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Stalinas siekias j Rusijos 
diktatorius

49 lavonai išimti iš kasyk
Iii griuvėsiy

Iš viso toje kasyklų nelaimėj 
žuvo 51 darbininkas; dviejų 
dar pasigendama.

Bulgarijoj paskelbta karo 
padėtis

49 darbininkų lavonai išimta 
iš kasyklų griuvėsių

SULLIVAN, Ind., vas. 22. - 
Del įvykusios vietos City C.oal 
kompanijos kasyklose baisios 
ekspliozijos praeitą penktadie
nį, žuvo iš viso penkiasdešimt 
vienas darbininkas.

Iki šiol iš kasyklą griuvėsiu 
išimta jau keluriąsdešiml de
vyni lavonai. Dvieju dar nesu
rasi a.

Stalinas konsprinioja tapti 
Rusijos diktatorium

.n to rado sau stiprų

Pašalinęs iš kelio Trockį, da
bar tą patį siekias padaryti 
su Zinovjevu.

Dabar eilė KamenevtH
Pašalinus Zinovjevą, Stali

nui beliks apsidirbti su antruo
ju “trejybės” nariu, su Kame- 
nevu. Tarp didžiųjų sovietų va
dų Kamenevas 'vaidina palygi
namai menkesnės svarbos vaid
menį. 'Ir jis ne be nuodėmių. Į 
jo padarytas klaidas, į nemo
kėjimą tinkamai perduoti pini
gų, skirtų komunistų propa-j 
gandai
giau nei į kriminali 
mą, nes tuo savo 
padarė neatitaisomą klaidą. So
vietai mano, kad Kamenevo 
nepasisekimas įteikti pinigų 
Daily Heraldui ir kitiems pro
pagandos agentams Londone ir 
padaręs 
bininkai 
rankų.

žiūrima blo- 
nusidėji- 

nebuklumu

oa_ B**— 
prieš 

pirmi-

BERLINAS, vas. 22. Dvi 
stambios klintys, kurios prieš 
kiek laiko sitovėjo sovietų vir
šilai p. Stalinui kely į Rusijos 
diktatorius, dabar jau bemaž 
neprašalintos. Pavykus galų 
gal? padžiauti ant lentynos 
buvusį karo ministerį Trockį, 
Stalinas, tasai veiklus, bet at
kaklus, narys triumvirato, kurs 
dabar valdo visą Rusiją, pradė
jo jau žygių prieš antrą 
lingu sovietuose jėgą, 
trečiojo internacionalo 
ninką Zinovjevą.

Kaltinamas dėl netikslumų 
suvartojime propagandos 

fondų
Maskviškio komunistų in

ternacionalo vado, p. Zinovje- 
vo, darbuotėj Statines suradęs 
nemaža tamsių šešėlių. .Juo
džiausias tarp tų šešėlių lai 
esąs suvartojimas “platinos 
fondo”, kurs buvęs pavestas 
trečiojo internacionalo propa
gandos organizacijos dispozi
cijai.

Iki šiol trečiasis internacio. 
, nalas buvo taip galingas, kad 
galėjo skirstyti pinigus, ne
duodamas niekam iš to jokių 
apyskaitų. 'Pagaliau betgi, su 
atšaukimu komunistų propa
gandos atstovų iš Ęrancijos, 
Vokietijos ir Anglijos, Stalinas 
įgijo tiek jėgos, kad pareika
lavo apyskaitų, .lis suorgani
zavo tam tikrą komisiją kny
goms peržiūrėti ir padaryti 
stropu tirinėjimą. Klausimas 
eina apie kšaikvojimą daugiau 
ne KM) milijonų dolerių.

Miręs bolševikų vadas Leni
nas kadaise charakterizavo 
Staliną taip: “Stalinas nori 
būt diktatorius. Jis turi gabu
mo. Bet reikia daboti, nes ki
taip jis peržengs partijos prin
cipus ir įsteigs nuosavus.”

Kaip dabar dalykai rutulo- 
jas, atrodo, kad Leninai gerai 
pažino Staliną.

Per mėnesius Stalinas dirbo, 
siekdamasis diktatūros. Pirmu
tinė ir didžiausia klintis jam 
buvo Trockis, kurs rusuose 
buvo įsigijęs didelio populiaru
mo. Bukliais manevrais1 buvęs 
bolševikų armijos vadas huvo 
diskredituotas ir išguitas.

Ryžęsis atakuoti trečiojo in
ternacionalo pirmininką, Zinov
jevą/kurs aplamai rusų, masė
se nėra mėgiamas, Stalinas se
nai hutų galėjęs kaltinti jį dėl 
perdaug poniško ir palaido gy
venimo, de! buržuaziškumo ir 
dėl veidmainiavimų. Yra gerai 
žinoma, kad Zinovjevo gyve
nimo būdas puikiausiame Le
ningrado hotely toli pereina 
komunizmo ribas. Bet Stali
nas laukė, ligi gaus priekabės 
Zinovjevui kriminaliai apkal-

Į biasini apdeginti, kad negali
ma pažinti, kas jie yra. Pažin
tąją kimus pasiėmė ją gimi
nės namo, kiti paguldyti lai
dotųjų įstaigose.

Angliakasiu unijos vietos 
organizacijos viršininkų pa
reiškimą, visi toje nelaimėj žu
vusieji darbininkai bus unijos 
lėšomis palaidoti.

Kongreso darbai
SENATAS

WASIHNGTONAS, vas. 21.^ 
Priėmė bilių, kuriuo modifi

kuojama prekybos su Kinais

Davė įsakymą priruošti da
vinius dėl 
žasčių.

Finansų 
tai, kad Anglijos dar-ĮLnilsan,nos 
iš-iprudo iš komunistų|mo diplomatinių ir komercinių 

| santykių su Turkais. ,
ATSTOVŲ BUTAS

' f
Svarstė ūkio kooperatyvų bi- 

. |lių, bet balsavimą atidėjo antra
dieniui.

Tarpvalstybinės ir užsienio 
prekybos komisija atsisakė pri
tarti senato biliuį, kuriuo panai
kinama priedinė Pullmano vago
nų mokesnis.

Aprobavo atstovų buto bilių 
suteikti medalius apskridusiems 
aplink pasaulį armijos aviato
riams ir paaukštinti juos tarny
boj.

Visoj Bulgarijoj paskelbta 
karo padėtis

Žmonių neramumai krašte gre- 
sią valdžiai pavojum

SOFIJA, Bulgarija, vas. 22. 
—i Del įvykusių ginkluotų susi
rėmimų tarp bulgarų ir serbų 
partizanų, 
Bulgarijos 
paskelbė

netoli Zaribrodo. 
premjeras Zankov 

visame krašte karo

’. Įvykusios kovos smulkmenų 
dar negauta, pranešama tik. 
kad partizaną .susirėmime du 
buvę užmušti ir keletas sužeis
ti. Del tų neramumu kaltė 
verčiama komunistą agitacijai

Premjero Zankovo valdžia 
matyt, stipriai susirūpinus, kač 
los riaušės nebūtą pirmi signa. 
lai visuotinam komunistą su
kilimui Bulgarijoj.

Politinė situacija rusti.
, »

Šiaip ar taip, politinė situ
acija Bulgarijoj gana roti. 
Laike riaušių buvę, planuoja
ma organizuoti opozicijos val
džią, 
jaut.

kad pasie
kti r tik ko- 
kelti nera- 

paskelbsianti 
va-

komunistams vadovau- 
Apie tokius planus val- 

buvo / painformuota kele
tas dienų anksčiau. Tuo pat 
laiku susivienijusi opozicija 
kreipėsi vėl į kacalių, prašyda
ma, kad jis pareikalautų prem
jero Zankovo rezignacijos.’

Zankovas pranešė opozicijos 
partijų lyderiams, 
riti apygardoje, 
munistai pradėsią 
mumų, valdžia
karo padėti. Opozicijos gi 
dai stengiasi priversti premje
rą, kad, gresiančiai kraštui re
voliucijai išvengti, jis priimtų 
nuosaikiosios valstiečių parti
jos pagalbą.

Po nužudymo prof. Miievo, 
kurs ką tik buvo paskirtas 
Bulgarijos ambasadorium Jung
tinėms Valstijoms, dabar kas
dien gaunama žinių apie vis 
naujus asmenų žudymus.

pasaulinio karo pric-

komisija aprobavo 
sutartį dėl atsteigi.

Francuzy-Vokiečiij preky
bos derybos eina galop

PARYŽIUS, vas. 21. — Iš 
‘nusiau oficialių šaltinių šian
die sužinota, kad Francijos ir 
Vokietijos atstovu pertraktaci- 
jos dėl prekybos sutari iės pa
žengusio! jau tiek, kad sutar
ties sąlygos belieka tik surašy
ti ir abiejų kraštų valdžioms 
pristatyti su rekomendacijo
mis jas priimti.

Sovietai patvirtino sutartį 
su Japonija

MASKVA, vas. 21. — Cent-

jungos vykdomasis komitetas 
patvirtino padarytą Rusų su 
.Japonais sutartį.

NORI PAKEISTI PRASIKAL
TĖLIŲ EKZEKUCIJOS BUDĄ

‘ RENO, Nev., vas. 20. — Ne
varios legislaturon įnešta biilus 
pakeisti pasmerktiems mirties 
bausmės vykdymo būdą. Einant 
tuo biHum, ekzekucija pasmerk
tųjų turėtų būt vykdoma sušau
dymu, vietoj marinimo pagalba 
dujų. -

Provincijos gyventojus 
rizuoja bandos plėšikų 
nuolatiniais puolimais! • 
turtingesniųjų žemininkų.

tero 
savo 
ypač

PIRMAS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTAS

JURGIS VAŠINGTONAS
pirmas .Jungtinių Valstijų respublikos prezidentas, kurio 193 
metines gimimo dienos sukaktuves šiandie vista Amerika 
švenčia. Vašingtonas buvo gimęs 1732 m. vasario 22 dieną.

Graiky su Turkais byla 
' Rangos tribunole

H A AG A, .vas. 21. Didžio
joj Dangos laikos rūmą salėj 
šiandie susirinko apie šimtas 
žmonių, tarp ją vienuolika nuo
latinio tarptautinio teismo tei
sėją ir daug diplomatinio kor
puso narių, klausyti pataria
mos teismo nuomonės, kurios 
Tautų Sąjunga nori iš jo iš
girsti, painiu Graikų su Tur
kiais ginču, būtent dėl Lausan- 
nos sutarty numatyto jųdvie
jų gyventojų apsikeitimo.

Pirmininkas lluher pasakė, 
kad svarbiausias klausimus,

toks: Kurias sąlygas “graiku 
gyventojai Konstantinopoly” tu
ri išpildyti, kad konvencijos 
sąlygomis einant jie butų lai
komi kaipo “įsikūrę gyventi’' 
ir todėl išimti iš verstino apsi
keitimo?

Kast. Norkus 
paleistas

I Telegrama Naujienoms ]

BROOKLYN, N. Y., vasario 
21. — Imigracijos vyriau‘•lybės 
sulaikyto Kastanto Norkaus 
byHa pasibaigė. Darbo ir Tei
singumo, Departamentai, vedu
sieji tirinėjimą, rado, kad Įs
kundimai buvo neteisingi, ir 
šiandie K. Norkų įleido j Ame
riką.

Iš Klaipėdos Krašto
MOKA PROGĄ ISNAUDOT

Už bandytu žygius Kinai 
sumokėjo $300,000

PEKINAS, Kinai, yžs. 21. — 
Kinų valdžia šiandie sumokėjo 
svetimoms valstybėms 300,000 
dolerių Kiną pinigais atlygini
mo, už kinų banditų papildytus 
žygius. Vienas tokių žygių bu-
vo jų užpuolimas Šanghajaus- 
Pekino 
gegužės 26, 
mę 300 žmtyiių, tarp jų dvide
šimt keturis^ svetimšalius, iš
sigabeno į kalnus ir laikė, rei
kalaudami iš jų didelės sumos 
pinigų išsipirkti.

ekspresinio traukinio
1923, kur jie suė-

GARLAIVIAI SUSIMUŠĖ

- NEVY YORKAjS, vas. 21. — 
Plaukiant į uostą šiandie susi
mušė du pasažieriniai garlai
viai: Cunardo linijos Tuscania 
su Francuzų linijos Rocham- 
beau. Abu susižeidė, bęt nepa
vojingai. Pasažierių niekas ne
nukentėjo.

Chicago ir apielirikė. — šiai 
dienai oro pranašas skelbia: • 
Apsiniaukę; veikiausia bus lie
taus ar sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
siekė 37° F.

šiandie saule teka 
džiasi 5:31 valandą.

Ividutini

vidutinai

6:36, lei-

PINIGU KURSAS
šeštadienį, vasario 21 d., užsienio 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos. 10.0 lirų ....<.....
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos,. 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ... 
švedijc”, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų

pi
do-

$4.77
$5.05

... $4.11 

.. $19.25
$15.24
$40*11

... $2.53 
. $26.95 
. $19.25

Anglijos darbiečiai gina 
Valijos princą

Prašo $82,600 aiideriy 
pramonės inspekcijai

LONDONAS, vas. 21.— Pra
eitą savaitę vienas parlamento 
atstovas, Darbo partijos kraš
tutinių jų kairiųjų grupės ly
deris, 1). Kirk,\vood’as aštriai 
smerkė AnglijcN karaliaus su
mins, Valijos kunigaikščio Ed
uardo, keliones po pasaulį ir 
eikvojimą tam didelių supau pi
nigų iš valstybės iždo. Šito
kiam atstovo Kirk\vo()do užsi- 
puęlimui Darbo partijos vadai, 
tarp jų ir buvęs premjeras 
Ramsay MacDonaldas, nepri
taria. Savo kalboj vakar Swin- 
(tone MacDonaldas gynė pro
jektuojamą kunigaikščio Ed
vardo kelionė į Afriką, — tą 
kelionę jąm ruošė patys 
bkičiai laiku, kai jiė buvo 
dižoj, — pareikšdamas, 
karalaitis Edvardas esąs
štybės ambasadorius ir valsty
bė turinti jo darbą pamokėti. 
Atsisakyti nuo to butų per že
ma valstybei ir Darbo partijai.

WASHINGTON\AS, vas. 21.— 
Biudžeto direktorius, gen. Her- 
bert M. Lord, Prezidento Coolid- 
ge’o pritariamas, kreipėsi į kon
gresą, prašydamas paskirti urnai 
82,660 dolerių, kad žvejybos 
biuras ir federalis visuomenės 
sveikatos biuras galėtų išplėsti 
savo darbuotę ir tinkamai pri
žiūrėti austerių pramonę, idant 
tuo geriau apsaugojus žmonių 
sveikatą. Iš prašomos paskirti 
sumos, 25,00’0 dolerių eitų žve
jybos biurui, o likusioji suma 
visuomenės sveikatos tarnybai.

1000 DARBININKŲ TURĖS 
ŠVĘSTI

KLAIPĖDA. - Vienas paš
to valdininkas paprašė Rūkų 
kaime ūkininką du kilometru 
pavėžėti. l’kininkas su mielu 
noru pakinkė arklį ir poną 
valdininką nuvetė. V-ką nuve- 
žus paklausė kiek mokėti, ūki
ninkas sako: 25 litai. Valdi
ninkas nusistebėjęs dar paklau
sė: ar ištiei'U 25 litai? Ūkinin
kas atkirto: “Pas mus žmonės 
gudresni negu Lietuvoj, moka 
progą išnaudoti.”

RŪPINTOJAI KONGRESO NA
RIAMS DEGTINĖS SUIMTI

VVASHINGTONAS, vas. 21.— 
šiandie tapo areštuoti trys mo
terys ir, du vyrai —butlegeriai, 
kaltinami dėl butlegeriavimo 
kęngreso nariams. Vienas areš
tuotųjų yra atstovų buvo sargas.

WASHINGTQNAS, vas. 21.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wlliani Green tapo 
išrinktas Pan-Amerikos Darbo 
-Federacijos pirmininku. Tą vie
tą pirmiau laikė nabašninkas 
Saniuel Gompersas, tos organi
zacijos įsteigėjas.

kad

Transjordanijos premjeras 
pašalintas

WILKES BARRE, Pk„ vas. 21. 
— Central Railroad of New 
Jersey dirbtuvės Ashley mieste
ly pranešė Jdarbidjnkamįty kad 
dėl stokos darbo dirbtuvėse vi
są ateinančią savaitę busią už
darytos.

f Dirbtuvėse paprastai dirba a- 
pie tūkstantis darbininkų.

JEpUZOLIMAS^ Palestina, ■ 
vas. 21. Transjordanijoj įvy
ko savotiška revoliucija, ai-j 
kreipta ne prieš olicialį krašto j 
valdovą, emirą Abdulą, bet. 
prieš valdžią, kuri jo vardu! 
valdo prieš premjerą Rikabi 
pašą.

Penkiasdešimt Transjordani
jos didžiūnų, susirinkę sosti
nės Ammano ro;iuėn, nutarė 
premjerą, pašalinti, iV tatai jie 
padarė.

PENKI BANKO PLĖŠIKAI 
SUIMTI

SOUTH BENO, Ind.„ vas. 21. 
— Penki bąnko plėšikaiy kurie 
šį rytų puolė Millburgo, Mich., 
State Banką ir pasiplėšę 5.5 do
lerių pinigais ir bonais bando 

Į automobiliu pabėgti, buvo kpn-
Lietuvos Pinigu Kursas' stabelių sulaikyti netoli New 

Siundant pinigai Lietuvon per ’ Oarlislė, fnd., ir po penkių mi-1
Naujienas Lietuvos liti? kursas skai- Y. v : i

doleriais yra skaito nucių saudymos nuveikti ir su
imti.$5.50 v . .. • ... , ■ XĮ0.50 sužeisti ir po stipria sargyba at-

20.75 Į gabenti j South Bendo ligoninę.' 
4^5 i Trys banditų pasisakė esą iš 
51.50 iGhicagos„ vienas iš Toledo, Ohio,
61.75 jr yjenas Ilamilton, Ontario.

tant Amerikos 
mas šitaip:

50 "
100
200 
too 
40® 
500
600 
700
800
900 litų 

1900 litų .
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto iialidų už kožną siuntini, 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiai.

Visi penki banditai buvo
litų 
IHų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litu

72.00
82.25
92.59

102.75 CARLISLEt1 Ark., vas. 21. — 
šiame mieste ir visoj Lonoke 
kauntėj šią naktį buvo jaučia
mas žemės drebėjimas. •

W A S HIN GT( )‘N AS, vas. 20.
G eorge t o wn o u n i ve r s i t e t <) 

seismografas vakar vakarą 
įregistravo stipru žemės dre
bėjimą, turėjusi įvykti kur 
nors apie 5,660 mylių nuo Wa- 
shingtono.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis' 
su nusiuntirm/pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris^iuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi- 

! nigus penkis kartus greičiau už paprastą
paštą

Naujinu telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštų valandų vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantanis j visas Lietuvos dalis ir taipgi 

' pakvietimiis 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 bile vienų sekamų skyrių:

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

IMMJJO80S
1739 So. Halsted St., Chicago, m.



NAUJIENAS, Chicago, UI.

leigtj taksy klausimai tak 
su žinovo atsakyti

vedęs, šei- 
žmonos ir 
metais iš

f 
bau į Detroitą, kur išbuvau 7 
mėnesius, dabar dirbu Chica
goj e. Ar aš turiu mokėti tak
sus kaipo 
vis?

Ats: — 
gyvenusiu 
nęs ateivis

neapsigyvenęs a tiri-

Ne, skaitomas apsi- 
ateiviu. Neapsįgyve- 

yra vienas, kuris 
tik laikinai apsistoja šioje Ša-

nėšių paliuosavimas yra $250 penkiolikos Inetą amžiaus. Per! NEPAMIRŠKIT!
uždirbau $2,600.1(3/12 of $1,000), dėl sekamų 1924 metus 

devynių mėnesių turi paliuo- Ar aš turim mokėti taksus? 
savimą iš $1875. (9/12 of $2,-

turėsi 
liekamus 
tų $200 

k re

Klausimas:L Esu 
Ynyna susideda iš ** ♦ 
dviejų vaikų. 1924 
viso uždirbau $3,500. Kiek man
jeigu taksų reikia mokėti?

Atsakymas:— Turi asmeniš
kų paliuosavimą iš $2,500, ir 
už kiekvienų vaiką po $100. 
kas sudaro paliuoisavimų $3,- 
300. Numušant • tuos paliuosa- 
vimus, arba $3,300 nuo uždirb
tu pinijru. arba $3.500. 
mokėti taksus už 
$200, tai yra 2%. 2%
yra $l.t)0, numušant 25%' 
dilų, turėsi mokėti $3.00.

Klaus: - Esu nevedęs, bet 
užlaikau sena motinų Europo
je. Iš viso 1924 metais uždir
bau $2,000. Kiek jeigu taksų 
turiu mokėti?

Abi: — Turi asmeniškų pa- 
liuosavimą iš $1,000 su paliuo- 
savimu iš $400 dėl užlaikomo
sios ypatos. Tas paliuosavimas 
iš $400 yra duotas nepaisant 
ar užlaikomoji ypata gyvena su 
taksų mokėtoju, ir nepaisant 
ar užlaikomoji ypata yra* tak
sų mokėtojo giminė. Numušant 
paliuosavimus iš $1,100, turėsi 
mokėti taksus už liekamus 
$600 mažiaus 25%. $150
yra $9.00. Tiek taksų turi mo-' 
keti.

Klaus: —> Esu apsigyvenęs 
ateivis ir užlaikau žmonų ir 
tris vaikus Europoje. Pereitais 
melais uždirbau $2,200. Kiek 
man taksų reikia mokėti?

Ats?: — Kaipo vedęs žmogus 
negyvenantis su žmona, negali 
reikalauti asmeniško paliuo- 
savimo iš'^2,500 kaipo šeimy
nos galva. 'Pik gali gauti as
meniškų paliuosavimą iš $1,000, 
kuris duotas nevedusiems. Ne
gali reikalauti $100 už savo 
žmonų, bet gali reikalauti $400 
dėl kiekvieno vaiko. Neturi

Kl: Ka reiškia termftas
“uždirbtos įeigos“?

Ats: Terminas “įvedini)-
tos įeigos” reiškia algas, pro
fesionališkus užmokesčius ir 
kitas sumas, kurios priimtos 
kaipo užmokestis diol asmeniš- 
kwi atlik, i

Kl: -r-
10, 1924.
uždirbau $2,600.
reikalauti vedusio žfnogaus pa- 
liuoi -avimą?

Als: — Sulig seno įstatymo

Apsivedžiau balandžio 
Iš viso tais metais 

aš galiu

būtum galėjęs reikalauti asme
niška
nes metų paskutinė diena įsi
statė žmogaus stovį. Bei šiais 
metais kitaip. Buvai nevedęs 
per tris mėnesius ir vedęsi per 
devynius. Ik'l pirmų trijų mė-

paliuosavimų iš $2,500,

'laujama nuo visų nevedusių 
asmenų, kurie uždirba $1,000 
arba daugiau j metuA

Klaus: — % Esu apsigyvenęs 
ateivis ir užlaikau gimines 
Europoje. Ar aš galiu ntika- 
lauii paliuosavimą iš $2,500 
kaipo šeimynos galva?

Ats: Ne. Asmuo' gali rei-
pa-

II-
liuosavimų iš $2,500, jeigu 
vo namuose užlaiko viena 
ba daugiau giminių.

Klaus: — Kaipo apsigyvenęs
ateivis, užlaikantis kelius as- 
menius Europoje ir reikalau
damas $400 paliuosavimo dėl 
kiekvieno, kaip galiu pristaty
ti užlaikymo prirodymą?

Ats: — Priimami laiškai nuo 
miesto arba teismo valdininko 
to miesto, kur užlaikomieji gy
vena.

Kl:
$2,000,
savvbės

1921 metais uždirbau 
ir per pardavimų nuo- 

pelnijau $3,000. Ar 
lumušli 25% kaino už-

jog visi ir 
bus skaitomi 
Įeigos. Gali reika-

Esu ved
Iš viso

ir abudu 
uždirbdami

Ats: - 
aprūpina, 
iki $5,000 
uždirbtos 
Jau Ii 25%

Kl: 
dirbame.
$3,000 per pereitus metus. Ar 
mes turime išpildyti atskiras 
blankas arba tik vienų

Ats:
abudu išpildyti 
arba atskirai, 
uždarbio

- kaip . norit, 
vieną 

bet nuo 
negalima
palijKviavimųi

Galite 
blankų 
abiejų 

numušti

$2,500.
Esu vedęs, bet negy- 

Žmona. Ar galiu rei- 
pali mosavimą iš $2,-

venų su 
kabi utį 
560?

At: -
ti paliuosavimą iš $1,000.

Kl: — Pereitais metais dir
bau Bostone, vėliau persikė-

r1- S
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kuipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju, kuugeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chkagv, UI.

—R—— t I —

savimą iš $1875. (9/12 of $2,- Als: - Kadangi turi asme-, 
500). Iš viso paliuosavimų tu- nišką paliuosavimą . iš $2,500 
ri $2,125. Kuomet numuši tuos kaipo šeimynos galva ir $400 
paliuosavimus • nuo i 
pinigų, arba nuo $2,600, tuVč-t 
si mokėti taksui dėl $4T5. 2% 
$175 yra $9.50, ir kadangi tu
ri dar kitą kreditų iš 25%, tu
ri taksų mokėti $7.13. > *

Kl: Esu ūkininkas, neve
dęs, uždirbu $10 j mėnesį, gau
nu valgi ir kambarį. Ar aš tu
riu išpildyti blankų?

Ats: — Priskailant valgio ir

uždirbtų14el vaiko, taksų neteikia mo
kėti. Bet turi išpildyti įlankų,' 
nes valdžia nelik alau j a išpildys 
mą blankus, jeigu uždirbta 
$2,500 arba daugiau.

.........—..... in.iiiHJhi "

* NEČAMIRŠiKT!

OI0ELIS UŽGAVĖNIŲ VAKARU ŠOKIS
Paminėjimui* 85 metų.gyvenimo Draugijos 

Rengia Dr-stė Šv. Vincento a Paulo 
. UtarRinke, 24 d. Vasario, 1925

Pradžia 7 vai. vakare.
ČHAS. STRUMIL SVETAINĖJ.

• Pirmadienis, Vas. 23, 192^

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS» 

ANT NAUDOS. ;

S. L. FABIONAS CŪt

per

158 East 107th> Streeet, Roseiand, III.
JAZZ ORKESTRĄ K- POCIAUS 

Podraug bus duodamos dovhnoš ^Draugijos nariams, 
10 meuj — Dovana yra Auksinis Žiedas. Kviečia 
____________________ ., ■ < • __ A___ u^Lu--- -’-i.jj į i____ i

kurie nėra
KOMITETAS

si-rgę

809 W. 35th St., Chicago į
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- a
DAVIMO RAŠTUS. | 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
Parduodam Laivakortes. • 1

gu dasiekia $1,000 arba dau
giai! turėsi išpildyti blankų.

Kl: — Esu. nevedęs, bet už
laikau sumų tėvų Europoje. Ar 
t turiu pristatyti darodymą šio 
užlaikymo gan Ii $ 100 paliuosa-. 
v ima ?

, v
IIZ-

klauptas jteikfi darodymų 
liau, jeigu kolektorius to 
kalautų.

Kl: Esu vedęs; gyvenu
su žmona ir turiu viena vaiką

rei-

Del Patarnavimo—
Šiandien ir kiekvieną dieną mes gauname naujus žmonės 
kurie daą* nebuvo važiavę pirmiau Rapid Transit budu. Ir 
kaip tik mes gauname progą patarnauti bile piliečiui Chi- 
cago.je šiandien, rytoj, kitą metą — mes turime patar
nauti kiekvienam piliečiui nuolat ii- visados. The Rapid 
Transit Linijos viena iš didžiausių transportacijos sistemų 
pasaulyje šiandien ir ji įsidirbo todėl, kad suteikia goriau
sią ' transportaciją dėl visų. Tas reiškia, kad suteikia 
saugų, greitą, gerą ir ekonomišką važinėjimą. Ar jus 
pasinaudosite tuo patarnavimu ir ta sistema kurią mes 
pastatėme dėl jūsų parankamo ?

Kas tai yra “L” Pasas?
VIENOS SAVAITES neaprubežiuotas važinčjimasį varto
jamas bile į kurią pusę, bile kada, ir taip tankiai, kaip jus 
norite, dėl biznio, dėl pirkinių, į teatrą, dėl vizitų ir galite 
jį paduoti savo šeimynai arba draugams, kaina $1.25 — 
didžiausis transportacijos bargenas Chicagoj! Nusipirkite 
vieną bile kokioje stotyje ŠIANDIEN ir vartokite kiek tik 
norite.

Chicago Rapid Transit

šviesą ir pujiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirbj 
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,
THL BRKDGEPORT ELECTRIC CO., I - c..

BakTKUS, Pres.
iol9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

aį nk Šie krepšiai krautu-
įj JĮį vėse parsiduoda po

jggj | ĮĮMBjĮVb centus. Jie yra la-
puikus ir patogus 

t’*įS^usldcjiiuui pirkinių: 
"*Slenkami;

tinka dcl daug pirki- 
*r mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, k 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c.
rno išlaidų 5c.

• NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Naujienų
Persiunti-

Chicago, III

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 inetų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof, pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną. z J

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N.

METINIS

KONCERTAS
Nedėlioj, Kovo 8tą d

’■ ■ 1 į ' v.- t .k 9 '9 f ' • •> <“ t V

C. L. A. SVET.
[CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ! - 

3131-3-5 So. Halsted St.

Pradžia 7. vai. vak

Koncerto programas bus žingeidus ir puikus. Koncerte 
dalyvaujanti -artistai bus paskelbti vėliau. Pradėkite 
visi iš anksto rengtis, nusipirkite tikietus iš anksto, kad 
nereikėtu prie dury laukti.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ >

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

Vardas ir pavarde

Kaimas

Pastas

Pinigų prisiimtų 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

Valsčius ’...

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

600 litų ....
700 litų*....
800 litų ....
900 litų J;

1000 litų
5000 litų

Paštu Telegramų
50 litų ...........\......... $5.75 ......................... $6.25

loo litų ..... ................. 10.75 ...... .................. 11.25
200 litų ..... . ................ 21.00 ....... ................. 21.50
800 litų ........ ................ 31.25 ....... ................. 81.75
400 litų*........ ................ 41.50 ....... ................. 42.00
500 litų ....... ................. 51.75 ......................... 52.25

Paštu 
$62.00 ,....

72.25 ....
. 82.50 ....
. 92.75 ..f.
103.00 ....
514.00....

Telegramų 
...... $62.51) 
....... 72.75 
....... 88.00 
.......  03.25 
......  103.50 
....... 514.50

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Clucago. Illinois

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room III 1-1J2 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted Si
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — ,lngaliojimai. ’— Pas
kola pinigų 1 ir 2- morgiČiams.

JPNMMNMM

JOHN KŲChlNSKAS 
LIEj.yyife' ADVOKATAS' 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj 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 tnorgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room J2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
l’ėtnyčios.

J. P. WA!TCHES
Advokatas w

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 i
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 Pullman 6377
VALANDOS:* Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Rooaevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St, Room 811 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 v. v. 
3236 S'. Halsted St. T. Boul. 6737

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 17P6

CHICAGO TEMPLE BLl)G.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namtr'Tel.: Hyde Park 389b
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VISOKIOS RŪŠIES VALGIAI
PUSRYČIAMS

Paprasti “muffins” 

puodukų pieno 
puodukai miltų 
šaukštukus baking powder|

Y2 šaukšt. druskos 
1 šaukštas cukraus

kiaušinis 
šaukštas s*vioslo

muffins

pieno
miltų 
baking porvvdor

Saldus

1 puoduką
2 puoduku 
t šaukštai
't* šaukštuko druskos 
2 šaukštus cukraus

I kiaušinis
2 šaukštu sviesto arba tnu-

k 11.

švelnus “muffins

% puoduko pieno
2 puoduku miltų

I šaukštai baking po\vder 
’/i puoduko i cukraus
1 kiaušinis *
Yi puoduko taukų.

“Bran muffins” (selenų 
muffins)

1 puodukas pieno 
1 puod. baltų miltų
1 puod. bran
1 šaukštukai baking 
Va šliukši, druskos
2 arba 3 šaukštus cukraus 
Kiaušinio nereikia 
'2 šaukštu- sviesto arba

poxvder

tau

ki!.

Graham muffins
puodukas pieno

1 puod. baltų miltų
I šaukštukus baking povvder 
i 
2

9

šaukštuko druskos 
ar 3 šaukštai cukraus 
kiaušinis (jeigu norima) 
šaukštu tauku arba svies-

Cornmeal muffins.

3 puoduko pk no
1 puod. cornmeal
1 puod. miltų
1 šaukštukai baking povvder
Vo šaukšt. druskos
2 šaukštu cukraus
1

11

kiaušinis 
šaukštai
taukų)

Su vaisiais muffins

Vartok tokių pat tešlų kaip 
dei paprastų muffins, tik pri
dėk vienų puodukų mėlynių, 
figų, slyvų, arba kokių kitų 
uogų arba virto ryžiaus.

VVaffels (va)

(sviesto
arba

1 puodukų pieno
1% puodukų, miltų
3 arba 2 šaukštuku baking 

pohvder
i/2 šaukštuko druskos 
Cukraus nereikia

ar 2 kiaušiniu 
šaukštų sviesto

Popeveriai.

puoduku pieno
13/j. iki 2 puodukų miltų 
(baking *p(x\vder nereikia) 
1/2 šaukštuko druskos 
Cukraus nereikia
2 kiaušiniai
2 šaukštu sviesto/

Griddle cakes (paprastus)

2 puoduku pieno
21/2 puodukų miltų
4 šaukštukai baking powder
1 šaukšt. druskos 
(cukraus nereikia)
1 ar 2 kiaušiniu
2 šaukštu sviesto.

Buckwheat griddle cakes

2 puoduku pieno 
t l/o puoduko buckwheat 
flour
Yt puod. baltų miltų
4 šaukštukus baking povvder 

arba pusė šmotuko mielių ir 
Vį šaukštuko sodos.

Yi šaukštuko druskos 
(cukraus nereikia)

1

Cornmeal griddle cakes 

(iš kurnu miltu blrtyni) 
2,/Z> puoduko pieno 

I puod. cornmeal flour 
I šaukšt. baking powder 
I šaukštuko druskos 
(cukraus nereikia) 
2- t kiaušiniu

Virto ryžiaus blyneliai

1 puodukų pieno
1 V2 puoduko virtų ryžių
V-2 puoduko miltų
I šaukšt. baking pmvder 
% šaukštuko druskos 
(cukraus nereikia)
1 kiaušinį

au&a

1 ar 2 kiaušiniu
2 šaukštu sviesto.

m* —u i utM»l i ,ą; A

Martha Washington,

NAUJIENOS, Chicago, H]. 
■■■ —I ■   —<   

žmona pirmojo Jungt. Valstijų 
prezidento George VVasliington, 
kurio gimtadienį švenčia šian- 

idie vii.«ia Amerika.

viisusi 
. Pa-į

Kaip mėginsi 
viršui paminėtus 
imk visus sausus dalykus ir 
sumaišyk, siipranlama, ipersi-

Ištarpyk 'sviestų 
nuo ugnies. Pridėk 
gerai išmaišyk 

miltus su baking poevder I pilk pieną, maišyk

šinj ir sumaišyk su pienu ir iš- 
tarpytii sviestu. Pilk po tru
putį į miltus ir kitus su jais 
sumaišytus dalykus ir ant galo 
gerai išplak su šaukštu.

4

Supilk į lengvai išsviestuo
tas formas ir kepk gan karšta
me pečiuje nuo 20—25 miliu
tų.

Savotiškai

ir nuimk 
miltus ir 
išlen gvo 
geru i i r 

virk 10 miliutų, pribėk įsiuka-
polus kiaušinius. Sudėk du o 

riekules kiekvienam as
meniui po dvi ant lorielians 
ir apipilk su mišiniu; apibars
tyk sukapotomis petruškomis. 
Paddok į stalų dar karšta.

Balto dažalo omeletas

Paimk: 
kiaušinius

6 šmotus

prirengti kiaušiniai.
t kietai išvirtirs

ntos baltos duonos (toast)
1 V.) šaukšto sviesto
2 šaukštus miltų 
1/8 šaukštuko pipirų 
% šdukšl. druskos 
1 ’/j puoduko pieno 
žipsniuką petruškų.

i

kiaušiniai 
šaukštu sviesto 
šaukštu miltų 
šaukštukų druskos 
8 šaukštuko pipirų 
puoduką pieno

pridėk 
ir gerai 
ir virk

Ištarpyk sviestų, 
[ miltus ir prieskonius 
j maišyk, pridėk pienų , 

10 minulų paskui . 
Atskirk trynius nuo baltymų, 
Kiekvienų dalį atskirai gerai 
išplak. Sudųk trynius į baltų 

j atšaldytą dažalą, sudėk balty
mus ant gak?.'tetik ir padiiok 
į stala kaip paprasta omletą.

DOVIERNASTĮS
' (Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje; ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas, turį vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas sąvo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly- 

ko žinovams. ,

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

t

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligpn- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
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 pagelhą.

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

• Nedėliomig nuo 10 iki 1.
3333 So; Halsted St.

Res. Phonc Rockvvell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas
DR. I. TREIGER

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo 6 iki 8 vak. ;Ne(lėlioj 
. nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

Laivu

LEVIATHAN2047

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

-*>

No. 2047. Kaikurios moteris mėg-, 
sta šios rųšies suknią. Ji atsidaro iŠ 
priekio. Galima pasisiūdinti su ii-1 
gom arba trumpom rankovėm.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir' 
44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% yardo 40 colių 
materijos ir 1 yardą skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę, 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Patt.em Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdi No.... .
Mieros_____________ per krutinę

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais 
ir nupiginta kaina grįštantiems, įvyksta

Gegužio 2-trą, 1925

U. S. LINIJA

Jau žinomu ir pagirtu 
per Naujienų Eks

kursantus

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN 
TIEMS Į ABI PUSES , '

$947 Tlfi Kelionė iš Chicagos 
0Lti «tU Klaipedon ir Atgal

Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalus. Visi pradėkit 
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St., Chicago, III

1
Tel. Bhd. 3138 
M. Woitkewic»

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzrnan per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted 8$. j

3235 S. Halsted St. .

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSI J O S—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas 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 pietą 
ir nuo, 6 iki 7:30 va), vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonah

DEL

SERGANČIŲ ŽMONIŲ
Dykai Klinika

Nereikia daktarui mokėti
Ar jus buvdtje gydytas nuo jūsų 
užsisenejusių lign ?

*' " f
Specialistai dėl privačių ligų tik
tai.

Ligoniai moka tiktai už Čepus, se
rumus ir gyduoles.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Illinois Health Bureau
159 N. State Street, 

Rooin 1421

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. 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 2880

f"" .......... —,
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KARN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

l'el. Lafayette 5153-6138

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO.

k / y

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę 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 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland A ve.,
Netoli 46th St, Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir> Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Tclephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47111 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. Ne
daliomis iš šventadieniais 10—12 dien

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš- 

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 Iki 10.
Nedalioj nuo 2:8# iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette(Miestu ir vaisi.)
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NAUJIENOS
Litbuanian Daily New» 

Cublialicd Daily Ezcept Suaday 
IJthuanian Newa Pub. Ca. Ine.

____  Edltor P. GRIGAITIS 
1789 South Halated Svroet 

Chicago, IU.
Telcphono Roovevalt 8t0h

Subscription Ratesi 
per year in Conada. x 
per year outside o f Chicago. 
per year ln Chicago 
pei copy.

38.00 
$7.00 
$3.00

8c.
Entered as Sėcond Class Matter 

Jdarch 17th, 1914, at the Post Office 
af Chicago, III., undoy tha act of 
March 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
Irovč, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu;

Metlims ..........    $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims menesiams ...................  2.00
Dviem menesiams .................- 1.50
Vienam mėnesiui ....___   .75

Ihicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......-............  8c
Savaitei .............. — — — 18c
Mėnesiui ____ _________ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, • ne Chicagoje, 
paštu: ,

Metams __  $7.00
Pusei metų ............    3.50
Trims mėnesiams___ _ ______1.75
Dviem mėesiam __ __________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams ................  $8.00
Pusei metų ___   4.00
Trims menesiams _____________2JD0
Pinigus reikia siųsti pašto Mouey

Orderiu kartu su utsakymu.
" K l ‘ • *

Jeigu šitokia politika tę-. 
sis ilgesnį laiką, tai červon
co vertė neišvengiamai turėk 
pulti. Nes červoncas yra' 
popierio sklypas, ant kurio 
parašyta, kad valstybės ban-1 
kas apsiima iškeisti jį auk
su, kuris rahdasi banko fon-' 
de: jeigu tokių popierėlių at-! 
sirandą daug daugiaus, ne
gu bankas turi aukso savo1 
fonde, tai jų vertė, žinoma,1 
turi sumažėti. , I

a. x 1Ceryonco auksinei vertei 
tuo budu grasina rimtas pa-' 
vojus. !

Kalbant apie pinigus te-, - 
čiaus, svarbu yra žinoti ne' 
tiktai, kiek jie 'atstovauja1 

bet taip ir kiek

PIRMOJO PREZIDENTO INAUGURACIJA

aukso,
prekių jais galima nupirkti. 

Rusijos červoncų vdrtė 
prekėse, pasirodo, jau šian
die yra daug žemesnė, negu 
buvo dvejetas metų atgal.' 
įvedus naują valiutą Rusi
joje, viskas ėmė smarkiai 
brangti. Sovietų spaudos 
žiniomis, tas brangėjimas 
atsiliepė j červonco vertę se
kančiai: x

1923 m.'sausio 1 d. vienu 
červoncu buvo galima nu
pirkti tiek prekių, kiek prieš 
karą 10,40 rublių. .Bet 1923 TAI TAU IR “TEISINGUMAS!” 
m. balandžio mėnesio 1 <1. ----------
červoncu jau buvo galima So. Bostono “Darbininkai už- 

gu kas nori pakritikuoti ku-1 nupirkti > tiktai 8,70 rublių dė?° dlde,j žilVai ap*e 
rios nors šalies tvarką, tai vertės prekių; 1923 m. spa- kl.\ -- 
pirmiausia stengiasi įrodyti, lių 1 d. —— tiktai 0,88 rublių Bauerą, ir šaukia: 
kad tos šalies pinigai esą ne- vertės; 1924 m. sausio 1 d.— 
geri. Ypatingai greiti yra 6,39 rublių vertės; 
šitą argumentą vartot ko- balandžio 1 d. 
munistai. Kokie metai lai- 1924 m. spal 
ko atgal jie mėgdavo kalbėt:rublių; 
apie “nusmukusią vokiečių!d. 
markę”; o < 
tos mini Lietuvos lito 
pastovumą”.

Iš to matote, kaip keičiasi ! teturi tiktai tiek vertės, kiek 
žmonių nuomonės. Kaip dar 
čia senai musų publikai buvo 
skelbiama, kad geriausi pi
nigai esą tie, kurie visai ne
turį vertės,^ ir kad dar ge- 
riaus esą visiškai panaikinti 
pinigus!

Dažnai musų spaudoje ir 
viešuose susirinkimuose yra 
keliama klausimas pinigų 
valiutos pastovumo ir jų 
vertės Europos šalyse. Jei-

1924 m.
5,92 rublių;

1924 m. gruodžio 1
____ ,c ____  „ ... — 5,95 rublių.
dabar jie nuola- Taigi dabartinis červon- 

ne- cas, kurio auksinė vertė yra 
10 rublių, i)erkant prekes

6 rubliai turėjo prieš karą.

i pinigus bu:

Fotografija iš ori-ginalinio piešinio pirmos inauguracijos 
mojo Jungi. Valstijų prezidento • George AVashington. 
įvyko balandžio 30, 1789.

Apžvalga

tai, kad Vokietijos socialdemo- 
i partija pašalino G. A.

: “Socialistų
vadas pripažintas sukčium.”

Jeigu Bauer yra pašalintas iš 
partijos, tai aišku,,

Antra,
Baueras 
šiol dar 
Jisai ylfa

kad jis ne- 
jokių įtody- 
esąs “suk- 

nebuvo pa
kaltinamas

pir-i 
Tai

Pirmadienis, Vas. 23, 1925

Politinė Ekonomija
nės buvo sutaisytos, bet žiponaš 
pasidarė toks striukas, jogei ne
begalėjo Joneliui nė sėdynę už
dengti.

šitos pasakos herojų labai pri
mena dabartinis bolševikėlių 
tauškalas, Vabalas-Pruseika. Jo 
idėjinis žiponas šiandie yra toks, 
kad iš jo nesijuokti gali tiktai 
tie, kurie neturi humoro senso.

štai ką rašo “Laisvė” apie di
delį bolševikų protesto mitingą 
Brooklyne, kur vienas kalbėto
jas'visai nepasirodė, kitas atėjo 
baigiantis mitingui, trečias tau
zijo kažin ką, nes buvo visai nc- 
prisirengęs kalbėti: — ‘ <

“Kalbėjo d. L. Pruseika...
Nurodė lito nepastovumą ir 

t.t. Taipgi-nurodė, kaip Lie
tuvos socialdemokratai ii* 
liaudininkai bičiuliuojasi su 
klerikalų valdžia; nurodė, 
kad ta kova, kurią socialdemo
kratai ir tautininkai veda ne- 
vą prieš klerikalus, yra tik 
komedija, tokia pat, kaip ko
va tarp Amerikos republiko- 
nų ir demokratų ir t. t.' -Nu
rodė, kaip buožių valdžia žiau
riai persekioja darbininkų ju
dėjimą ir t.t.”
Matyt, savo kalboje Prūseika 

daugiausia kartojo “ir taip to- 
liaus, ir <aip toliaus,” kad ko
respondentui tatai taip įstrigo į 
atmintį.

Bolševikų tauškalas, matyt, 
norėjo pasirodyti dideliu rrrevo 
liucionierium, todėl jisai nesidro
vėjo Lietuvos socialdemokra
tams prikaišioti net “bičiuiliaVi- 
mąsi” su klerikalų valdžia. Bet 
jeigu ponas Vabalas yra toks di
delis kovotojas prieš valdžios 
žiaurumą; jeigu jisai iš valdžios 
reikalauja ne tiktai teisingo ap- 
sėjimo su darbininkais,,bet ir li
tų pastovumo, — tai kodėl ji
sai nepasako, kaip šitie dalykai 
stovi sovietų Rusijoje, kurios 
tvarką jishi laiko pavyzdžiu vi
sam pasauliui?

Kai dėl žiaurumo, tai visi ži
no, lęadi bolševikų valdžia yra 
sumušus^visus rekordus. Lietu
vos klerikalai, palyginant su ja, 
yra tiktai pienburniai. Tiesa, 
jie kartaik nudaigoja kokį nors 
savo priešą; dažninus jie savo 
priešus įmeta į belangę ir laiko 
kažin kol be teismo ir tardymo, 
kai kam pirm to dar apskaldė 
galvas arba apdaužę šonkaulius 
žvalgyboj urvuose. Bet palai
mintoje Rusijoje valdžios prie
šų žudymas juk yra kasdieninis 
reiškinys; o kiek yra nukankin
tų žmonių bolševikų črezvyčai- 
kos rankomis, kiek jų dvesia ba» 
du ir nuo visokių ligų įvairiose 
ištrėmimo vietose —Sibiro tun
drose, puslaukinio Turkestano 
tyrumose ir šiaurinio poliuso sri
tyse,,. tai nė Suskaityti negalima.

Jeigu gi kalbėt apie pinig ų va
liutos pastovumą, tai yra neuž
ginčijamas faktas,7 kad Lietuvos 
litas nė kiek ne mažiau pasto
vus, kaip Rusijos červoncas. .Ir 
pastovi valiuta Lietuvoje tapo į- 
vostu seninus, negu Rusijoje. 
Mažiukė, ekonominiai silpna Lie
tuva anksčiau sutvarkė savo fi
nansus, negu milžiniškoji Rusi
ja, kurios valdžia vien tik išplė
stais cerkvių brilijautais, auksu 
ir sidabru butų galėjusios įteig
ti didžiausią fondą emisijos ban
kui. Vietoje 4o, tie Ru
sijos turtai dingo kiauruose bol
ševikų komisarų kišeniuose ir 
Kominterno kosurėse. x Rusijos 
červoncas todėl da ir šiandie lai
kosi kaip ant vištos kojos.

Kuo budu Uit bolševikiški ta- 
radaikos gali ką nors kritikuoti?

Valdžios žmoniškumas, pripa- 
žininias teisių darbininkams, ge
ras finansų sutvarkymas 
vi£ yra rimti dalykai, dėl kurių 
be paliovos veda kovą sociailistai 
Lietuvoje. Bet kuomet apie tuos 
dalykus ima kalbėti Maskvos* da
vatkos, tai kiekvienas tuoj aus 
atsimena bolševikišką “rojų.” 
Stodamas prieš publiką, kaipo 
žmoniškumo čempijonas, Prusei- 
ka užmiršta, kad iš jo žipono ki-

— visa “matuška Rašėja!” ,
UžDIUUDĖ LEISTI ” 

LAIKRAŠTĮ
•

KAUNAS.
dajito nutarimu .uždrausta leisti

Iš rusų kalbos laisvai vertė J. Sondeckis.
—■——.H,-Į- „ >t JĮ Į, tt n ,, n ,1 M m į, „ H „ n rr|r

(Tęsiny*)

Nebus

arba milijonai žmonių 
skurliais apsirėdę, 

o pirkliai ir fabrikantai skun
džiasi, kad perdaug dralni-

Kad pagaminus 60-tims mi- toranų langais stumdytus pus- 
lionų gyventojų liek visų rei- alkaniai, o dažnai ir kelias die- 
kalingų sočiai ir patogiai gy-‘nas nevalgę žmonės, godžiai 
venti gaminių, gana bus, jei 5 žiūrėdami į visas tas jiems ne- 
milijon. vyrų ir 3 mil. 800 tu- pasiekiamas gerybes,
kstančių moterų dirbtų kas- ten ir štai tokių, šiandien pa- 
dien 8 vai. Kitaip tariant, pa-, prastų atsitikimų: kuriame 
kanka, jei dirbs septintoji vi- nors krašte siaučia badas, o 
sų gyventojų dalis arba vieno pirkliai iš jo veža duoną į už- 
žmoigaus darbu gali gerai gy- sienį,
venti 7 žmones.* Kad teisingai vaikščioja 
suskirsčius visiems šitą būti
ną visuomenes labui darbą, 
pakaktų, pav., įvesti visuotiną ‘ žiams medžiagos pridirbta, kad 
darbo prievolę, kuri 
vyrams ne ilgiau kaip 10 me
tų, o moterims 
7 metus, maž daug nuo 15 ar 
17 metų amžiaus iki. 25 ar 27 
melų amžiaus vyrams ir nuo 
15 iki 22 melų moterims. Iki 
15 ar 17 metų visi lankytų vi
suomenės lėšomis laikomais 
mokyklas, kuriose jie butų ne 
lik gerai mokomi, bet ir auk
lėjami. Paskui visi eitų atlik- 

I 

ti darbo prievolę, o ją pabaigę 
gautų tokią pensiją, kurios už
tektų pačiam gyventi ir vai-

tęstųsi: jos niekas nebegali išpirkti ir 
..............• t.t. ir t.t.
4 ne ilgiau kaip Išsiliuosavęs iš vidrgiško dar

gamtos
ir gerėjusi < jas • iš-

jus bedarbius. ' Dirbantieji 
darbininkai šituo nutarimu 
nepasitenkino ir susirinko ke
lių šimtų minia prie miesto 
;rotušės protestuoti prieš - to
kį miesto valdybos nutarimą. 
Tiesą, šituo savo žygiu darbi
ninkai pasielgė neteisėtai (? 
“N” Red.), nes smurto (? 
“N.” Red.) keliu norėjo pri
versti miesto valdybą atšauk
ti savo nutarimą ir net pradė
jo prie rotušes grasinančias 
prakalbas sakyti ir susirinku
sius agituoti prieš ‘buožes.’ 
Bet jei ne policijos įsikišimas 
į šį reikalą, tai beabejonės bu
tų apseita be reikšmingesnių 
įvykių. O dabar duota pro
gos Lietuvos valstybės prie
šams pulti neklerikalinę mies
to valdybą, buk ji užkvietus 
policiją, kuri gana žiauriai el
gėsi su susirinkusia minia, ke
liolika žmonių sumušdama ir 
net du sunkiai sužeisdama...”
“Šitą korespondenciją parašė 

Žmogus, aiškiai simpatizuojan
tis Kauno miesto “neklerikali- 
nei valdybai,” kurios priešaky
je stovi liaudininkas Vileišis. 
Vienok korespondencijos ąuto- 
rius pripažįsta, kad buvo nė tik
tai sužeistų, bet ir keliolika žmo
nių sumuštų. O “Lietuvos ži
nios,” kaip matėme, apie tai vi
sai nemini. Jos užtyli i rtą fak
tą, kad milicijantai nesiliovė 
mušę darbininkus net ir tuomet, 
kai šie subėgo pasislėpti bažny
čioje.

Iš to, kad liaudininkų orga
nas taip “vynioja į bovelną” tą 
atsitikimą, nuomariu, kad liau
dininkų sąžinė čia yra ne visai 
gryna. Ar gi jie neturi drą
sos aiškiai ir be jokių mikčioji
mų pasmerkti tą žvėrišką mili
cijos užpuolimą ant darbininkų.

Keistas yra pagalios1 ir paties 
“Te v.” korespondento mėgini
mas apkaltinti darbininkus dėl 
to šaudymo. Kad darbininkai 
kėlė protestą, tai toks žygis esąs 
“neteisėtas;” protesto demon
stracija tai, girdi, “smurtas!” 
Mes šitokios logikoj visai nesu- 
prantaime. Ji tiktų amžinatilsi 
caro Mikės činauninkams arba 
dabartinės Rusijos bolševikiš
kiems diktatoriams, kurie j klek- 
vieną laisvą piliečių Valios parei
škimą. žiuri, kaipo į “buntąjr 
bet ji visai netinka pažangiai' i 
žmogui, pripažįstančiam denio 
kratytes principus.

Gaila, kad pas liaudininkus 
demokratybė . labai greitai su

su

bo jungo žmogus galės rimtai 
prisiminti, kad jis ne vien tik 
duona gali būti gyvas, kad pa- 
tėnkinus visais savo kūno reik- 
menes, reik duoti maisto ir 
savo sielai. J'iklai ten visose 
žmonėse užsidegs stipri švie
sos, mokslo troškimo ugnele, 
tiktai ten žmogus pažins visą 
mokslo grožę, to mokslo, ku
ris įsigilina į visas 
paslaptis

kams maitinti. Jei kuris nore-j sprendęs, suradę^ »visame, kas 
tų turėti kiek daugiau, taip mus apsupa, pęąsmcs;.. tiktai 
sakyti, prabangos dalykų, jis ten žmogus ■ giliai pajus visą 
gali baigęs darbd prievolę stoti grožės didybę, išsimokins, ją 
į laisvas amatninkų kuopas, į suprasti, vertinti' ir surasti vi- 
kuriose drauge su kitais gami-jsus -
naši tai, kas jų , norima. Tokiu je ir kalnų viršūnėse^ ir bę 
budu, per 10 metų visuomeni-[ 
ni(fr darbo (moteris per 7 m.) 
šeimyna gali apsirūpinti
savo gyvenimą. Vyras ar ntsu- žemiškų nuodėmių, kurios pa- 
situokusi moteriškė, atidirbu
si privalomą laiką, turėtų pil
ną laisvę palies jėgų pražydi- 
mo mėtų ir galėtų Sunaudoti 
laiką tokiam darbui,. kuris 
dar labiau galėtų pakelti jų 
gerovę arba pasišvęsti lavini
muisi jei pasitenkintų gauna
mąja iš visuomenės pašalpą. 
Bet to maža. 00 milijonų tau
toj yra apie 5 mil.
vyrų ir apie 4 mil. moterų ar-

9 mil. 300 lukst. 
žmonių darbo amžiaus. Ka
dangi, kaip anksčiau buvo iš-

- ir žvaigždėtame dąngu;

i- | riboj juroj, ir žaliose pievose, 
I ir ' žmogaus i sielos įelmesc. 

visa žmogaus eiįęla, nusivaliusi nuo

ra vadas, 
mų, kad 
čius,” iki 
skelbta, 
sąryšyje su vienu bankiniu skan
dalu, bet to skandalo tyrinėji
mas dar tebeina. Trečia, tame 
skandale y?a Įvelta daug visokių 
partijų žmonių — ir katalikų, ir 
“liaudininkų” ir kitokių. Kodėl 
gi tat daryt priekaištą socialde
mokratams ?

Tai parodo musų klerikalų 
“teisingumą.” Kuomet kun. PU- 
ryckis buvo teismo patrauktas 
atsakomybėn ir per trejetą su- 
viršum metų slapstėsi nuo teis
mo, tai klerikalų spauda rašė, 
kad Pu ryckis esąs “šmeižia
mas.” O kuomet dabar jie ga
vo progųs prisikabinti prie so
cialisto, tai jie tuoj aus pasmer
kia jį, nors dar jokia teismo į- 
staiga nėra iškėlus jam apkalti
nimo.

ba iš viso •

300 tuksi.

draugai, 
pačių vpaslangų

Rusijos socialdemokratų 
biuletinas tečiaus sako, kad 
ir šita červonco vertė da 
esanti labai padidinta. Nes 
ji yra apskaičiuota sulig kai
nomis stambiojoje prekybo
je (olselyje); smulkiosios gi 

' prekybos kainos yra daug 
aukštesnės. Smulkiojoje 
prekyboje červoncu gal būt

: galima nupirkti tiktai pusę 
i to, kiek jisai yra vertas pa-
Įgal sovietų spaudos apakai- DEL ŠAUDYMO SAUSIO itfD.

k KAUNE.

pami
sugalvojęs ne kas kitas, kaip 
tiktai “genialis” bolševizmo 
steigėjas, Nikolai Lenin. Ir 
jisai ne tiktai sugalvojo tą 
planą, bet ir mėgino jį įvy
kinti. Vienok pirma, negu 
planas buvo pilnai įvykintas, čiavimą. 
Leninui teko atsižadėti jo, Taigi, jei šiandie 
ir sovietų Rusija ėmė rupia- darbininkas perkasi 
tis savo pinigų kurso stabi
lizavimu. Prieš dvejus me
tus suvirs.1 ji įvedė naują pi- tai už vieną červoncą jisai 
niginį vienetą, červoncą, pa
remtą auksu.

Auksinė červonco vertė 
yra 10 senųjų, prieškarinių 
rublių (penki su viršum ame
rikoniški doleriai).

maistą 
arba ūkininkas perkasi įvai
rių reikalingų jam daiktų,

gauna prekių daug-maz 
tiek, kiek/prieš karą buvo 
galima gauti už 3 rublius!

Jeigu darbininkų algos so

sio
še.
tai

Lietuvos liaudininkai stengia- 
kiek galint švelninus aprašyti 
žiauru incidentą, kuris sau-.

i 19 d. Įvyko ties Kauno rotu- 
“Liet, žinios,” pav. sako tik- 

tiek:>

“Tuo laiku atvyko raitoji 
policija, kuri pareikalavo dar
bininkus išsiskirstyti. Jiems

vietų Rusijoje dabar yra vi- lėtaujant policija įspėdama 
su trečdaliu mažesnes, negu' į’ov? viršuib Darbininkai, iš- 
buvo prieš karą; ir jeigu pi- |jenta ligo-.in6n..,

Kaip gi dabar- stovi tas

mas žinias iš oficiales sovie
tų Rusijos spaudoj paduoda 
apie tai įdomių skaitlinių. 
Pasirodo, kad nuo pabaigos 
1922 m. iki gruodžio! mėn. 1 
d. 1924 m. červoncų suma ta
po padidinta daugiaus, kaip 
septynis kartuš. Vienok čer
voncų leidimas nepasiliauja. 
Sovietų valdžia' leidžia čer
voncų vis daugiaus ir clau-

padengti suvalstybintosios 
pramonės ir prekybos defi
citus

nigais, kurie išmokama dar
bininkams, šiandie galima 
nupirkti tiktai trečdalį to, 
kas buvo j galima nupirkti

vaizduoti, kokia yra “darbi- 
ninkų gerovė” bolševikijoje!

FORDO FABRIKAI DIRBA 6 
DIENAS SAVAITĖJ

DETROIT, Mieli,, vas. 20.—. 
Nuo praeito pavasario, dabar 
pirmą karią visi Ford Mcįtor 
kompanijos fabrikai pradėjo 
dirbti pilnas šešias dienas sa
vaitėje. Fordo River Rouge 
fabrikuose dirba apie 65,000 
darbininkų, o Highland Parko 
įstaigoj apie 55,000 žmąriių ,

Geras tai buvo šaudymas “vir
šun,” jeigu minioje tapo sužeisti 
žmonės (ir, kaip žinia, ne du, 
bet daug daugiaus)!

'lokio j c pat dvasioje rašo liau
dininkų -nusistatymo žmonės ir 
amerikiečiams apie t<4 liūdną 
įvykį. “Tėvynėje” vienas kores
pondentas is Lietuvos pasakoja 
taip: ’ z

“Sausio 19 d. Kaune įvyko 
labai apgailėtinas įvykis jr 
tai vien dėl to, kad policija be
reikalingai įsikišo ten, kur jos 
niekas nekvietė. Kauno mie
sto- valdyba nutarė sumažinti 
darbininkams darbo valandas 
ir nipkestį, kad tuo budu su
teikus darbo didesniam skait
liui bedarbių miesto savival
dybės asignuotais pinigais

dyla, kaip tiktai jie susiduria 
darbininkų reikalavimais.

. f STRIUKAS JONELIO
I ' ŽIPO^ĮAS.

žinote tą pasalią apie Jonelį? 
“Jonelis-durnelis žiponą turė
jo, Jonelis-dunielis žiponą dėvė
jo.” Kai Jonelio žipono alkūnės 
praplyšo, tai iisai nukirpo skver-

viešiems darbams, kad gelbėk nūs, idant jas užlopius. Aįlku

- Įgulos Konum-

laikraštis “Draugų draugai

m ii. 860 lukst. asmenų, tai 
apie 600 lukst. žmonių kasmet 
galima butų paliuosuoti nuo 
privalomo darbo. Ta teise ga
lėtų naudotis patys gabiausieji 
asmens, kurie norėtų pasišvę
sti mokslui ar menui, kad vė
liau savo žiniomis tarnavus 
visai visuomenei. r ,

Boto, labai lengva butų patį 
darbą padaryti kur kas malo
nesnį, daugiau domės kreipti į 
žmogaus palinkimus ir tt. Pa
lys bjauriausi ir sunkiausi dar 
bai galėtų naudotis įvairiais 
pr i vai ■umali s: įjuos (Iirbanli(*ji 
gairių Trumpiau tedirbti ir tl., 
tod<*į ir jiems visuomet atsi
rastų savanorių. Jei savanų- 
riii neatsirastų visai arba jų 
maža tobulų, tie darbai galėtų 
būti atlikti liuosiis IraukiaiH 
arba iš eiles.

Visi tie sifmetimai buvo pa
daryti, kaip buvo sakyta, tu
rint galvoj senąją Vokietiją, 
bet jie galima pritaikinti ir 
Amerikai ir Rusijai ir Lietu
vai.

Jokiu budu, socialistinėj vi- 
siioinehčj kiekvienas pilieti^ 
džiaugdamasis atliks savo dar
bo prievolę, kuri jam suteikia 
laisvės ir jį visai aprūpina. So.. 
ciailistiučj visuomenėj nebus 
veltėdžių, gyvenančių iš sveti
mo darbo, nebus taipgi ir bied- 
nuolių, virš savo jėgų dirban
čių ir vis dėlto pusbadaiijančių, 
ten visi dirbs tiek, kiek reik. 
Ten nematysime, kaiį) kad ma
tome šiandien, kad pro didžiau- 
Mias krautuves, kurių lentynos 
lūžte Jiftžta avąilinč.s, drabužių 
ir įvairių kilų prekių pridėki 
slankiotų pusnuogiai žmones, 
tie patys, kurie savo rankomis 
tuos drabužius ar avalinę pa
gamino; kad didžiausių ties 
duonos, mėsos ir kilų valgo
mųjų daiktų krautuvių ir res-

gimdė nuolatinei prekyba tiek 
kūno, liek sielos brangenybė
mis, kova dei būvio su savo 
artimaisiais, paliks visai kito
kia, ji, tarytum, antrą kartą 
gims, ji bus jautri kitų sielos 
gyvenimui, nes tada ir kili 
(žmonės nebeišrodys jai prie
šai,. su kuriais reik nuolat ko
voti, bet draugai ir bendradar
biai, su kuriais malonu drauge 
dirbti bendram labui.

Tik nemanykite, 
kad be musų
pasaulis galės įžengti sočiaiis- 
tinen tvarkom Teisybė, 
lizmo tėvas K. Marksas aiškiai 
parodė, kad šių dienų kapita
listinė tvarka pati sau galą da
ro, kad ji galų gale turės bū
tinai sugripsi ir užleisti vietą 
socialistinei tvarkai, bet jis
taipgi nurodė ir tai, kokios 
reikšmės visuomenės gyveni
mo eigoj turi darbo klasės su
sipratimas, jos pasiryžimas ko
voti dėl savo ateities. Šių die
nų tvarkos šalininkai, kapita
listai turi daug priemonių ir 
dar daugiau jų sugalvos savo 
amželiui pailginti.- Jei darbo 
Idasč susidės rankas ir lauks 
geresnių laikų, lai ji gali lauk
ti ir nieko gera nesusilaukti. 
Gyvenimas šiandie yra kova; 
kas kovoja, tas iškovojo šiokių 
ar tokių leisiu, bet chibli nieks 
jam jų neduoda, darbo klase 
savo teises irgi lik kovoto le- 
iškovos^ Juo ji labiau bus su
sipratusi, labiau savo eiles su
glaudusi, juo geriau mokūs 
laikyti ginklą savo rankose, tuo 
daugiau teisių iškovos. Ta ko
va bus vaisinga tik tada, jei 
viso pasaulio darbininkai su- 
sispies vienon šeimynon ir 
bendrai sieks vieno Irkslo, lo
dei mes ir rašome ant savo vė
liavos; “Visų kraštu darbinin
kai, vienykitės!”

socia-

APIPLĖŠĖ traukinėlio 
PASAžlERlUS

KAUNAS, sausiu 27. — Pa-’ 
nemunėje paskutiniam šiaurių
jų gelžkdiii I raukinei i ui atei
nant iš inueslu atsiliko -sekanti tistorija.'* : *
- Konduk,toriams, iš traukinė
lio suėjus stolin, už kelių mi
nučių įėjo keli ginkluoti as
mens, kurie luujau sargą nu
ginklavo ir visiems liepę iškel
ti rankus aukštyn atėmė visų 
kasų.
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Elevatoriai nusileidžia

RADO NEGYVĄ KŪDIKĮ

<■

Policistas pereiti} šeštadienį 
prie namų 3228 So. Halsted St., 
rado negyvų kątik gimusį kūdi
kį. Jis buvo suviniotas popiero- 
je. Spėjama, kad ji užsmaugta 
ir tada pamesta. Policija daro 
atatinkamus tyrinėjimus, kad 
suradus kaltininkę.

Derybos tarp mayoro Dever ir 
elevatorių kompanijos apie ele 
vatorių paėmimą miesto nuosa
vybėn vis dar tęsiasi. Bet pa
sak žinančių ./derybų bėgį, esą 
arti susitaikimo. Elevatorių 
kompanija išpradžių gana aukš
tai šoko ir reikalavo didelio at
lyginimo, taip kad derybos buvo 
nutrukę. Dabar jos vėl atsinau
jino. Bet dabar elevatorių kom
panija pradėjo nusileisti ir ati
duoda elevatorius veik už De
ver pasiūlytą kainų. Sakoma, 
kad nešusitaikoma tik dėl kokio 
pusantro mjliono -dolerių; - Jei 
tai tiesa, tai elevatorius verti
nama 80,000,000 ir $90,000,000.

Deverio inžinierius įvertino 
elevatorius $77,500,000. Kom
partija sutinka už tiek atiduoti 
elęyatorius, bet reikalauja, kad 
pž juos butų užmokėta pinigais. 
Miestas tik Siūlę.tam tikrus pa
skolos certifikatūs.’ Kompanija 
sutinka ir tuos certifikatūs, pri- 
imti, bet ji sako, kad iškėitimas 
tų certifikatų į pinigus ateis apię 
10 nuoš. Todėl jį reikalauja tiek 
oertifikatų, kad juos pardavus 
galima bintų gauti; reikiamą su
mą pinigais. Kad įgauti 77,500,- 
000 dolerių, tai iis to spėjama, 
kad mayoras Dever siūlo už ele
vatorius apie $83,500'000'. certi- 
fikatais.

Gatvekarių kompanija 
kanti certifikatūs priimti pilna 
kaina, bet tai daugiausia todėl, 
kad gatvekarių kompanijos kon
traktas su miestu baigsis 1927 
metais ir po to kompanija ne
turės teisės operuoti gatvekarių 
Chicagoje. Todėl jai reikalinga 
jau'dabar, ir tai gana skubiai, ar 
ba parduoti gatvekarius, \ arba 
gauti naują kontraktą. Eleva
torių gi kontraktas su miestu 
baigis dar už virš 20 metų, to
dėl nėra reikalo skubintis su ele
vatorių pardavimu, ir todėl rei
kalaujama didesnės kainos.

PABARTA BANDĖ NUSI
ŽUDYTI.

Patėvis Ray Raleigh, 210 S. 
Karlov Avė., aštriai pabarė 
p-lę Naomi Baker, 23 m., mo
delį, už besibastymą naktimis 
ir uždraudė jai išeiti iš namų/ 
nors ji sakėsi turinti padariu
si “deitą.” Ji tada pradėjo 
verkti ir pribėgusi prie lango, 
greitai jį atidarė ir iššoko (jie 
gyvena ant trečio augšto). Ji 
persiskėlė sau galvą ir veikiau
sia mirs.

APIPLĖŠĖ GATVĖJE

Pereito ketvirta<lienio vukar<‘. 
apie 10 vai., prie Ihilsted ir 18 
gatvių, du bomeliai, apie 30 m. 
kiekvienas pastojo kelią Anta
nui Salickui, 812 W. 19 SI. ir ąt- 
ėmė Elgin laikrodėlį ir $20 pini- 
gah, taipgi apdraskė drabužius. 
Policijos arti nebuvo ir abu plė
šikai pagėgo.

Nežinomas californietis, kurio 
vardo neskelbiama, padovanojo 
Chicagos universitetui $1,000,- 
000.

Smulkios Žinios
12 žmonių/gembleriavo Fort 

Dearborn Athletic Kliube, 35 S. 
Dearborn St. Urnai įsiveržė 
trys plėšikai, kurie grūmodami 
ginklais, atėmė iš gemblerių 8,- 
000 dolerių pinigais ir daug dei
mantų.

šerifo pagelbininkas Louis 
Flentje išgelbėjo gyvastį Ethel 
Tinime ir jos meilužio, kaltina
mų žmogžudystėj, surasdamas 
tikruosius žmogžudžius. Dabar 
jis apsivedė su jo išgelbėtąja 
mergina Elbei.

Nežinomi piktadariai įsilau
žė į namus ^‘milionieriaus” 
skudurninko F. Be You.ng, 80 
m., 1738 W. H PI. ir jį’skau
džiai sumušę atėmė $155. 
Nors jis gyvena skurdžiai, bet 
sakoma, kad jam priklausąs 
y^ij^ yisas blokas, kuriame jis 
gyvena.

. Mrs. Anna Safar šešiais šū
viais nušovė savo vyrą Ignalz, 
kuris buvo ją apleidęs ir kurį 
ji susitiko visai netikėtai... 
žmogžudyste atsitiko prie pat 
policijos stoties, automobily. 
Ji tapo suimta.

- • -------------------------------------

lYu plėšikai užpuolė Morton 
Grovo Trust and Savings ban
ką ir paėmė $12,(X)0 — kiek tik 
laivo banke.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

501 Arnalis Antanas
503 Augustinui Vincui
525 Galinis Frenks
528 Gidminas Mrs S
530 Griskeni J
,539 Lakatos
540 Janeo Tomas
541 Janus Jaku b
550 Klimas Roy
553 Kutnius Anton
560 Lankus Peter
565 Manus S
£>€>*7 rA'
569 Mostekaitis P
571 Mackus Čharlis
572 Nuotriniienei, Tafilei
577 Jaukshtene Miss A
583 Prunskite Elsbete
587 Sarockai Kazymerui
591 Ska rurelis Mrs M
603 Tamesiunui Staneslovui
605 Trubasas Liudvikas
606 Tonikas Antanas
608 Vinskunas Stanislovas
613 WitauckiS/ Iena'
617 Zviniauskis Vi

^THE GEEVUM GIRIS

Garsioji* kintamųjų paveikslų aktorė Lillian Gish ir jos motina, 
teismabuty, kur dina byla dėl jos neva sulaužiuno kontrakto su 
Charles' II. Duell, kuriam ji atsisakanti toliau vaidinti.'

A e. ■ ...... ... | v >’aa

pas daugelį vertelgų ir pažinęs 
jų pažiūras, tiek galiu pasaky
ti. '

Didesnė dalis musų biznie
rių mėgsta anglų kalbą, nor& 
ią ir silpnai pažysta. Atėjus 
kokiam svetimtaučiui pardavė
jui jie didžiuoja i, kad gali su 
jin? susikalbėti ir, žinoma, ati
duoda jam savo užsakymą, 
mat ne “grinoriai”, kaip kad 
sako p. Bložis.

Kiti musų vertelgų, atėjus 
lietuviui pardavėjui, užduoda* 
įvairių klausimų, išpeikia jo 
prekes ir patį pardavėją išva
ro. Pas tą patį biznierių ate-j 
jus svetimtaučiui, jau sunkiau 
būna nuo jo atsisakyti, nes 
musų tautietis ‘gerai nemokė
damas anglų kalbos, neįstengia 
atmušti argumentų ir būna 
priverstas pasakyti “Ali right, 
mister, FU lake.” Tokiu bildu, 
norėdamas pasirodyti lietuviui 
pardavėjui, kad jis. yra 
“smait”, patampa svetimtaučio 
auka ir turi už savo prekes 
brangiau užmokėti.

Yra ir tokių, kurie savo už
sakymus atiduodu jlenkams, pa
sididžiuodami, knd‘jie gali kal
bėti lenkiškai. Bet tokių v ra 
mažai.

—Bučeris Dabrininkas.

aLADA
PETRAS BENEŠIUNAS

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sujaukęs 
30 metų amžiaus, Vasario 21. <1., 
12:30 vai. po pietų. Paėjo is 
Smilgių miestelis, Panevėžio ap. 
Amerikoje išgyveno 12 melų.

Priklausė prie 3 draugijų: 
\Vhite Štai1 kliubo, Lietuvos Pil. 
laša)p. Kliube, L. G. Diž. L. 
Kum Algirdo.

Pal ko dideliame nulludimc 
Ameiikoj broliai licrnardas, Ju
lius ir Juozas, dėdes Ignacas ir 
Stani; lovas; Lietuvoj 2 broliai 
ir 2 seserys. Kūnas pašarvotas 
randasi 2301 S. Leavitt St. Lai
dotuves įvyks seiedoj, Vasario 
2d, <S:30 vai. ryte iš namų 2301 
S. Leavitt St. į Aušros Vaitų 
Bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas Į Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ii- pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
-mi tusiam jam paskutinį patarna
vimą. t <

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Broliai Bernardas, Julius 
ir Juozas Bcnešiunai.

Laidotuvėse patarnauja gra-

NAUJIENA WESTS1DĖ.J
■ ------ - ?

Naujai atidarė 1 ičtilviską bu- 
čęrnę ir grc.Tcrnę, kuri šitoj 
vieloj jau senai buvo reika
linga. Viskas užlaikoma šva
riai, pirmos klesos mėsa, svies
tas, kiaušiniai, sūriai ir viso
kis groseris; kainos žiguos. 
Greita.') ir mandagus patarna
vimas. Visų kaimynų prašom 
atsilankyti ir pamatyti musų 
naują vielą.

Juozas Karpus 
savininkas 

2235 W. 22nd St.
Kampas 22 ir irving Avė.

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS' AKIU SPECIALI*TAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastinū galvoj skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai ‘akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daroma*-, sj elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir sueičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St;

korius Radžius

T )
Ar turit silpnas akis?
Skauda jums gatvę?

—į------------——-—i*-------
(Tąsą ant U-to pusi.)

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
tos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
pri^ likusių Čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.
ŠIANDIE KOMARAS RISIS 

BANCEVIČIUM
SU;

Šiandie šv. Jiirgio svetainėje 
įvyks nepaprastos ristynės: ri
sis “drapiežnas dzūkas*’ Ban- 
cevičius su Komaru, t \

Komaras i 1:15 vai. žada 
dzūką net du kartu guldyti. 
Bet ar kartais neprisieis apie 
jį pasakyti, jog jis iškilo kaip 
sakalas, bet nutapė kaip vaba
las?

Pamatysime. —N.

. VADOVAVO COLLINS
GELBĖJIME

117T7Cluirmirhae 1, kuris vado
vavo visu nesėkmingu gelbėjimo 
darbu išvaduoti užgriautą Sand 
Cave urve Floyd Colins.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Lietuviu Rateliuose.
“Naujienos” Brazilijoj
šiais laikais musų “Naujie

nos” pasiekia visus pasaulio 
kraštus. Kur tik yra lietuvis, 
ten atlanko ir musų dienraštis 
“Naujienos.” Brazilijoj, Eslado 
do Bio lietuviai gyvendami ži
no kas dedasi Chicagos mies
te.

Tūlas Brazilijos lietuvis skai
tydamas “Naujienas” sužinojo, 
kad Amerikoj, o ypač Chica
go j piktadarybės labai išsipla 
tinusios. Jis rašo savo drau
gui, kad Brazilijoj yra dar 
daugiau piktadarybių. | Sako, 
kad iš didelio biednumo žmo
nės nepaiso nieko, su dviem 
milreisais galimą geriausi žmo
gų piktadariu paversti.

Skundžiasi, kad pašto aptar
navimas labai prastas. Siunti
nius išdraską, laikraščius iš
imą. Kartu siųstą su “Naujie
nomis” “Gydytoją” išėmė, tik 
“Naujienas” paliko. Nėr kam 
pasiskųsti.

Laukia lietuviai progos iš 
ten ištrukti ir j Ameriką dasi- 
gauti. Kai kurie lietuviai net 
pradėję, bizniu užsiimti; mat 
kur biznis, tai ne darbai. Iš 
darbo jokiu budu negalima 
palaikyti gyvybės, o biznis kar
tais duoda lengvesnį gyveni
mą. —'R.

PUIK RA<;AN1AIS 1»AiSIKAU- 
IJKJIMO SU I5IX>Z11J

Naujienų 25 nūn), lilpo Ba- 
ganiaiiisi pasikalbėjimas su pi- 
ragaišių pardavėju J. Bložių. 
Kiek man teko turėti reikalų 
su p. Bložių, įsitikinau, kad 
lai gana rimtas ir teisingas 
žmogus. Kai dėl jo nusiskundi
mo, kad jam sunku susitaikina
Ii su lietuviais vertelgomis — 

z bučeriais ir gromrninkai§, tai 
kaip per daugelį metų dirbęs

JURGIS BARAUSKAS \ . * • i ■' J • .Musų mylimas tėvelis -persi
skyrė .su šiuo pasauliu sulaukęs 
81 metų'amžiaus, Vašdrio 21 d., 
3:30 vai. dieną. Paėjo išį Iš
bartų kaimo, Ramygalos vals
čiaus. Amerikoje išgyveno 1!6 
metų.

Paliko dideliome nuliudime 
sūnūs Zigmontas, moteris Kaiti
na ir anūkes Amerikoj, o Lie
tuvoj duktė Teklė.

Kūnas pašarvotas randasi 535 
W. 36 St. 1 fl. Laidotuvės 
įvyks utarninke, Vasario 24 d., 
8 vai. ryto iš namų 535 W. 36 
St. į Šv. Jurgio Bažnyčią, o iŠ 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
minisiamjam paskutinį patarna
vimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris Katrina ir sūnūs 
Zigmontas Barauskas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas. 

John J. Smetona
AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Afe.

I

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas t I I
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos* nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:
20738 — M. Gudavičiehė 
54417 —•. E. Katarskaitė 
54461 — L. Linkauskienė 
182/783 — P. •Barisienė 
21099 — M. Virbickienei 
tJOG73---- A.. M.eistinin kieiič
20757 ---- S. Vitkus

20701 — M. Simasas 
20948 — V. Mickūs 
54438 -— A. Vidrickienė 
21148 —- T. Sudžius 
21227 — O. Paulikaitė 
20669 — J. Sakalauskas 
54429 — J. Šatikas 
21315 — T. Taniukas

784 — M. Rodaitė

21313 — O. Janutienė
20867 — J. Veselis
21190 -- P. Noreika
54491 -— O. Gelinskienė
95665 j— O. Staponkienė
21025 - -'S. Vinckaitė

695 — Ič. Vedcckaite 
GSS) — 13. OulOinicnv 
703 — R. Kudrevič
714 _ i>. Norkus
762 L. Savickaitė
744 — A. Kleper

20944 — B. Racaitė
20760 — A. Prančiulienė
20597 — J. Norkaitė
21188 — J. Kleinauskis
21024 — F. Mikulskis

Kvitai su paėmėju parašais randas? 
“Naujienų” ofise.

I

Pbone Bniilevard 7681?

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Ęridge 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 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera- 

• cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Avė., Chicago, UL 

Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, j 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. Į

Telcplione Lafayette 4543 
L—Į , , - I .

Atrask pats savo laimę 
Skaityk 

BURTININKĄ 
‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
‘‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimės praneS- 
tuvas; "Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siusdamas adresuok: 
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3106 So. Ilalstud St., Chicago, III.

INDIGESTION
NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

NAUJIENOS 
1'39 S. Uateted 84 

Chicag*. III.

Tuomi padaryti didelį smagumą 
paia oau, savo giminėma ir drau
gams su kuriais suoiradinCil It 
greičiau galėsi pa ra tyli I ai Mirą ar 
ką kitą, ncąju bu, ranka. Goriau- 
yla, parankiausia ir dalikatrdausk 
mačiuli* au iietuviikomiH raidomis 
p&vaulyje. G^lbna ir an^lilkai va 
lyti.

GMunam«ą
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T Lietuvių Rateliuose MIRĘS REPUBLIKONŲ

NAUJIENOS, Chicago, UI

(Tąsa nuo 5 pusi.)

18 gatvės apielinkė
Si m a no Daukanto Teatr. Jaun.

Kliubo vakaras

Pleyer Pianas naujas garantuo
tas su 
J.empa, 
k u turi

25 Rolėmis, Renčias, 
vertes $600, trumpu lai- 

b," par- $285 
duotas nž

3327 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

i Sdkmadieny, vasario 15 dieną, 
Apveizdos parapijos svet., Union 
ir 18 gatves įvyko Simano Dau
kanto Teatrališka Jaunuomenės 
Kliubo gražus vakaras. Buvo 
vaidinta vieno veiksmo A. Sin
clair ditama “Vagis.” šis vei
kalai perstatė advokatų sukty
bes ir kaip jie nuskriaudžia dar
bininkus. Veikalas suvaidinta 
gana puikiu^ ir jis patiko publi
kai. '

“Vienas iš musų turi apsives
ti” yra vieno veiksmo (komedija. 
Ji prijuokino publiką iki soties. 
Vaidinimas buvo geras. Vaidino 
visi seni vaidylos: p-ia U. Žu
kauskienė, J. Jankus, Rukštela 
ir p-ia Rukštelienė. Gražu yra 
žiūrėti, kai seni vaidylos gražiai 
vaidina; hmIos, kad tai tikra, tie
sa yra matoma.

Po teatro buvo Šokiai, 
nių buvo pilna svetainė.’ 
Imis turės ir uždarbio, nors' jžan-

—Rep.

UŽMOKĖSIT PO IŠGYDYMO
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė jsitikėjimą į 
daktarus ir nenęri daugiau turėti iš
laidų. «

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurio pas 
mus atsilankys laikė šešių .savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirt: 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelta 
nnujausili ir geriausių Europiniu ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes buvo ląbfti pigi, 
turime pas savo. »

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
goriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti bc» skausmo ir nesma-' 
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.' 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo 
būna jums dar ten būnant.

7

egzaminacija ir kitos

žmo-
Kliu-

Šią dieiiy chronika
ALJRK. Fed. pranešė marijo

nų laikrašty, jog vasario 15 d. 
ji apvaikščios Lietuvos nepri
klausomybės suikaktuves šv. 

' Jurgio par. svet. ir Town of La
ke. Bet kad patraukti publiką 
kat. fed. skelbia tokią sensaciją: 
“Laisvamaniai tenesidžiaugia iš 
musų nesusipratimų. Kai vyras 
su pačia susibara ir trečias į jų 
tarpą lenda, gauna per sprandą 
nuo abiejų. Taip bus ir.su mu- 

yra mis, duosim jiems iš abiejų pu- 
(“Drau-

a t si

visai dykai be jokios jums atsakęmy- gįy jv per abu galu, 
bes. Maloniai kiekvieną sutinkame >> xj oc \ 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš- 1N. ob.) 
sisukinėjimų. 
lietuviškai.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligi). žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduole; 
siog į kraują 
greitai. Vis 
turime visuomet prirengtu;
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 911, 
kuomet-yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo. .

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba i bizni netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas 
užsisenėjusias ir komplikuotas ligas, 
nes musų įstaiga yra prirengta ge
riausiais Europinįais ir Amerikoniš
kais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmą, nervin
gumą, užkietėjimą vidurių, krutinės 
ir šonų skaudėjimą, galvosūkio, nu- 
bėgimą kraujo, pučkus, slinkimą plau
kų, prakaitavimą, nemalonų kvapą ir 
kitos ligos yra musų specialurnas per 
28 metus.

Vyrai ir moterys kurie serga, te
gul atsilanko j musų ofisą' ir dasiži- 
nos apie naujausį gydymo būdą ton- 
silų kurie greitai atima spėką ir ener
giją. Pagelbėjom tūkstančiams ken
čiančių atgauti savo sveikatą ir lai
mę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelai
mingas.

THE PEOPLES HEALTH
INSTITUTE | i

DR. GILL, Speeialistas
10 N. VVells St„ !

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredoj

ir subato? nuo 9 ryto iki 8 vakare. but smagu ? Labai ir albai iš- 
Nedelioj ir šventadieniais nuo 10 iki . . . \ ,
i po pietų. Panedėly, ketverge ir mintingai pasielgė tas klebonas 
pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, neįsileisdamas kaikurių kunigų

 • į svetainę. ,

Mes taipgi kalbame1 --------------
I Kaip išsipildė ši jų svajonė, 
jau mes žinome. Vienoj svetai
nėj susirinko apie 30 žmonių, ki
toj apie 10. Kad aptemdžius šį 
didžiausi nepasisekimą išdi
džios kat. fed-jos “Draugas” N. 
42 ražo: “Toj pačoj svetainėj 
(ten kur ir laisvamaniai reingė 
— Par.), vasario 15 d. Kat. Fed. 
rengia prakalbas; sako žmonės, 
kad svetainė buvo jiems duota 
su sąlyga, jeigu karkime kuni
gai nekalbės. Kai kas yra. nuo
monės, kad tie kunigai visgi ge
resni už Graičiuną, Grigaitį ir 
kompaniją.... Gal klystų (žino
ma, kad klysti—Par.), bet man, 
griešnam žmogui, atrodo, kad 
katalikiškoje svetainėse turėtų 
būti katalikų kunigams bent ly
gios teisės su bedieviais.”

kurios {čirškiamos tie- 
prašalina ligų labai serams 

gyduo-

I Nėra nieko nuostabaus, kad 
šv. Jurgio par. klebonai neleido 
kalbėti nepriklausomybės iškil
mėse kaikuriems kunigams. Juk 
jie per laikraštį viešai skelbė, 
jog muš bedievius “per abu ga
ju.” Argi gali tokiose aplinky- 
tbėse svetainės šeimininkas leis
ti juos vidun ir kelti peštynes? 
Juk policija būt atvažiavusi ir 
nuvežusi visus šaltojon. Ar tai

Atydai 
Lietuvių

Kat. fed. savo provokacijomis 
ir šmeižimais kenkia ne kam ki- 

Itam, bet pačiai sau. Ir vasario 
*15 diena ji tai patyrė, gal riet ir 
perdaug.

Y

-----------  Į Eina gandų, kad vietiniai lie- 
Vienuolyno arba Marquet- tuvių klerikalai rengiasi paduo- 

te Parko ir Brighton Parko ti kardinolui prašymą, kad ta- 
apielinkių nuo dabar NAU- sai teiktųsi paliepti peršventinti 
JIENOS yra išnešiojamos/SV. Jurgio par. svetainę. Ten 
reguliariai kasdien kiekvie- ne bedieviai, bet bu-
nam skaitytojui. I, ■

Norintieji užsisakyt kreip- lietuvių dievams!

vo įsitaisę net savo pagoniškas 
apeigas ir meldėsi seniesiems

kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ 

3434 W. 65 Street, 
Rcpuhlic 4876

Jei nori Išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Kardinolui busią pranešta, kad 
toj svetainėj deg-ęs taipgi stab
meldžių aukuras, o šalę jo jau
nos vaidilutės dabojusios amži
ną ugnį!

’ Tikimąsi, jog kardinolas pa- 
jtenkinses prašymą. Musų grieš- 

nu> protu Icitatp ir negali būti.
—Parapijęnas.

■fl

JVAIRĮJS SKELBIMAI
BAGDANAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAI 
PIANO MOVING E.KPERTS

Long distance handling.
Turime daug melų patyrimą, 

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds .3408 — Rlvd. 1969 res.

■ 1 1 .. " ........ ■ ............... .

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS geras kamba

rys Logan Squa.ro apielinkėje 
prie geros lietuvių šeimynos. At- 
sišmikit greitai iaišku.' »

Naujienos, Bo\ 169

SIŪLYMAI KAMBARIU*
Kendon kambarys merginai 

arba vyrui, o antras dėl dviejų. 
Karstu vandeniu šildomas, elek
tra ir maudynės.

Tel. Prospect 10210.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Pirmadienis, Vas. 23, 1925
... ..... ............... ................ ■—

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

i

Frederirk W. Upham, buvęs re- 
publikonų partijos iždininkas, 
kuris mirė vas. 15 d., Floridoj, 
.lis yra shieagietis, galva Con- 
sumers Co.

Norintiems Važiuoti
‘ Lietuvon

Naujienų Metinė ekskur
sija, jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų- Ekskursija 
gali kelia'uti nevien chica- 
gieči'ai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, /geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie • gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Draugiška vakarienė. Rengia Tau-' 
tiška Draugystė Lietuvos Dukterų 
utarninke, Vasario-February 24 d., 
7:30 vai. vakare, Fellowship' svet., 831 
W. 88rd Place. Visi draugai ir drau
ges yra kviečiami atsilankyti ir pasi
linksminti. Inžanga veltui.

Kviečia Komitetai.

Bridgeport. — Susivienijimo Lietu
vių draugijų ant Bridgeporto mėnesi; 
nis susirinkimas jvyks antradienyj va-i 
sario 24 dieną, 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St. Visi 
delegatai esate kvįečiami dalyvauti 
susirinkime.

A. J. Lazauskas, rašt.

Bridgeporto lietuviairts žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
—, apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi inpms — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumenus “Naujie
noms”. —-Aušros Knygynas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 

BKIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez..

Už-

JIESKO DARBO
PAIEŠKAI! darbo už šoferį. tu

riu driving laisnj ir esu mecnanL 
kas, pats galiu pataisyti kari). Kam 
loks hutu reikalingas, prašau kreip
tis 1

\Valer Shimkiis,
150 Kensington Avi*.

Phone Pullman 1111

P AJ IEŠKAU pastovaus darbo ke
pykloje, turiu pilnų patyrimą, pirmojo 
ir antrojo, galiu kepti visokią duoną 
ir bisketus, nevartoju munšaino; kam 
reikalingas toks darbininkas, malonė
kite atsišaukti.

• Klauskite bekerio
Tel. Republic 0170

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginų dirbtuvės 
darbui.

Golden Rod Ice Cream Co 
l 937 West 21st St.

NAŠLĖ pajieškp moters ar 
senivų vedusių žmonių prižiūrė
jimui 2 metų vaiko po 6 vai. vak, 

Tel. Lafayette 1446 
4526 So.jKedzie Avė.

'.'■y. -

REIKIA DARBININKU
VYK'f

KEIKIA lėberių prie dirbtu
vės ir lauko darbų tolįaus iŠ 
miesto, 44 iki 50 centų j valan-

I 1 /

30 S. Ganai S L
2 aukštas

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI
« —-----

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI
VARTOTI FORD KARAI 

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

VISI KARAI GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ 

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St.
Atdara nedėlioj ir vakarais

PARSIDUODA Hūdson automo
bilius, 1923 modelio ir Marmojn 
mašina, 
nauji. Galima pirkti katrą tik 
rit.

Kreipkitės:
3300 So. Union Avė. 

Antros lubos.

1923 modelio 
Abudu automobiliai kaip 

........... ; nd-

PARDAVIMUI gražus fono
grafas, išrodo kaip naujas, kai
navo .$135, parduosiu už $6(1. 
Yra daug lietuviškų ir angliš, 
kų rekordų. T. Harlman, 

IVŽŽ W. 17 St.

PARDAVIMUI kietomis anglimis 
kūrenamas pečius ir mažas gar- 
bage burner’is. Parduosiu labai pi
giai. Taipgi Paige sport modelio 
automobilius 192 L Taipgi pigiai. 
Atsišauk it vakarais po 6 vai.

(157 W. 181h St.
2nd floor.

PARDUOSIU savo Slagpr grojik- 
lį pianą išrodo kaip naujas už 
$165; yra 190 rolių, bcnčiiis ir ka
binetas. Atiduosiu išmokėjimais 
dėl atsakančių žmonių. Turit pa
matyti, kad į veri i nūs.

2918 Milsvaukce Avė., įsi floor

PARDAVIMUI groserne ir 
delikatescn, 4 gyvenimui kam
bariai, vana ir elektra, pigi 
renda. Gera prbga goriems 
žmonėms.

, 610 W. 17th St.
t

iP A JIS ĮDUODA pigiai ice box 
geras dėl bučernės arba gro 
sėmėsi.

2009 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
apgyvento j apielinkėj; biznis išdirb
tas nuo senų laikų; gera vieta dėl1 ge
ro žmogaus: Parsiduoda iš priežas
ties nesveikatos; nepraleiskit geros 
progos; kas tokio biznio ješkote, nu- 
pirksite nebrangiai.

1906 W. 63 St.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties apleidimo miesto, tu

ri būt parduotas prieš vasario 28, su 
benčiumi 
caina

ir 198 muzikos rolių,

$130
$10 į mėnesį nuo atsakan-.Paimsiu l 

čių žmonių.
3323 Lincoln Avė, 

1-mas augštas
Klaupkite Mr. Eckel’s piano

PARSIDUODA Restoranas geroj 
vietoj, aplink automobilių dirbtuves. 
Jarų gerą biznį. Savininkas išva
žiuoja ant farmų. Turi parduoti 
greit.

Atsišaukite
2404 Indiana Avė.

PARSIDUODA Lunch Room 
darantis labai gerą biznį. Par
duosiu pigiai' už cash. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos.

6313 S. Western Avė.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA ant West Sidės 

dviejų pagyvenimų medinis namas 
po 4 kanibalus šu bizniu. Galima 
pirkti ir be biznio. Kaina $3500.

Atsišauki! pas savininką. 
2342 W. 23 St.

GERIAUSI PROGA
Kurie nprite ihainyti biznį 

2 pagyvenimų naujo, gražaus 
ro namo, gražioje apielinkėje.

Kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

31114 S. Halsted St.
Phone Boulevard 4899

ant 
niu-

PARDUOSIU .arba mainysiu 
gasolino stotį, ant South Sides; 
labai geras kampas didelės biz
nio gatvės; labai geras ir pelnin
gas biznis kas nori užsiimti.

J. S. Mickevice and Co. 
2423 West 63rd St.

Tel. Prospect 4345

3‘Zs tonojPARSIDUODA trokas, I 
Nelson, Moon Express Body. Ge
ras visokiam bizniui. Galima pirk
ti visą Express biznį, nes^ išva
žiuoju į kitą miestą. Pirmas lai
mes. Kreipkitės vakarais po 6 v., 
2 lubos.

4109 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI biznio namas, 
krautuvė ir 8 flatai, yra gasas ir 
elektra. Atsišaukite ant 2 aukš
to, frontas.

A. Zrust,
1113 W. 18th St.

AUTOMOBILIUS Cadillas 1919 
melų. Visas geras; nupirksit už 
$250, nes apleidžiu miestą.. Matyti 
galima .

MILDA. GARAGE 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAI
S. E. kampas 37 ir Gage St., 2 augš- 
tų mūrinis namas, 4 flatai, 16 kam
barių, $2000. Namas turi būti nu
kraustytas į 30 dienų.

KOCH & CO., 
26 & Halsted St.

PARDAVIMUI \

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, senas išdirbtas biznis, 5 ruimai 
gyvenimui, renda $55 arba mainysiu 
ant namo. Pasiskųbinkit, gausit bar- 
R'dną. .

Kreipkitės:
3651 Wallace St. ,

S. E. kampas 36th ir Wallace St., 1 
augšto mūrinis namas, krautuvė, 1 
flatas ir garadžius. Kaina $3000, rei
kia tik įmokėti $1000.

KOCH & CO., 
26 & Halsted St.

bizniuPARDAVIMUI mūrinis 
vas namas; yra krautuvė ir 4 rui
mai. Parduosiu arba mainysiu ant 
bungalow, South Side; Pardavimo 
piežastį patirfdt ant vietos.

2701 W. 43rd St.

PARDAVIMUI grosemč, puikioj 
vietoj, biznis išdirbtas per ilgus 
metus; 4 kambariai dėl pagyveni; 
mo, 
prie 
ž.astį

garadžius ir barnė priguli 
grosernčs. Pardavimo prie- 
patirsit ant vietos.

4422 S. Honore st.

DIDELIS BARGENAS, 2 flatai, 
6-6 kamabrių, mūrinis namas, 1632 
So. 50 Avė., galima tuojau gyventi, 
savininkas ant pareikalavimo, klaus
kite

ANTON NtfSHARTT, 
namų statytojas, 

Tel. Berwyn 2024 M.

PARDAVIMUI .nužeminta kaina > -------------------- - -------- -------
dvi krautuvės, išrenduotos dėl Natio- SIMANO KAI K INI O DRAUGIJOS 
nal Tea Co., ir bučerio, žemė 50x125, 
4 flatai, visi pečiais šildami, viso ren-, 
dų apie .$4,000. Bučerio lysas išsi- , 
baigs gegužės 1, 1925, kaina nuže-1 
mintu iki .$.31,000, tiktai dpi šios sa- ■ 
vaites. Randasi prie Cottage Grove-j 
Avė., į pietus nuo 79 St. šaukite | 
dėl smulkmenų Vincennes 80$0.

' . --------
5663 Normai Blvd.
2 flatai, 6-7 kamabrių, 2 nauji fur-1 

nare, presuotų plytų, aržuolo trimin-j 
gai, moderniškas, labai geras pirki- i 
nys. šaukite Vincennes 8080.

Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thomaš Janulis, .3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Golumbus 5270; Nut. 
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So. Green 
St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Aubum Avp.

Marųuette Road Bargenai.
2 apartmentai, mūriniai, 8-8 kam 

barių, kiekvienas kambarys šviestis ir 
turi daug oro, netoli elevatorių ir ge
ležinkelio, rurnace šildoma. Galima 
lengvai perdirbti j 4 fintus ir paskiau 
parduoti už .$20,000, kaina .$12,000, 
galima gyventi nuo gegužės 1 dienos, 
cash reikia tiktai .$2,000. ša*ukite 
Vincennes 8080.

REIKALINGI LOTAI
Tarpe Westem Avė. ir Kedzie, 59th
St. ir .
Čio.
k it.

67th St., turi būti 30 pėdų plo- 
Savininkai rašykit ar atsišau-

'J. VILIMAS
4 457 So. Talman Avė.

GERA PROGA TAM;
kas turi lotų Brighton Parke ar 
South Side ir nori parduoti arba mai
nyti ant gero uždaromo sedan ąuto- 
mobiliaus. Atsišaukite savininkai 
per laišką ar ypatiškai.

J. VILIMAS
4457 So. 1'ahnan Avė.

MORTGECiAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Skoliname ant 6% palūkanų. Mes 
taipgi perkame padarytus morgi- 
čius.

International Investment Corp.
3804 So. Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
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

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

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

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

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

ir moteris mokiname dykai.

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Well8 St.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted SU Chicago, II). 
(karap. 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 darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Kornet 
Trombone 
Bass.

Muzikos Mylėtojams 
Mokinu ant šių instrumentų: 

Beno Instrumentai: 
E. Klarinet 
B. Klarinet ’. 
Picelo

Pampinu muziką visokiems reika
lams. Rašykite arba ateikite.

P. Gražulis, 
3416 So. Aubum Avė. 

TeL Boulevard 1295

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 pietų: Prezidentas, 
8. Mažeika, .3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wallare St.; Nutar.-Rašt., D. Gul
binas, 3J 14 So. Wallace St.; Finan. 
Rašt., A., Lazauskas, 4549 So. Wells 
St.; Kontrolio-RaŠt., A. Radauskas, 

• .3.328 Aubum Avė.; Iždininkas, J.
Žilvitis, .3.310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 8286 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTĖ 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pirm. A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S. 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
4440 So. Whipple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 We.st 
Hastlng St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkienė, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 83.3 W. 33 St., durį) mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGYSTĖS ATG1MTIES LIETU- 
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir motei^ų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lengvi
nas, .3.356 S. Lowe Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 W. 4«7th St., nut. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
Wallace St., kontrolės rašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wallace St. jr A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
Jonas Burtašis.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilį ja Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knjfgvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedeldienj, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motužas, 4306 S. Wood St.; Pad. • 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt.
S. Stankus, 12417 S. Carpentcr St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.;

' kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
lina St.; maršalka P. Tiškeviče, 
4612 S. Francisco Avė.; ligonių 
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wa)lace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus^ligonių 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi- 
buna kasi antra subatą kas mėnesi 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Unio/ 
Avė.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius; .3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt-

• nyČiį kožno mėnesio.

TAUTIŠKOJ DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonelius, South 
Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 105200 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir motery^ nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienč, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Tuzaitienė, 736 
W. 61 st St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. PasiskeviČienė, 920 W. 35 
P).; Kasierius P. šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du- 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal
ka P. Grigonienė.

G E R B. Naujienų sk>i- 
tytojoa ir skaitytoja! 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose.
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