikro jį nušovė, su-

io . . -> , . .varęs kulipką į galva. Pasirodė,-------------------(Septyniolika apsnnaskavusių kad puštalietas per k,aida buvo’ 
moterų automobiliais atvyko užtaisytas.

n n )^es vienais namais, įsiveižė vi- (

AR NORI Kį kę, surišo ir, išsigabenusios ja Dvylika gelžkelio darbi-
PIRKTI AR PAIEŠKOTI į laukus, tris mylias nuo mies-

: to, baisiai rykštėmis sumusė. |
, .. ~ . I Sumuštoji vėliau buvo rastaNaujienos pagelbės !begulinti 8ąmonfi8 ir parga- 

Pesėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

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

LOGANSPORT, Ind 
šio 21. Eidama pro apleistą 
šulinį, Sisline Dunean, 65 metų 
moteriškė, paslydo ir įkrito šu
liniu Vandens Jieveik
bet moteriškė krisdama 
lauže sprandą. Ją išėmė 
vų.

I OCALA, Fla.4 sausio «24.

nebuvo, 
'nitai- 
negy-

Trys negrai nužudyta 
elektros kėdėj

BELLEFONTAINE, Pa., 
sausio 25. — Rockview sunkių
jų darbų kalėjime šiandie bu
vo nužudyti elektros kėdėj trys 
negrai. Mirties bausmei jie 
buvo pasmerkti už užmušimą 
vieno sankrovininko, Jonathano 
Kloppo, netoli Robesonia, Pa., 
pereitų metų rugsėjo mėnesį.

Prohibicijos agentų padaryto,]’ 
čia vakar butlegerių medžioklėj 
buvo suimta keturiasdešimt as
menų, kaltinamų dėl slapto 
svaigalų pardavinėjimo. 

. ♦

Japonijos premjeras serga

TOKIO, Japonija, sausio 25.
Japonijos premjeras Kato 

susirgo influenza.

skelbimų kai-1 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

ninku sužeista \ __ *
BENTON, III., sausio 24.

West Ende, dvyliką mylių nuo 
Be n tono, prekiniam Illinois 
Central gelžkelio traukiniui 
trenkus į stovėjusią bėgiuose 
kitą prekių vagonų gurguolę, 

j dvylika gelžkelio darbininkų 
VVASHINGTONAS, sausio buvo »uže>»t«-__ ____

24. — Praeitą naktį mirė kon-1 rado NEGYVUS VYRĄ IR 
gresmanas* Raker, iš Kaliforni- MOTERIŠKŲ
jos. Mirė vidurių liga. Jis bu-1 
vo 63 metų amžiaus

Kongresmanas 
Raker mirė

RADO SUŠALUSĮ ŽMOGŲ

SPRINGFIELD, III., sausio

ST. LOUIS, Mo„ sausio 
Viešbučio kambary, kurį 

buvo nusinuomoję, šį rytą 
do negyvus Lawrencą Trous- 
dile, 21 metų, nesenai atvy-

25. 
jie 
ra-

Parduokit kas jums nereika 24. — Vakar čia rado negyvai kusį iš Elgin, III., ir moteriškę 
lingas per paskelbimus Naujie- sušalusį žmoguj kuriame pažin- Mane Knorr, 24 metų. Mano- 
nose. |ta James McGreevy, 45 metų ma, kad juodu patys sau galą

amžiaus. • padarė.

GENEVA, Šveicarija, 
šio 25. — Kanada oficialiai įre
gistravo 'Pautų Sąjungoj ketu
rias savo sutartis, padarytas su 
Jungtinėmis Valstijomis.

i

sau- Trys vaikai prigėrė 
ledui įlužus'

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis ‘ mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 22° F.

Šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:56 valandą.

ISONTON, Ohio., sausio 25. 
— Besi važinė j ant rogutėmis 
užšalusiu upeliu, ledas įlūžo ir 
trys vaikai, su visom rogutėm, 
atsiduri jjo ledu. Jų kūnai bu
vo vėliau surasti. Vienas pri
gėrusių buvo 17 metų, du kiti 
8-9 metų.

TOKIO, Japonija, sausio 24. 
— Pranešimu iš Korėjos, Ame
rikos misionieriai. ruošias įstei
gti , naują universitetą Seule. 
Tam tikslui jie jau turi surin
kę stambią pinigų sumą.

BENTON HARBOR, Mich., 
sausio 23. Dęl to, kad jį pri
vertė išsimaudyti, Nelson Har- 
rington, 16 metų vidurinės mo
kyklos mokinys, bandė nusižu* 
dvti. *

Chiropraktas prisipaži
no sukapojęs merginą
PHILADELPH1A, Pa., sau- 

šio 25. — Chiropraktas David 
L. Marshall šiandie prisipažino 
distrikto prokurorui Taylorui, 
kad jis sukapojęs Anną Diet- 
richiutę, kurios kūnas be gal
vos ir su nukirstom kojom bu
vo praeitą ketvirtadienį rastas 
giraitėj netoli Media, Pa., o 
jos galva buvo surasta praeitą 
šeštadienį kitoj vietoj.

Areštuotas chiropraktas 
Marshall iš karto gynės, kad 
jis nieko nežinąs, bet po-ketu
rių valandų neatlaidaus kvoti
mo pagaliau prisipažino, k;xi jis 
tatai padaręs. Jis betgi teisinas, 
kad mergina, su kuria jis jau 
neilgi pasižinęs, atėjus pas jį 
gydytis ir Jo .pfise mirus. Jią 
baisiai išsigandęs ir, pats nesi- 
žinodamas kodėl, supiaustęs jos 
kūną ir, išgabenęs į laukus, pa
likęs.

Rado Brazilijoj prapuo
lusią lenkų koloniją

RIO JANEIRO, Brazilija, 
sausio 21. - Ką tik sugrįžęs į 
Rio Janeiro lenkų gamtinin
kas, s Stanislavas Przyjemskis, 
praneša, kad Doce upės klony, 
Espirito Santo valstijoj, jis at-
radęs prapuolusią lenkų koloni
ją, viso apie 1,000 gyventojų.

Apie tą koloniją nebebuvo 
nieko girdėt jau nuo 1873 me
tų. Przyjemskis sako radęs 
tuos lenkus visai nuo pasaulio 
atsiskyrusius. Pirmieji lenkai, 
kur čia buvo apsigyvenę, senai 
jau išmirę, jų gi vaikai if vaikų 
vaikai visai nieko nežiną apie 
savo gimines senojoj tėvynėj. 
Visi jie dar tebekalbą lenkiškai.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

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

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
, dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 

jimui j banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 

“siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
l sumomis.

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

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

t

_______________________ -

Telegramų 
$62.50 
72.75 
83.00 
98.26 

108.50 
514.50

SLOGOS! I’RAšALINKIT 
JAS GREITAI

SU TERPENTINU

Terpentinas greičiausiai pasalina 
logas iš galvos, gerklės arba kruti-, 

nės. Bet jo kvepėjimas ir smarku
mas daugeliui žmonių nepatinka. To
dėl mokslas surado būdą “atlešioti” 
kvepėjimą ir deginimą, bet palikti 
jame GERĄ veikimą. Tas naujas, 
gardžiai kvepiantis, nedeginanti for-> 
mii Terpentino yra žinomas kaip 
“Turpo” — Terpentino Ointmentas. 
Jis įsigeria tiesiai j sužeistus raume
nis ir prašalina slogas kaip magija 
Prašalina “karščio” jautimą. Padaro 
galvą, gerklę ir krutinę “skamban
čias kaip varpas” tuč tuojau. ’ Ter
pentinas yra geras, bet Turpo dar 
yra geresnis. Jos ip greit pagelb
sti, kad jus nusistebėsit, nusipirkite 
už 35c arba 70c slovikelį bile kokio- 
i’e aptiekoje. Del tikro darodymo rei
kalaukit DYKAI sampelio. Adresuo

kite The Glessner-Company, FiudJay, 
Ohio. •7-- —------ —---—-1

Niekas ne.U būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
.Kai tik pastebit apsireiškimų šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų namini 
pagelbin.nka, kad i-v engus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėrv.ykit, kid 
butų Inkaro vaubaienklis ant pake
lto.

'f AD.'RICHTER & CO. 
Berry A South 5ah Sts. 

Brooklyn, N. Y.

GOTTLIEB KUEFFER
Bazine, Kansas

Rašo: “čia rasite čekį sumoje 
A1*? bosiuku RulgarianZonų Arbatą, geriausia šeimynos gy- 

duole pasaulyje. Ji yra padariuni 
tiek daug gero, kad aš nenoriu būti 
be jos”. Bulgarian Žolių Arbata yra 
parduodama pas visus aptivkorius, 
35c, 75c ir $1.2.'». •

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų r.tsverimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchaųts Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J, McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Eng!ewood 4760

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'fAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O v^nok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums <iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado su stata 
kur* ištikro Šveičia nedrasky
dama* dantų cmale* — tas tun-

rišta*.
Didelė tūba Literine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu.

Locis, U. S. A.
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Vedusių Motery Skaičius 
Dirbtuvėse Auga

James J. Davis, Darbo Sek
retorius, priduodamas Kongre
sui raportų apie svarbumų ir 
reikalą studijuoti vedusių mo
terų industrijose klausimą šiaip 
kalba:
“Besvarstant dabartines pro
blemas, labai svarbi padėtis 
pasirodo, kurią reikia rinitai 

I svarstyti, jei norime palaikyti 
Amerikos šeimynų kaipo pama
lu socialiam gyvenimui.

“Nors vedusių moterų dar* 
bas per kiek metų buvo daug 
diskusuojamas, bet • dabar pa
sidaro svarbiausiu 
klausimu. Cenzo 
parodo, kad beveik 

j vedusių moterų buvo 
sios įvairiais darbais 
tais, ik skaitant našlių, persi
skyrusių ir apleistų: vedusių 
moterų skaičius uubtuvėse • ir 
mekaninėse industrijose padi
dėjo 53.7 nuošimčiais nuo 191(1 
iki 1920 m. Nors cenzo skait
lines paduoda > vedusių moterų 
skaičių turinčius 1 vyrus, bet 
neparodo skaičiaus našlių ar 
persiskyrusių, ir kiek vaikų 
liečia tokių motinų darbas.

“Studijuojant cenzo sąrašus 
keturiuose miestuose, faktai pa
rodė, kad 
bo 3K,4 IG 
turinčios 
langiau, 

38 nuošimčiai visų moterų 
veliančių tuose miestuose. Dvi
dešimta vienas tūkstantis jų 
buvo vedusios ir daugiau negu 
61 nuošimtis iš jų gyveno su 
savo vyrais, kurie taip pat dir
bo. Daugiau negu 21,900 iš jų 
buvo motinos ir du ponktada- 
’iai turėjo vaikus neturinčius 
penkių metų amžiaus.

jinėjimo, kad surinkus pasiti
kėti nas informacijas tuo reika
lu. Nors dauguma painių socia
lių ekonominių faktorių apsun
kina šio klausimo išrišimų, vie- 

'ix>k moksliškas tyrinėjimas to 
klausimo palengvintų kitoms 
esamoms problemoms.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten it at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203

tau ti Iii U 
skaitlinės 
2,000.000 
užsiėmu- 

1920 me-

tuose miestuose dir- 
moterys darbi ni n kės, 
keturiolika metų ar 
arba daugiau negu 

g.v-

“Taigi, yra svarbu rinkti tik
ras ir plačias informacijas apie 
moteris pelninguose tižsiėmi- 
nuose. Dirbančios vedusios mo
tei s problema, ypač tos, kuri 
yra molina, taip artimai suriš* 
ai sn namais iš šeimyna, yra 
/ienas iš gyviausių ir painiau- 
lių problemų šioj šaly. Darbo 
lupa r t amen tas, ant kurio šalis 
įasiliki, kad išrištų šį klausi
nę, supranta reikalą siudi (avi
nui, kuris reikalauja daug ty-

Naujienų Ekskursija 
LIETUVON

Gegužio-May 15 dieną, 1926

HEMDRAIDAI
fpilės)

Gydome Be
Operacijos

gal 3 Idesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų' dideli laivai milžinai, kąip 
MAJEST1C, didžiaunias pasauly, 
OLYMPĮC, HOMERIC, LAPLAND, 
PirrSBURGH, ARABIC stųlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southanipton, 
AntweYp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba
WHITE STAR LINE 

RED STAR LINE
127 So. State St- ChieaKO. III.

Gvarantuojarpe Išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelj išgydėme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat 
IšegzaminavimaR ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St 

Cor. Halsted St.
2-ras augštas 

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte.

Te!. Armitage 2822

tu

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

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

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienoti Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAl 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LuSalle St4 Chicago, III. 
juba prie vietinių agentų

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd SU Chicago
Phone Ganai 2591

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė

Kon traktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbų pigiomis kainomis.

JUOZO ŽURONO MOKINIU KETVIRTAS 
KONCERTAS

įvyks Nedėlioj, Sausio 31 d., 1926

Pradžia 2:30 po pietų
Programą išpildys mokiniai. Dalį programų išpildys pats Dai

nininkas, Juozas Žuronas su gražioms dainoms. Daugiausiai A. Va
nagaičio kompozicijos.

Akompanuos Elena Pečiukai#
įžanga 50 centų

,.Plauk po Amerikos Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
‘ tik 1203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg

J)ATOGIĄ, greitu kelionę vienu ii 
puikiausių pasauly laivų, ruimingų 

kambarj, erdvų denį pasivaikščiojimui 
ir apsčiai gero maisto—tų viskų jus 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
United States Lines, jūsų laivu, 
priklausančiu laivynui Dčdčs Santo.

Apsimoka visados gauti pilnų in
formacijų apie išplaukimus milžino 
gražuolio Leviathan-—didžiausio 
šauly laivo taipgi kitų U. S. Lines 
laivų, 
pigias laivakortes, arba rašykite pas

pa-

Paklauskite vietos agento apie

United States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

4

45 Broadway, New York City

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 81152

3514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Loųis Avė. 

CHICAGO, ILL.

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius —• šlifuoti 
stiklai ant vietos. /

1053 MilvvauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 diena

WHITE STAR Linijos Laivu MAJEST1C
Ši ekskursija bus viena iš įdofniausiy, nes keleiviai pokeliuj j New Yor- 

ką turės progos aplankyti ir pamatyti puikias vietas ir po vadovyste ir prie
žiūra gero Naujienų palydovo parvykti Lietuvon.

Pradėkite ruoštis tuojaus ir dalei skite mums aprūpinti jus reikalingais 
dokumentais. Del Jūsų patogumo iškirpkite ir prisiųskite čia paduotą kupo
ną, o Jūsų reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinlrk 
Tas speciali* paniulyma* yra '< * M 
tiktai trumpam laikui, todėl n Ari'Jė 
liokit, stsilankykit Šiandien, f Jdėlio 
Jimas visuomet yra pavojinga* n*> 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymą* slaptų ligų ir vyrų krav- 
Jo ligų yra mu.ų speciaiuma*.

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy

ru

KUPONAS
1926

NAUJIENOS

1739v So. Halsted Street

Sausio
GERBIAMIEJI: —

Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 
Ekskursija ir norėčiau žinoti visas informa
cijas apie prisirengimą. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir notiu grįžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi?

Chicago, Illinois
Vardas ir pavarde
Adresas .............
Miestas ir valstija

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildys prisiu^lc ją mums su pinigrals-

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA Y VATA:

Vardas ir pavardė

Kaimafi Valsčius

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turigaijt Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

60 
100 
200 
860 
400 
500

(jei nąri

/rj f

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų 
• f

litų 
litų 
litų 
litų 
U tų 
litų

Paštu 
$5.75 
1O.*75 
21.00 
31.25 
41.50 
51.75

21.50
31.75

litų 
litų 
litų 
litų

600
700
800
900

1000 litų
5000 litų

Taštu
. $02.00 
?, 72.25' 
... 82.56 
... 92.75 
. 108.00 
. 514.06

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kokios dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

Garsinkitės NAUJIENOSE

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikit*

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N> Dearborn St.

12 augštas 
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt
Ar esate tikras, kad jūsų sistema 

yra liuosu nuo ligų, kurios kenki* 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykit* 
Gamtos perspėjimų. Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, “Neuritis” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, I’aralyto, "Lo«imotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerų ir teisingų 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, čiepus, Bakt*ryn, 
Antltozin ir specialus “intrav.nou." 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “SOI” ir **314”, jei yra reiks* 
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuvifekai

Valandos nuo 9 ryto iki S :SO va- 
kare kasdien, Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki .8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevątorių iki 12 augŽto 
109 N. Dearborn StM Chicago

■■■■■■■■■■■«■■■■■■■!
Matai Kas Dedasi? I

YohiaMe <SjH«

“Save” reiškia gelbėti; išgel* 
bSti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nodaleisti; pasinaudo 
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip; taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



— I

Or. Sinion Linecki,

Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg-

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

nuo 
DR.
per 
as-

Mea 
ligų 

nusilpnėjimo, 
■kaudėjimo, 

pūslės, 
litrų-

Antradienis", Sausis 26, ’26

Nuostabi Nauja Širdies 
ir Viduriu Gyduolė

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip Urnai 
Ir Puikiai šios Naujos Gyduolės 

Neikia šitokiuose Atvejuose
Daug tūkstančių imk šitas gyduo

les kas menes; ir randa nuostata; pa
lengvinimą. Jer Jūsų širdis Betvarkiai 
veikia, mažai teturit’ dvasios nežleb- 
čiojimą, sukietėjimą vidurių, išputi- 
nimas, silpnus nervus, blogą miegą ir 
duslų jausmą, tai pats dėl savo labo 
privalai išbandyti šią naują gyduolę 
Nuga-Tonc. Jums bus nuostabu kas 
link'budu, kaip jis atsteigs Jumis. Nu- 
ga-Tonc gamina stiprius neivus ir 
stebėtinai didina ištvermės pajiegą, 
teikia tinkamą žlebčiojimą, gerą ape
titų ir reguliarį vidurių veikimą, su
teikia gerą, gaivinantį miegą, gau
siai entuziazmo, ambicijos ir gyvu
mo. Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant 
pamėginkit jį. Jums nieko nekainuos 
jeigu nopagelhčtų. Jis yra malonus 
imti ir Jus tuojau pradėsit jaustis 
geriau. Imk jj per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausi! geriau ir neatrodykit 
geriau, nuneškit atlikusią pakinko 
dalj pas Jūsų aptiekorių ir jis su
gražins Jums Jūsų pinigu/. Nuga- 
Tonp išdirbėjai taip gerai žinodami 
ką jis padarys dėl Jūsų, jie įsako vi- 

2iną aptiekoriams gąiantuoti ji ar 
sugražinti Jums pinigus jei neužga
nėdintas. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visus, 
aptiekorius.

Atidarė ofisą kartu su

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

1107 Milwaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 ;x> piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?

Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus?
Ar atmintis po truput; mažėju?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana.
1801 Soft t h Ashland Avenue 

Kampus 18-tos Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Serganti Žmonės 
J«i norite us- 
rrtati pašei bą 
nuo savo kenr 
tėjimų eikite 
| naujai i«- 

EURO- 
P1NI-AMER1- 
K O N I S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 
-‘•LINCOLN 

M E D I C AL 
INSTITUTE’, 
kuri* yra i- 
rentrtae vė
liausios madoe
marinomis ir. gyduolėmis dėl nagelbėji- 
tno kenčiančių imonių. Daugelia musų 
gyduolių yra atgabenta 14 Kitų labų. 
Mea taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehriich'o 606 ir 014 Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo. mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, jleidiiant tinkamų gyduolių tieaiai 
i kraujų. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko 
darbo. Svarbiausias gydytojas — 
BOWE8 — pripažintas specialisto# 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia 
menini prižiūrėjimų prie visų ligų, 
turime puikias pasekme* gydyme 
kraujo. nervų. okilvio, 
reumatizmo. nugaro., Jonų 
nie>.#Jimo. užkietėjimo. kepenų, 
venerinių ir kitų privatinių _ 

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA tr 
kraujo iibandymaa laboratorijoj, taipgi 
iiapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymų labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesni laikų visvien jus ateisit i mu
sų (staigų. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKALI8 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 

2-ras augitas
V iriu j Triangle Restauranto 

Seksmoe durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto Ud 6:30 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki R vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dienų.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

/>
NAUJIENOS, Chicago, III.

Burnos Higiena

Kuomet pa- 
kokius ryšius dantys 
virškinimu, ir virškini- 
sveikata, tuomet su- 

kodel taip yra. Žmonės

virė-
dirbt

nuo

Kaip parodo statistikos daugu
moje vietų, kur kartais net 90 
nuošimčių mokyklos vaikų turi 
blogus dantis.

Dantis reikia dažnai gerai iš
valyti. Kad turėti gerus dantis 
užaugus, reikia juos gerai pri
žiūrėti kūdikystėje, nes antrųjų 
dantų padėtis daug priklausys 
nuo priežiūros, kurią gavo pir
mieji dantys. Motinos turi tė- 
myti krūminius vaikų dantis, 
kurie pasirodo šeštuose metuose 
amžiaus, nes jie yra pirmutiniai 
iš krūminių, kurie pasirodo ir 
pasilieka ant visuomet. Daž
niausiai manome, kad tai pir
mas dantis ir jam leidžiama pu
ti tol, kol reikia ištraukti. Dan
tis reikia nors du syk ant dienos 
plauti vartojant šepetuką. Ge
riausia laikas yra tuoj aus po 
valgio. Jei priprasi taip daryti, 
sulaikysi savo dantis nuo puvi
mo daug metų. Jei negalima po 
valgio valyti, tuomet reikia va
lyti tik vieną sykį einant mie
goti. Labai svarbu tas daryti 
tuo laiku, nes tuomi neleidžiama 
bakterijoms veikti, kuomet mie
gama.

Mediniai ir metaliniai krapš
tukai neturi būti vartojami, nes 
gali smegenis sužeisti. Tokio 
sužeidimo pasekmė grali būti 
smegenų sutinimas.

Gerai yra kaip užaugusiems, 
taip ir vaikams lankytis pas den- 
tistą kas šešis mėnesius. Tai 
yra apisaugojimas, kuris pagel
bės dantis užlaikyti ir sulaikys 
daug nelaimių. Apsilankymas 
pas dentistą sutaupo daug dak
tarų bilų ir sumažina dantų 
skaudėjimus. Kiekvienas žmo
gus turi eiti mažiausiai du syk 
į metus pas -dentistą, kuris per
žiūrės jo dantis, išvalys, ir pa
darys reikalingus pritaisymus; 
Taip-pat reikia kreiptis prie 
dentisto, kuomet dantis skauda 
ar votis randaąi. Jei gyveni to
li nuo dentisto, galima laikinai 
pagelbėti danties skaudėjimui, 
išvalant danties duobukę ir įde-

dant pagalėlį vatos sumirkytą 
su gvaizdiku (eloves) aliejum.

Daug žmonių mano, kad jie 
žino kaip votį pradaryti. Dan
ties ar smegenų votis turi būti 
pradaroma tiktai sumanaus 
dentisto. Dentistas prieš dary
siant tokią operaciją išplauna 
burną vaistais. Peilis yra ste- 
rilizuojarhaš, ir dentistas dirba 
švariomis rankomis. Geriąusis 
patarimas, — tai lankytis pas 
dentisto kas šeši mėnesiai, tuo
met nebus reikalo tokio nema
lonumo nukentėvi

Pyrrhea arba Riggs ligos gy
dymą reikalauja, kad geltona 
materija, kuri priauga ant dan
tų, butų dentisto nuimta. Vi
suomet reikia dentistų patari
mų klausyti. (F. L. I. S.)

Sustabdo 
Šalčius

Gerifiusini žinonuiN bfidaa Baltį nu- 
Rtabdytl yra HUI’h Caicnrn Bromido- 
Quinino. Milionai ti^ įrodo kau žiemą. 
Jis šaltį BUHlaodo į 24 valandas.

Daug trikstnnč.itj žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pnoiųno 
nin nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jj geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok TTill ’m kaip tik šaltis praside
da. Haitis pavojingas • stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu goriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA
Raudona Dėžė

Kaina 30 c

UININE
bu paveikslu

Garsinkitės Naujienose

bak- 
yra 
kur

Dauguma žmonių dabartiniu 
laiku yra išmokę vieną dalyką 
sveikatoje, ir tai yra, kad dan
tys turi būti gerai prižiūrimi. 
Bet žmonės, kurie tam principui 
tiki, pilnai nežino pasekmių, 
kurios gali būti iš apleistų dan
tų. Tinkama dantų priežiūra 
yra vienas iš svarbiausių daly
kų, j kuriuos domę turi kreipti 
kiekvienas vyras, moteris ii 
vaikas.

Jei dantims leidžiama supūti, 
valgis nėra gerai sukramtomas, 
ir pasekmė to, skilvio nefnali- 
mas ir kūnas negauna tinkamo 
maisto. Viena iš paprasčiausių 
priežasčių nevirškinimo, tai iš
puvę dantys. Išegzaminavus 
tūkstančius mokyklos vaikų, at
randama, kad kiekviename atsi
tikime buvo taip-pat koks nors 
fizinis trukumas akių, ausų, ai 
dantų. Stebėtinas dalykas bu
vo tas, kad tarpe vaikų, kurie 
buvo atsilikę moksle; blogas 
dantų padėjimas buvo randamas 
daugiau negu blogos akys ar 
blogas girdėjimas.
galvoji 
turi su 
mas su 
pranti,
su blogais dantimis pripranta 
nuryti valgį be kramtymo ir 
paskui kaltina skilvį arba 
ją už savo nesmagumą ir 
nėgalėjimą.

Dantų puvimas paeina
rūgink) valgio dalelių, kurios pa
silieka dantų tarpuose, šis rū
gimas paeina nuo bakterijų, ku
rios sudaro tokias rugšfcs, ku
rios tirpdo dantų kalkes. Kie
tas apsaugojantis dantų viršelis 
yra žinomas kaipo amalius 
(onamel). Bėdos su dantimis 
prasideda kuomet tas amalius 
trūksta. Jis gali trukti mėgi
nant perkasti kietą riešutą arba 
geriant labai šaltus ar labai šil
tus gėrimus. Krapštant dantis 
su adata ar kitu kokiuo kietu 
dalyku subraižo amalių ir atida
ro kelią prie didesnės blėdies.

Valgyje, kurį dedame į burną, 
randasi Įvairių bakterijų. Val
gio dalelėse kurios prikimba prie 
dantų, bakterijos pradeda dirb
ti ir naikinti dantų apsaugojantį 
viršelį . Valgio dalelės dides
niuose tarpuos ar skystintai mk- 
žesniuos plyšeliuos leidžia 
tėvijoms veikti; Amalius 
sunaikinamas tose vietose,
valgis užsilikęs ir minkštas dan
ties vidus pasirodo. Skylelė da
rosi didesnė. Minkštas danties 
vidurys greit sunaikinamas ir 
telaiko tik tuščias danties kiau
tas. Nervas esti atidengiamas. 
Danties nervai yra labai jaut
rus ir baisus skausmas jaučia
mas, kuomet puvimas siekia gi
liau į dantį. Votis pasidaro 
danties šaknyje, kuri priduoda 
daug skausmo, ištinimo ir karš
čio. Votis dažniausiai pratrūk
sta po dantų smegenis išleizda- 
ma pulius. Nuo to skausmas 
sumažėja., Kartais, vienok, tini
mas siekia iki pat kaulo, ii* visai 
sunaikina kaulą. < Dažnai pultų 
organizmai sueina į kraują, ku
rio pasekmė kartais yra kraujo 
užnuodijamas.

Nešvari burna yra geriausi 
namai mažiems organizmams, 
kurie yra priežastimi Riggs li
gos arba taip vadinamos pyor- 
rhea. šioje ligoje smegenys pa
sidaro minkštos ir ištinusios. Iš 
srrfegenų kraujas greit bėga. Li
ga apima dantų šaknis, pasidaro 
pūliai, dantys pasiliuosuoja ir 
pagalios iškrenta. Tas gali už
imti daug metų, bet daug dantų 
netenkama tokiu budu.

Nešvari žmogaus burnos pa
dėtis padeda jam greičiau pa
gauti slogas, jnfluenzą, bronchi- 
tis, plaučių uždėjimą, reumatiz
mą ir širdies ligą. Dauguma 
galvos skausmų paeina nuo blo
gų dantų. Nuodai ir nešvarios 
burnos uždega tonsilus, priduo
da ausies skaudėjimus ir skil- 

, vio nemalimus.
Nežiūrint šių faktų, mes dan- 

Itis labai apleidžiame. Netik 
“kad užaugę vyrai ir moteris turi 

blogus dantis, bet vaikai

Lietu viai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom ŠL, Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St. < 
Tel. Boulevard 13it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.--------- ...----- -------

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nerišlioms nuo 10 ryto ild 12 

Vardą, 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Jngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

JOHN KUCHINSKAS
. LAWY1

Advokatai
f

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearbom 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tol. Yards 4681

Išs. No. 729 Naujos

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vąl. nuo 9-6 
V ulc&rdiR

3241 S. Halsted St. Tel. Yard* 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiesjtyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.

260.2 
^72.9

No. 2602 
mados suknia su išsiuvinėjhnu. Gali
ma pasisiūdinti iš šilko arba sunkes
nės materijos.

Sukirptos mieros 16 metų, 36 iki 
42 (jolių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardų 40 colių materijos. Iš- 
siuvinėjimo pavyzdys kainuoja 15 
centų ekstra.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, pražome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti taiierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laišku* reikia adresuota

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No................
Miero* —................... . per krutinę

A. E. STASULANI
ADVOKATAS .

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 ¥. V. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

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

Z

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

3

3111 Seith 
Habitai St.

S «

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St 
Tel. Yard* 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijo* ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

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

kampan 31

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

4729 So. Ashland Aven 2 labo* 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Ilgų.
OFISO VALANDOS:

Nuo lt iki 12 vai. -ryte, nuo 2 iln 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Z

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso Telephonas — Boulevard 7065 
Rezidencijos Te). Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 12 ryto, 7-9 vakare.
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 313.1 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 80. California Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

Tel.: Hyde Park 8895Namu

W. Washington St. 
Washington & Clark

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui <
Iškirpk ši kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta. į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per pastą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai;

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

Atkirpk čia

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkiewicx-

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa> 
tnrnauja mote
rims prie gimdy- 

• patarimai
lykai moterims

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

Nedelioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

^■DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. e.

Telefonai* i

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Ros. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Rot h
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieage 
arti 31 st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniai* l(k-12 diea.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee AveM Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdiėn

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterą ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

—

| Dr. Lawrenc8 P. Slakis
I DENTISTAS
j 4464 So. Westem Avė.

Valandos:

M

H 
H
M

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

————————— ■■

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare, r 
Tniinininimimiin

Data: Sausis 26, 1926

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boelevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nerišlioj 10 iki 12 d.

........................... -... —z

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

■—Ihni IN I M—— ai ■ —

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted SU 
Chicago, Ui.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly. 

. ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Jfadley, IJcensed 
710 West 18th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias .patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 816J
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gditor P. GRIGAITIS

1739 Soath Halated Street 
Chicagu, UI.

Telepkoae Rooeevelt 85M
Subacription Ra tesi 

$8.00 per year in Canada. 
37.00 per year outside of Chlcago. 
$8.00 per year in Chlcago.

3c. per copy.

Entered as Second Claee Matter 
March 17th, 1914, at the Poet Office 
>f ■’hieago, III., under the act of 

2nd 1879. *

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovš, 1789 So. Halated St, Chicago, 
iii. — Telefonas i RooMvelt 85M.

U tai mokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams*.................  |8.00
Pusei metų -----------------  4.00
Trima m*nesiaxna -------------   2.00
D^iem m**ealam« ___ , l.fiU
Vianam minaiiul ---------------------.75

Chicagoje per netlotojuai
Viena kopija ____  8c
Savaitei ------------------------------- 18o
Mineaiul-------- --- -------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: ,

Metams ________   $7.00
Pusei metų   8.50
Trims mėnesiams ............   1.75
Dviem mėnesiam ..........   1.25
Vienam mėnesiui ____________  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............     $8.00
Pusei metų .........................—.— 4.00
Trims mėnesiams  ............... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Bet, sakysime, Maskva palieps savo raudonajai ar
mijai maršuoti į Mandžuriją. Kaip tuomet sovietų val
džia išrodys Kinų akyse liaudies, kuriai, per keletą metų 
buvo pasakojama, kad bolševikai išvaduosiu ją nuo sve
timo jungo?

Ir ką tuomet manys Rusijos darbininkai ir valstie
čiai? Kas jiems galvoj, kad kur ten “svieto gale“ koks 
tai kinų generolas įkišo į cipę kokį ten Ivanovą?....

S f I

ApžvalgaĮ
DARBININKŲ JUDĖJIMAS

LIETUVOJE SUSTIPRĖJO

RUSIJA SUSIKIRTO SU KINAIS

DEL KINŲ RYTŲ GELEŽINKELIO

. RUSIJOS IMPERIALIZMAS AZIJOJE
ii £ U' 1$ i! 12

KOKIA IŠ TO NAUDA RUSIJOS DARBO ŽMONĖMS?

• Smagu girdėt, kad darbinin
kų judėjimas Lietuvoje, ne
žiūrint žiaurios klerikalų reak
cijos ir ekonominio skurdo, 

Į visgi eina stipryn. Darydama 
1925 metų apžvalgų Kaunox‘\So- 
cialdemokrate”, J. Laputaitė nu- 
rodo, kad pereitais metais su- 

, Įsikūrė keletas stambių profe
sinių sąjungų (unijų) ir žymiai 
išsiplėtojo socialdemokratųSovietų valdžia jau pradėjo kalbėti su Kinais ultima

tumų kalba. Jos pasiuntinys Pekine, Karachanas, įteikė Į partijos ir žiežirbininkų (jau 
Kinų valdžiai aštrią protesto notą ir pasiuntė telegramą 
Mandžurijos vadui Čang Tsolinui, grūmodamas atsiųsti | J j iyšo: 
kariuomenę.

Jeigu Kinai nenusileis Rusijai, tai gali tarp jų kilti 
karas.

nuomonės organizacijos) veiki-

ga, be abejonės, pajėgs sugniuž- 
dinti tą klerikalų viešpatavimą.
*“l)el. darbininkiškos spaudos 

reikia Pažymėti, kad remdamos 
lik sunkiai uždirbtais darbinin
kų centais nėra thk gausi, kiek 
mes lauktume. Dar 
rime darbininkiško dienraščio 
ir žurnalo. Bef vis dėlto 192$ 
m. “Socialdemokrato” tiražas 
padidėjo. Kai kurios stipresnės 
vietos organizacijos išleido npt 
vielinius laikraščius, pav. Šiau
liuose “Darbininkų . Balsas’'. 
Nuo naujų metų pradės eiti pro- 
fesiiiiems darbininkų reika
lams laikraščiai “Proletaras” ir 
‘‘Echo Hobolnicze”.

“šėlstanti reakcija ypačiai 
sunkiai spaudžia darbininkisKii 
pahidą. “Socialdemokratas“ už 

nekalčiausio turinio straipsne 
lips susilaukia tūkstančiais litų 
pabaudų arba konfiskuojamas.

“Be laikraščių Socialdemo-

mes netu

S

Šitas naujo karo pavojus atsirado visai netikėtai.
Iki šiol santykiai tarp Rusų ir Kinų buvo kuogeriau- 

si. Rusai sakėsi esą vieninteliai tikri Kinų draugai. Jie 
dėjo didžiausių pastangų įgyti Kinų palankumą. Tuo tik
slu jie atleido Kinams kontribuciją, kurią pastarieji per 
dešimtis metų mokėjo senajai carų valdžiai. Jie atsiža
dėjo Kinuose, nepaprastų teisių, kuriomis tame krašte 
naudojasi Europos valstybių piliečiai. Kuomet Anglija, 
Japonija ir kitos šalys žiurėjo į kinų žemę, kaip į išnau
dojimo daiktą savo kapitalistams, tai sovietų valdžia 
skelbė, kad ji ne tiktai neketinanti išnaudoti Kinus, bet 
dar esanti pasiryžusi 
jungo.

padėti jiems nusikratyti svetimo

Rusija staigu susivaidijo sū Ki-Del ko gi dabar 
nais?

Uel geležinkelio.
Per Kinų provinciją, Mandžuriją, eina Kinų Rytų 

geležinkelis, pastatytas carinės Rusijos pinigais. Tą pro
vinciją pirmiaus buvo pasigrobusi Rusija, bet po didžio
jo karo ji vėl atsidūrė Kinų rankose. Kinų Rytų geležin
kelį dabar valdo komisija, susidedanti per pusę iš rusų 
ir kinų. . .. * «- ® 4 I SM

Prieš keletą dienų šito geležinkelio generalį admini
stratorių, Ivanovą, netikėtai pašalino iš vietos ir suėmė 
Mandžurijos karinė sargyba.

I. “Peržvelgdami 1925 metų dar
bininkų judėjimą Lietuvoj, pir
miausia ipes turime pastebėti,! kratų Partija, žiežirbininkai ir 
kad tas judėjimas yra žymiai! profesinės sąjungos yra išlei- 
sustiprėjęs ir išaugęs. Ir svar-l dusios apie 100 tūkstančių į- 
biausia, kad judėjimas sustip-Į vairių atsišaukimų. * 
rėjo organizacijos žvilgsniu.! šiais metais darbininkai pra- 
Komunistų nevykusios taktikos! dėjo ir koperacijoj aktingai da- 
ir reakcijos sužlugdytas darbi-1 lyvauti. Įkurti keletas darbi
ninkų profesinis judėjimas die-Į rankiškų koperalyvų (Kuršė
nų iš dienos vis. auga ir stip-l nuošė, Skuode ir kitur), ši 
rėja. Jei 1924 m’, mes turėjo- darbo sritis pas mus buvo ne- 
me Lietuvoj tik porą ar tris! judinta, tik šiemet padaryti 
stipresnes profesines sąjungas,| pirmoji 
tai 1925 m. susiorganizavo ke
letas naujų 
Darb. Prof.
Prof. S-ga,
Prof. S-ga, Odininkų Prof. S-ga 
ir k. šios profesinės sąjungos 
suorganizuotos socialdemokratų 
Pastangomis Nors ir jaunos 
sąjungos, bet savo veikimą jau 
spėjo plačiai pareikšti ir jų na
rių skaičius dienojuisxauga.'Au
ga nežiūrint sunkios krąšto 
dėties ir žiaurios klerikalų

žingsni <i.
•Lietuvos darbininkų klasinj 

būtent: Bendr.I susipratimą rodo ir iškilmingai 
S-ga, Metalistų švęstos Gegužęs Pirmosios ii 
Maisto PramonėsĮ 1995 m. revoliucijos paminėji

mo iškilmės. Nors administra
cija trukdė, bet tos darbininkų 
šventės buvo puikiai ir iškil
mingai švenčiamos. •

“Ir žengdami j naujus darbo 
metus, mes dar su didesniu 
pasirįžimu ir energija dirbki
me. Dirbdami laimėsime!”pa

ves

Naturalus daiktas, kad sovietų valdžia baisiai pasi
piktino tokiu Mandžurijos vyriausybės žinksniu. Ji pa
reikalavo, kad Ivanovas butų per tris dienas paliuosuo- 
tas. _____

Maskvos reikalavimą remia ir centralinė Kinų val
džia Pekine. Bet ar Mandžurijos vadas Čang Tsolinas pa
klausys jos, tai dar klausimas. Kinuose, mat, jau senai 
viešpatauja tokia anarchija, kad atskirose provincijose 
įsigalėję generolai mažai tepaiso, ką'jiems sako Pekino 
valdžia. Todėl nebūtų nuostabu, jeigu sovietų Rupijai tek
tų ir kariuomenę pasiųsti į kinų žemę.
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“Klerikalų viešpatavimas 
irdino krašto ūkį ir šiandien 

’mes turime Lietuvoj' tūkstan
čius bedarbių. Tuo pasinaudo
dami darbdaviai visur mėgina 
mažinti darbo dienas ir mokes
tį. Jaunoms prof. sąjungoms 
teko streikų pagalba apginti
darbininkų reikalus. Tuose
streikuose kai kurių vietų dar
bininkai yra parodę nepaprastą 
solidarumą ir streikus kurnėję.

“profesiniame darbininkų ju
dėjime 1925 m. darbo vaga 
plati nuvaryta. Mes neturime 
šiandien dar Prof. Sąjungų 
Centro Biuro, nors keletą kar
tų mėginta jis įtegistruoti. Be 
Centro Biuro negalimas pil
nesnis profesinių sąjungų dar
bo derinimas. Bet nėra abejo
nės, kad darbininkai privers 
musų viešpačius ir tą Biurą į-

su- Kas naujo 
Lietuvoj

Sakoma, kad Mandžurijos vyriausybę sukursčiusi 
prieš rusus kokia nors svetimos šalies valdžia, greičiau
sia Japonija. Galimas daiktas. Bet vis tik šis naujas ka
ro pavojus tolimoje Azijoje rodo, kad ir sovietų Rusijos 
politika Kinuose iki šiol nebuvo sveika ir anaiptol nebuvo 
tokia prakilni, kaip bolševikai gyrėsi.

Ji šiandie traukia kardą iš makšty, kad apgynus sa
vo teises prie geležinkelio, kuris randasi svetimoje teri
torijoje! Kam gi jai reikia to geležinkelio?

Kai senasis Rusijos carizmas veržėsi į Mandžuriją 
ir tiesė tenai geležinkelį, tai visiems buvo aišku, ko jisai 
tenai ieško. Tai buvo praprasta imperialistinės ekspan
sijos (skėtimosi) politika: galinga valstybė stengėsi at
plėšti sau silpnos tautos žemės sklypą, kad tos valstybės 
kapitalistai galėtų tenai daryti biznį.

Bet “nroletariškai valdžiai“ eiti tokiu keliu visai ne
pritinka. O betgi sovietų valdžia, kad ir netekusi Man
džurijos, visgi stengėsi nieku budu nepaleisti |š savo ran
kų to senosios Rusijos pinigais pastatyto geležinkelio. 
Ažuot visai likvidavusi carizmo politiką Azijoje, ji pasi
darė cariškojo imperializmo įpėdinis.

Kur yra imperializmas, tenai tuno ir karo pavojus. 
Imperializmas anksčiaus ar vėliaus atveda prie toykad 
priešingų valstybių interesai susikerta, ir tos valstybės 
stveriasi už ginklo. '

Klerikalų valdymas Lietuvoje 
gimdo tik skandalus ir griauna 
Lietuvos žmonių gerovę. Kiek 
prisiplakėlių prie valstybinio ra
gaišio pasipelnė, dabar sunku 
pasakyti, nes nėra Lietuvoje 
nepriklausomo teismo, kurs be
šaliai iškeltų viską aikštėn ir 
nubaustų nusidėjėlius.

Klerikalai sąmoningai griovė 
teismus, mažino jų autoritetą, 
pastatė teisėjus į paprastų val
dininkų padėtį. Pavyzdys, — 
buvusi Purickijada. Purickį iš
teisino, bet ne tame visa svar
ba. Sarba yra tame, kad bylos 
eiga taip buvo pastatyta, kad 
stambios žuvys iš klerikalų aba- 

uždarytąl20 šiandieną vaikščioja laisvos. 
Sąjungą. Į Savo laiku turėjome Duodžių, 

šitos buvo pridengtos klerika
liai - buržuazinio rėžimo. Šian
diena šitie nenubaustieji, savo 
keliu paskatino kitus, padrąsino 
aršesnius spekuliantus, kurie 
visai aiškiai naudojo aukštas 
vietas ir teikiamus jiems pasi
tikėjimus. šiandien turime 
naują, prašokusį visus kitus 
skandalą — turime Petrulijadą.

Vytauto Petrulio darbelei.
Vytautas Petrulis, buvęs Fi

nansų ministeris, patapęs kleri
kalinės valdžios premjeru, esa
mas dar neatstatytas Seimo 
Pirmininkas, tuo pačiu vicepre
zidentas Respublikos ir pava
duojąs prezidentą, —- šis kleri
kalų “genijus”, kuniginės Ūki
ninkų Sąjungos narys ir; šuląs,x 
šiandien jau sėdi Šveicarijoj ir 
turbūt nebegrįš “valdyti” Lie
tuvą.

Suklupo Petrulis ant Preky
bos ir Pramonės Banko, kuriam 
jis davė 2 milijonu litų svetimai

“Minint reakcijos žygius ten
ka prisiminti ir neteisėtai ko
mendanto įsakymu i
Gelžkelininkų Prof. !
šiandien geižkelininkus terori-Į Zacharijų skandalingas bylas. Ir 
zuoja darbo federacija. , Bet 
kiekkvienas susipratęs darbi
ninkas žino, kad neilgai taip 
bus. • >

“Socialdemokratų Partijos ir 
žieįrbininkų veikimas taip pat 
žymiai sustiprėjo. Ne tik or
ganizacijų ir narių skaičius iš
augo, bet ir idėjiniai ir organi
zaciniai sūsrcementavo. žiežir- 
bininkų tarpe vis labiau vysto
si darbininkų jaunimo sportas, 
šia kryptimi žiežirbininkai iri 
ateity turės daugiau dirbti.

“Socialdeiųokratiškas darbi- j 
ninku judėjimas Lietuvoj, pra
dėjęs atgyti 191 J) m., kasmet 
vis auga ir stiprėja. Prie su
stiprėjimo prisideda ir organi
zacinis susiformavimas.

Soc ialldemok ratų iPar I i j os,
žiuži ūbi nink’ų ir profesinių są
jungų augimas ųrodo ir Ljetu 
vos darbininkų klasinio susi
pratimo augimų. Tiesa, šiandie 
Lietuvoj siaučia žvalgybos ir 
kunigų viešpatavimas, bei au
ganti darbininkų judėjimo jė-|

valiutai pirkti. Prekybos ir 
Pramonės Bankas dabar tebetu
ri tik iškabą; turtus išnešiojo 
jo dalininkai, kuriems seniai tu
rėjo būti paskirta vieta teismo 
suoluose. Taigi šitam bankro
tui V. Petrulis suteikė 2 milijo 
nu litų svetimai valiutai pirkti 
Iždo reikalams, suteikė ir, kaip 
sako žmonės, paėmė gan gerą 
komisijos nūošimtj.

Petrulis, matomai, ne be nau- 
’ dos savo asmeniui atidavė kalti 
’ sidabro pinigus anglų firmai, 

nors danų monetų rūmai buvo 
laimėję varžytines ir pasiūlę at
likti darbą 600,000 litų pigiau. 

( Matytis, ir čionai pasipelnyta ir 
• padaryta Valstybės Iždui stam- 

bi žala. V. Petrulis, būdamas 
munisteriu pirmininku, pasiėmė 
iš Iždo kokiems tai reikalams 
litų ir neatsiskaitė.

Kyšiai už audijencijas.
šitie Petrulio “griekai” gal 

butų praėję taip sau, nors Sei
me jie buvo iškelti, jei ne viena 
smulkmena. Gruodžio m. 3» d. 
viename Drezdeno laikraščių 
“Dresdener Neueste Nachrich- 
ten” (Donnerstag, 3 Dezember, 
1925, N. 282.)' tilpo Dr. Viliaus 
šalį, Virtembergo finansų mini- 
sterib straipsnis: “Die Republic 
Litauen”. Straipsnio autorius, 
ne koks *nors pasislėpėlis, sako, 
kad buvęs Lietuvos premjeras ir 
finansų ministeris, Banko Di
rektorius Klaipėdoj V. Petrulis 
“ein junger Herr von 28 Jahre” 
imdavęs už tam tikras audijen
cijas po 5000 dolerių. Tas rei
kalingas audijencijas sudaryda
vęs Petrulio švogeris (St! Liut
kus) už 100 litų... Musų cenzū
ros ir visokių prochvostų globo
jamoji spauda šitų dalykų iš
kelti negalėjo, bet dr. W. šalį 
straipsnis padarė didelio Įspū
džio, ir šiandien nėra kampo, 
kur apie jį nekalbėtų.

Kada sprogo šitoji bomba, 
žmonės ėmė plačiai kalbėti ir 
apie kitus Petrulio “griekus”. 
Kalba atvirai, kad Lietuvos spi
rito fabrikantai mokėję Petru
liui po 5000 dolerių į mėn. už po- 
laikymą jų spirito gamybos. 
Mat, Valstybinis monopolis im
davo iš jų 20 milijonų laipsnių 
spirito metams. Prieš porą me
tų s-d. frakcija Seime vedė aš
trią kovą prieš palaikymą šios 
pramonės, kuri kainuoją kraštui 
kasmet apie 1^2—2 įhilijonų li
tų. Jei buvo ir yra tokia padė
tis, tai kodėl spirito bravarnin- 
kai negalėjo mokėti bent % to, 
ką jie pelnė be jokios konkuren
cijos ir rizikos? Kalba, kad to
kią pat ' sistematingą duoklę 
mokėją ir stiklo fabrikantai, ku
rie statė bonkas tam pačiam 
degtinės monopoliui, 
mokėję 
alaus bravarninkai. 
šiandien nėra paaiškėjusi istori
ja Ssu papirosais “Bonton”, ku
rie buvo įgabenti Lietuvon prieš 
pakeičiant akcizus papirosams.

Dingo klerikalų bloko iždas?

Bet prie visų šitų kalbų yra 
tokių, kurios liečia visą klerika
lų bloką. Būtent: V. Petrulio 
vardu buvęs sudėtas užsienio, 
bankuose visas klerikalų rinki
mų į Seimą fondas, sumoje 5 mi
lijonų litų, šttuos tat pinigus 
Petrulis 
męs 
“Jus 
kitę, 
dymus, 
fondo 
musų gali patikėti šitiems gan
dams, nes kunigų naudą velniai, 
arba Petruliai, gaudo”. *

štai jums Petrulijados met
menys. Tai pasekmė klebonų, 
zakristijonų, vargonininkų rė
žimo Lietuvoje. Amerikoje yra 
gan didelis skaičius žmonių,ei
nančių paskui kunigus ir jiems 
tikinčią. Na, ką dabar pasakys 
visi parapijų klebonai, kaip pa
teisins tą, kas dedasi ILietuvoje, 
prieš savo parapijiečius? Ką 
,urės pasakyti pavapi jonai išgir
dę šituos baisius dalykus? Ša
to, kad kun. Dagilis — viepus 
tų, kurs revolveriu šaudė laiko 
mitingo Teisių apskrity — u\sąs

dabar Amerikoje ir renkas au
kas klerikalų rinkimų fondams. 
Kun. Dagilis žinomas šmeižikas, 
melo platintojas — argi ir jam 
tikintieji krikščionys dės pini
gus tam, kad palaikyti Petruli- 
jadas? " \

Norima pakeist rinkimų 
įstatymą.

Lietuva gyvena sunkų eko
nominį krizį. Pinigų stoka kuo- 
didžiausia, skurdas ir vargas 
kasdieną didėja. Bet šituo me
tu Lietuvos klerikalai dėjosi sau 
fondus, statėsi namus, pirkosi 
dvarų centrus, mokėjo kunigams 
algas iš valstybės iždo ir perėjo 
Petrulijadas...

Ne veltui klerikalų galvose 
brendo birželio m. 20 d. Seime 
įvykiai; neveltui Jie buvo suma
nę “respublikos apsaugos” įsta
tymą, kuriuo einant tupėtumė
me formulę ir faktiną kunigų 
diktatūrą. Reikėjo, mat, ruoš
tis apsaugoti vagių ir žulikų — 
karininkų * reikalus. šiandien 
kunigai tebegalvoja apie rinki
mų ^įstatymo pakeitimą tąją 
prasme, kad kiekviena partija 
ar grupė, norėdama statyti kan
didatus į Seimą, turės įmokėti 
tam tikrą sumą pinigų į valsty
bės Iždą. Klerikalai, prisimelžę 
iš valstybės Iždo, žinoma, turės 
kuom apsimokėti; bet kiti tų už
statų neturės, ir tuo budu Sei
me manoma neturėti opozicijos. 
Šitas sumanymas rimtas ir jis, 
matoma, bus pravestas kaipo 
įstatymas dar šių metų pradžio
je prieš rinkimus į Seimą.

Lietuvos visuomenės uždavi
nys nusukti sprandą tai hydrai, 
kuri (šiandien minta Lietuvos 
žmoni? prakaitu ir vargu. Ap
gaulėj melas, šmeižtas, lėbavi
mas— štai kas rupi “Kristaus 
vietininkams”. Amerikiečių 
protestai turėjo savo įtakos į 
Lietuvos išdavikus. Bet šian
dien jau ne protestais reikia 
veikti. Imkitės kitokįų priemo
nių prieš tuos, kurie demorali
zuoja visą Lietuvos gyvenimą ir 
žudo jos ateitį!

Lazda.
Lietuva,
Sausio m. 6 d., 1926 m.

Antradienis, Sausis 26, ’26 
gumą patraukti savon pusėn. 
Pirmojo ir antrojo Seimo rinki
mų ūkininkų sąjunga daugiau
sia surinko balsų.

Betgi šiems seimo rinkimams 
besiartinant jų padėtis žymiai 
pablogėjo. Darbininkai darbo 
federacijos eiles veik apleido, 
ūkininkų sąjunga, valstiečiai 
apsivylė ir šit krikščionys demo
kratai dairosi į šonus ir nebeži
no kame busiamiems Seimo rin
kimams balsų ieškoti. Mėgina 
kurti bendrą katalikų sąjungą, 
steigia naujakurių ūkininkų 
partiją, bet be didelių pasekmių. 
Ūkininkų sąjunga aiškiai svyra 
dvarininkų pusėn, bet šie užsi
rūstinę už žemės reformą šnai
romis į juos žiuri. Ir jei kurie 
stoja ūkininkų sąjungon, tai 
vien asmeniniais išrokavinjais. 
Arba nori apginti savo dvarus 
nuo išparceliavimų, arba užimti 
valstybėj kurias nors aukštas 
vietas, kad ta suirute pasinau
dojus, prisipildžius kišenius li
tais paskui kad ir užsienin pa
sprukti. Krikščionių demokra
tų vadų tarpe sutikimo nesama. 
Kaikurie kunigai linkę jau savo 
ilgų sutonų išsižadėti, kad tik 
nepaleidus valdžios vairo; mat, 
kunigai išeina i$ mados. Kiti 
prišakin partijų stumia pasauli
nius inteligentus, kad tik savas 
pozicijų išlaikius. Bet tos kom
binacijos sunkiai vyksta. Atsi
dūrusi begaliniame skurde liau
dis jau seniems vadams nepasi
tiki eina į opozicijos eiles. Apsu 
Jcrus vyrukai prilipę prie val
džios lovio nujausdami, kad gal 
greitai jo neteks tiesiog aki
plėšiškai skubina pasipelnyti ir 
baigti sąskaitas. Pirma viešai 
pasirodžiusia kregždė bene bus 
buvęs finansų ministeris Petru
lis, kurią jau Šveicarijoj neva 
šeimyną “gydo”. Jis nepasku
tinis...

Tolimasai Jonas.
1 5—26.
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Lietuvos krikščioniškosios 
partijos neturi savo tradicijų, 
ekonominio šalyj pagrindo, net 
rimtės programas. Kitaip ir 
būti negali. Juk j^s ir įsikūrė 
tuo metu, kai Lietuvos visuome
nėj pradėjo sparčiai bręsti pro- 
gresiviškoji ir radikališkoji min
tis ir viešai jos iškilo tik reakci
jų metais. Tai yra sunkių rusų 
reakcijos metų kūdikis. Po 
1905 metų rusų revoliucijos nu- 
slopinimo tik tuomet krikščio
nys demokratai pradėjo savo 
programą formuliuoti, kurioj 
aiškiai pasisakė, kad palaiką ru
sų carą ir nesvajoją siekti, kad 
Lietuvą sųradyta atskyrą val
stybinę vienetą, šių didžiojo 
karo metu ištikus antrai didžiu 
liai rusų žemėj revoliucijai 
krikščionys demokratai, kai ru
denio metu medžių lapai suby
rėjo. Betgi pasiskolinę kaiku- 
riuos rusų bolševikų obalsius 
vėla mėgino Lietuvos gyvenime 
pasirodyti ir, reikia sakyti, ne
be pasekmių. Lietuvos kaimo 
gyventojai, kaip ir kiekvienos 
tautos kaimo gyventojai yrą 
konservątingi. Betgi di
džioji revoliucija išjudino ir 
Lietuvos kaimą. Čia krikščio
nių demokratų per darbo fede
raciją paskelbė skambių obalsių, 
kuriems kaimo bėdnuomenė pri
tarė ir į St. Seimą pasiuntė ga
na apščiai atstovų. Jau rinki
mams einant Į pirmąjį Seimą 
krikščionys demokratai patyrę, 
kad kaimo bėdnuomenė jų eiles 
apelidžia, tuomet jie stiprina 
ūkininku sąjungą ir valstiečių 
tarpe ieško balsų, ir čia jiems 
pavyksta "žymią ūkininkų dau-

Kiekvienas tą sako:

minėtą gyduolė yra verta 
pagyrios. Su džiaugsmų nuro
dau ją visiems.”

J. Antonich, Butte, Mont.

Aplink tavęs randasi tokių kurie aptu- 
rėjo palengvinimą nuo vartojimo Severos g 
Balsam** Kosuliui. Mė* tikime, kad ir ,, 
jūsų atsitikime tą patirsite.

Gauki tą gyduole. “
Kaina 25c ir $0c.

Pirmiausiai kreipkis j aptiek a. g

Severo* Kalendorius 1926 metams yra 
išliaistas. Gaug viena nuo sava aptieko- 
riaus ar rašykite pas mus.

W. F.
CEDAR HAPIDS, IQWA Ą. 3^

Gulbranaen Trado Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysimo 5 kambarių mūrinį 

bungalow už 
$4950

$500 j mokėti kitus po $50 i mėnesį
2 flatų namas apšihlomas garu

$10,000
$1000 jmokėti, kitus kaip romių. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving l’ark Bivd. 
Tel. Palisade 2977

----
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Atėmė 23 alkoholio
permitus

Per mitų neteko ir du lietuviai 
daktarai ir aptiekorė.

Prohibicijos direktorius E. 
C. Yellowley vakar atėmė per
imtus laikyti ir pardavinėti al
koholį sulig daktarų receptais 
13 aptiekų Chicagoje ir apie- 
linkėse. Tarp netekusių alkoho
lio permito yra ir viena lietu
vė aptiekorė Mrs. A. Zim- 
mernian. 1254 Archer Avė.

Permitai prirašinėti alkoholį 
tapo taipjau atimti ir iš dešim
ties daktarų, keturių Chicagos 
ir šešių kituose miestuose 
li!. ir \Vis.

Tarp dešimties daktarų yra 
ir du lietuviui daktarai: Dr. S. 
Biežis ir Dr. M. T. Strikolis.

Du žmonės užmušti
Du žmonės liko užmušti ir 

du gal mirtinai sužeisti trauki
niui užgavus jų automobilių 
Berge r miestely, prie 117 gat
vės. Visi užmuštieji ir aužeis-
tieji yra iš Ilarvey. Užmušti 
(reorge IL. La M ere ir Morris 
Parks, kurie sėdėjo priekinėj 
sėdynėj; sužeisti Leo Heckler 
ir A. W. Phahm. Traukinys nė 
nesustojo, turbūt nė nematė 
įvykusios nelaimės.

Trys žmonės nusižudė-
Vakar nusižudė trys žmonės 

— du vyrai ir viena moteris.
Frank Koller, turtingas vi- 

durmiesč'io kriaučius, perdūrė 
širdį žirklėmis. Spėjama, kad 
jis tai padarė dėl nervų suiri
mo.

Mrs. Fannie Perkins, 3109 
Douglas Blvd.. nusinuodijo; ji 
buvo nusiminusi, kad ji neturi 
vaikų.

Tony MatlncAvski,"' 10 m., 
U loti W. -IX St.. nusišovė savo 
grosernej. Jis yra pirmiau bu
vęs psichopatinėj ligoninėj.

Smulkios Žinios
Bobert McCullough, buvęs 

narys John Torrio munšainerių 
šaikos, tapo pašautas prie savo 
namų 6746 S. Halsted SI. Jį 
pervėrė keturios kulkos, bet jo 
gyvastis nėra pavojuje, nes šo- 
vikai buvę gana prasti, v

Federalinis teisėjas (.lifte va
kar uždarė dvi aptiekas, išduo
damas prieš jas injunetionų. 
Jos abi buvo sugautos pardavi
nėjant munšainų.

Jojin A. Pelka tapo išrink
tas pavieto komisionierium, 
vieton mirusio Thomas Murray.

Sportas
SUJUDO RISTIKAI

Sujudo vidurinio svorio lie
tuviai ristikai. Jų yra beveik 
visas tuzinas, o čempiono nėra. 
()t, sako, padarysime turna- 
mentą?''Uii)ų gerai padaužiškas 
ristynes surengti iki fini.sh. 
Vadinasi, tokias, kad nugalėtus 
tiesiai graboriui butų galinai 

atiduoti. Bet to kol kas dar da
ryti negalima. O taip dalykams 
susibėgus, ristikai šį kartų 
bandys be kirvių apsieiti. Bet 
jie sako, jog visvien risis iki 
“smerėio”. Kitaip sakant, kas 
taps nugalėtas, tas, kaipo mis
tikas, bus miręs.

Iš vidurinio svorio ristikų la
biausia yra žinomi Adomas 
VVedzes ir 1). Dudinskas. Bet 
ir kiti jiemdviem nenori nusi
leisti: reikalauja, kad su jais 
ristųsi.

Kas iš to sujudimo išeis — 
pamatysime vėliau. »'

POŽĖLA NEGALĖJO RISTIS

Paskutinėmis dieniomis Po
žėla turėjo ristis VVaukegane ir 
Rockforde, bet turėjo nuo to 
atsisakyti, kadangi dar nesi
jautė gerai. Manoma, kad už 
kelių dienų jis jausis visai ge
rai. — Rep.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
I 

................. .... /

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklaušo, tegu 
nueina į vyriausįjj paštą (Ciarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
Jow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME-
RĮ, kaip karšiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
bik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

503 Alijošius Jonas
504 Apolis L. /
505 Amonaci A. Bonis
508 Balezunas K.
509 Banzevicos Ignasus
546 Freitikas Auna
553 Gražintis Jozas
566 Jaglauckas Jonas
574 Kniukštienei Anastazija
504 Kukeniu Ambaziu
593 Meilstatei Amilai
595 Mikola Maria
597 Milakmui Jurgiui

I

612 Radvensku Antanas
613 Randiene P. S.
619 Rimas Justin
632 Sinkus Minnei
633 Skudziunas Petras
643 Sukene Mrs. J.
644 Švyturio Knygynas
649 Waznonis A.
656 Zavvadis Paul .

Lietuvių Rateliuose.
Bridgeportas 

Mane bomai apkruustė sek* 
nusdienio vakare, saūsio 24 d., 
ant Lowe Avė., tarp 35 ir 36 
gatvių. Pinigų neatėmė, bet 
raktus, sudraskė t kepurę ir 

j smaugė klausdami pinigų. Gal 
kas rado raktus, prašau su
grąžinti, nes labai reikalingi.

—A. Mačiulis
3516 Emerald Avė.

Sekmadienio ryte Liet. Audi
torijoj, buvo antra Visuomenės 
Darbo Sąjungos paskaita, Skai
tė Dr. A. J. Karalius temoj: 
“Gyvybės atsiradimas.” Tai 
buvo paskutinė Dr. Karaliaus 
paskaita iš evoliucijos. Jis 
skaitė apie žemės susitvėrimą 
ir gyvybės atsiradimą, dabar 
eis paskaitos apie tolimesnį gy
vybės vystymąsi. Apie tai skai
tys inž. K. Augustinavičius.

Bet tuo tarpu bus padaryta

pertrauka ir abu ateinantys 
sekmadieniai bus pavesta 
“Open Forum”, >— svarstymui 
gana įdomių klausimų.

Ateinančio sekmadienio 
“Open Forum” tema bus:. “Ar 
ekonominės sąlygos nustato vi
suomenes gyvenimą?” Beferen- 
tai bus P. Grigaitis, S. Kodis 
ir I>r. A. J. Karalius.

Sekmadieny po piet, Mildos 
svetainėje, buvo naujojo SLA. 
6-to apskričio konferencija. 
Konferencijoj dalyvavo daug 
delegatų, kurie atstovavo bene 
septynias SLA. kuopas.

Po konferencijos visi delega
tai buvo pakviesti pas ’p. p. 
žilvičius, kur jiems buvo pa
tiekta vakarienė. Delegatai la
bai linksmai praleido vakarų, 
nes čia nėra tų kivirčų, tų 
šnairavimų ant kitų delegatų, 
tų nuolatinių pastangų kaip 
nors kitus įžeisti, kaip kad yra 
2-am apskrity.

šios dvi konferencijos pilnai 
parodė kokis yra skirtumas 
tarp 6-to ir 2-ro apskričių. i

6-to apskričib konferencijoj 
viskas buvo svarstoma rimtai, 
draugiškai? kaip pridera SLA. 
nariams; tartasi vien apie 
SLA. reikalus, kaip sėkmingiau 
galima butų veikti SLA. naudai 
ir gerovei. .*

Apskričio pirmininku tapo iš
rinktas P. S. Bindokas iš In
diana Harbor, kur ir sekama 
konferencija bus.

Po konferencijos gi, visi de
legatai gražiai pasilinksmino, 
arčiau susipažino, užsimezgė 
tarp visų draugiški ryšiai, —> 
o tai musų organizacijose dau
giausia reiškia, ir tai paskatina 
narius veikti.

Bet štai savaitę atgal, ant 
To\vn of Lake, įvyko 2-ro ap
skričio konferencija. Konferen
cija susidėjo veik iš vienų bol
ševikų, kurie šnairavo į visus 
kitus delegatus. Tas bolševikų 
stengimąsis įkąsti pereina visas 
rybas ir jie kanda net tuos, ku
rie jiems gelbsti.

Štai raportuoja komisija su
rengimui 2-ro apskričio vakaro, 
kuris įvyks vas. 14 d., Cicero. 
Viena bolševike moterėle, komi
sijos nare trumpai pranešusi 
apie vakarą ir nieko ypatingo 
nepasakiusi, griežtai ir užtikri
nančiai pareiškia, kad buvo 
kviesta dainuoti p-ia N. Gugie- 
nė, bet ji^asakiusi, kad ji tą 
dieną sirgsianti šalčiu ir daly- 
vaut negalėsianti. Kitas komi
sijos narys tą patvirtina ir dar 
padailina, dar aštriau pašiepda
mas i>ią Gugienę ir visus musų 
artistus. Trečia komisijos narė 
priduria “nieko neturinti pasa
kyti.” -Bolševikai pradėjo šai
pytis ir džiaugtis, kad jie įkan
do p-niai Gugienei, bet čia įsi
maišė p. Adomas Misevičius ir 
griežtai pareikalavo pasakyti, 
kaip dalykas yra su p-ia Gugie- 
ne, nes tokių kvailybių, kad 
ji už mėnesio laiko sirgs šalčiu, 
ji sakyti negalėjo. Tada tik ta 
narė, kuri “nieko neturėjo pa-

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiši

3238 So. Ęalsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

NAUJIENOS, CNcago, UI

sakyti” pranešė/ kad turbut 
pirmoji “draugė” jos nesupra
to, nes ji kalbėjusi su p-ia 
Gugiene telefonu ir kvietusi 
dainuoti tame vakare ir p-ia 
Gugienė mielai sutikusi, tik pa
sisakė, kad ji turi dabar didelį 
šaltį ir jau ilfirpką. laiką, ta<l ji 
tik tada dalyvaus, jei tas šaltis 
bus perėjęs. Tą paskui patvir
tino ir p. Klastauskas. Bolševi
kai tai užg<-dę nuleido nosis ir 
pas visus juos džiaugsmas iš
nyko. Bet nė vienas neprasi
tarė ir neijabarė tokios komisi
jos, kuri šjneižia tarnaujančius 
jiems artistus, o pirmininkas 
pasiskubino to incidento svars
tymą užbaigti esą viskas 
užbaigta.

Reiškia, bolševikai norėjo 
melagingai apšmeižti p-ią Gu
gienę ir kitus to vakaro artis- 
tus< pasakodami prasimanytus 
melus; tik jiems uždarė burną 
p. A. Miccvičius, prispirdamas 
juos pasakyti jiems patiems 
nesmagią tiesą.

Tai aiškiai parodo 2-ro aps
kričio konferencijų dvasią ir 
kas bolševikams delegatams 
daugiausia rupi: šmeižti, , nie
kinti, purvinti visus žmones, 
kurie tik nėra bolševikai, nors 
tie žmones tiems patiems bol
ševikams- gelbėtų. Kas prie to
kių aplinkybių gali gelbėti 
SLA. 2-am apskr, ir veikti su 
bolševikais?

Toks tai skirtumas tarp 2-ro 
ir 6-to apskričių. —Vieš-kis.

Roseland
“Toweha” Kliubas laikė sa

vo metinį susirinkimų sausio 
15 d., Palmer Park svel. P-ia 
Saniulioniene vedi susirinkimą 
Perskaitytas protokolas buvo 
vienbalsiai priimtas. P-le J. 
Jucikiutė išdalino tfžkvietinnis 
narėms dėl “Bunco Party”, ku
rią ji rengia labdarybės tūk
stantiniam fondui savo kaštu. 
Ši pramoga įvyko sausio 23 d.

Buvo vienbalsiai nutarta, 
kad kiekviena narė paaukotų 
kokį nors siuvi nėlį ir jį atneš
tų galavai išsiuvinėtą į ateinan
tį susirinkimą. Vėliau bus su
rengtas vakaras išpardavimui 
jų, o pelnas eis j Lab. Tūkstan
tinį Fondą;

Taipgi buvo išrinktos darbi
ninkės dėl įvairių darbų musų 
i engiamame Dietiniame* baliuje, 
kuris įvyks vasario 6 d., nau
joje •svetainėje'*'^-- Venetian 
Ballroom, 133—139 Kensing-* 
ton Avė. Žinoma, musų gerbia
ma visuomene yra kuoširdin- 
giausia kviečiama atsilankyti į 
viršuiinėtą balių.

Toliau sekė rinkimas naujos 
valdybos. Čia reikią pažymėli, 
kad “To^velia” Kliubas išrenka 
kežnų metą visiškai naują val-

Simpatiškas — 
Mandagus ~ 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. /

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: •
4605-07 S. Hermitage Av.

Tek Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tcl. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094.-

-----------------------------y---------  
dybą, tai yra nė vįęna narė, 
kuri buvo pereitoje valdyboje 
nepasilieka naujoje valdyboje. 
Į valdybą dėl 1926 metų iš
rinkta: pirmininkė p-ia A. Iva
nauskienė, pirm, pagclbininkė 
p-ia L. Samoškienė, protokolų 
rast. p-lė N. Jurgaičiutė, iždi
ninke p-lė Ona Urboniute

Taipgi buvo išrinkta nauja 
komisija aplankymo sergančių 
narfų. Į komisijų visiems me
tams įėjo: p-lė M. Jurgaičiu te, 
p-ia B. Misiūnienė ir p-lė J. 
šinanskiute.

Nauji trustislai išrinkti: p-ia 
S. Saniulioniene, p-lė Ona Sus-
niutė jr p-lė N. Skikaitė.

Ttionii susirinkimas ir užsi
baigė su gardžiais valgiais, pa
gamintais p-ių J. Butinienėš ir 
Samulion:e.'iės. —Rep.

Cicero
d

tris

ir

Choras dainavo gana 
nes p. Kvedero ranka 
dainininkams nuklysti.

Sekmadieny, sausio 17 
Liet. Liuosybės Bendrovė ap
vaikščiojo penkių metų sukak
tuves atidarymo svetainės, 
žmonių buvo pilnutėlė svetai
ne. Programas tęsėsi virš
valandas, tad ir šokiams liko 
laiko, o jaunuoliai šokius* 

.Nemėgsta. Publika užsilaikė ga
na ramiai, kas irgi yra pagirti
na.

L. K. 
šauniai, 

i neduoda
Programe dalyvavo visi, kurie 
buvo garsinti. Visi savo už
duotis atliko kaip geriausia ga
lėjo; silpniausi artistai pasiro
dė iš Woods teatro. Muzikantas 
K. Yurgon. irgi savo gabumais

(Tąsa aut tusi.)

IK ANTIŠKA TALOŠK1ENĖ
Mirė Sausio 24 dieną, 4 va

landą iš ryto, 1926 m., sulau
kusi 30 metų amžiaus; gimusi 
Kauno rėdybos, Raseinių ap
skričio, PeklžJunų sodas, palik
damas dideliame nuliudime sa- 
VO mylimuosius ir mylinčius 
seserį Domicėlę ir švogerj Vik
torą Smukštą Amerikoje ir vy
rą Joną ii- brolį Joną Lietuvo
je. Dabar randasi prirengta j 
paskutinę kelionę, namuose 
1949 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks Sausio 27 
dieną, 8:30 valandą iš ryto iš 
namų 1949 Canalport Avė. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Franciškos gimi
nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo ir Švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal. 6174.

z?
PRANEŠIMAS

I. J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

Šiuomi turiu garbės pranešti ■ gerbiamai visuomenei, jog perkė
liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. T naują, geres
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

Ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl Šermenų. Koplyčia yra dykai.

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

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

I. J. ZOLP 
Funeral Director

1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina Sis. 
Phone Boulevard 5203
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FRANCUZIŠKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerines ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VftLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-K»y 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Vi i žui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30
Phone Canal 0464

Traukimas dantų l>e
Bridge geriausio aukso. Su įausą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite aavo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avo.

Dviejų Metų Sukaktuvės 
JULIJONO ANDRUŠUNO 
Kuris pėrsiskyrė su šiuo pa

sauliu Sausio 28 d., 1924 me
tuose, 12:15 valandą ryte po 
sunkios ilgos ligos plaučių už
degimo ir sunkios operacijos 
Šv. Antano ligonbutyje.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Kastanciją po tėvais 
Galinaitę ir synų Aleksandrą 
7‘Za metų amžiaus ir brolį Ka
zimierą. Lietuvoje seną motiną, 
du broliu ir vieną seserį. Velio
nis paėjo iš Pasvalio Apskr., 
Joniškėlio Parap., Turinių Kai
mo. Išgyveno Amerikoje 18 me
tų.

O Dieve Mieliausias, duok 
jam šios šalies šaltoj žemelėj 
ramiai ilsietis. Ak ta beširdė 
mirtis išplėšė iš musų tarpo 
mylimąjį globėją, suardė gyve
nimą. Nors du metai praėjo, 
bet musų širdys negauna ramy
bės, negalime užmiršti taVęs. 
ILsiekis brangus vyre ir tėveli 
laukdamas musų5

Egzekvijos Šv. Mišios už v€- 
lionio sielą įvyks ketverge, sau
sio 28 dieną, 1926, Dievo Ap
veizėtos Bažnyčioje ant 18th ir 
Union gatvių, 7:30 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose liūdnuose 
pamaldose.

Liekame nubudę,
Moteris Kastancija, Sūnūs 
Aleksandras ir Brolis Ka
zimieras.

k

Tel. Lafayette 4223
Piumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. SRlh Chicaro. III.

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, k urbi 
esti pnežustirui galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudami akių karfttį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarUct^ atL 
taUo trumpregystę ir ULiiv -44. 
Prirenka teisingai akiniui. Vituo
se atsitikimuose egzamine.rliua da
romas su elektra, paroda ičia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 val./Nedtboj 10 iki 1 vai. p. ►

1545 West 47th Street
Pbone Boulevard 7RH9

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

DR. ROSS NAUJA IR l’A 
GERINTA SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO ‘
Kraujo, punlte, Šlapumo, privatinis, ala • 
tos. uteendintos ir užkrečiamos ligos viii 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

L>a. U. M. ROSS
Atsakantis

Specialistas 
įsteigta 80 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis La* 

Sbcide gydymas 
kiama. Vienatinių ty- 
dymas nuo sifilio duo
damas už p
temų kainų

tiktai trumpam laikui

~Daugiausiai chroniikų ligų paeina nua 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad Ugydžiua 
Jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialiu serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
•tlprumo Hilpnėma vyrama. Jo gaivinanti 
jėga veikia atebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir tunykusiems vyrams. Dr. Ross gydyme 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ, 

ir jau i4«yd6 tuk»t«n£iu* įmonių. tml 
užtikrinimas sergnatienut, kad jie gaus re 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengta* 
ofisas Jungtinėse Vabtijose. Dešimtis gr 
dymui kambarių. Kraujo ilbandymas ir b. 
boratorijos egzuminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medi kalis patarnavimas suteiks 
junts sveiksta ir laimą. Geriausis gydy- 

I mas. Piginusios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit iiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų yrb 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namu 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iii fe 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Fa 
nedčliais. seredomis ir subatomis nuo ts 
ryto iki 8 vakare.

xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. Klausyk ir Tėmyk 
0 Fotam

Sis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųsti 
paštu naujų skaitytojų:
Už metus ........ 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.



Lietuvių Rateliuose Pranešimai NAMAI-2EME

AUTOMOBILIAI

IIKI

MORTGECIAI-PASUOLOS

PAIGE SEDAN

MOKYKLOS
FORD SEDAN

TAJERAI ANT LAIKO

JIESKO DARBO

NAMAI-ZEMEmo

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

Smulkmenos
Liaudies koncertas

vaikai nemažiASMENĮ! JIESKOJIMAI

vus
DIDELIS BARGENAS

Flo

alsi

ISRENDAVOJIMUI

mis

OLSON RUG CO.
1512 W. Monroe St

os įvai- 
uncijų

nes
IHKI

7 eatras 
Muzike

Geriausia 
rie dvieju 
V. 31 St.

. phonografas 
Atsišaukite

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyk 
Seredoj

J IEŠKAU darbo prie kriau 
čių. Galiu truputį, siūti ir 
ku prosyti.

SKIENfi 
.ve.

patyrusių 
ir kitų

yra čur-
I. Drnu- 
kliubams 
Chi<-:iK<>.s 

sąlygas 
kreiptis 

Draugijos 
Mickevičius, 

tel Boulevard

Smiliu thru”.
- “The Dove”. 
“(ras” (nuo ryt

MERGINOS ir jaunos mote 
s. Abelnas darbas skudurų ša 
ie, nuolat darbas

Savininkas
6340 So. Richmond St 

Tel. Hemlock 2719

(Tąsa nue 5 pusi.)

JŪSŲ PROGA 
30 minutų nuo miesto

Ar.Jiori būti nariu Chicago 
r Lietuvių Draugijos?

“Jack of Bearta’ 
“Ziegfield Follies 

avaitę).
* “Blossom l'ime

PARSIDUODA geras Storas arba j 
pusę priimsiu su mažai pinigų. 1063 
Van Buren St.

NORIU pirkti 
lotu apie 70—71 
a ve 
j ienas, box 6 
st. Pažymėkite loto numerį 
kaina. .

BARGEN'AS. šešių kambarių bun- 
galovv. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius, arti Lietuviško Vie- 
tiuolyno. Savininkas 6049 So. Troy 
St., Republic 10295.

CADILLAC, 7 pasažierių, sedan, 
vėliausio modelio, $685 arba už pa
siūlymą, kainavo $5,000, labai gera
me stovyje, yra bumperiai, heateris 
ir t. t. Savininkas 5667 W. Lake St.

PARDAVIMUI lotas 50 pėdų tarpe 
68 ii” 69 ant Maplewood Avė., $2300, 
45 pėdų prie 70 ir Campbell, $2200. 
John T. Hali & Co., 1548 W. 69th 
St. Republic 1022.,

Vaičkaus Dramos 
Teatras

•Jums patiks musų moderniš
kas išmokėjimų planas. Dauge
lis mylių važinėjimo, tai tas už
laiko musų kosthmerius.
MODERN TIRE STORES CO.

4333 W. Madison St.
3103 Ogden Avė. •’ 

6502 Cottage Grovte Avenue

HURLBURT MOTOR CAR
2826 W

Armitage 0770

Atdara vakarais iki 9, suba 
tomis iki 10.

PARSIDUODA geras restauran- 
tas. Priežastis savininkas išvažiuoja 
j Europą. Apielinkė gera bizniui Ap
gyventa lietuvių ir lenkų. Renda pi
gi. Lysas ant 3 metų. •

LEO HIBNER 
2025 North Robey 

2nd floor front

Plumbing ir Heating
Parduodame, {dedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PEKSHING
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

HURLBURT MOTOR CAR
2826 W. North Avė. 

Armitage 0770.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios 

rienis nėriniams; kaina 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių Vyrams, vaikam#’ 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 \V. 33rd St. Prie Normai ,Ave

Dresmekerių, • 
patyrusių ’ 
prie moterų 
dirsių

LIPSON BROS.
325 W. Adams St

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatini darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22,00 iki $35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE 
DĖLIOTI tą, ką 
šiandie

ANT RENDOS Storas su pagyve
nimu arba be pagyvenimo gerame 
Ųetuvių apielinkėj, gal būt gera vie
ta dėl kriauČiaus ar barbeno ir kito
kio biznio, Parendavosiu už pigią 
kainą. 3302 So. Union Avė., 2 lubos 
iš užpakalio. F. Kazlauskas. Reziden
cija 827 W. 34th PI. I lubos frontas.

pasitark sh sekretorių 
o budus, o nuo jo su

dauginsią jūsų

lute
$350.00 

195.00 
325.00 
295.00 
condi- 
195.00 
115.00

PARSIDUODA grosernė, ice creamo, 
kendžių ir visokių smulkmenų krau
tuvė, Bridgeporto apielinkėj. Randa
si 4 kambariai pdgyvenimui. Renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės j

NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted- St., Box 282

Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojaiiiės inortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Blumcntal & ('.o., 
140 So. Dearborn St.

L. Aator 
129 Ingleside Avė

REIKALINGAS senyvas žmo 
gus dirbti prie janitoriaus ui 
pageli, minką. Patyrimo nerei

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

Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Ger
biamieji lotų savininkai ir dr-jų at
stovai, esate kviečiami j kapiniu me
tinį susirinkimą, kuris įvyks nedėlioj, 
sausi* 31 d., 1926 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj,\ 3131 So. .Halsted St.. 1 
valandą po piet ant pirmų lubų. Jū
sų atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo, kurie yra reikalingi dėl 
kapinių labo. Lietuvių Tautiškų Ka
pinių Valdyba.

vieną ar nu 
ir Maplesvood 

Praneškite laišku į Nau- 
1739 S. Halsted

GERAS PIRKINYS. Grosernė ir 
delicatessen krautuvė priešais moky
klą, 4 kamb. pagyvenimui, lysas su 
pigia renda. Kas norite turėti gerą 
biznelj su mažu investmentu, kreip
kite?; tuojaus.

2665 W. 39th St.
Tel. Lafavette 1411

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furnicius, 3 šmotų pui
kus seklyčias išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 Šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 

............... Teitai, 3233 
Ledzle 2794.

duos dar keturius 
Statoma tris visai 

Amerikoj dar niekad 
veikalus — “Am- 

Tvanas” ir 
Buvo reika- 

knd Vaičkus duotų ką 
dabar tas reika-

TURI bųti parduota tuojaus iš 
priežasties savininko ligos. $8,1)00.00 
cash, nupirksi modernišką 7 flatų 
mūrinį namą po 5 ir 6 kambarius, 3 
garažai, gerame* stovyje, arti Michi- 
gan ir Gaifieid Bulvaro. Žema ren
da, $6,300.00. Pirmas 1 morgičius ant 
10 metu.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 S6. Kedzie Avė. 

CHICAGO

PAHDAVIMVl lotas 30X123, 
prie Rockvvell St., netoli bažny
čias ir vienuolyno, bargenas už 
cash. Rašykit pas Henry Peck, 
127 North Dearborn St. Room 
1414.

“The Eagle” 
Valentino; Mc- 

Lhe Splendid Road”; 
- “Lights of Old 

. su Mariem Davis; 
“The Palac'p of Plea-

“Manneųuin”;
Kiss for Cinde- 

“Lady VVin- 
Harding —

PARSIDUODA restauracija, ge 
ras biznis Parduodu dėl nesvei 
kalos. 3138 W. 38 St.

naujai 
Šiltas 

netoli
5 minutes eiti į miestą. |ei- 

$550 į mėnesį. Tikrai yra 
i. Katras nori eiti į 

geriausias hiz- 
ren- 

lysas ant 
$3000 ant 

cash, tai už

. KODĖL ATI- 
galima padaryti 

Persitikrinki!. Klauskit
MISS SAGON, 

82 W. Washington St. 
Room '625

TURIU parduoti savo $800 gro 
jiklis pianas, 2 metų senumo, ui 
$245 kur esu skolingas piano kom 
pilnijai, po $10 į mėnesį. Aplci 
džin Chicagą .sekamą savaitę. A 
Brezemowicz,

2332 W. Madison Stree 4 
Netoli kampo Western Avė.Vaičkaus Dramos Teatras 

porai savaičių pertraukęs vai
dinimus, vėl gryšta į Hull House 
teatrų, ku 
spektaklius 
naujus, 
nestatytu 
žiaus Balsai”, 
“Valdovo Sūnūs 
lavimų 
nors naujo 
lavimas bus pa tenkintas.-'Pir
mieji du veikalai yra vertiniai 
o tretysis — originalas.

PARDAVIMUI restaurnntas su 
road house, pilnai įrengtas. Par
duosiu pigiai. Klauskit informaci
jų Tel. Blue Tsland 240 arba La- 
fayette 8098.

REIKALINGAS senyvas žmo
gus negalintis dirbti fabrike 
Plauti padlagas ir lovas kloti 
Valgis ir kambaris. Nereikalin
gi girtuokliai.

1606 So. Halsted Street

PARDAVIMUI naujas mūrinis 4 
flatų namas. 2-4-2-S ruimus. Parduo 
siu pigiai, arba mainysiu ant bunga- 
low, farmos, netoli Chicagos. Kas no
rit gerą progą pasiskubinkite.

F. G. LUC’AS & CO. 
4108 Archer Avenue 
Tol. Lafayette 5107

MEDINIS namas, 6-7 kambarių, 
moderniškas, prirengtas dėl 4 šeimy
nų, 1 blokas j bažnyčią ir mokyklą, 
savinihkas atiduos pigiai. Austin 3135

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikią, nes mes iš
mokinsime jus visko ir visuose 
šakose šio -žingeidaus darbo. As
meninės instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi- 
tės. Atsišaukite arba rašykite:
2024 So. Wabash Avė., I>ept. 21

Anglų teatruose (gyvųjų) 
dabar eina

Apollo
Sel\vyn

thers”.
Olympic

PARSIDUODA pelningas biz
nis Soulh Side Mclt ir Hops 
storas. Geram žmogui gera vie
ta. Gausit bargeną. Kreipkitės 
tuojau.

6166 So. Stale St.

“Birutė” pasiryžo duoti liau 
džiai koncertą su šokiais. Visi 
kurie myli lietuviškas dainas 
turės
nes choras padainuos daug dai
nų. Turės klausytojas progą

Č. Sasnausko “Karve- 
solo su choru. P-ia O.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernlų, Bu- 

jvgflly Černių, Delikate- 
sen» Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas G^ras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PARSIDUODA Biliardine ir už 
kandžių (staiga. 2100 W. 24th St.

71-mos gatvės 
$7,000.00 — gero 

Geriausias pirkiny.

PARSIDUODA garadžius, per W 
meti) dariau puikų biznj. Arba mai
nysiu ant bungalou'. Tel. Wentworth 
1305.

. BANKAI SOLICITORTŲ
Reikia gabių solicitor’ių j didelę 

South Side Banką dėl pagelbėjimo 
rinkimo Kalėdinių Sąskaitų. Gera 
proga tiems kurie turi patyrimą. Pa- 
simutykit su Mr. Goklberg, 1118 W. 
35th Street. \

Didžiausiuose krutamųjų pa
veikslų teatruose šią savaitę 
rodoma:

Roosevelt 
su Rudolph 
Vickeis ‘ 
Chicago 
Broadway 
Capitol 
/»ure”; Tivoli 
MidAVest — ” 
rella”; Senate 
dermere’s Fa n 
“The Merry Widow 

“Mannetpiin”.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto metinis susirinkimas 
įvyks antradieny, sausio 26 d., 8 va
landą vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Visi delegatai kurie esate išrink
ti nuo savo draugijų j Susivienijimą 
šiems 1926 na. malonėkite nesivėluo- 
ti, nes randasi daug svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi bus rinkimas naujos 
valdybos šiems 1926 m.

A. J. Lazauskas, Seki'.

Teatras galu 
savo repertuarą 
kančioj tvarkoj

Nedėlioj. sausio 31 d., Hull 
House teatre, pradžia 7:36 v. 
vak. “Amžiaus balsas”, 4 veiks
nių iš šeimyninio gyvenimo vei
kalas; vertimas iš danų kalbos. 
Veikalas pasižymi savo įdomiu 
turiniu.

Vasario 
“Tvanas”.

Vasario 
“.Amžiaus

Vasario 
t iulis gerb 
tų scenos darbuotės sukaktuvių 
paminėjimui-jubidiejui “Valdo
vo sūnūs”.

Po to teatras išvažiuoja ga- 
strolidoti po Amerikos lietuvių 
kolonijas ir gryž į Chicagą 15 
d. balandžio mėn., kad užbai
gus sezoną. —y.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
; IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Pluthbing Supply Con 
1637 We<.f»ivialon SU 

netoli 'Marshfield

PARDAVIMUI 6 ruimų cot
tage; visi geri įrengimai. Kai
na $3600, cash* $800. Kreipkitės 
tuojaus.

REIKIA DARBININKŲ
. VYRŲ

Mildos teatre šiandie pasku
tinę dieną rodoma “Kiss for 
Cinderella” su Betty Bronson. 
Taipjau vadevilis. —V.

Opera jau užsibaigė 
baigė pereitą šeštadienį, šis se
zonas operai buvo labai sėk
mingas. Duota ir keletą visai 
naujų operų.

PARSIDUODA arba ,iššimaino ant 
nebrangaus namo bučernė ir greser- 
nė. Biznis išdirbtas per 12 metų. 
Vieta apgyventa maišytų tautų ir 
taipgi 4 kambariai pagyvenimui. 
Priežastis važiuosiu j 'Ųietuvą, apsi
lankyti.

3001 Wallace Street

Turiu parduoti, nes važiuoju 
ridon, 6 kambariu medinį bungalovv, 
kaina $5800, išmokėjimais.

$1500 cash, kitus po $35 j mėnesį.
Tas bungalow randasi gražiausioj 

vietoj Berwyn*e, 1 blokas nuo Ratve- 
karių linijos ir 1 blokas nuo mokyk 
los. Yra gasas, elektra, furnace šil
domas, garažas, gatvė cementinė. 
Del greito pirkimo kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

Box 653

nariai —vyrai ir ino- 
įsloti p šitą Draugiją 
i prasimų prie bilc

PARDAVIMUI Palace Holelis, 25 
kambariai, naujai ištaisytas, gori 
rakandai, Šiltas ir šaltas vanduo, 
elektros šviesa, netoli nuo miesto, 
tiktai 
gos - 
gerus bargenas 
biznj, tai šitas 
nis, nereikia jokio patyrimo 
da tiktai $100 į mėn<*s| 
3 melų. Parsiduoda 
išmokėjimo. O jeigu 
$2,500. *

pasirodė: atsistojęs prieš pen
kis muzikantus lazdute diriga
vo; ne visados sutardavo SU 
muzikantais, ar muzikantai su 
dirigentu ir nors tas atrodė 
juokingai* bet gal su laiku p. 
Yurgon įsitaisys didelio beno 
dirigentu ir gerinus pasirodys.

Dar porą žodžių apie patį va
karą: Minint penkių melų su
kaktuves butų buvęs labai vie
toje kalbėtojas, išaiškinti ben
drovės reikalus, ypač kad dabar 
yra vedama kampanija už šė- 
rų plikimą. Vakaro vedėjas to 
padaryti negalėjo, nes jis buvo 
užimtas skaitymu pašalinių va
karų pagarsinimų. Bet bent 
vienas geras dalykas, tai, kad 
atsilankiusieji nor 
liko patenkinti, 
dar geriau, kad 
Birutės choras; 
dai, kad jis bus, 
žmonių atėjo jo 
bet Birutės choro nebuvo, nes 
nebuvo kviestas. Gal kita' karta 
l.k’a bus švmčiamos 10 metu 
si Kaktuvė. bu i pat s iesta n 
Birutė.

Čia bus dar keletas gėrų 
kalų pi ieš gavėnią ir gavėnioj.

Sausio 31 d. statoma “Ame
rikoniškos Vestuvės”. Stato 
Vakarinės žvaigždės I’ašelpinis 
Kliubas, prie kurio priklauso 
vyrai ir moterys.

Vasario 14 d. į Cicero atsi
lankys SIxA. 2 apskr., vadinasi, 
chicagiečiai. Sako, busiąs geras 
vaidinimas ir konceitas. Pirmą 
kaitą mus linksmins birutietė 
p-nia Krasauckienė —K. P. D.

PAJIEŠKAU Onos Jasiunienės, 
kūmos savo, kuri gyveno Chicagoj 3« 
metai tam atgal. Taipgi pajieškau 
Andriaus Šurmistro. Turiu svarbių 
reikalų prie tų ypatų. Meldžiu ar 
patįs atsišaukti ar kiti kurie juos pa
žįsta pranešti man. Aš esu atvažia- 

Hartshorne, Okla. Gyvenu
167 N. 23rd Avenue 
Melrose Park, 111. 

ALENA JENKIENE

VISI SAKO, kad Kranks Barber 
Shop, Krank A. -Druktainis, lietuvis 
savininkas, labai puikiai ir atsakan
čiai i visas madas-kerpa, plaukus; vy
rams 
k am s

niekad nedainavo. P-as Vana- 
savotiškai interpretuoja. 

Bus slaptas numeris p. Z. 
Krasauskienės. Ji ruošia su p. 
V< Bigeliute ir kitoms drau
gėms įdomų dalykėlį. žodžiu 
sakant, visi choro dalyvini nę- 
paprastai ruošiasi prie šio kon
certo. Vyrai pasirengę užtrauk
ti kelias lietuviškas sutartines 
“ant kaimiško kurpaliaus”.

Pianistai M. Jozavitas ir J. 
Bijanskas skambins ant dvie
jų pianų, o kaip jam nubos, 
tai pavaduos Bijanskas. Pag 
taip pat vienas 
dviem pianistais. Tai bus nau 
jiena! —M.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės* Pašelpės yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. j šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 

'yra 3 pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelnu išmokama gyvenan
tiems Bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau- 
Kystės bei kliubai, kurie 
teriuoti kaipo pašclpiniai 
Mry.stčms ir pafielpiniams 
yra proga prisidėti prie 
Lietuviu ■ Drungnos—apie 
prisidėjimo malonėkite 
prie Chicagos z Lietuvių I 
pirmininko — .lullus 
3210 S. Halsted St 
0B63.

Pavieniai 
terjs norinti 
gal i (e paduoti 
vieno Draugijos nario-arba dėl pa-' 
rankuino galite kreiptis į žemiam 
pažymėtas vietas kuriose gulėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai jia- 
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

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

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

1925, pilnai prirengtas, ba 
’oon tajerai, naujojearo garan 
t i ja, $1650.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E..HUTFILZ, Manager

PAJIEŠKAU Barboros Vaičienės 
girdėjo, kad gyvena Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą. Tegul atsiliepia ji pa
ti ar kiti kurie žino, tegul duoda ži
noti man.

BARBORA VAIČEKA
5823 So. Oakley

WESTERN AVENUE 
Lotas arti 

50x125, kaina 
sąlygomis, 
tos gatvės.

A. N. MASULIS & CO 
6611 So. Westam Avė.

Tel. Republic 555(1

DIDELIS BARGENAS ant West 
Side. Parsiduoda bučernė ir groser
nė. Vieta randasi ant kampo prie 
karų linijos. Biznis iždirbtus • per daug 
metų. Visokių tautų apgyventa apie
linkė. Galiu parduoti ir su namų. 
Priežastis pardavimo — liga. Taip
gi galiu mainyti ant mažesnio nebiz
niavo namo. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St. Box 654.

sykį pilnai 
Butų buvę I 
butų buvęs 

mat ėjo gan- i 
tad ir daug' 
pasiklausyti?

PARDAVIMUI 9 kambarių na
mas, 2 vanos, 3 kambariai furn., 
$65 į mėnesį, 2 karų garažas, $2000 
cash, 6931 Š. Elizabeth St. Went- 
worth 7454.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per viaą 

likus} gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atliekai 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do-' 
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus prulei- 
džii|t¥ pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pti<i(4 
tumėt juos į banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirbu po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pu.nislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir * ‘ '
apie taupytu 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted Si

Ford coupe, ’23, likę new
Ford tudor, early ’25 model
Ford lotdor, Inte ’24 model
Dodge roadstcr, perfect 

tion ... ....................
Chev, sedan, lute ’22 model

DAUGELIS KITŲ KARŲ TURI 
BŪT PARDUOTA PIGIOMIS KAI
NOMIS.

ROSS CHEVROLET SALES 
1832 Irving Park Blvd.

Grace 7076

14 d. antru kartu 
balsas”.
21 d. teatro direkto- 

. J. Vaičkaus 20 me-

Pardavimui 2 lotai, 35x125 pėdų 
kiekvienas, puikiame rezidencijų dts- 
trikte, augšta ir sausa vieta, netoli 
didelio publiško paiko, bulvaro, mo
kyklų, bažnyčių, yra vanduo, suros, 
šalytakiai ir užmokėta. Gasas, elek
tra, telefonas, dėl greitu pirkėjų po 
$950 kiekvienas, cash arba išmokėji
mais. Nereikia brokerių. Rašykit pas 
Mr. Joseph W. Lawcewicz, 5104 Hen- 
derson St., Chicago.

Seredoj, Sausio 27 d., 1926 m. 
Mark White Sųuare svetainėje (Li- 
brary Room) ant 29 ir Halsted gut 
vių. Praktikos prasidės 7:30 vai. vak 
Visi Jaunuoliai-ės bukite 7:00 vai 
vak., nes bus jums kelių dalykų pra
nešti. Tėvai ir atvykite.

A. J. Schultz, Rast.

Humboldt Park Lietuvių Pi Kliu 
ho mėnesinis susirinkimas įvyks Se 
redoj, Sausio-Jan. 27 dieną, 1926 m. 
7:30 vai. vakare, 3310 Evergreet 
Avė., Chicago, III. Nariai malonėki 
te būti ant laiko.

A. Walskis, Sekr.

TOS

pianas su

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSINQ & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Ix>ng dlstance handHng. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Y<ls 3408—Blvd. 7667 offlce

moterims/ merginoms ir vai
Atsilankykite jus ir ištirsite.
2354 W. 6#th Street
Prie Westetn Avenue 

/ I 

šiaur-rytinės kertės 
Nepamirškite numerį ir vietą

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti. 

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

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

Dabar Auditorium teatras 
yra ruošiamas pastatymui di
delio veikalo “Miraclc.” Reikės 
visą teatrą paversti į bažnyčią. Biežienė rengiasi gražiai padai- 
Aple trejetas šimtų artistų, ku- nuoti solo. “Birutės” choras iš- 
rie dalyvaus vaidinime, jau at- pildys tą dainą taip, kaip dar 
vyko. Biletai irgi jau parsida 
vinėja. Pirmas perstatymas bus gaiti 
vasario 2 d

inai sutvarkė 
ir jis eis se-

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malcvą, popierą, 
ciklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, Prez.

NUPIGINTOS KAINOS ANT 
, VARTOTŲ KARŲ

TURIU parduoti gražų grojiklį 
pianą, kad sukčius pinigų, naujas 
verias $7511. Lengva grojimo akci
ja, gražus tonas, su 90 rolelių, kaip 
naujas ir benčius zuž $120, — $50 
rasit ir po $10 j mėnesį atsakan
tiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

Tie karai turi hul parduoti 
reikia vietos. Sutluipykit 

$50 iki $100

Plavhousc
House”.

Grcat Nortl|er 
deni Prince”

Cort - “I
}Lii Šalie -

Scandel”.
Harris —

savaitę).
Chateau —
Blackstone
Goodman ■

dienos).
Central —
Illinois i- ■’

(paskutinę s
Studebaker

(dvi savaiti)
Princess “Young Blood
Adelphi “Old English”.

dirbimo
žiu mašinos darbų. Pradžiai ge 
ra alga. Nuolat darbas 
šaukit tuojau.

/MPSON BROS.
325 W. Adams St.

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

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are.,

> Lafayette 6738

REIKALINGA senyva moteris kat 
ra nemyli dirbtuvės darbo arba mer 
gina, stubpn dirbti 
valgis ir ruimas. Atsišaukite 

M. SHIRMULIS, 
2 Broadway 

« Melrose Park, III. 
Telephone 624

North Side. — Visų draugijų, pri
sidėjusių prie Vasario 16 d. apvatkš- 
čiojimo rengimo (Vilniaus Vadavimo 
K-to iniciatyva), delegatų susirinki
mas bus trečiadienio, sausio 27 dieną 
vakare, Liuosyhės svetainėj. Visi de
legatai prašomi atvykti.

— K. Baronas

PARSIDUODA bučernė 
. . v " , . i proga lietuviams. Vieta 

atsisaukt- linijų karų kryžkelės. 601

Be kitų didelių vakarų, apie 
kuriuos jau skelbiama ir kal
bama įvyks dar trys dideli va
karai. 1

• LSS. VIII Rajono margas 
vakaras, kuris bus visai neto
limoj ateity.

Naujienų didysis koncertas.
Vilniaus Vadavimo Komiteto 

konceitas Vilniaus našlaičių 
naudai, kuris kaip ir pernai, 
bus užbaigiant sezoną.

“Amžiaus Balsas“ vaizduoja 
jaunosios gentkarlės kovą su 
senosiomis pažvalgomis, kurios 
uždarydavo moterį maniuose ir 
uždėdavo ant jos pareigą vien 
vaikus gimsti. Svarbiausieji 
veikiantieji asmenys yra teolo
gijos profesorius Borneman ir 
jo duktė Karen, žurnalistė, nau
josios gadynės moteris, gyve
nanti savystoviu gyvenimu, 
tarp jų ir eina aštri ideinė ko
va kova moterų už savo tei
ses, už pasiliuosavimą. Veika
las vra taikomas daugiausia 
inteligentijai.

“Tvanas“ yra komedija is 
amerikiečių gyveninio.

‘’Valdovo Simus” yra didelė 
drama, kur J. Vaičkus tikrai 
galės parodyti visus savo ga
bumus, kaipo artistas. Todėl ją 
it statoma paminėjimui 211 me
tų Vaičkaus darbuotės scenoje.

VYRAI IR
Kalkite geležį
Sena patarlė, 

, liok jeigu nori

REIKALINGA patyrusi lietu 
viška pardavėja siutų ir aprč 

Idalų krautuvėj. Darbas visada.
ŲUALITY CLOAK SHOP

• 1311 So. Halsted St.
‘ Tel. Canal 3360 -


