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Didelė vokiečių 
komunistų byla

Komunistų su katalikais 
muštynės Franci jo j

Rinkimais Jugoslavijoj 15 žm.z 
užmušta, šimtai sužeista

Vokiečiy “čekistu” byla
Teisiama 16 komunistu, “mii- 

ties kuopos” nariu, kaltinamu 
dėl žmogžudybių

LEIPCIGAS, vas. 10. — Vo- 
kiečių aukščiausias teismas 
Leipcige pradėjo nagrinėjimą

100 žmonių sužeista fran- 
ciizu partijų kovoj

Riaušės kilo komunistams ban
dant suardyti kataliku parti
jos mitingą 

t

MARSEILLĘ, Francija, vas.
Vokietijos komunistų “čekos” 10. — Praeitą vakarą čia įvyko 
bylas. Teisiami šešiolika vokle- naujai suorganizuotos Katalikų 
čių “čekistų,” kaltinamų dėl bar.- partijos mitingas, kuriam pir- 
dymo užmušti Vokietijos reich- mininkavo. žinomas katalikų va- 
swehro viršininką, gen. Seecktą. |das, generolas de Castelnau. Kle- 
del sąmokslo nužudyti Stinnes rikalams besiburiant susirinki- 
brolius ir kitus stambiuosius mo salėn, juos puolė komunistai,
pramonininkus taipjau ir komu
nistus, kurie galėjo būt neištiki
mi. Be to juos įtaria dėl papil
dymo daugelio sįaptų žmogžudy- 
bių, kurios iš karto buvo laiko
mos kaip savižudybės, alrba po
litinės žmogžudybės.

Vokiečių komunistų “čekos” 
kuri jų pačių rateliuose va

dinama “teroristų kuopa” va* 
das Neumann’as jau pasmerktas 
dėl nužudymo kito draugo komu
nisto — Johanno Rausch’o.

Gavę iš Maskvos $200,000
Valstybės gynėjas sako, kad 

jis turis įrodymų apie vieną ne
paprastą Įsakymą, Berlino “če
kistų” pasiųstą i Heidelbergą, 
Manftheimą ir Stuttgantą — “iš
valyti kraštą nuo komunistams 
priešingų elementų.”

Prokuroras sako taipjau, kad 
jis turįs įrodymų, jogei 1923 me
tais Neumann’as gavęs iš Mask
vos agentų Berline 200 tūkstan
čių dolerių. Jis galįs vardais iš
vardyti rusų valdininkus, kurie 
Neumann’ui ir jo draugams da
linę po 50 dolerių dovanų po tę, 
kai Rausch’as buvęs nužudytas.I

Neumann’o “mirties kuopa” 
bandžius nužudyti Stuttgarto po
licijas viršininką. Vienas są
mokslininkų buvęs suimtas tuo 
jau, kai jis išsitraukęs revolveri. 
Kiti jo sėbrai pabėgę.

“Mirties kuopa” buvo sugau-. 
dyta po pasikėsymo nužudyti vi
daus reikalų m misterį Solzą.

Vienas kaltinamųjų yra rusų 
komunistas Aleksandras Skob- >
levskis, kitaip vadinamas Hel- 
muthu Gorevu. Ji gina vokiečiu 
socialdemokratas Kurt Roseri- 
feld. Skoblevskis Įtariamas kai
po specialis Maskvos “čekos” 
agentas, pri statąs jos įsakymus 
Berlinui, ir kaipo sąmokslo nu
žudyti generolą Seecktą lyderis.

dainuodami Internacionalą. Kilo 
'didelės muštynės, kuriose apie 
šimtas asmenų buvo sužeista, - - 
maždaug po lygų skaičių komu
nistų ir katalikų. Skaudžiausiai 
betgi buvo sužeisti keturi polici
ninkai, bandant riaušes numal
šinti. Muštynėse buvo vartoja- •* 
mi ir revolveriaf.

Senatorius Flaisšieres, Mar
gei lies burmistras, socialistas, iš
leido patvarkymą, kuriuo už
draudžia visokius viešus susirin
kimus neapribotam laikui.

Jugoslavijos rinkimuose 
15 žmoniŲ sužeista I

VIENN^l, Aiustrija, vas. 10.— 
Pasak gautų čia vakar telegra
mų, riaušėse,, kuilių įvyko laike 
parlamento rinkimų Jugoslavi
joj praeitą sekmadienį, penkioli
ka žmonių buvę užmušta, dau
giau ne šimtas pavojingai ir ke
li lengviau sužeista.

Ištruko mirties, nugrimzdę 
25 pėdas po ledu

ST. PAUŪ~Minn” vas. 10. — 
Praeitą šeštadienį trys St. Paul 
vyrai ir 12 metų vaikas automo
biliu važiavo užšalusiu Rush eže
ru. Jie buvo išvažiavę žvejoti 
ir grįžo namo. Nepastebėję, 
kad vienoj vietoj ledas buvo iš
kirstas, jie su visu automobiliu 
nuvažiavo ežero dugnan, dvide
šimt penkias pėdas po ledu. Iš
plėšę automobilio šonines užlai
das visi jie, mokėdami gerai 
plaukti, stengėsi prisigriebti prie 

(aketės, kas jiems ' ir pavyko, i * « •Jiems padėjo išsiristi dar paskui 
automobiliu važiavę kiti žmones.

Teismas policijos sergėjamas
Aukščiausiojo teismo rūmai,

kame tardoma ta' komunistų “čer 
kistų” byla, apstatyti ginkluotos 
pplicijos kordonais ir apie tuzi
nu kulkosvaidžių. Liudininkai 
ir pašaliniai asmenys,, norintieji 

•ateiti pasiklausyti bylos, įlei
džiami tik po to, kai policija iš
krečia juos, kad neturėtų kurio 
norg ginklo.

. ....... ........r-—- ■ ’

NEW YORKAS, vas. 10.
Vienas McAlpin Kotelio svečias, 
J. K. Ramsbotton, nusižudė, iš- 
šokdanias pro langą iš devynio
liktojo viešbučio aukšto.

$11,000,000 ALASKOS GELE
ŽINKELIAMS PAGERINTI

SEiAiTTLE Wash.,» vas. 10. — 
Alaskos geležinkelio kompanija 
nutarė išleisti 11 milijonų dole
rių Alaskos geležinkelio linijai 
pagerinti.

ŠAUDYMAS TURKIJOS 
PARLAMENTE

LONDONAS,~vas. 10. — Te
legrama praneša,, kad laike de
batų Turkijos seime, kilę aštrių 
ginču ir vienas atstovų, llalid, 
išsitiftiukęs revolverį šovęs į at
stovą Ali, mirtinai jį sužeisda
mas.
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Aparatas, kurio pagalba patirta, kad Floyd’as Collins dar gyvas

Paveikslėly parodyta Kenlucky’es nacionalės gvardijos majoras C. I). Norman prie ypatin
go aparato, kurio pagalba patirta, kad Floyd’as Collins, kurs jau dvylikta diena kaip guli 
požeminiame urve akmens prislėgtas, dar yrą gyvas. > Į Pacific and Atlantic Phdto]

. ' .11 ' '

J. V. Kongreso darbai
SENATAS

" ...... . ...................

Neregiams įdeda gyvulio 
akis ir jie mato

BORDEAUXj Francija, vas.
10. — Aleksander Pelletier, kurs 
kare 1916 mįetais, buvo sužeistas

No. 35

Gyvas urve palaidotas 
Collins dar kvėpuoja

Kalėjimo kapelionas prisi
pažįsta prie grafto

Katalikų kunigas liudija, kad jis 
ir kalėjimo viršininkai gavę 
10,500 dolerių

ATLANTA, Ga., vas/10.
Vakar čio prasidėjo byla buvu
sių federalio Atlantos sunkiųjų 
darbų kalėjimo viršininkų, A. E. 
Sartai no ir jo padėjėjo L. J. 
Fletchero, kaltinamų dėl grafto, 
dėl ėmimo kyšių iš turtingų, ka- 
lėjiman pasmerktų, kriminalistų 
nenorinčių, kad jie butų verčia
mi sunkiai dirbti.

Ton bylon yra įmaišytas ir bu
vęs kalėjimo kapelionas, katali
kų kunigus Thomas P. Hayden 
Kvočiamas kunigas Hayden’as 
prisipažino, kad kyšiai buvę ima
mi, kad iš kelių pralobusių būt- 
legerių: trijų 'brolių Ilaar’ų. 
Baughn’o, Saru Golbergo, Tute- 
no ir Bailey’o, buvę paimta 10,- 
500 dolerių kyšių.- Kyšių priė
mime jis pats., kunigas Hayde
n’as, tarpininkavęs tarp .kalėji
mo viršininkų ir pasmerktųjų 
butlegerių. Patsai kunigas ga
vęs “savo dalies” 2,100 dolerių.

DU ARMIJOS AVI AKTORIAI
UŽSIMUŠĖ

Lietuvos žinios.
_________ (

AREŠTAI KOMUNISTŲ
ŠIAULIUOSE:

KAUNAS {LU], — Sausio 5 
d. Šiauliuose politinė policija su
sekė labai irupestingai sunarplio
tą komunistų mazgą. Rasta 
daug literatūros, susirinkimų 
protokolų, ginklų. Suimtieji 
daugiausia už algą suvilioti dar
bininkai, tardant mielai išpasa
kojo visus planus, kaip manyta 
Lietuvoj padaryti komunistų 
perversmas ir laukta iš Sovietų 
Rusijos 4006 žmonių pagalbos.

Naktį iš 5 ir 6 sausio ant plen
to Mariampolė-Kalvarija suimta 
su komunistų literatūra pil. že-‘ 
brauskienė.

NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ

WASHINGTONAS, vas. 9. —
Senatas priėmė rezoliucijas, 

kad federalė prekybos komisija 
padarytų •tirinėjimą, 1) General (ir neteko regėjimo,, šiandie vėl 
Electric kompanijos, kaipo jėgos mato. Akių specialisto Dr. Bon- 
trusto,, ir 2) American Tobacco (nefon’o ligoninėj jam buvo įčie- 
bei Didžios. Britanijos Imperini pytos gyvulio1 akys, ir tomis 
Tobacco kompanijų, kurios esą naujomis akimis jis vėl gali ma- 
padariusios sąmokslą kenkti ta- tyti. 
bokos kooperatyvams. i

Teisminė komisija svarstė muo, kuriam sėkmingai Dr. Kasamo tunelio., arba šulinio.

CAVE CITY, Ky.„ vas. (10. — 
Šiandie vėl daryti bandymai su 
pagalba tam tikro aparato paro
dė, kad Floyd’as Collins, kurs 
jau dvylikta diena guli gyvas 
Sand Cave urve palaidotas, dar 
vis kvėpuoja. Jo kvėpavimas 
daug lėtesnis nei vakar: suskai- 

•tyta apie keturiolika ar penkio- 
i Pelletier yra penkioliktas as- |iką kju;tų per minutę.

nominavimą Charles B. VVarre- 
n’o generaliu prokuroru, bet nie
ko neišsprendė.

Užsienio reikalų komisija 
svarstę Lausannos ir Vokietijos 
prekybinių sutarčių modifikavi-

Bonnefon sugrąžino regėjimą 
čiepijimo operacija. <

MEKSIKA IŠMOKA SKOLAS

MEKSIKOS MIESTAS, v. 10.

kuriuo norima prisigriebti prie 
palaidoto Collinso, kad jį išėmus, 
šiandid iki antros valandos po 
pietų iškasta jau 41 pėda. Lie
ka dar apie 20 pėdų kasti.

Kadangi sąryšy su Collinso

SAN ANTONIO, Cal., vas. 10. 
— Ties Brooks Field šiandie nu
krito armijos aeroplanas, kuriuo 
skrido maj. Wright, iš Indianos, 
ir Įeit. Foster, iš Texas. Abudu 
jie užsimušė ir jų kūnai baisiai 
apdegė nukritusiam aeroplanui 
ekspl iodavus.

-i----------------
PAS BUV. PROttIBICIJOS 
VIRŠININKĄ RADO GAU

SIAI DEGTINĖS

JOSVAINIUOSE, Kėdainių 
apskr.' nesenai kambaryje iš ry
to ardo nusišovusį, gulintį ant 
žemės, policininką Kerį, o ant 
lovos taip pat nušautą penelę. 
Ant stalo rastas paliktas laiškas, 
kuriamą policininkas atsisveiki
na su šiuo pasauliu ir su visais 
pažįstamais, linkėdamas visiems 
geriausio gyvenimo. Panelės 
pančiakoje rastas taip pat pana
šaus turinio laiškas. Matyti, su
sitarę keliavo į aną pasaulį.

KIEK LIETUVOS STUDENTŲ
• VOKIETIJOJ

1924 m. vasaros semestre Vo
kietijoj studijavo 449 Lietuvos 
studentai: 800 Prūsijoj, 42 Sak
sonijoj, 30 Bavarijoj, 31 Tiurin- 
gene, 23 Hessene., 14 Badene, 5 
Hamburge, 3 Meklenburg-Šveri- 
ne ir 1 Viurtemberge.

mą.
Užsienio reikalų komisija ap

robavo paskyrimą 1,200,000 do
lerių naujai Jungtinių Valstijų 
ambasadai Tokioj pastatyti.

Apropriacijų komisija refera
vo nepriklausomų ofisų appro- 
priacijų bilių sumai $452,384,- 
334, iš kurių $405,000,000 eina 
veteranų biurui.

ATSTOVU BUTAS
Priėmė Cohimbijos Distrikto| 

bilius.
Agrikultūros komisija klausė 

Prezidento paskirtos Agrikultū
ros konferencijos narių argu
mentų, kad butų išleisti tam tik
ri įstatymai ūkininkų kooperaty
vams romti.

6 ŽMONĖS UŽMUŠTI GELE
ŽINKELIO KRYŽKELĖJ

CHESTER, Pa., vas. 10.
Pennsylvanijos .geležinkelio trau 
kinys šiandie sudaužė kryžkelėj 
motorinį broką ii’ automobili 
Važiavusieji keturi vyrai ir dvi 
moteriškės buvo vietoj užmušti, 
o viena moteriškė pavojingai su
žeista.

Nelaimė atsitiko dėl tirštos 
miglos, pro kurią važiavusieji 
negalėjo pamatyti besiartinau 
čio traukinio.

MONTE KARLO GEMBLERIŲ 
ŽUDYMOS EPIDEMIJA

MONTE KARLO, vas. 10. — 
Pasaulio turtingųjų gemblerių 
sostinėj užėjo žudymos epidemi
ja. Nežiūrint Kasino valdyto
jų pastangų užslėpti žinias apie 
nusižudymus prasilošusių ggm- 
blerių, nes tai kenktų bizniui, 
per praeitas dvi savaites, kiek 
sužinota, nusižudė šeši prasilo- 
šę asmenys. Trys tarp jų — mo
terys.

- Meksikos vadžia .paskc||)ė). užgriuvimu ir gelbėjimo darbu 
kad ji tuojau išmokėsianti 3 mi- ėmė sklisti visokių gandų, 
lijonus pesų (pusantro milijono gandų dagi, Ičtid Floydo Collinso 
dolerių) skolos, kuri liko Obre- užgriuvimas urve buvęs tik in- 
gono valdžios neišmokėta. Stam- scenizuotąs tikslu išgarsinti 
bi tos sumos dalis bus išmokėta s Sand Cave olas, — kariuomenės
Amerikos skolininkams.

Chicago ir apielinkė, — šian
die nenusistovėjęs oras, bent iš 
ryto galima laukti lietaus ar 
sniego; šalčiaus; stiprus mainą- 
sis vėjas.

Vakar temjperatura vidutinai 
siekė 33°F.

šiandie saulė teka 7:54, leid
žiasi 5:15 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 10 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 100 frankų ........... $5.10
Danijos, 100 kronų ........... $17.78
Francijos, 100 frankų ........... $5.37
Italijos, 100 lirų ............:..... $4.15
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ....... $15.29
Olandijos, 100 florinų ....... $40.30
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
.švedijo-, 10n kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 1C2 faffnkų ....... $19.30.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ..................4...A..........  $.V>0
100 litų .............................X  10.50
200 litų .............................1  20.75
800 litų ...................................... 31.00
406 litų ........... :..............    41.25
500 litų ...................................... 51.5(1
600 litų ...................................... 61.75
700 litų ........................  72.00
800 litų ..............................  82.25
900 litų ..................   92.50

ItOO litų________ -........ -......... 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalįdų už kožną siuntini. 
Norint pasiusti telegramų — dar 50 
rantų daugiau.

>' k . z

teismas pradėjo tardymus.
— ■ ............. i

Kasdien 12 žmonių miršta 
nuo munšaino Philadoj

PH1LADELPHIA, Pa., vas. 10. 
— Koroneris Robertas Patton 
kreipėsi į miesto majorą, į 
Pennsylvanijos gubernatorių 
Pinchotą ir į prezidentą Coolid- 
ge’ą 'prašydamas pagalbos kovai 
su nuodingu munšainu ir mun- 
šaininkais. Pasak koronerio, 
Philadelphijos mieste, aplamai 
imant, kasdien įnirštą nuo mun-

WASHINGTONAS, vas. 10.
Federaliai prohibicijos agentai 
padarė kratą buvusio prohibici
jos agentų divizijos viršininko, 
Ralpho E. Ruby, namuose. Rado 
keturiasdešimt kvortų geriau
sios degtinės.

BERKELEY, Cal~vas. K).
San Francisco apygardoj šiandie 
rytą buvo jaučiamas lengvas že
mės drebėjimas, žalos niekur 
nepadaryta.

NETYČIA PERSIŠOVĖ

KAUNAS. Sausio 12 d. a- 
pie 4 valandą Kaune, Laisvės ai. 
9 nr. Norkaus kontoroje dėl ne- 
atsargumo tos kontoros tarnau
tojas Kristupas 'Puodžius revol
verio šuviu peršovė sau dešini* 
šoną; jis tuojaus buvo nugaben
tas miesto ligoninėn.

šaino po dvylika žmonių 
i

$24,187,650 GAISRŲ NUOSTO
LIŲ ILLINOIS 1924 METAIS

SPR1NGFIELD, III., vas. 10.
Valstijos gaisrų maršalo 

Gambęro paskelbtais skaitmeni
mis, praeitais 1924 metais gais
rų padaryti nuostoliai Illinois 
valstijoj siekia 24,187,650 dole
rių.

I Del ugnies 214 žmonių neteko 
gyvasties, o 218 buvo sužeista.

1 r
“BALDY,” ALASKOS ŠUNŲ 

1 VADAS, TEBESĄS GYVAS

NOljJE, Alaska, vas. 10. —Pa- 
gąrsėjęs Balto, arba “Baldy/’ 
šuo ,Įnirs vadovavo kitiems šu
nims Alaskos sniego ir ledu lau
kais, gabenant į Nonie miestelį 
antitoksiną kovai su difterijos 
epidemija, nėra miręs, Gauto
mis iš Fairbanks žiniomis jis te
bėra gyvas ir sveikas.

■■■■ ■ > 1 1 1 —...................................................................................... i u ■■!■■■■■■— i—— i i q

5iš Kartus Greičiau 
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra- 

■ fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
pasta

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantamš į visas Lietuvos dalis’ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o.vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bilejieną sekamų skyrių:

1 \ \

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 Št. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL

/

t
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Trečiadienis, Vas. 11, 192$

Kas Dedasi 
Lietuvoj

* (Iš “T-to”)
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APVAIKSCIOJIMAS IR ATIDARYMAS LIETUVIU 
AUDITORIJOS NAUJO NAMO 

3131-3133-3135 SO. HALSTED STREET

Apvaikščiojimas
Vasario; 14"tą, 1925 m. ■ l

Pradžia f :3Q vai. po pietų. Šokiai pabaigus Programą.

KONCERTAS
Sekmadienį, Vasario 15-tą, 1925 m.

Pradžia 4:30 vai. po pietų

KONCERTE DALYVAUS VISI ŽYMIAUSI CHICAGOS ARTISTAI, 
šokiai pabaigus Koncertą.

Šios' dvi dienos yra pašvęstos dėl iškilmingo Atidarymo 
PIRMUTINIO LIETUVIU TAUTOS NAMO

Visus kviečia atsilankyti be skirtumo Del Labo Auditorijos. x
- Rengimo Komisija.

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. =
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su uarkotiškais nuodais 

kad “apmalšinti” jo skausmu paeinantį nuo netvarkoj esančiu viduriu.
Dar geriau—duokite jam truputį

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių palltiosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkę, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo dauginus.

Jūsų aptiekoritis parduoda Bambino—35c. už botikų, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Šis žmogus Bear Balsam
“Linimentų Karalius

Tūkstančiai vartotojų suranda kasdien, kad nėra lygaus — Tūk
stančiai sako — kad pagelba yra tikra nuo REUMATIZMO, GRIPO, 
SLOGŲ arba NEURALGIJOS. *

Paskiau nebūna jokio negero efekto — nebūna smirdėjimo. 7 
NEPADARO PŪSLIŲ! VISUOMET GATAVAS DEL VARTOJIMO

VYRAMS — MOTERIMS IR VAIKAMS!
35 centai butelis. Nusipirkite butelį tuojau nuo jūsų aptiekoriaus 
arba atsiųskite 40c. mums, o mes tuojau prisiusime jums butelį.
Central Drug Company, Depi. N., Shenandoah, Pa.

100 SVARU KUDYK1S
Tuo kudykiu tai yrą naujas I4^Luvių Tautos Choras, po vardu aušri
nes žvaigždės, AUŠTROS CHORAS, susitveręs prie L. T. Bažnyčios, 
3501 So. Union Avė., Chicagoj, dalyvaus netik bažnytiškose apeigose, 
bet ir nuošaliai; taigi dėlto visa jaunuomene yra abelnai kviečiama1 
prisirašyt ir dalyvaut dėl išsivistymo sau geresnio vardo, ateiti į Nau
ją Lietuvių Tautos Chorą. Jis rengia pirmutinį margintą balių,su, 
šokiais, 14 D. Vasario, į kurį abelnai visus Lietuvius ir Lietuvaites 
kviečia draugystė Choro; putėmysib daug naujų ir stebėtinų'dalykų. 

Balius su visokiais maiguniynais ir šokiais bus vietinėj syetaiiįėj po 
bažnyčią, 3501 S. Union Av. kumpas 35 St. ir Union A v. Su pagarba1

Austres Choras.

Administracijos kursai. Min. 
Kab. sausio 7 d. pri&ne admi
nistracijos kursų programų. 
Kursai tęsis 6 menesius ir ruo
šiami valstybės tarnautojams'; 
pradės veikli artimiausiu lai
ku.

Valdžios subsidija viešie
siems darbams c rganizuoti. 
Minislerių Kab. nutarimu, Pa
nevėžiu miesto valdybai paskir
ta 25,000 litų viešiesiems dar
bams organizuoti ir Kauno 
miestui dar 75000 litų tiems 
pat reikalams.

Klaipėdos krašto rinkimų rei
kalas. Minislerių Kab. sausio 5 
d. nutarė sudaryti tam tikrų 
komisiją paruošti Įstatymo pro
jektų Klaipėdos krašto rinki
mams j Seimų ir krašto seime
li. Komisijos pirmin. bus 'Mi
nis!. Kabin. juriskonsulatas p. 
Kalnietis ir nariais: Klaipėdos 
krašto gubernatorius, krašto 
direktorijos atstovas ir po vie
nų atstovų nuo Klaipėdos kraš
to lietuvių ir vokiečių visuome
nes organizacijų.

Banknotų apyvartoje skai
čius. Pereitų melų gruodžio 31 
d. banknotų įvairaus dydžio ku
piūrų buvo’ 92,982281 litas 04 

t J

centu sumai.
Jubiliejinė kelionė į ’ Romui 

Nuo 1300 meili katalikų baž
nyčia kiekvienos1 šimto ketvir- 
ties paskutinius melus laiko 
jubiliejiniais melais ♦ir pridera
mai juos apvaikščioja. Jubilie- 
jiniais metais dauguma maldi
ninkų iš viso pasaulio važiuo
ja į Romų, šie metai kaip tik 
ir yra katalikų bažnyčios jubi
liejiniai metai. Neabejojama, 
kad dauguma lietuvių maldi
ninkų norėtų aplankyti Romų. 
Kelionei ruošti Kaune yra tam 
tikras- komitetas, kuris rūpi
nasi keliones reikalais. Kelio
nė ten ir atgal Vienam žmogui 
kainuos apie 5DO litų. Manoma 
išvažiuoti birželio pabaigoje ar 
liepos men. pradžioje. Kelione 
tęsis apie tris savaites. , Norį 
dalyvauti šioje kelionėje, turi 
apie tai pranešti sakyto komi
teto pirmin. kan. J. Na r jaus
li ui, Kaune, , Laisves Al. 12

Okupuotoje Lietuvoje
\ *

Siųs atstovų aukoms rinkti. 
Vilniaus lietuviai nutarę įsius
ti i Amerika atstovų aukoms 
rinkti. .

Aukotojams manoma išduo
ti Petro Kimšos Vilniaus mc-

Ok u pantai trukdo lietuviams 
mokslų. Švenčionių gimnazijai 
lenkų valdžia pranešusi, kad 
mokiniai turi per 23 m. nega
lėsią ’bul.i nuo kariuomenes 
laisvi.

Iš Vilniaus gimnazijos paim
lu 19 mokinių.

Prakalbos
Atsibus dviejose vietose:

Ketverge, 12 d. Vasario,
Nuo 7:30 v. v.

MILDOS SVET., 
3112 So. Halsted St.

Bus aiškinta Biblijos Chronologija!

Petnyčioj, 13 d. Vasario
Nuo 7:30 v. v.

LIETUVIŲ LIBERTY 
HALL, 

Cicero, III.
Bus rodomi gražus paveikslui nuo 

sutvėrimožmogaus iki insteigimo 
Dievo Karalijos.

Kits tik esate gyvas, bukite ant šių 
susirinkimų. Kalbės

S. BENECKAS.
v •Įžanga liuosa, nėra kolektų.

B. T. S. S.

Lankys “kresų” vaivadijas.
Lenkų ministeris Rataj po 

vaivadų suvažiavimo sausio 8 
d., nutaręs aplankyti pakraš* 
čių vaivadijas. JĮ Jj’dės keletas 
aukštų valdininkų, lankymasis 
turis ryšio su administracijos 
stiprinimu pakraščiuose.

- Kratos Breslavo apskrity. 
Paskuitniuoju laiku lenkų žan
darai padarė eilę kratų okupuo
tos Zarasų apskrities daly (da
bar Breslavo). šis kraštas- gry
nai lietuviškas kaip ir Švenčio
nių įipskr. todėl kratos čia 
nenaujiena. ” . .

Lietuvišku mokyklų skai
čiuj. Vilniaus srity yra 2 aukš
tesnės inękjddos, viena Vilniu
je, kitą Švenčionyse. Pradžios 
mokyklų yra: 1 Ašmenos aps. 
Braslavo —<6 Švenčionių 90, 
Viltiiahs Trakų - 32, Vil
niaus mieste — 2.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-S 
NYTI VISADOS KREIPK1TRS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS;

ANT NAUDOS. \

S. L FABIONflS 00

Valgių Karalius

vnsweetenep 

^APORATEp
M ILK

Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebė
tinu surėdymu, karvė ištraukia iš jų nau
dingus elementus , ir perduoda juos jums 
piene. Deltų, pienas yra valgių karalius.

Bordeno EvaporAted Pienas suteikia pilno, tyro 
karvės pienoi maistingumą geriau, negu koks ki
tas produktas. Yra tyriausias, šviežiausias pienas 
su snietona. Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir 
veterinariai nuolat peržiūri jas.

Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, 
taupingiausia pieno forma. Del virimo ir kepimo 
jis susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra 
jam lygaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme 
užtikrina tyrumų pieno, kuris pilasi iš keno kaip 
Smetona. 

' *

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš- 
garuodintu Pienu, pasiuskit mutns kuponą, 
paženklinant kokias pamokas norit, ir mes 
prisiusim dovanai.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
I - 1

IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IK PAŠ
TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

» •. * • ’ • , . ■ ,, . • • \

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

Kaimas ........................................... ............Valsčius ........ ..............................................

Paštas ........................ ,..............  Apskritis.....................................................
. . 1 \ ' ''

Pinigų prisiunčiu $..................... turi gaut Lietuvoj litais ........................... (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo” parašas.........t..........................   ,........... ,u ..

Adresas .... •........ ....................................... ..........................................................................

1.............................. ............................... -....................................................J

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų .........
Paštu Telegramų Paštu Telegramų

50 ............ $5.75 ........ .... .......... '$6.25 600 litų ... .... :.........  $62.01) ............. ......... $62.50
100 litų ......... ............ 10.75 .... . .............. 11.25 700 litų . ..................... 72.25 ............ ?......... 72.75
200 litų .......... ............ 21.00 ........ ............. 21.50 800 litų . ..................... 82.50 ............ .......... 83.00
300 litų .......... ............ 31.25 ........ ............. 31.75 900 litų . ..........   92.75 ............ .......... 93.25
400 litų .......... ............ 41.50 ........ .............  42.00 10“0 litų ... ...................  103.00 ............. ......... 103.50
500 litų .......... ............ 51.75 ..i..... .............. 52.25 5000 litų ... ...................  514.00 ............. ......... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
’ L i . /,!.■ >• iy' *
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St.» r Cbicago, Illinois

V.

809 W. 351h SI., Chicago |
Tel. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- a 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir * 
> Parduodam l4ivakortes. • fc 

I* 'I —.1 II .....................................■■■■ w ■

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn .St., Room

Tel. Central 4411. Vai. nUo SM 
Gyvenimo vieta: ’

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

>—1,1 1 .......

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St. ,»
Dienus laiku Yards 6894 

Vakarais Telef.-.Yards 0141 
•. • >

Bylos visuose 'teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.V.. -........ -

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Tdephone Canal 2552

Valandost/9 ryto iki 9 vakare. Se- 
. rėjoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room fžOUI 
Tel. flandolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Te). Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: e 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pūllman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; Šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS unt egzainina- 
vojimo abstrakti) ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

1 j , . ,i u n ...J

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 Wesl 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

• V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

i I......... ' " » Iii i m u.i J | | m

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

A. E. SĮASULANI
ADVOKATAS

' 77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Centru 6200 

^Cicero Ketverge vakare
> 4917 W, 14 St. Td. Cicero 8223

Ant Bridgeporto Seredo’j nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Bfrul. 6737

S

Tel. Dearborn 9057

i. L. SUKIS
. ADVOKATAS i!

Ofisas vidurmiestyj:
. 'Room 17J26

? v chįoAgo Temple bldg, -
T 77 W. 7Washington St.
. Cor. VVashington & Clark

Namų TeE: Hydė l'ark f

/
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Taksai Nuo Turto

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai gaUojani'iu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirAdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Klausimas—
Rūkytojo 

paprastu cigaretų

Kodėl Turkiškas taba
kas yra geriausias ta
bakas dėl cigaretų?

Atsakymas—
Rūkytojo 

Helmar cigaretų

Turkiškas tabakas ne
reikalauja jokių prie
maišų, kad jo skonis 
butų geras ir kvepėtų, 
o kiti tabakai to rei-

Turkiškas tabakas yra labai geros rųšies 
tabakas rūkydami j| jus galite pasilsėti ir 
turėti užsiganėdinimą. Paprastas tabakas 
randasi paprastose ei gare tuos**

Pleiskanų mirtinąjį priešų, kuris, Jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa- 

dienų ir velia.ua tik retkarčiais sulig reikalo, greitai apvaite ar defiimtj , _____  _____________ ____ ________ _
Valia galvos odą nuo 4ių erzinančių baltų lupynų” niežėjimas tuojaua 
pranyks ir plaukai tuojau® atgaus savo naturalj, nonnalj gražumų.
Ruffles galima gauti visose aptiekoee po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun
čiamo paMu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO, 104-114 So. 4thSt.» Brooklyn, N. Y.

Vietos Skausmas nuo Neuritis

10

f

;\į$LOANs IK
sĮUNIMENlūt

Tos gyduoles veikia greitai ir 
suteikia tikras pasekmes

liacija prašalina pasekmes ku- 
rios gamina skausmus.

Tuojau jus 
palengvinimą, 
suprasite, jau 
Jis nenudažys 
tiekoriai turi Sloan’s 35 centai!

Nereikia trinti — nereik laukti 
— Slon’s suteiks jums tikrą 
pagelbą kaip tik jį vartosit. 
Jums nereikia rūpintis apie tri- 
nimą. Tik uždekit jj švelniai.

Jis tuoj pradės kraują greitai 
cirkuliuoti į skaudamą vietą. 
Ir ta padauginta kraujo cirkn-

pajausite tikrą 
Kol jus dar tik 
skausmų nebus, 
kūno. Visi ap-

Sloaris liniment sk“”™'

Valstijiniai ir lokaliai 
taksai Jungtinėse 

, Valstijose

rA'«7XWWV». CW*įro, M
■ ATLIKO TOLIMA KELIONE BRIDGEPORTAS

su

Tol. Victory 6529

90 t<®Jf

Francijos aviatorius kapt. 1

Naujai atvykusiam ateiviui 
ra labai sunku apsipttžinli 
Jungtinių Valstijų įvairiais tak
sais. Ateiviui nėra naujas da- 
Ivikas mokėti taksus* bet šios ša- 
lies taksai skiriasi, nuo vįsokių 
taksų, kuriuos turėjo mokėti 
savo šalyje, ir paprastai Jungti- 
nui Valstijų taksų, apmpinimai 
yra persunkus jiems suprasti, j

šiame straipsnyje bandysime Inaj^re» kuris- kartu su kitu >tvia- 
tik paminėti valstijinius ir loka- ^Trachard .padarė il-
lius taksus, vėliaus federaliai £4 kelionę — iš Franci jos j į va- 
taksal bus aprašyti.

“General Property Tax” arba 
“taksai nuo turto” reiškia tak
sus, kuriuos žmonės turi mokė
ti už tuntą, kokį turi. Turtas 
gali būt nekilnojamas ir kilnoja
mas, tai yra, “real estate” ir per
sonai estate.” Šių turtų savi
ninkai. moka taksus valstijoms,1, 
apš'krilims ir miestams. Taksių 

paskiria 
kokiam nors 

melam laikui. Taksai mainosi 
įvairiose valstijose mets nuo 
meto. Pav. Minnesolos valsti- 
joj per 1922 metus valstijos 
rata buvo ().1%. apskrities nuo 

miesto nuo

karinę Afriką. Visą 2,600 my
lių kelionę jie atliko be jokio 
sustojimo, ore išbūdami, nenu
sileidę, apie 23 valandas.

taksus jau kelinti metai gyven
tojai moka ir federalei valdžiai. 
Dėlto kai kurtose valstijose jie 
yra dvilypiai. New Yorke rata 

i nuo ineigų yra vienas procentas 
ant mažiaus • $10,000, 2% 
$10,000 iki $50,000, ir 3% 

valstijų l<'-;vjrą $50,000. Massacliusetts 
paž^-L 15% sint, uždarbiu.

Taksai už Paveldėjimus
“Inheritanco tax” ' arba tak

sai už paveldėjimus uždedami 
ant kiekvienos savastį, kuri 
pereina iš vienų rankų į kitas*.■ 
Ne vien lik paveldėjimo, beit ir] 
Iranzaki įjos keliu. Tie taksai 
mokMmi šiandien 16 valstijose; 
imama nuo 15 iki 25 nuošim
čio vertes savasčių. Kur savas-

■ tis didesnė — taksai didesni.1 
Mieli įgano valstijoje taksai

pa-

nuo 
su- 
ra- 
bet

6% dėl pajamų nuo turto. Wis- 
consin, North Dakota ir North 
Carolina turi tokius pat aprūpi
nimus, ir skirtumus tarp ineigų 
nuo uždarbių ir korporacijų in
eigų. Wišconsin rata prasideda 
nuo vieno procento-1 dėl $1,000 ir 
dasiekia 6% dėl $12,000. Miss
ouri įstatymas jau kitokis. Čio-
mų. Paprastai paliuosaviinai yra 
$1,000 dėl nevedusių, ir $2,000 

j,I arba $2,500 dėl vedusių, ir yra 
; paliuosavimai dėl vaikų.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TIIL BRJDGEPORT ELECTRIC CO., I n r,

a. Bartkus,
ibi9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

1 Alksni 
valstijoje 

aukštesni, kuomet savastis 
reina '.vetimšaliui, mažesni, 
kuomet čiągimiui.

Asmeniški Takoti

Mokesčiai už Amatus
Mokesčiai už profesijas, ama

tus ir t. t., yra 
cupational

įcense taxes”.
j nepripažįsta

Tel. Yards 1546 
Bes. II061 So.

Irving Avė.
Tel. IJeverly 2300 
XV. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS 

3315 So. Halsted 
St. prie! 33 (‘1.

Chicago, III.

HENRY ŠIUOKART
Hardware, Pečiai, Maleva ir 

Rakandai

2511-2519 Archer Avė.
Vienas blokas į vakarus nuo 

Halsted St.

Telefonas Boulevard 2469
Grigorius Burba Cloak 

Store
Moterų dreses, kautai ir sijonai 

daromi ant orderio
3214 So. Halsted St., 

Chicago. III.

BRIGHTON PARK
NAUJOS 

bile kojai

sikėlė nuo

3235

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n inga i 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

i aku še-
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Td. Blvd. 3188
M. Voitkewicz» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
tu o, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted Si.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per- 

3410 So. Halsted St. j 

S. Halsted St.

HERZMAN-®

DR. ŠERIO, 0. D.
LIETUVIS AKIIJ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akist
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akinrai7$5 ir augščiau
Valandos nuo I iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10'iki I.
3333 So. Halsted St.

Gerai lieteliams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgus ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.
/ VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki. 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexe) 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Spėriai: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
Šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

MADOS, tinkanti 
puikus čeverykai.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

.1. Rekar’s 
vorylcų lemti 
2 122 W. .17 St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:— —O iki 12, -vxxl. ryte, nuo 2 Iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880Tai yra paprasti simptomai, dėl 

kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čiclų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

MOTINOS!
Atsiminkite nuimti paveikslus sa
vo vaikų dcl-užbaigimo mokyklos,

FOTOGRAFIJA
Geriausia vieta 
dėl fotografavi
mo vestuvių gru
pių ir atskirų 
asmenų moder
niškoj fotografi
joj darbas garan
tuotas.

M.ZALKOFF

Modern Photo Studio
2907 W. 63rd St., Chicago, UI.

Phone Prospect 3264

business, oc- 
professional ir li- 

Dau gelis žmonių 
šiuos mokesčius 

taksais, bet tie, kurie juos turi 
mokėti, vadina juos taksais. Tie 
mokesčiai uždedama ’ ant amat-l 
ninku, dentistų, gydytojų ir ki-“Poli tax” yra “asmeniški tak

i, bandymai daryti šiuos tak-f«- 'Uncijos priguli įvairios rų- 
■ šies privatinio biznio įstaigoms, 

t į<aip tai, ofisams, krautuvėms, 
dirbtuvėms ir t. t. Čion įeina 
mokesčiai už rengiamus kontes- 
tus, pramogas, ir t. t.

sai, 
sus panaikinti. Daugely valstijų 
“poli tax” mokama pinigais, 
kai kuriose valstijose žmones 
privalo atlikti savo darbu, pav., 
dirbti paskirtą laiką dedant nau
jus vieškelius. Tas darbas nėra 
priverstinas, nes visuomet žmo-j 
nes gali mokėti pinigais. 40 vai-j 
stijų reikalauja “poli taxes” ar 
tai valstijos kasai ar lokalai ka- ^jus renka valstijos, apskritys ir

Mokykloms Mokesčiai
j Mokyklų užlaikymui mokes- 
į čiai» priguli spęcialei mokesčių 

; grupei, šiuos specialius mokes-

sai, ir 25 valstijos reikalauja 
nuo vyrų, tarp 18 ir 6Q metų, at
likimą darbo arba užmokėjimą 
pinigų.

Pennsylvanijoj, New Yorke, 
New Jersey, ir keliose kitose 
valstijose imama tik vieną dole
rį ant metų, kitose valstijose 
mokestis didesnis. Tennessee tu
ri atlikti darbo per “apskrities 
teismo paskirtą laiką”, ir Geor- 
gia per 8 dienas. Kitos valsti
jos, turinčios vieškelių darbo 
aprūpinimas yra' Colorado, Flo
rida, Iowa, Kansas, Michigan, 
Minnesota, Nebraska, North Dar 
kotą ir Washington. Califomi- 
joj yra taksų aprūpinimas, ku
ris inima svetimšalius (vyrus) 
tarpe 21 ir 60 metų, jie turi mo
kėti dešimts dolerių per me
tus.

miestai. Beveik visuomet imami 
už nekilnojamas nuosavybes. 
Kartais mokyklų užlaikymui pi-, 
nigai imami iš fondų sudarytų 
iš užparduotas žemes, bet ne vi
sur yra tokios rųšies fondai.

Be čion minėtų taksų daug 
gyventojų turi mokėti dar i vai

zdus kitus specialius mokesčius.
[FLTS]

BRIDGEPORTAS

Taksai Už Ineigas.

John J. Smetona
AKINIU EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.

ės, 3-čias augštasKampas 18 gatv
Kambariai L, 15, 1G ir 17 

Ant Platt
Pastebėkite

Valandos nuo 10

s Aptiekos 
mano iškabą

ryto iki 10 vakare.

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1843 So. 48 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 9 vakare.

TOWN OF LAKE
Phone Boulevard 1787

PAUL NORKUS

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kpdzie 

t Lafayette 0075.
Perkraustymas, ekspresas ir automo- Rezidencija 3150 
bilių patarnavimas. Supakavimas h* I’rospect^0610._VL 

dastatymas į visas dalis miesto.
1706 West 47th Street, 

CHICAGO, ILL.

7 iki 8:30 vakare

Avė. ..Phone 
Valandos 2—6 vak. 
W. 63 St. Phone 
landos iki 10 ryto,

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

^Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

šita taksų rųšis yra nauja, ir 
nevisose valstijose įvesta. Da
bartiniu laiku beveik ketvirta 
dalis visų valstijų turi tokius 
taksus. Jos yra Delaware, Mass- 
achusetts, Mississippi, Missouri, 
New York, North Carolina, 
North Dakota, Oklahoma, South 
Carolina, Virginia ir Wisconsin. 
Kiekvienas žmogus privalo mo
kėti kasmet už savo metines pa
jamas. Ineigas sudaro visi žmo
gaus uždarbiai, nežiūrint to, iš 
kur jie galėtų paeiti. Tos rųšies

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuškjt,
3228 W. 38th St., Chicago, IR.

A LDI1ORIUM 
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir, malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
PALIULIS* SAVININKAS 

.31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dęl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

HENRY RHEIN’S
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonoms pa

tarnavimas laikrodėliais.

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JĘWELRY, 
CASH ARBA

* ANT . 
KREDITO

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kuirių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 
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

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

* Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago

arti 31st Street 
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

, PRANEŠAME LIETUVIAMS
Kad atidarėme naują fotografijų 
studiją su moderniškiausiais įren
gimais-.

BRIOGEPORT STUDIO
Savininkas

J. J. STANKUS '
3202 So. Halsted Str.

Tek Boulevard 3302

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 0 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:30 ikĮi 7 ;30 vakare.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A, R. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant

2 lubų

WEST SIDE

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

; Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

3303

Phone Boulevard 2183 , <
A. R. JUNIEVICZ

Laikrodininka<| ir 
Jeweler.

Deimantai, laikrodė
liai, šliubiniai žiedai 

ir apecialty
So. Halsted St., 

Chicago, UI.
3317

LIETUVIU APTIEKA
Ant West S i dės 

2059 W. 22nd St.
Tel. Roosevelt 7587—-7588

Išpildome receptus teisingai
J. Žilinskas, R. Ph.
A. Wassel Manager k

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYpYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Are. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
. Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

velia.ua


Trečiadienio, Va

NAUJIENOS
l'he Lithuanian Daily Newi

Cubliahsd Daily Except S’uaday
>y The Lithuanian News Pub. O. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1730 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephono Roosevelt 8600

58.00 
$7.00 
18.00

3c.

Subscription Ratesi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago, 
per copy.

Lenkija, nes ji galėtų įvelti 
jas į visokias imperialistines 
avantiūras.

Latvijos socialdemokra
tai stojo už tai, kad Patai
tės valstybių sąjunga butų 
sudaryta is Estijos, 
jos ir Lietuvos.

Latvi-

. ’ 1 .1
Rusija tuo bildu savo darbi

ninkų skaičium yra toli atsili
kusi nuo visų industrinių ša
lių. Vienok bolševikiški pasa
koriai sako, kad Rusijos pro
letariatas Įurįs rodyti kelią 
viso pasaulio darbininkams: 
labiausia atsilikušįoji šalis tu
rinti eiti priešakyje " viso pa
saulio! »

Entered aa Second Class Matter 
Slarch 17th, 1914, at the 4*ost Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chičago, 
UL — Telefonas: Roosevelt 8500. ’ "

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ..........-..........    $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Tpms mėnesiams ___   2.00
Dviem mėnesiams —.... ........... 1.50
Vienam mėnesiui _________  .75

Chicagoje per neSiotojus:
Viena* kopija ........... . ............   3c
Savaitei ................     18c
Mėnesiui ____________ —__  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams  $7.00
Pusei metų ... .........    3.50
Trims mėnesiams___ ________1.75
Dviem mėesiam 1.25
Vienam menesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose; 
(Atpiginta)

Metams .............. ................— • $3.00
Pusei metų ___ ____________a 4.00
Trims minesiaras-----------------2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

social- 
ir pa-

Bet jeigu Latvijos 
demokratams iki šiol 
sisekdavo sulaikyti savo val
džią nuo sąjungos su Len
kija, tai reikia pripažinti, 
kad po komunistų “pučo” 
Estijoje, Lenkijos šalininkų 
padėtis Pabaltės šalyse pasi
darė daug geresnė. Estai ir 
suomiai dabar bijosi Rusijos 
bolševikų. Latvijos buržu
azija taip pat. Todėl yra ga-i 
limas daiktas, kad Helsinkiu 
konferencijoje lenkams pa
vyko prikalbinti tų respubli
kų atstovus dėtis su Lenkija 
atsigynimui nuo Rusijos.

Jeigu minėtoje konferen
cijoje susikūrė priešinga 
Lietuvai sąjunga, tai Lietu
vos darbininkai galės už tai 
Dadėkoti Maskvai ir jos 
klapčiukams, rengiantiems 
“pučus” Baltikę pajūrio val
stybėse. ' • '

---------------------- ' . 4. ’ Į '--------------Z ( -

Iš bolševikų spaudos yra se
nai žinoma, kad Rusijos Ko
munistų partija tiiU apie 600,- 
600 narių. Jeigu tie visi nariai 
butų darbiu inkai, tai reikštų, 
kad komunistų ! ■ partijai pri
klauso mažiaus, kaip dešimta 
dalis Rusijos darbininkų.

Bet toli-igratžii ne • visį Rusi
jos komunistų 
yra darbininkai, 
dalis narių yra 
kadangi jokią
vai dž i o j c. nekom turistas 
gauti; žvalgybos nariai yra be
veik visi komunistai. Komuni
stų partijai priklauso, 
nemenkas skaičius 
ypatingai oficierių. 
klauso taip pat ir 
ypač, tie, kurie nori
tas kaimų sovietuose; paskui 
visokie “kutokai”, kurie po ko
munizmo priedanga išnaudoja 
biiednesniuosius valstiečius.

Valdininkai, kareiviai ir ūki
ninkai sudaro daugiaus, kaip 
'pusę Rusijos komunistų parti
jos narių. Taigi iš 600,000 na
rių partijoje darbininkų Tėra 
gal būt kokie 200,000. Jeigu gi

partijos nariai 
Labai žymi 
valdininkai, 

geresnę vietą 
negali

FRANCUOS AMBASADORIUS 
AMERIKOJE

deliai to referato, kilusių prof
sąjungų kongrese. Viefias dele
gatas iš Ukrainos, Ugaroff, 
tarp ko kita štai ką pareiškė:

“Ukrainoje Sunkioji indu
strija dar vis tebėra visą 
mėnesį atsilikusi su algų iš
mokėjimu, kai kuriose šako
se atsilikusi net ilgesnį lai-

Politinė Ekonomija
Įš rusų kalbos laisvai vertėj. Sondeckis.

(Te»lny«)

Musų isnagnnitasai pavyzdys 
yra ryškiausias, jis aiškiausiai 

kad šitokių rodo, kaip kapitalistas išnaudo- 
neismokėjimo ja darbininkus. Ar bereik aiš- 
daugelis kai- kiau 1 Iš vienos pusės darbinin-

savo žodyje

be to, 
kareivių, 
Jai pri- 

ukininkaį,

Naujasis Francijps ambasado
rius Emile Daeschner, kuris jau 
atvyko į Washingtoną ir šiomis 
dienomis pradėjo eiti savo parei 
gas.

15 užmuštų, daugiaus kaip 
100 sunkiai sužeistų, ir kele
tas šimtų lengvai sužeistų-r- 
ir valdžia “laimėjo rinki
mus”!

Toks yra pranešimas iš 
Jugo-Slavijos, kur pereitą 
sekmadienį įvyko rinkimai į 
Skupščiną (seimą). Serbi
jos reakcininkai, vadovauja
mi premjero Pašičo, laimėjo 
rinkimus pagalba teroro ir, 
tur-but, .taip pat pagalba 
balsų vogimo. Opozicija sa
ko, kad jeigu balsai butų 
buvę teisingai suskaityti, tai 
dauguma atstovų vietų butų 
tekusr valdžios priešams.

Jugo-Slavijos Pašičas el-

Į Apžvalga i visų darbininkų Rusija* turi 6,5 
■  — M a 4- rv 1 I X 1 r » . . Ir rt J Ir Z*V _

BOLŠEVIZMO “ROJUJE

“Nauj ienoms”’ tik-iką tapo 
atsiųsta iš Beri i n o- du spausdi- 
niu: “raudonojo” profesinių 
sąjungų Internacionalo orga
nus, gruodžio mėnesio laida; ir 
sovietų Rusijos premjero, By
kovo, referatas apie ekonomi
nę sovietų sąjungos padėtį. 
Kaip komunistinių unijų In
ternacionalo žurnale, taip ir 
Rykovo referate yra įdomių

Mussolini arba Vengrijos 
Horthy. Diktatūra ir tero
ras šiandie yra populiarus 
dalykai Europoje.

sočiaRadikališkiausieji 
listai Britanijoje yra škotą1* 
Vienok ir škotai nenori tu
rėt nieko bendra komu
nistais.

Škotijos Nepriklausomo
ji Darbo Partija nesenai lai
kė savo suvažiavimą Glas- 
govv’e ir tarp kitų klausimų 
svarstė, ar pripažinti teisę 

. komunistams stoti į Darbo 
Partiją. 127 balsais prieš 
86 suvažiavimas nutarė, kad 
ne. Škotijos socialistai tuo 
budu priėmė tokį pat nusi
statymą linkui maskvinių 
elementų, kaip ir visa Brita
nijos Darbo Partija.

tinę bolševikišką Rusiją.
Žurnale (“Die Rote Ge(werk- 

schafts — Internationale”) 
vienas straipsnis yra pašvęs
tas aprašymui (į-jo kongreso 
Rusijos profesinių sąjungų.
I’arp kitko tenai sakoma, kad 
profesinių sąjungų veikimas
Rusijoje davęs labai gerų pa

rakinių. Narių skaičius sąjun
gose esąs pakilęs nuo 4,547,-

milionus, tai reiškia, kad ko
munistų partijai priklauso 
mažiaus kaip trisdešimta dalus 
darbininkų.

Ant kiekvieno šimto darbi
ninkų Rusijoje tėra tiktai ko
kie 3 komunistai. Vienok tik
tai tie trys darbininkai turi 
šiokias-lokias» pilietines teises! 
Kiti 97 darbininkai neturi jo
kių teisių: nė teisės laisvai su
sirinkti ir kalbėti, nė teisės 
laisvai organizuotis, nė teises 
leisti savo 'laikraščius, nė tei- 

i'sės laisvai balsuoti. Jeigu, ren
kant atstovus į sovietų. įstai
gas, kuris darbininkas paduo
da balsą už kolmunisitų prie
šus, lai jam gresia pavojus 
netekti darbo arba net atsi
durti kalėjime.

Ir šitokią tvarką, kur milži
niška dauguma darbininku ne
turi jokių / teisių, bolševikiški 
humbugieriai vadina “proleta
riato diktatūra“!

Aišku, kad proletariatui ta 
tvarka yra tikra vergija. Tei- 

tvarkos | 
bus toks: Į 
po komu- j

las, tai jie keikdavos)! šlykš
čiausiais žodžiais.

Dabar pasirodo, kad darbi
ninkų padėtis bolševikiškam 
“rojuje” ėmė taisytis tiktai 
per paskutinius dvejus-trejus 
melus, t. y. nuo to laiko, kai 
tapo įvesta “naujoji ekonomi
nė politika” kai tapo bent 
dalinai .afs teigtas kapitaliz
mas! ” ‘t

Kiek gi<ji pasitaisė? Viduti
nė darbininko alga Rusijoje 
dabar esanti 72,5 
prieškarinės algos, 
to tečiaus manyti, 
skaitlinė neteisinga.

I n’ e

Sausio 15 d. Helsinkiuose 
(Suomijoje) susirinko ketu
rių valstybių konferoncija— 
Suomijos, Estijos, Latvijos 
ir Lenkijos. Kokie jos re
zultatai, dar nežinia,
tuviams ypatingai butų įdo
mu žinot, ką ji nutarė lu
baitės valstybių sąjungos 
klausiniu. Tas klausimas 
buvo jos dienotvarkėje, 
s Pabaltės valstybių sąjun
ga, kurioje dalyvautų Len
kija, butų pragaištingas da
lykas Lietuvai. Tokia są
junga iki šiol nebuvo suda
ryta daugiausia 1 dėlto; kad 
jai priešinosi Latvijos soci
aldemokratai. Pastarieji lai
kėsi tos nuomonės, kad ma- 
žonisioms pajūrio tautoms 
butų pavojinga dėtis r“

n i ns dvejetų, metų. 'Neorgani
zuotų darbininkų Rusijoje be
likę tiktai 8 nuošimčitii, ir 
dauguma jų esą administraci
jos tarnautojai bei 'sezoniniai 
darbininkai, kurie keliauja iš 
vielos j vietą, darbo ieškodami.

Straipsnyje pareiškiama:
'‘Taigi faktinai profesinės 

sąjungos suorganizavo be
veik visus alginitts darbinin
kus.”

• Tai yra gir,ras dalykas. Bet 
kiek darbininkų tuomet randa
si visoje sovietų R tusi j oje?

Jeigu šeši milionai profesi
nių sąjungų narių apima visus 
Rusijos darbininkus, išskyrus 
8 nuošimčius, tai visų darbi
ninkų Rusijoje yra šeši ir pu
sė niilionų.

Visų gi 'gyventojų 
Rusijoje randasi 
suvirsimi. Taigi 
Rusijoje sudaro 
šbutą dalį, arba
šinitį, visų gyventojų, 
kakant, ant kiekvienų 95 nedar
bininkų išpuola 5 (larbiiiinkai.

Iš lo m<\s matome, kaip ne
skaitlinga yra darbininkų klasė 
Rusijoje. Tik palyginkite: ^A- 
merikos Jungtinėse Valstijose, 
kurios turi 110 nrilionų gyven
toj ų, alginių darbininkų yra 
apie 27 milionai; o Rusijoje, 
kuri turi suyiršum 130 miliony 
gyventojų' aiigipių, darbrninktj 
tėra tiktai 6,5 mitlionai! ■;>' g;

Vokielijoje ir Anglijoje dar
bininkų nuošimtis, palyginant 
su visų gyventojų , skaičium, 
yra didesnis net, negu Ameri- 

SU'koje.

sovietų
130 ųrilionų 
darbininkai 

lygiai dvide- 
penktą nuo-

Kitaip

singas .bolševikiškos 
cha ra kterizavi mas 
proletariato vergija 
nistu diktatūra.

Bet gal Rusijos proletaria
tas, kad ir neturėdamas' teisių, 
bent naudojasi materiale gero
ve? Pažiūrėsime, ką sako apie 
tai “raudonojo” Internacionalo 
organas.

To žurnalo 271 p. skaitome:
“Žymių pasisekimų buvo 

galima pasiekti algų srityje. 
Prieš 5 kongresą vidutiniš
koji alga sudarydavo 30 
nuošimčių' prieškarinės al
gos, dabar gi 72,5 nuoš.” t
Prieš penktąjį bolševikų 

prof .-sąjungų kongresą, t. y. 
kokie treji metai atgal, Rusi
jos darbininkai, vadinasi gau
davo tiktai 30 nuošimčių to, 
ką jie uždirbdavo prieš karą, 
įdomus prisipažinimas.

Prieš karą darbininkų, algos 
Rusijoje buvo žemesnės, ne
gu bent kuriojid Europos šaly
je. Ketvertą gi metų bolševi
kams •palšietinii'n'.inikūvus, afglos 
Rusijoje dar nusmuko ant 70 
nuošimčių! Tai juk reiškia, 
kad Rusijos darbininkai prie 
bolševikų valdžios susilaukė 
tokių algų, kuriomis žmo
gus nč pragyventi 'negali.

Šitą faktą tečiaus bolševikai 
liktai šTandie , viešai pripažįstą. 
Pirma jie skelbdavo,so^ 
yiicdų Rusijoje dįrbininką pa
dėtis einanti “geryn ir geryn”. 
Tą begėdišltą bolševikų melą 
kartodavo visi Maskvos agen
tai užsieniuose, ir jeigu kas 
nurodydavo, kad tai yra iiie-|

nuošimčiai 
Yra pama- 

kad šita 
Bolševikų 

leidinyje “Internationale Pres-
se-KoiTespondenz” (No. 4) p. 
Dogadov, Rusijos profesinių 
sąjungų centrailinėš tarybos 
sekretorius, rašo, kad viduti
niškoji darbininko alga sovie
tų Rusijoje dabar pasiekusi 
63 nuošimčių prieškarines ak 
gels. “Raudonojo” profesinių 
sąjungų ĮlnternaęicnaJo orga
nas, matyt, pamelavo. Dabar
tinės, algos Rusijoje sudaro 
ne 72,5 nuoš. prieškarinės' al
gos', bęt tiktai 63 nuoš.

Tai, žinoma, yra geriau, ne
gu 30 nuoš. Bet jeigu Rusijos 
darbininkų algos priieš karą 
buvo žemiausios visoje Euro
poje, o šiandie jos dar nėra 
pasiekusios nė dviejų trečda
lių savo prieškarinio stovio, 
tai aišku, kad Rusijos darbi
ni nk ų uždarbiai dabar yrd 
ubagiški.

To dar negana. Kuomet dar
bininkų algorf Rusijoje šiandie 
yra dauginus negu trečdaliu 
mažesnės, palyginant su algo
mis prie caro valdžios, tai gy
venimas Rusijoje dabar yra

rate, 'kurį minėjome pradžioje 
šio straipsnio, apie ekonominę 
sovietų sąjungos parieti, nuro
doma, kad' industrijosi produk
tai Rusijoje šiandie yra taip 
brangus, jogei pkininkams yri 
sunku juos įpirkti.. Sovietų 
valdžia, pasak Rykovo, darė 
ką galėdama, kad įvykinti lyg
svarą tarpe pramones gaminių 
ir ūkio produktų kainų. Šįtos 
politikos rezultate esą pasiek
ta to, kad pastaruoju laiku 
duona pabrangusi daugiau, 
negu dvigubai, loigi sale in
di i s t r i j oš pr o< 11 ik t ų brangeny
bes1 sovfctii Rusija, susilaukė ir 
maisto branigenybčs!

Jeigu! fabrikų gaminiai (rū
bai, batai ii1 t. t.) yra brangus 
ir maisto produktų kainos yra 
pakilusios daugiaus negu dvi
gubai, tai algų kilimas duoda 
mažai naudos darbininkams. 
Darbininkui yra svarbu ne tai, 
kiek rublių arba červoncų jisai 
gauna už savo darbą, bet — 
kiek duonos, rūbų ir kitų gy- 
'Yėhifoai reikąliųgų daikfų’Jisai 
gali už1 savo algą ndšrpirkti.!

Pagalios, dar vienas daly
kas. Toje' pačioje brošiūrėlė
je, kurioje yra išspausdinta so 
vietų premjero referatas, pa
duodama ir sutrauka diskusijų

Pasik utiniame 
Bykovas pastebi, 
priekaištų dėl 
algą jam padarę 
bėtojų ir visa eilė kitų delega- kas, kuris nieko >kita be savo 
tų, padavusių klausimus raštu.

Taigi algų neišmokė jimas 
per ištisus mėnesius yra pap
rastas dalykas sovietų Rusijo
je. Darbininkai bolševizmo 
karalijoje, vadinasi, ne tiktai 
gauna ubagiškas algas, kuo
met gyvenimas yra baisiai 
pabrangęs, bet da ir tos algos 
yra jiems ištisais menesiais 
neišmokanios! . r
‘ Tai ve' Roks darbininkų ukio sritb Įvairus nuomi- 
“gerbuvio” vaizdąs Rusijoje ninkai, laukų darbininkai — ber- 
po septynerių mėtų bblševikiš- nai,, kumečiai ir tt. yra išnaudo- 
ko viešpatavimo. t_____
atžvilgiu jų padėtis, pasirodo, 
yra tokia pat bloga, kaip ir 
politiniu atžvilgiu. Jie netriri 
nč laisvės, nė malerialės gero
vės. Jie badauja 
sunkesnį priespaudos 
negu prie carizmo!

rankų* neturi, iš antros pusės — 
kapitalistas, kurio rankose visos 
gamybos lėšos. ^Xlkis stumia dar
bininką būtinai į kapitalisto na
gus, o šis hesidrovi tuo naudotis 
iir čiulpia darbininko prakaito 
tiek, kiek tik gali. Nors tai ir 
labai žiauru, labai neteisinga, 
bet taip yra.

Tokį pat vaizdų, galima nupie
pti paėmus ne pramonės, bet že-

gerbūvio” vaizdąs Rusijoje trinkai, laukų darbininkai — ber-

'Materialiu iamii tokiu pat budu kaip ir fab
riko darbi!ninkas. Dvalrininkas 
ar storakaklis ūkininkas taip 
pat kaip ir fabrikantas pasisa
vina darbininko darbo vaisių da
lį — viršvertę.ir velka

jungąj P‘zflmsime mažažemį nuo- 
1 mininką ar amatninką, kuris 

dirba pirklio užsakymu, tai pa
matysime, kad čia irgi tas pats

Sveikatos Dalykai
, ---- 1,   >■ ■>■!,'«. -L, . f

IŠVENGK TRUMPIAUSIUS 
KELIUS

” matysime, kad čia i)rgi tas pats 
. išnaudojimas, kad jų savaran

kumas tik šešėlis. } ‘ ,
Iš visa tai matome, kacl kapt- 

talistas pasisavina iš gamintojo 
viršvertę ne tik tada, kai minė
tas gamintojas jau yra nustojęs 

‘ Į ir virto 
Veiklus PaPrast°mis “darbo rankomis”, 

bet ir tada, kai jis dar tebėra 
pussavarankis šeimininkas.

’ j Kapitalistas, kuris pats tvar-, 
ko gamybą, turi rūpintis jos pa
sisekimu, jos patobulinimu. Nors 
jis galvoj teturi savo asmens 
reikalus, t. y. pelną ir nežmoniš
kai spaudžia darbininkus, bet vis

Paprastai džiovos gydymas £a,nybos priemonių 
tęsiasi per ilgą laiką, 
žmogus, sužinojęs kad džiova'~ .
serga, ir dažinojęs nuo gydyto
jo, kad turi ilsėtis, lygiai išties
tas gulėti ant pečių, nusigąs. Jei
gu motiria šeimynos apserga jos 
pirmos mintys bus, kad nieks 
kitas negalės atlikti jos nauji- 
nius darbelius, jeigu ligonis naudos ir
vas šeimynos, jis negalėj supra
sti kaip junona ir vaikai galės 
pramisti be jo pagelbos. Kad 
nors vietinė džiovos draugystė 
ir pasiųstų jį į arčiausią sana
toriją jis nenorės ten būti, ne
norės sekti tos ligos žinovų pa- ___ _
tarimus, bet jam tik rūpės kuo- gamybos 
greičiausia vykti namo, arba im- nedalyvaudamas ir tiktai trano 
ti trumpiausią kelią. / . vaidmenį vaidindamas, tai yra

Paprastai džiova sergantieji dar bjauresnės rųšies plėšimas, 
seka vieną iš dviejų kelių. Pir-1 šiaip ar taip butų viršvertė į- 
mas, tikėjimas į visus prigau- gijama, bet ji yra kapitalistinėse 
ringus džiovos pagarsinimus. Jų įmonėse Vienintelis pelno šalti- 
yra daugelis. Sergančiu i labai nis., todėl dar kartą pabrėžiame, 
gražiai skamba sekantieji: kad kapitalisto pelno dydis tuo 
“Toks ir toks žmogus tapo išgy- y.ra didesnis, kuo daugiau dairbi- 
dytas vartojant durnus iš ste-Į ninku jo įmonėj diPbą. Iš dvic- 

buklingo pečiuko, -kurį galima j p kapitalistą turinčių lygų dąr- 
parendavoti ant mėnesio”, arba bininkų skaičių daugiau pelno 
“po vartojimu vienos bonkos turi tas, katro fabrikas geriau į- 
mano vyras grjzo atgal prie 
darbo”. Kad nors tie žmonės se
niai gulėtų savo kapuose, bet to
ki pagarsinimai su jų vardais 
vartojami, ir priveda lengvati-

menei gerindamas gamybos bu
dus, didindamas darbo našumą; 
beto, darbininkai pratinasi sun
kiam sudėtiniam bendram dar
bui — visuomeninei gamybai. 
Kada gi kapitalistas ! naudoja 
pussavislovį gamintoją, pats 

i netvairkydamas, joje

I
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vaidmenį vaidindamas, tai yra

taisytąs, katro fabriko darbas 
našesnis, na, ir kuriam, žinoma, 
mažiau tereik su kitais fabrikan
tais varžytis.

Svetimo darbo veltui įgyti vai-
kįus vartoti pagarsintus vaistus, ęsįa^ viršvertė tai turčių išle- 
kūrie neturi jokios gydymo jė-.P*11^0 gyvenimo pamatas, šian- 

Įdien pinigų turint galima pui
kiai gyventi ir nieko nedirbti. 
Įdėk pinigus į banką, už juos 
gausi gerų nuošimčių, kuriais 
gali gyventi. Taigi, pinigas pi
nigą gimdo! Kasi tai per stebuk
las! Kas jį daro? Gi tie patys 
fabrikantai, dvarininkai ir kiti 
kapitalistai. Juk jie tik dėlto i?1 
gali čiulpti darbininko prakaitą, 
kad tuščiomis rankomis nieko 
nenuveiksi: reikalinga žeme, 
medžiaga, įrankiai ir tt. visam 

; pinigų. Duok 
apsukriam pinigų, jis tuoj įtai
sys bet kokią įmonę ir čiulps

gos.
Džiova sergantieji sukrovė 

(bilijonus dolerių pirkdami viso
kius džiovos gydymo vaistus.

Tik geras gydytojas gali pa
tarti apie klimato gydymą, nes 
bdveik kiekvienas ligonis reika
lauja specialio gydymo. Dauge
liu žmonių praleidžia savo sun
kiai uždirbtus pinigus, apleidžia 
Šeimynas ir važiuoja į vakarus 
kąd tik pasveikti, bet daugelis
iš jų tik labinus apserga. Galų ttfm j Į 
gale, tapsta visuomemskos sun
kenybės ir juos turi valstijos 
užlaikyti. Jeigu pradžioje lig»» lietimo darto vaisius. Yra ir to- 
1*1-1 žili l'l m 1 1 « t 4 t L 0*1butų pasilikę namie, tinkamai 
pasilsėję, tinkamai pavalgę, gavę 
užtektinai šviežio oro, butų ta
pę sveikais- ir gerais piliečiais.

Du geriausi patarimai yrat 
enas, eiti pas gerą gydytoją, 

• antras, sekti jo patarimus.
Beveik kiekvienas miestas Su- 

vįęnytosę Val?ti).ose ;turi klipi- 
kus, kūr neturtingi žmonės grili 
gauti tinkamą gydymą užmo
kant labai mažai pinigų.

[FL1S]
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Jei ieškai bąrgeną 
skaityk Naujienų skelbimus.

ikių, kurie neišmano, kaip su sa- 
vo pinigais verstis. Jiems tai ir 
įtaisyta įvairus bankai. Dėkite 
j uošna visi aptyžėliai savo pini
gus, o gudrieji jais naudokitės. 
Pelnu dalinkimės visi. Dalis pi
nigų savininkui, dalis bankinin
kui, dalis tam, kuris pinigus 
ima ir deda juos savo įmonėm

Tokiu tai būdu auga ilgiausia 
virtinė įvairių veltėdžių —tra
nų: pirklių, fabrikantų, banki
ninkų, dvarininkų ir tt. Visi jie 
minta darbininko darbu ir suda
ro vieną didelę eksploatatorių 
arba lietuviškai naudotojų klasę.

Prieš juos stoja dar didesnė 
naudojamųjų arba darbininkų 
klasė.

DARBO UŽMOKESNIS.

Kiekvienas žmogus, kuriam 
“Dievo malonės” nelemta gyven
ti iš svetimo darbo vaisių, pri
verstas yra užsidirbti reikalingu 
lėšų jis turi darbuotis. Ką reiš
kia darbuotis? Darbuotis — tai 
dėti savo darbo jėgą į gamtos 
daiktus tikslu pagaminti iš jų 
žmogui naudingų gerybių, žem- 
diirbis deda savo jėgą j-žemę ir 
galų gale gauna žmogui i-eika- 
lingos gerybės — duonos; kalna- 
kjasis rausiami žemėj ir iškasa 
anglių, *aukso ir tt. — vis tai' 
naudingos gerybės.

Iš šita aišku, kad žmogus, no
rėdamas įgyti gyvenimui reika
lingų lėšų, pirmiausia turi turė
ti darbo jėgos, antra — tuos 
gamtos daiktus, kuriuosna jis 
galėtų įdėti savo darbo jėgą, t. 
y. gamybos priemones. Senovėj 
taip ir buvo: tada kas turėjo 
darbo jėgą, tas turėjo ir gamy
bos priemones, šiandien mes ma
tome ką kita. Mes jau matėme^ 
kaip dauguma tikrųjų gaminto
jų neteko gamybos priemonių. 
Pirma gamintojas x ir gamybos 
priemonės buvo vienas viena- 
tas, šiandien gamintojas pusiau 
perplėštas: darbo jėga palikta 
jam (tur būti dėlto, kad jos ne
galima iš žmogau s. išplėsti), o 
gamybos priemonės pateko į ka
pitalisto rankas. Darbo jėga kad 
ir ka"ž kaip didelė butų negali 
iš niekei sukurti reikalingų gy
venimui lėšų: jai reik gamybos 
priemonių. Badas verčia gamin
toją eiti pas tų priemonių savi
ninką — kapitalistą jr jam dir
bti.

Mes jau matėme, kaip kapita
listas išspaudžia iš darbininko 
viršvertę, t. y. savo pelną, mo
kėdamas jam tiktai būtinąją 
darbo jėgos vertę, šį kartą mes 
labiau panagrinėsime tą būtiną
ją vertęs kurią darbininkas gau
na darbo užmokesčio pavydalu.

Darbininkas neša savo darbo 
jėgą prekyvietėri, kame ją kapi
talistas ir perka, prekyvietėje į 
darbo jėgą žiūrima kaip į prekę, 
todėl ir jos vertė nustatoma ly
giai taip kaip ir kitų prekių. 

, Mes jau matėme, kad darbo 
jėgos vertė peraina nuo darbo 
dydžio, kuris reikalingas jai pa
gaminti t. y. nuo (reikalingų dar
bininkui ir jo šeimynai gyventi 
lėšų dydžio. Šitų lėšų vertę ar
ba vadinamąją būtinąją vertę 
darbininkai gauna darbo uždar
bio pavydale. Vadinasi, juo pi
gesnis gyvenimas, tuo mažesnis 
darbininko uždarbis ir priešin
gai. Taigi, algos padidėjimas 
dar nereiškia, kad darbininko 
padėtis pagerėjo. Ypač tai aiš
kiai matyti šiandien Vokietijoj, 
Lietuvoj ir kitur. Uždarbis yra 
kur kas didesnis negu prieš ka
rą, bet gyvenimas dar daugiau 
yra pabrangęs ir todėl šių dienų 
tų kraštų darbininkų uždarbio 
tikroji verte yra mažesnė negu 
prieš karą; šiandien jie mažiau 
ko tegali savo uždarbiu nupirkti 
negu pirma. Taigi, kalbant apie 
darbo mokesčio padėjimą visuo
met reik turėti galvoj gyvenimo 
brangumą. Jei darbo mokestis 
pakilo 2 kartu, o gyvenimo bran
gumas irgi tiek pat, tai iš tikrų
jų visa pasiliko kaip buvę — 
darbipinkų padėtis nė trupučio 
nepagerėjo. (Bus daugiau)

Krupo Atakos Nakty
Pirmas sunkus kvėpavimas jūsų 

ku(|i^io.naktį, galbąl yra pirmas žen
klas krupo. Jis ateina kaip šuyis ir 
turi būt gydomas tuojau. Pąsivčliūi- 
nUišį yra pavojus. Maža doza Dr. 
Drake’s Glossco prašalins krupą j 
penkiolikę miliutų — be vėmimo. I.ic- 
komenduojamos daktarų ir aptieko- 
rių. bOc. butelis - vertas $50.1)0, 2 
vai naktį.

THE GLESSNER UO , 
Findlay, Ohio.

i
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Dalyvaus Vasario 16 d. šventėj

Lietuvis užmuštas 
dirbtuvėj

Penki darbininkai, prisikro
vę sunkių daiktų kėlėsi keltu
vu (elevatorių). Urnai virve 
nutruko ir elevatorius nukri
to žemėn. Pranas Jonikas, 321 
E. 116 St., veik ant vietoš li
ko užmuštas. Kiti keturi dar
bininkai irgi gal mirtinai liko 
sužeisti. Du jų yra kitataučiai, 
o du lietuviai. . Vienas jų yi'a 
Antanas Daniunas, taipjau iš 
Kensingtono, o kito pavardės 
patirti neteko. Viši keturi gu
li ligoninėj ir kovoja su mir
timi. • . <

Pranas Jonikas iš Kensingtono 
žuvo nutrukus elevatoriui. 
Du lietuviai sužeisti.

Vakar S\vil’l<> ledaunūj, Kun- 
singtone, pairi ('ai ūme t ežerų, 
ištiko didelė nelaimų, kurioj 
vienas lietuvis užmuštas, o 
du lietuviai gal mirtinai liko

Iš visur
MAIŠAS IŠGELBĖJO

Mat Chicaga yra sausą, bet
lietuvi® tas sausumas yra tik ant popie-

nimui savosios valstybės. Vie
ni jų iškilo aukštai, tapo žino
mi plačiajai visuomenei ir Lie
tuvai; kiti, mažai kieno žino
mi, veikė kaip darbščios bitės. 
Kasdamas anglį, liedamas kar
šta geležį Amerikos
visad galvojo * kaip padėti savo 
broliams iškovoti geresnį bū
vi. Taigi tų matomų ir ne
matomų kovotojų už Lietuvos 
laisvę pųgerbimui ir yra ski
riama Vasario 16 d. Jie užsi
pelnė pagalbos, didesnės negu 
mes galim jiems suteikti, di- 

1 de-nės negu kas kitas gali 
j jiems suteikti. '

Tai tik dvi iš daugelio prie
žasčių kodėl mums reikalinga 
paminėt i j Vasario 16 d.

—Buvęs Veikėjas.

ros.
Užvakar tūloje buvusioje kar

čemoje kur iš priekio durys už
daros, (18 gat. apielinkėje), su
ėjo keletas žmonių pęr užpakali-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS ■

» ______ _____ __ ____________ I

Paiun^vins akių įtempimą, Kuris 
_ti priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą,, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas sj elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiaų. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

Birutė ir Vanagaitis
Pagarsėję Dzimdzi-Drimdzi artistai

Dzimdzi Drimdzi bus vieni svarbiausių Nepriklatisomybės šventės dalyvių. Jie tilri 
rengę daug įdomių, negirdėtų ir neregėtų dalykų, kuriais pavaišins visus atsilankiusius 
siai’io 16 d-. -į School Hali svet., 48 ir Honore St., arba į šv. Jurgio par. svet., Bridgeporte.

pa- 
va-

Apiplėšė lietuvio sankrovą Smulkios Žinios
John Piakauskas, 

47 St., dry goods 
savininkas, pranešė 
policijai, kad vakar 
luoli vyrai įėjo į jo sankrovų
ir paėmė iš negisterio $70. \

Milionicriaus . Wi:Mliam Earl1839 W.
sankrovos Dodgc, Stokes bylai nagrinėti

trys gink-

sėkmingus vaistus gydyti ;skar

Bischoff neprisipažįsta 
prie kaltės

Vaikas prigėrė=
Trys vaikai žaidė ant trop-

jury dar tebėra neišrinktas, 
nesi niekas nenori užimti jury- 
mano vietos ir todėl kiekvie
nas stengiasi kaip įmanydama® 
nuo to “darbo” išsisukti. Mat 
numatoma labai ilga byla ir 
nė viehas nenori, '• pavasariui 
besiartinant’ titgų laikų sėdėti 
teismabuly ir klausytis nuobo
daus bylos nagrinėjimo.

Prie 87 ir Western gatvių 
rasta pamestų trokų Su 
Truko motoras yra 
lodei turbūt jį ir

va kh r 
alum, 
degęs, 
mesta.

f>U- 
pa-

M ar t ha Dtravesi, ,,3030 
susibarusi su gi-

p-iė
Palmer S<L, 
minėmis/ bajidū nusinuodyti, 
gal pasveiks, j

Birutė” vėjl nutarė ruošti 
kų lai su p. A. Vanagaičių ir 
jam pavedė programų papuoštu 
Tikimės išgirsti paiijų dainų ir 
kilų naujienų iš p. A. Vanagai
čio fantazijos. “Birutė” atgijo ir 
agituoja, dėl naujų choro na
rių ir rėmėjų įstojimo. Visi 
chicagiečiai privalo remti “Bi
rutę” it rūpintis jos gyvavi
mu. Jai ix*ikalinga nuosavas 
būtas, 'rurėdama savo nuola
tinį butų, “Birute” galėtų 
daugiau hj|yeikti. Gavus sau 
už vedėjų* p? Vanagaitį. “Biru-

(Tųsa aut O-to pusi.)

Jo byla bus nagrinėjama 
kovo 14 d.

Vakar spcšelhinkas Raymoudl

Central Park Avė. Turbūt trup
ias atsikabino ir jie visi nu
krito Į vandenį. Du vaikai liko 
išgelbėti, bet John llonier Jo- 

... ktphj’ 5 metų, 5028 N. Central
liopkins, bet prie kaltinimų I Park Avė., prigėrė, 
neprisipažino ir pasisakė, kadi 
esųs nekaltas tuose kaltinimuo
se, kuriuose prieš jį grand ju- 
ry išnešė apie pora metų atgal. 
Teisėjas IL>pkins paskyrė ko
vos 11 d. pradėjimui jo bylosi 
nagrinėjimo. Nors) teisme jis Į 
trumpai buvo, bet iš visko iš-j 
nxlė, kad jis neketina pasiduo-' 
ii ir kovos su visais prieš jį 
pastatytais kaltinimais.

Betgi teisman
daug prasčiau pasirėdęs ir kiek 
labiau nusiminęs. Kada ji par- sargų išslivežė penkiais trokais 
vežta iš Calil'ornijosy jis buvo 46 statines vyno, sukrauto tien 
pasirėdęs sulig vėliausios ma
dos ir buvo linksmas, tarsi jis 
visai neabejoja apie savo liki
mų. Bet dabar turbut numato, 
kad jam nepasiseks išsisukti 
nuo kalėjimo.

IŠPLĖŠĖ DEGTINĖS 
SANDELĮ

išsivežė už $12,000 
vyno

15 plėšikų — didžiausias bū
rys, kokis dar buvo surinktas 
vienam žygiui, užpereitų naktį 
užpuolė (’.hięago, Milvvaukee A 

jis atėjo jau St. Paul geležinkelio sandelį, 
100 W. Kinzie St., ir surišę

Italiah Vineyard Co„ 332 So. 
Michigan Avė. Jų grobio ver
tė siekia $12,000. •

NEGRAS tfžl’OLĖ MOTERĮ

PAŠAUKĖ ŽMOGV IR
NUŠOVĖ

llarry Felice, 2873 E. 91 St., 
liko dviejų žmonių pašauktas 
prie durų ir dviem šūviais ant 
vietos nušautas. Jo pati ir vai-

Ji priežasties žanogžudys-
S|x"jama, kad lai 'juodran-

Anlhony Dominick, 81 t 
Loomis St., liko pašautas 
gal mirtinai 
vyrų, su

U’ 
sužeistas dviejų 

kuriais jis susibarė

t žpereitų naktį didelis! neg
ras įsilaužė į jaunos našlės 
M r s. George Friendley namus, 
\Vcstmont, ties llinsdalc, kur 
ji gyvena su savo 3 metų vai
ku ir savo motina. Kadangi ji 
jokio ginklo neturėjo, o gyve
na gana toli nuo kitų namų, 
tad prisišaukti pagalbos irgi 
negalėjo, tai negras įstūmė jų 
į miegamų j į kambarį ir jų, 
prie akių jos motinosi, išgėdi
no. Paskui jis iškrėtė visus na
mus, pasiėmė visus branges-

•ržeistasis atsisako pasakytu-kais 
jį pašovė. Spėjama, kad ir čia 
yra juodrankių darbas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra aaudingos.

Gorgas Memorial Institute 
oi' Tropicai Medicinc rekomen
davo, kad Nobelio dovana už 
chemijų šiems metamsi butų 
duota chieagiečiams Dr. George 
F. Diek ir jo pačiai Dr. Gladys 
H. Diek, kurie surado gana

Du lenkai liko pagauti Ca- 
lumet City Išgabenant mun- 
šaina. Nors jie lėkė 75 m. grei
tumu, bet pOlicistas vistiek 
juos pasivijo ir suėmė.

Remkime “Birutę” ir p. A.
Vanagaitį kiek išgalėdami!

—A.B.C.

PRANCIŠKUS JONIKAS
Musų mylimas persiskyrė su 

šiuo*pasauliu sulaukęs 53 metus 
amžiaus, nevedęs, mirė netikėta 
mirčia, Vasar io 10, 7:30 vai. ry
te. Paėjo iš Kėkštų kaimo, 
Plungės parapijos. Amerikoje 
išgyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame rtuliudime 
brolį Petrą, pusbrolį Antaną 
Žilių, Stanislovą žiliu, Ignacą 
Kodj, Juozą Petrauską, seseris 
Domicėlę Einikienę, L.< Gustie
nę, Lietuvoj broliajj Juozas ir 
Tamošius Jonikai. Kūnas pa
šarvotas randasi 10835 S. State 
St., Roseland. I>aidotuvSs įvyks 
pėtnyčioj, vasario 13, 8 vai. ry
to iš namų į Visų Šv. bažnyčią, 
po pamaldų į šv< Kazimiero Ka
pines. ” ' ‘

Visus gimifteij, (traukus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiam jam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
: tos liekame,

Brolis Retraš, A. žilius I 
irx giminės. Į

Laidotuvėse patarnauja gra- | 
Torius Eudeikis, tel. Yards 1741

fe.

Lietuvių Rateliuose
Vasario 16 d. reikšmė

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

PATEKO KALĖJIMAN 
Už MUNŠAINĄ.

Mis. Mary Wazeniak, 
pirmoji moteris Illinois valstijoj 
patekusi į kalėjimą už pardavi
nėjimų nuodingo munšaino.

Ji yra lenkė', 34 m. amžiaus, 
motina 3 vaikų, gyvena prie
miesty La Grange Park. Mun- 
šainų. pradėjo išdirbinėti sunkiai 
ir neišgydomai susirgus jos vy
rui.

Lapkrity, 1923’m., pas jų už
ėjo keturi spaustuvių darbinin
kai ir išsigėrė jos daryto mun
šaino. Vienų jų, G. L. Rheau- 
tan, rusta negyvų prie savo na
mų. Mary Waženiak tapo areš
tuota ir liko nuteista kalėjimai! 
nuo vienų metui iki gyvos gal
vos. Keletu dienų atgal jų jau 
uždaryta Joliet kalėjiman.

t

Kodėl Chicagos lietuviai turi 
jų minėti?

į,.,,,./ ........ . .... -—

Ar jus žinote, kad
Laike,, paskutinių dviejų mėnesių 

jau yra įvesti 7 radiofonai Vilniuje. 
Didžiausis priguli Technikų Kliubui. 
Ar jus žinote, kad Helmar Turkiški 
eigaretąi turi savyje gryną Turkišką 
tabaką . Paprastai cigaretai turi sa
vyje pigų maišytą tabaką. Štai kodėl 
Kelmavai yra skirtingi nuo kitų mai
šyto tabako cigaretų kurie yra. supa-

’ BRONISLAVA 
JANKAUSKAITĖ

Vasario 9 d., 1925 m. likosi 
palaidota šv/ Kazimiero Kapinė
se. širdingai dėkojame daly
vavusiems musų mulimos duk
relės laidotuvėse, broliams, se
serims, draugams ir pažįsta
miems. Ačiū už suteiktą patar
navimą gerb. prelotui, J. M. 
Krušpi, graboriui Al. Masals
kiui. Nesitikčjom tiek daug už
uojautos musų sunkioj valandoj, 
kiek nuo jūsų buvo mums su
teikta dar kartą tariam visiems 
širdingiausią ačiū.

Ilsėkis musų dukružę, nes ir 
mumis laukia šaltoji žemelė 
greta tavęs atsigulti.

Liękames nuliūdę:
Augustinas, Marcijona ir 
sesutė Elena Jankauskai.

3232 Emerald Avė., 
Chicago, III.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris į Sveikatą
SUIRIMAI bile vienos 

, sąkajičių dalių Kali pa- 
, cjt nuo NERVOS pri- 

b’lpaųdlpKi nugarkaulio 
.^•^ikųĮčaiB: 
-^SMEGENŲ

AKIŲ
AUSŲ
NOSIES
GERKLĖS 
RANKI? 
ŠIRDIES
PLAUČIŲ
KEPENŲ
PILVO 
SALDfllLĖB 
BLUŽNIES
INKSTŲ

LONŲJŲ
HDŽIŲJŲ 
.YTINIŲ

SAN AKIŲ
SVEIKATA YRA LAIMĖ 
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite į musų ofisą kuris 
yra prirengtas moderniškai.

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai gei
džiant serume tie
siai j. kraują, su di
deliu pasisekimu.

Turime visada 
naujus serams — 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy-

ir be skausmo.
ir X-Ray Egzamiuacija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną —

dome gerai
Patarimai

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicagt), III.
Brighton Bark, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedčldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephonc Lafayctte 4543

NORMAL 
NERVE

PINCHED

SPINE OF 
MAN

tARNŲ
ŽARNŲ

ORGANŲ
KOJŲ ■

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmcr mokyklą bai
gęs X-Ray specialė cgzaipinacija.

3462 So. Halsted St.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašom* mašinėlę

Nebtužkalno ir Nepriklauso
mybės Šventė. Praeis diena, 
kita ur li(luviškas “4-th of 
July” aplankys Chicagų. Žino
ma, dauguma lietuvių sutiks 
tų šventę linksmiai, nes ji pri
mena mums pasiliuosavimų iš 
vokiečių ir rusų jungo.

Bet bus ir tokių, kurie ne
sutiks duoti kokios nors svar
bos nepriklausomybės paskel
bimui. Jiems atrodo, kad ge
riau butų lietuviai neskelbę
nusikratimo nuo svetimo jun-] 
go, nes Lietuvoj vistiek dabar, 
yra sunku gyventi. Tiesa, da-| 
bar yra sunkoka gyventi, bet 
ateity aplinkybės pasikeis ir 
viskas pagerės. Mes1 turim sa
vo brolius anapus vandenyno 
pudrųsinti darbuotis jų pačių 
gerovei, nes tik tokiu būdu te
galima patobulintj krašto pa- kuoti į pundelius, 
dėtį. T aigi vasario 16 dienoj j ” 
mums reikėtų dar kartų pa- įP 
sveikinti nepriklausomybės pa n n‘ n,auJieuJJl,Kau’
skelbimų ir palinkėti lietuvių tytojo# if •kaitytejai
tautai laimingos ateities.

Antrų vertus, čia, Ameri
koje, yra < _ * ..
kurie kovojo ir dirbo atgaivi-

Maloniai 
ateikite, dėl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubėgimo, plaučių, kepenų, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialurnas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbčjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir dhugiau no- 
bekentesite, jums tai nieko nekainuos.

The Feopleą Health Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wctls St., kamp. VVashington SU
Ofiso valandos: Panedely, ketvergr 

ir pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarnlnkc, ketverge ir f, u be toj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nodėlioj n šventė- 
mis nūn 10 ryto iki 1 vai. po piety

Kaina $60

;;,ir .IX1 ■y.arMUtf“ja,3sa',g^!.’aa^ 

E R B. Naujienų skal-

prašomi pirkinių reikalai? 
w eiti j tas sankrovas kurio»
daug, daug lietuvių, j skelbiasi Naujienose.

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

i......i ,.i ...............

Tuoml pfldaryvl dideli Rinagumą 
patu sau, savo gimintma Ir drau
gams su kurtais nusiraiinCji ir 
greičiau galėti paraiyti tuliką ar 
ką kiU>, negu su ranka. Goriau
sia, parankiausia ir dalikatniduala 
mašinali su lietuviškomis raidimii 
pasaulyje. Galima Ir angį likai m-

Gaunamos ,

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, Ui.

Mr. I. Knovvitt By Thornton Flsher
>

'Sure, he. had the rtqht toenteriain a soldier.
t

L
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Ten ir atgal Hkietas 
nužeminta kaina Lietuviu Rateliuose

(Tąsa nuo 5 pusi.)

nAnnlNAN " ................. HArAO
Iš New Yorko iki Kauno‘COfiO 
ir atgal
Plūs l L S. Revenne taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, um ir atgal, ekskursi
jos kainomis’. Musų pasažieriai iš 
Hamburgo yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir ta? yra 
pavesta patyrusioms kondukto
riams.-------------------------------------------  X

Svetimšaliai grįžtanti atgal į 
metus laiko nėra priskaitomi 
prie kvotos. Užsisakyk sau lai
vakortes iš anksto.<-------------- -------------

Del permito ir kitų informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

nes duris ir besismaginant, be” 
gurkšniuojant naininėlę. pradė
jo dainuoti ir dainuoti gana gar
siai, kad net policija užgirdo. 
Policija užpuolė. Visi “svečiai” 
buvo paslėpti skiepe; vienas 
užsimetęs ant pečių maišą su 
gelžgaliais persistatė kokiu tai 
meistru, kuris atėjo spynos tai-1 
syti ir jis tą triukšmą sukėlė.1 
žinoma, policija pasikalbėjo su 
savininku ir viskas buvo alrait, 
sako, “maišas išgelbėjo,”

10 naujų namu
Bridgepdrto apielinkeje, 

Aubum ir Union gatvių bus pa
statyta 10 naujų namų; kuriuos 
statys p. M. Kiras ir Ko. žemė' 
jau nupirkta.

kė trumpą praikalbėlę npio SLA. 
I*o to prasidėjo koncertinė dalis. 
Lietuvos Operos artistas p. J. 
Kudirka, p. Byanskui palydint 
pianu, Ngražiai padainavo keletą 
dainelių, publika atsimokėjo dai
nininkui gausiajs aplodismen
tais. l*-lė Stankevičiūtė mikliai 
pašoko. Paskutinė dainavo p-lė 
Pečiukaitė. Ji savo skambiu 
balseliu geriausiai publiką pa
tenkino.

, Po programui tęsėsi smagus 
šokiai iki vidurnakčio.

—Teisingas.

DzNzi-DrMzi užimtas
prie

16

žmonės nežino

APSIVEDIMAI PARDAVIMUI
Trečiadienis, Vas. 11, .1925

M

MOBTOLCiAI -PASKOLOS
PAJ1EŠKAU moters apsivedimui, 

nuo 30 iki 60 metų senumo, kuri su
tiktų su manim vesti šeimynišką gy
venimą; aš esu našlys, be vhikų,•tur
tingas ir neblogai atrodau. Prašau 
atsiliepti laišku.

1739 So. Halsted St., Box 463 
Chicago, III.

• Aš paieškau jaunas jaunikaitis, 
gražią ir jauną lietuvaitę ir nesenes- 
nę už mane, 27 gali turėti. Katra no
rėtų su manim susipažinti. Kuri iš 
merginų lai nesigaili nors parodyti 
savo veidelį, pasiųsdamos paveikslėlį. 
Aš taipgi savo paveikiai į suteiksiu. 
Susipažinę ir patikę viens kitam ga
lėsime susiporuoti.

Jonas Biekša,
3120 V SI., So. Omaha, Nebraska

{VAIRUS SKELBIMAI

moterisI 'mergina, kuri myli namų 
bą, prižiurčli I vaiką I % 
amžiaus. Kreipkitės šiuo' 
su 'r. Szapovich,

169 E.' 115 J

dar- 
nietų 
adre-

GROJIKUS PIANAS
Paliktas sandely. 'I'uri būt parduo

tas už $125, su benčiumi, kabinetu ir 
132 muzikos roleliai, pirmos klesos 
padėty, 88 notų, turit pamatyti, kad 
įvertinus. Priimsime išmokėjimais 
po $10 j mėnesį nuo atsakom i ngų 
žmonių.

3323 Lincoln Avė.
1 floras, klauskite M r. Kuhz

Pinigai paskolai <lel 1 Ir 2 mor
gičių, nebrangiai, greitas vei
kimas.

MAX COHEN 
Boobi 351, 

140 So. Dearhorn SI.
Tel. Central 1191

REIKAIUNGA moteris prie 
namų darbo, valgis Ir kamba
rys. Gera mokestis.

1730 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME

Viens kito klausė: Kur eiti 16 
d. Vasario, ar į sv. Jurgio svet., 
ar į School Hali (Town of Lake). 
Bet niekas tikrai nežino: kur 
bus geresnis programas. Kaip 
girdėti, komitetas to apvaikščio- 
jimo deda pastangas, kad abejo
se vietose programas butų kno- 
geri ausins.'

vas. Melrose Bark 
vas. Cicero
vas. Town of Lake

18 vas. Town of La<ke /
20' vas. Roselande
21 vas. West Pu IIman
22 ir 24 vaa. Bridgeporte.
Kas norėtų liuosas dien 

mus2 turėti svečiais, prašome 
kreiptis Telef. Republic 8603 
Butas 6612 So. Artesian Avo., 
Chicago, 11).

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTlNG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Už-

REIKIA lėberių prie dirbtu
vės i r 
miesto, 
da.

lauko darbų tolinus iš 
44 iki 50 centų į valan-

30 S. Ganai SI.
2 aukštas

PARSIDUODA pigiai 
kampinis puikus mūrinis na
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7 
kambarių, 2 karų garadžius 
ir vištininkas. Lotas 60x125. 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS 
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

Nuo ryto iki 10 vai. gali
ma matyti.

ANTRI MORGfčlAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus mnrgi- 
čiu.s.

International Tnvestment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolom 
ant antrų 
morgičių

patogaus 
komiso

as

—Dz. Drimdzi.

Pranešimai

BAGOANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAI 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handltng.

Turimo daug metu patyrimą.
3106 So. Hąhicd SL

Phonos: Yds 3108 — Blvd. 1969 ros

REIKALINGAS kriaučius prie 
moteriško darbo arba gera dres- 
maker, patyrusioms gera vieta. 
AtsiŠaukit ant antrų lubų, 3351 
Irving Pk. Blvd. Tel. Keyston 
5286, A. SV1LAW. '

Dvieiy iiagyveiiimii 
už $5,100

6 kambarin, ant cemenli-* 7

fundamento, gierame pade-.

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

AMERIKOS LAIVA!
Galit važiuot 
į Seną Tėvynę 
ir grįžt, bėgyje 
vieni) metų,

< I»e ėjimo per 
Ellis Island, 
tą galite pa
daryt išgau

nant leidimą dėl sugrįžimo.
Sužinok apie kelionės patogumus 

ant J. V.(Valdžios laivų. Jie turi 
švarius ir linksmus kambarius dėl 
2, 1 ar 6 žmonių, puikus valgiai, 
mandagus patarnavimas, didelės 
dėnys, band koncertai ir visokios 
rūšies patogumai ir linksmybės.

Rengkis, kad jūsų giminės butų 
parvežti j Ameriką ant didžių J. V. 
Valdžios laivų. Jungtinių Valsty
bių Linijos.

Pasiteiraukit pas vietinį laivų 
agentą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York City 
110 So. Dearborn St., (’hicago, III.

Managing Operatore for 
United States Shipping Board 

______  y

Jau atidarys Auditoriją
Galutinai ruošianiąsi prie ąti- 

Auditorijos 
T^s atidary- 
vasario atei- 
Nors namas

darymo Lietuvių 
ant Bridgcporto. 
mas įvyksta 14 d. 
nantį šeštadienį.
išvidaus pusės ne visai bus pa
baigtas, bet -didžiulė Auditorija 
jau visai eina prie pabaigos. Vi
sa Chicagos ir apielinkės publi
ka galės pamatyti tą puikų Chi
cagos lietuvių namą.

—Raganius.

L. Sociakjernokratų Rėmėjų Fondo, 
susirinkimas jvyks ketvirtadienyj, Va
sario 12 d., S vai. vak. Naujienų na
me. Visi nariai kviečiami neatbūtinai 
atsilankyti ant sekamo susirinkimo, 
nes yra laiškas iš Lietuvos nuo drg. 
Bielinio. Malonu butų, kad ir centro 
valdyba atsilankytų, nes daug turime 
apsvarstyti kas link platesnio veikimo.

Kuopos sekr. N. J. Mauricas.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio repeticijos vDvi Seseris” 
jvyks trečiadieny, vasario 11, 7:30 v. 
vakare, Strumilos salėj. Visi lošėjai 
kviečiami laiku susirinkti.

—Valdyba.

- ...... K

Pirm Negu Pirksi
Roseland

Pamatyk Pianus pas Budriką, 
Gulbrausen Pianą arba kitą geros 
išdirbystes, kainos daug mažesnės 
kaip kitur ant aukštos rųšies Pia
nų. Bai genai. Churchill riešuto 
medžio Player, 
Pianas 
Seabor Electric 
Player Pianas 
Upright Howard 
Pianas 
Upright Oak 
Pianas

JOS. F.

$245 
$165 
$150 

$65 
BUDRIK

3343 So. Halsted St. 
3327 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

ŽINOTINA CHTCAG1EČIAMS ir 
jos apielinkės lietuviams, kad aš tai
sau senus namus ir naujus būdavo ju, 
padarau kontraktą, ar dienįhj, paga 
sutartj. Reikale matykit mane pirma 
negu kitur eisi.

Kreipkis ypatiškai ar laišku 
vakare.

JOSEPHXGAIZAUSKAS 
656 West 18 St., 

3 Fl. R.

po 6

REIKALINGAS vaikinas į valgyk 
lą. Geistina, kad butų patyręs.. Taip 
gi reikalinga patyrusi veiterka de 
trumpų palundų.

Kreipkitės:
1616 So. Halsted St.

<>
nio
jime namas, tik $2,000 įmokė
ti likusius išmokėti rendomis.

NORU' gauti $2500 už ant
rų morgičių už labai gerą na
mą. Del infonnacijų atsišau
ki lo. 5530 S. Donore SI.

ISRENDAVOJIMUI .

REIKALINGI du apiseniai žmo
nės prie mapavimo drindų, lovų pa- 
klojimo, langų mazgojimo; šiek tiek 
patyrę prie Kotelio darbo. Valgis, 
kambąris ir nedidelė mokestis. ’ Ge
rianti munšaina tegul neateina.

1606 So. Halsted St.

J. Sinkus and Go.
809 W. 69 St.

Tel. Prospect 933 I

MOKYKLOS
DIDELIS mūrinis, 2 tiatų namas 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Alsišau 
kitę prie James Kral, 2144 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

L. D. L. D. 79 kuopa rengia pa
skaitą, kuri įvyks penktadienį.

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 79 kuopa sumanė 
ši sezoną parengti keletą paskai
tų. Pirmia paskaita įvyks penk
tadienį, vasario 13 d., 8 v. vak., 
“Aušros” "kambariuose (10900 
Michigan Ąve.). Paskaitą lai
kys K. Augustinavičius. Paskai
tos tema — Mokslas ir gyveni
mas. Į

Vadinasi, bus aiškinama apie I 
tai, kokios įtakos mokslas davė 
žmonių gyvenimui ir kaip tas

Am. Lietuvių Teatro Sąjungos te
atro repeticijos veikalo “Pakrikėliai” 
įvyks trečiadieny apie 7:30 vai. va
kare, Mildos svet. Įėjimas šalę aptie- 
kos. Prašome nesivėluoti, r\ps tik dvi 
savaitės laiko teliko. —Genys.

Liet. Soe. J. Lygos lavinimosi su
sirinkimas Įvyks penktadieny, vasario 
13, 8 v. v., Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti ir savo draugus ątsivfesti.

—Apšvietus Komisija.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” mėne
sinis susirinkimas įvyks.-vasario 12 
dieną,'8 vai. vak., Davis Sųuare Par
ko svet. Visi nariai bukit laiku.

—Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Kazimiero 

Žalepugo; paeinančio iš kaimo Dalgų, 
gyvenimas nuolat mainėsi. —X. Tverų parapijos, taipgi ir kitų savo

“Ozimdzi-Drimdzi"
. Bridgeporte

pažįstamų.
Meldžiu atsišaukti

PO V YLAS ENDZILIS,
' 1718 N. Girard St., Chicago, III.

Vasario 13 dieną, penktadie
ny, šv. Jurgio par. salėje “Dzim- 
dzi-Drimdzi” parodys pažadėtą

Atrask pats savo laimę
* Skaityk

B U R T I N I N Ą , „Maskaradą” ir “Tautos sąžinę.” : 
‘Burtininkas” 
jirs antri metai ir stiprus, kaip uola! '- - 
“Burtininkas” yra vf"-1?/***“’ ‘
laimes išburtuvas ir nelairrtės pčaneš- Įdomi.
tuvas; “Burtininko” kaina metuį $1. Han(rinii 

Pinigus siųsdamas adresuok: A 
LIET* ŠVIETIMO KNYGYNAS? I

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuėt- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU-Isave- KžUS bu« tas bus> 0 aš at* 
-------.................................. • 'pyškėsiu.

PA J IEŠKAU Ąntano Žilinsko kuris 
paeina iš Šeduvos parapijos, Šiaulių 

, apskr., Liaudiskių kaimo. Kada gyve
no Rusijoj. Turiu svarbų reikalą, 
noriu susižinoti. Meldžiu atsiliepti.

WOLTER URBON,
1731 String St., Chicago, III.

eina Ras mėnuo nau- Kaip matome programa visai 
“SėlirČSi’ų nauJ'a ir iš vanl’J sPėjant srraži ir 

Dzimdziai mums duoda 
negu iš musų paima. 

Liga siautusi pas dzimdzius 
jau išsiblaškė, todėl reikia spėti, 
kad vaidinimas tikrai įvyks skel
biamuoju laiku. Turėsime pro
gos pasiklausyti nauju dainų, 
įdomaus vaidinimo ir maskaradi
nių “fonių.” Teks pamatyti 
“munšaino karalių” ii* kitus 
“džiokus!” Dzimdziai šoks, o 
gal ir iš publikos pasiprašys pas

BRONISLOVAS EINORIS Įieško 
Antano šiomkos (Šimkaus) kuris ne
senai gyvena St. Charles. Kuogrei- 
čiausiai atsišauk pats arba kas apie jį 
žinot praneškit, bo jis yra automobi
lių išalimėjęs. Jis išvažiavo j Indi
aną Harbor, Indiana.

BRON. EINORIS,
115 E. Dolton Avė., St. Charles, III.

JEŠKAU Antano Šimkaus. Shim- 
kus, kuris gyveno North Sidėje me
tai atgal. Jis pats ar kas jį žinote, 
meldžiu 
svarbus

Tel.

greitai atsišaukti, nes yra 
reikalas.

809 W. 69 St.
Normai 4400

ANT RENDOS
Išsirendayoja krautuvė (Storas), 

labai geroj vietoj, 6553 S. 'Kedzie 
Avė. Pečiu šildomas, renda pigi, di; 
durnas 18y50. Atsišaukite pas

A. Saldukas, 
4400 S. Campbell Avė. 

Telephpn^ Lafayette 6719 .

EXTRA DARBAS VAKARAIS
Reikalingas patyręs preseris ant 

vyriškų kautų, taipgi reikalingas ape- 
raiterįs, kurs galėtų visą kautą pada
ryti ant mašinos. AtsiŠaukit ypatiš- 
kai arba telefonu vakarais nuo 8:30 

Re public 10091 
5557 W. 63 St.

nis 
tais 
ras 
nes

PARSIDUODA 2 aukštų kampi- 
medinis namas, su dvejais lo- 
ir valgykla. Gera vieta ir ge- 
biznis. Turiu urnai parduoti, 
greitu laiku vyksiu j Europą.

23'10 S. Halsted St. '

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING
, / COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, Iii.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

EXTRA PRANEŠIMAS
Statomas namas, pasirendavoja 

tinkamas Storas dėl aptiekos ir fla
tai dėl daktarų ofisų. AtsiŠaukit iš 
anksto, ofisai ir kiautuvė bus Įtaisy
ta pagal norą. K4rnPin>s namas.

5100 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2014

REIKIA smarkių jaunų vy
rų pardavinėti anglis dideliai 
retai! anglių kompanijai. Labai 
gera proga. Griffin Coal and 
Gok e Company

3600 Princeton Avė.
Tel. Blvd. 1711

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokios rųšies biznius, 
reikalais, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 4899

Su

PARENDAVOJIMUI 
ir kambariai, didele viieta, 
ka bile kokiam bizniui.

sis w. isth st.

storas 
tin- AUTOMOBILIAI

FORDO BARBENAI

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas vienam 

vyrui. Turi buti'gera lova, elektra, ter 
lefonas, į westus iki city limits, Į pie
tus iki 46 St. Turinti t<|kį ruimą pra- 
ne^kit i Naujiena skyrių

' 3210 S. Halsted' St.
Box’ 199

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI I
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES, DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Demsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

SIŪLYMAI KAMBARIŲ.
RENpAI kambarys dėl vie

no žmogaus; apšildomas, nėra 
vaikų; yra elektra. Geistina, 
kad butų blaivininkas.

3137 S. \Vallace St.

NORIU PIRKTI naudotą automobil
ių Coddilock firmos, 1912, 1913 arba 
1914 metų.

Kreipkitės *
KAZIMIERAS KUDIRKA, 

3428 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 augštų, krautuvė, tinka 
bile kokiam bizniui. Yra viso 
3 flatai ir garadžius dėl 2 karų.

923 Wcst 20 St.

Bargenas dėl spekuliatorių
Parsiduoda biznio namas ant 

Halsted St., prie bulvaro, ( 4 pagy
venimai ir didelis storas,' 95y50. 
Garu šildoma, morgičių yra $19000. 
rendos neša $5000 j melus. Priim
sim mažesnį namą į mainus 'kaipo 
pirmą {mokėjimą ir dalį cash. Del 
platesniu informacijų kreipkilės 
pas Wm. Gritenas,

3211 S. Halsted SI., 2n<l fl.
Tel. Boulevard 5066

Pardavimui medinė cottage, 4 
barių ir beismente 3 kambariai, 
tai extra; namukas geras ir 
vietoj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
<5518 So. Nothing Avė.

Tel. Lafayette 7031

kam- 
2 lo- 
geroj-

PARDAVIMUI mūrinė bungalow, 
6 ruimai, moderniškai įrengti, 2 
mašinų garažas, graži apiclinkė, 
66 St. ir Artesian St. Kreipkitės, 
prie savininko.

6550 So. Artesian St.
Tel. Republic 0545

PASIRENDAVOJA kamba
rys dėl 2 vaikinų arba mergi
nų.

1516 S. 50 Ct., Cicero, Ml.
Pirmos lubos

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, <Senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu 
ant namo. Pasiskubinkit, gausit bar
geną.

Kreipkitės:
3651 Wallace St.

PARSIDUODA . 2 lotai, pigiai, 
prie Western Avė. ir 69 gat. arba 
mainysiu ant namo ar automobi
lio. Taipgi vienas lotas aprsiduo- 
da už $700. AtsiŠaukit 

2502 W. 69 SI.
Tel. Republic <5705

JIENČS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Rcpuhlic 4876

—Dramos protėvis.

Cicero
SLA. 194 kp. vakaras pilnai 

pavyko.

For BILIOUSN E SS

BEECHAM’S 
PILLS

IEŠKAU Jono Mikalauskio. Atva
žiavo iš Scotlando į Worcester, Mass. 
3 metai su visa šeimyna. Labai pra
šau atsiliept, ar kitų pranešti.

J. Ruseckis,
R. R. 1, Box 91, Farmington, III.

JIESKO DARBO
IiEsKAU darbo* prie taisymo, 

stubų; galiu atlikti visokį dar-

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga, senas biznis, geroj 
vietoj, Priežastis pardavimo, 
apleidžiu šią šalį, skubinkit, gau
sit bargeną. Kreipkitės

5151 Archer Avė.

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, aplink vienuolyną 
Marųuette Parke,

J. NAMON,
2418 W. Marųuette Rd., arti Western 

Avė. Tel. Prospect <8678
Ofisas atdaras lig 9 v. ir nedaliomis

APSIVEDIMAI Joe Apkievich, 
2322 W. 51 St.

Pereitą sekmadienį įvykęs

PA J IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo ar- 
ba tautos, nuo 26 iki 40 metų senu- 

S. mo, aš esu 39 metų senumo, 5 pėdų 
L. A. 194 kp. vakaras pilnai pa- !r 11 colių augščio, svėrių 187 svarus 

, r-, i .-i • • i „ ir nevartoju svaigalu gėrimui ir neivyko. Publikos susunnko ganė- rukim0; taipgi h- dr luges norėčia,
.tinai ir laike programo užsilaikė1 kad butų sveiko proto, nevartojanti 
labai ramiai, kas yra pagirtina, i 
f’j-<lamas buvo spėrus ii • siųsti, o kuli huv-o paveikslo nepri-

tramnaR. rminn fmonPmlc In- ! sivlK’ atsakymo negaus ir ant pareika- trumpas, kas n^usiį žmonėmis la | SUOTžinsiu, 0 vai-
biausia patinka,* kini! ir vyrų meldžiu man laiškus ne-

Piimiausia buvo vaidinta vie- rąšingti« ir pasivogę merginų paveik- 
. . sius man kad nesiuntmėtumet, » mer- 

! antno veiksmo komedija ‘^Knarkia ir našlės atsišaukite 
j Paliepus.” Vaidino Cicero Dra- antrašo: 
į mos Draugija ir savo uždavinį 
atliko gerai. Paskui kuopos 
pirmininkas K. P. Deveikis pasa-

M. T. J. M., 
1137 W. Washington Blvd. 

Chicago, III.

SI o

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui moterų ir vyrų apreda- 

- lų krautuvė, su siuvėjų įrengimu. Tu- 
, ri būt parduota greitai ir pigiai. s 
į AtsiŠaukit
i P. P. SLAZAS,

* i 3310 So. Halsted St.,
j Tel. Boulevard 4425

REIKALINGA veiterka į vai- ] 
gyklą, geistina, kad butų paty- ‘™Lga! 
rusi darbe.

3202 So. Hulsted St.

PARDAVIMUI Drug Store su na
tų galima pirkti ir atskirai. Namas 

geras ii- biznis išdirbtas. Priežastis 
pąrdavimo patirsim ant vietos.

j Kreipgites

, 6220 Archer Avė.

Verta $9,500 už $8,000
Penkių kambarių beveik 

naujas mūrinis bungalow, 
su naujos mados ištaisymais, 
dideliu lotu, randasi ant Ca- 
ifomia, netoli Marųuette 

Parko, tik $3,000 įmokėti.
J. Sinkus and Co.

800 00 St.
REIKIA trijų augštos rųšies 

moterų pardavinėtojų. Malonus 
darbas, galima uždirbti į savai
tę, $20—$50.

Room 602
109 N. Dearborn St.

* t *

bnčernė ir 
geras ir gera

PADAVIMUI 
grosernė, biznis 
vilkta qnt 63 S t. ir karų linijos; 
pardavimo priežastį patirsi t 
ant vietos.

1906 W. 63 St.

PARDUOSIU medinę cottage, 
5 kambarių ir 2 extra lotai. 
Kas tuęit lotą, priimsiu j mai
nus.

Sąvininka’s Leon Paukšta 
4600 S. Wood St.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos istorijos 
Geografi jos

MOKSLO

PAMOKOS
Pilietybes 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted St., Chicago, UI. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTĖS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės.

MOLER BARBFR COLLEGE 
105 So. Wells St.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygveoystes, pilietybes ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klešose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius dirbus. Darbas kol 
jus mokinsi tęs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

IŠMOKITE MURINĮNKYSTĖS
Klesos dienomis ir vakarais. 

Lengvi savaitiniai išmokėjimai, 
$8 į savaitę.

Chicago Brick Laying School
2331 So. Wabash Avė.

Muzikos Mylėtojams
Mokinu ant Šių instrumentų:

Beno Instrumentai:
E. Klarinet
B. Klarinet
Picelo

Parūpinu muziką
lams. Rašykite arba ateikite.

P. Gražulis,
3416 So. Auburn. Avė.

Tel. Boulevard 1295

Kornet
Trombone 
Bass.

visokiems reika-

I..o t'.ul k: j; ■


