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Vėl žuvo Milionai Lietuvių Pinigų
Bischoffas subankrutijo 1 Bischoffui j Subankrutijus '<n

Nutiesė pinigus 6,000 žmonių
Išsipildė “Naujienų” perspėjimas. Žuvo keli milionia

lietuvių pinigų
šininku. Jis tiek išaikvojo tūk
stančius boy-scoutų pinigų, kad 
ta])o pašalintas iš vietos. Be 
to išmainė ir keletą beverčių 
čekių. Už visą tai užmokėjo 
Armour A Co. ir tuo jam pa
sisekė pasprukti nuo teismo.

Kada vėliau atsižiųota apie 
jį, jis jau buvo paskilbęs “fi- 
nansistas”, kuris rinko nuo 
žmonių pinigus ir mokėjo di
delį “pelną”. Jis pirmiausia 
pradėjo veikti tarp stock yar- 
dų darbininkų, o paskui, pasie
kė ir visus lietuvius ir kitus: 
ateivius. Tarp jo kreditorių yra i 
net daug . kunigų, daktarų ir 
kitokių inteligentų. Jis tuoj 
įsigyjo puikius $100,(M)0 vertės 
namus, puikų vasarnamį Mi- 
clr'gane, porą brangių automo
bilių ir pradėjo gyventi labai 
plačiai.

Tai]) jis gyveno 'iki išteko 
žmonių pinigų, nuolatos skelb- 
danlss naujus “s])ešialus”. Net 

5499 Hyde Park Avė.,1 ir Prieš Pati bankrutijimą jis 
buvo paskelbęs didelį “spešia- 
lą”. Jis daug kartų buvo pa-^ 
kliuvęs teisman, bet vis įsten
gė išsisukti, pinigais užtildyda- 
mas visą dalyką.

Bischoffas prisipažįsta 
negalįs atmokėti pinigu

Surinkęs iš žmonių $4.500,000, 
o turto turįs tik $1,009,000 
abejotinos vertės Šerais.

Raymond J. Bischoff, tas di
dysis “spešialas”, kuris pra
manė “spesialus” ir pirmas 
pradėjo rinkti nuo žmonių pi
nigus, žadėdamas didelius pel
nus, jau pakliuvo bankrotų 
teisman. Reikalaujant trims lie
tuviams, kurie buvo jam pa
skolinę pinigų, federalinis tei
gėjas I^andis pas kire receiverį 
Central Trust Co. Ji tuojaus 
perėmė visas Bischoffo kny
gas ii* turtą.

Pats Bischoffas yra areštuo
tas. Ir džiaugiasi, nes jis bijo
si ir pasirodyti prieš žmones. 
Net kada reikėją paimti iš jo 
ofiso, 2870 W. 22 St. ir iš jo 
namų, ;
jis nevažiavo — bijojosi. Jo 
kaucija yra paskirta $25,000, 
bet jis nesiriipina ją užsistaty- 
ti ir pasiliuosuoti,

Jis pats prisipažįsta, kad tu
ri. surinkęs nuo žmonių apie 
$4,500,000, bet jo turtas siekia 
tik apie $l,do0,000, ir tai tik 
abejotins vertės aliėjaus ir ga- 
so kompanijų Šerais. Jis sako, 
kad pinigus prakišęs lošdamas 
biržoje ir aliejaus spekuliaci
joje.

Kreditorių advokatas Streyck- 
mans sako, kad jis ne $4,500,- 
000 turi surinkęs iš žmonių, 
bet apie $7,000,000, o jo turi
mi Šerai beveik nieko neverti, 
išėmus tik nedidelę jų dalį.

Apskaitoma, kad apie 6,000 
lietuvių turėjo sudėję pas jį 
pinigus '•— daugelis iki pasku
tinio savo skatiko. Veik 
tie pinigai yra žuvę.

visi

Kas gi tas stebuklingasis 
choffas, tų pelningų “specia
lų” rinkėjas, kuris tiek daug

Bis-
... t

vyliojo ir juos visus prašvil-

Bischoff paeina iš 
port, la. Jau ten jis

Daven-

karo jis važinėjo, kaipo Kana
dos kapitonas* Brckenridge, su 
“lekcijomis” apie karą. Bet 
pakliuvo. Pasirodė, kad jis 
vo pabėgęs iš Amerikos armi
joj įstojęs Kanados armijon 
ir iš ten pabėgęs, o paskui tran
kėsi po Meksiką ir Pietinę 
Ameriką. Atsėdėjęs 18 mėn. 
kalėjime jis atsidūrė Chicagoje 
ir gavo darbą Armour & Co. 
skerdyklose, užsieninės preky
bos skyriuje. Čia būdamas jis 
taipjau patapo boy-scoutų vir-

. “Socialdemokratas”
Musą draugą savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 6c

“Naujienos” perspėjo Chica- 
gos lietuvius su viršum metai 
atgal, kad nesigodėtų milžiniš
kų pelnų ir nedėtų savo pini
gų į “spešelus”.

Nuo to laiko “Naujienų” žo
džiai pildėsi. Ne vienas “spę- 
šelas” pasišalino, nunešdamas 
daugybę lietuvių pinigų.

Bet lietuviai nesiliovė tikė
ję didžiajam “spešvlų^’ pratno- 
toriui R. Bischofui, ir nuolat 
dėjo jam pinigus, nereikalau
dami iš jo jokių atskaitų.

Kada “Naujienose” po Žit
kaus ir Mato pasišalinimo bu
vo šaukta saugoties “spešelų”, 
tai daugybė Bischofo agentų 
ir investonių rašė į Naujienas 
grąsinančiius laiškus, ketindami 
visokių baisybių surengti ypač 
K. Jut geltoniui už jo išparody- 
mus spešelų humbugo?

Dabar-gi, tas jų Bischofas 
prilipo liepto galą.

Jis yra patrauktas į bankru- 
tų teismą.

Teisėjas Landis paskyrė Bis- 
chofui receiverį — Central 
Trust Co.

Bischofą į bankrotų teismą 
padavė trįs lietuviai: Nikode
mas Karkelis, Jonas Banis, ir 
Kazienė Kelulis, reikalaudami 
atmokėjimo jiems jų pinigų.

R. J. Bischofas jau nebemo
kėjo savo “spešelų’* per kele
tą paskutinių mėnesių. Nusi
minusiems savo investoriams 
jis vis ketino vėliaus atmokė
ti. O tuo tar'pu jis “išleido” 

“ąpešelą”, kibindamas pelną 
“dolerį ant dolerio”, — ir ant 
to “spešelo” vėl surinko nema
žai pinigų. Tas įvyko dar pe
reitą mėnesį. Tie visi pinigai 
aiškiausia ėjo ant žlugimo.

Keisčiausia išrodo tas, kad 
•žmonės niekad nereikalavo nuo

Bischofo, kad jis duotų jiems 
kokią nors atskaitų, kur jis 
laiko jų pinigus fir kur padaro 
tuos milžiniškus pelnus. Kiek 
dabar patirta, Bischofas beveik 
nevedė jokių rokundų. Bent iš 
tų knygų, kokios pateko fede- 
raliems agentams, nieko nega-Į 
Įima esą suprasti, ką jis turii 
ir ko jis neturi.

Kiek Bischofas nunešė lietu
viams pinigų?

Tas yra sunku tikrai pasa
kyti. Ant nelaimės, iš viso ko 
betgi išrodo, jog pražudyta pi- 

• nigų suma siekia milionus do
lerių.

Tai yra toks smūgis Chica- 
gos lietuviams, ko$io jie dar 
niekad neturėjo,.

Bischofo ofisan per visas 
šias dienas grūdosi daugybe 
žmonių, nenorėdami tikėtf, kad 
pinigai jau tapo palaidoti ant 
visados. __ '

Bischofas dari vis nebėgęs 
nuo jų, dar vis ketinęs kada- 
nors atsiteisti ir siūlęs kokios- 
tai kompanijos Šerų.

Bischofas, kaip ir Bostono 
Ponzi, žinoma, negalėjo invest- 
mentais padaryti tokių pelnų, 
kokius* žadėjo žmonėms ir da
vė. Jis dvigubus pinigus į trum- 
Rą laiką galėjo ‘duoti tik dvi- 
gubinimo budu: pažadėjęs 
dviem žmonėm dvigubus pini
gus galėjo jiems tiek duoti, 
kada kitą tiek gavo nuo kitų 
keturių žmonių, o tiem ketu
riem galėjo dvigubus .pinigus 
išmokėti, kada kita tįęk gavo 
nuo kitų aštuonių žmonių, ir 
tt. ir tt. — be galo. Vienok ga
las tokiam pienui ateina, kada 
nebegalima daugiau gauti žmo
nių pasidvigubinimui. Galas 
yra jau tikras, kada vietoj 
10,(XX) žmonių reikia greit gau- ; 
ti 20,(XX) žmonių. Tąip atsiti
ko ir su Bischofu.

Bischofo ‘/spešelais” vienok 
pasinaudojo daugelis žmonių, 
kurie indėjo pas jį pinigus 
pirmiausia. Jeigu butų teisme 
darodyta, kad Bischofas darė 
tą begalinio dvigubininio “sky- 
mą” (endless chain), ir jeigu 
butų darodyta, kad jo investo- 
riai žinojo apie tą “skymą” ir 
norėjo pnHobti iš bėdos kitų, 
kurie bits paskutinieji, tai iš 
tų, kurie buvo pirmutinieji, ga
lima butų po teisybės reika
lauti, kad jie sugrąžintų netei
singai pelnytus pinigus. | 

__ iX.4___  ’

Ko norėjo, h gavo
Ką kiti rašė “Naujie

noms” už perspėjimą 
prieš spėšelus.

Apie tai, kad Chicagoje tarp 
lietuvių veikė “spešelai” ir kad 
tie “spėšelai” buvo humbugas, 
rašė tik vienos “Naujienos”. 
Kiti laikraščiai apie tai tylė
jo, nenorėdami nusikalsti prieš 
“spešelų” bosus.

(Tąsa ant 2 pusi.)

■

reditorių — apgautųjų žmonių — advokatas Felix Streyck 
‘mans peržiūrinėja Bischoffo ofise rastas popieras ir šeru\

WX‘

Vidus nusibankruti jusio “speši alo” Bischoffo otisas, 2213 
Marshall Blvd., kada jį uždaro valdžia ir receivcris.

Bonomi pasilieka pre 
♦ mieru.

Angliakasiu ir geležiu 
keliečiy tarybos

Karalius atsisakė priimti jo ka
bineto rezignaciją.

RYMAS, vas. 10. — Pusiau 
oficialiniai paskelbta, kad ka
ralius Viktoras Emmanuelis 
atsisakė priimti premiero Bo- 
nomi ir jo kabineto rezignaci
ją, įteiktą vas. 2 d. Tokiu bil
du Bonomi ministerija bus sa
vo vietoje ir tekamą ketvergę, 
kada susirenka parlamentas.

Kalbama, kad didelė permai
na įvyko politinėj padėtyj. Va
dovai demokratų ir populistų 
partijų, kurios ikišiol negalėjo 
susitaikinti, dabar jau susitai
kė ir todėl tuo tampa pašalin
tas ministerinis krizis.

INDIANAPOLIS, v. 12. — 
Angliakasių unijos prezidentas 
Lowis paskelbė, kad pirmoji 
konferencija tarp angliakasių 
ir geležinkeliečių apie sudary
mą bendro gynimos sąjungos 
bus laikoma Chicagojd vasario 
21 d. Penkiolika iš 16 svar
biausių geležinkeliečių unijų 
jau priėmė pakvietimą daly
vauti toje konferencijoje.

---------- v—---------------- ——■

Indijos geležinkelio 
čiij streikas

Paleis Vengrijos seimą
BUDAPEŠTAS, v. 12. — 

Premjeras Bethlen paskelbė, 
kad Vengrijos seimas bus pa
leistas vas. 16 <1. Nauji rinki
mai įvyks birželio 10 d.

Valdžia stengiasi pravesti 
įstatymus, kurie neleistų bal
suoti nieko nesumanantiems 
žmonėms, taipjau ir moterims, 
jaunesnėms kai]) 30 m., ka
dangi jaunesnės merginos Orin
čios romantiškesnės ir palin- 

‘kusios prie ex-ka^aliaus Karo
lio. R »

Vėl susirėmimas Ulslery j
LONDONAS, vas. 12. — mi

sterio parubežis šiandie yra 
panikoje išf priežasties ištiku
sio susirėmimo Clones geležin
kelio stotyj tarp Ulstcrio^kon- 
s tabelių ir būrio Airijos respub
likonų armijos kareivių. Tame 
susirėmime 4 ^žmonės liko už
mušti, keli sužeisti, o kiti pa
imti bclaisvęn. -Airiai buvo 
apsiginklavę ^šautuvais ir pul
kas vaidžiais.

Rusija gavo garvežiu
RYGA, v. 12. — Pasak Lo

monosovo, sovietų Rusija ga
vo iš Vokietijos ir Švedijos 
200 garvežių ir iki bįrželio 
gaus dar 825 garvežius. Dabar 
reikia tik kuro ir maisto gele
žinkelių darbininkams. Gele
žinkeliai betgi vietomis yra blo
goj padėtyj i£ delei supuvusių 
špalų nevisur galima naudoti 
naujuosius garvežius.

Geležinkeliečių streikas 
• Bolivijoj.

BUENOS AIRES, vas. 12. 
— Iš La Paz pranešama, kilti 
Bolivijoj prasidėjo visuotinas 
geležinkelių darbininkų strei-

Popiežiaus koronacija
RYMAS, v. 12. — Šiandie 

didelėmis iškilmėmis tapo ap
karūnuotas naujasis popiežius 
Pins XI — kardinolas Ratti. 
Karūnacijoje dalyvavo, daug 
žmonių. Ir Italijos armijos ofi- 
ciariams leista įeiti į šv. Petro 
baziliką, kili* buvo laikoma ka
rūnacija, pilnoje uniformoje, 
ko nebuvo leidžiama daryti 
nuo pat popiežijos netekimo 
svietiškos galios. Skaitoma, 
kad tai yra pirmoji naujojo 
popiežiaus pastanga susitai
kinti su Italija. r

Su $2 gali likti milionierium.

MASKVA, v. 12.* — Nors 
oficialiniai vjipnas doleris yra 
vertas 280,000 rublių, bet mai
nant -privačiai už $1 galima 
gauti nuo 500,000 iki 600,000 

taigi už $2 galima likti
tikru Ikisijos milionierium.
rub

Naujas kulkasvaidis.

MADRIDAS, v. 12r — Tūlas 
Arias sakosi išradęs kulkasvai- 
dį, kuriuo galima iššauti 3,500 
šūvių į minutę. Kulkasvaidis 
turi 50 vamdžių ir jį turi ope
ruoti penki žmonės.

Prašys atidėti Genoa 
konferenciją.

LONDONAS, vas. 12. — Ry
mo Giomale D’Italia skelbia, 
kad Italija paprašys atidėti Ge
noa ekonominę konferenęjją.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto ikr2 vai. po piet.

Kareiviai prieš sfrei 
kierius

11.PROVIDENCE, R. I
— Trįs rotos milicijos tapo 
pasiųstos į Pawtucket klonį, 
kur streikuoja audinyčių dar
bininkai, protestuodami prieš 
20 nubš. nuka’pojimą ,algos.1

IjONIDONAS, vas. 12. — Iš 
Bomboy pranešama, kad Ryti
nės Indijos geležinkelio darbi
ninkų streikas nuolatos plečia
si. Kariuomene saugo streik
laužius.

Nuo pradžios naujos valdžios 
politikos Indijoje — įvedimo 
didelių persekiojimų -r—, apie 
8,0(X> žmonių tapo areštuoti. 
5,000 žmonių areštuota Gal
enito je. ‘

Nunuodijo 5 vaikus.

CENTRALIA, Wasli., v. 12. 
— Mrs. Ed Rhodes parsinešė 
iš aptickos neva e.psom drus
kų ir davė jų penkiems savo 
vaikams. Jie visi už valandos 

vietonmirė. Pasirodė, kad 
druskų buvo nuodai.

Karelija pavergta
MASKVA, v. 12. — Oficia

liais sovietų pranešimas sako, 
kad Karelijos sukilėlių kvatie- 
ra tapo užimta vas. 7 d. ir ka- 
reliečių sukilimas liko galuti
nai sutriuškintas. Likę sukilė
lių pulkai liko nuvaryti per

* Suomijos rubežių.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta LietuvoiK.su .viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO TRIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams patąria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi-

* sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. )

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
V.VriausiasOfisas

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
1 , Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
< Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Chicago, BĮ.

t

LietuvoiK.su


Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

Bridgeporto

Talephsrall

NAUJIENOS

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
Kovo-March 1922

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIU

TIESI 
KELION

kad 
. s j eis

dedam sava pi 
specialus agen

Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JVS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

Kraujas tirštesnis negu ketu 
rių galybių sutartis.

s, nes 
argos

Vienok kardas yra galinges 
nis negu plunksna.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte

• Phono Central 3301
1824 VVabansia Avė. , 

Valandos: nuo G iki 8 vakaro 
.Rezidencijos tol. Kedzie 771bv

Bridgeporto Skyrius

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

nes jus nesate 
dyka dirbti. Jei 
naudingesnio tai 
Aš netikiu justi 

Dabokyke tįk

re lietuvum wisomenes wa- 
daie jus wise bukete utulkei 
ir betunc— o mes kele bus- 
ma kitre ir turtingo tas wis-j 
kas ka ius 
va tautiecu

8. W. BANE8 
ADVOKATAS

, Vwl.t d A. M. fld i P. fe 
1311 Rector Bsilding I 

7* West Monroe Street, CMcai
Phone Central 2660

Rez. 3203 So. Hhlsted St.
Y arda 1315. Va!.: 6 iki 1 rak.

ir tt. Daugumas sudėjo į sa
vo laiškus tūps prasimanymus, 
kuriuos -paleido ir leidžia per 
ištisus metus K. Jamontas su

t
savo, sėbrais.

■atarijai 1H3 fe 
sk St.

Naa 11-11 ptoN. 
br bm 6 Ud 8 yaL vakarais.

( Dinomis? Dakai 
8110 arba 857

Maktimial Drtaal 
__ 851 - Dravar 4118 

GYVENIMAS: 3313 8. Halsted Si. 
VAAA 3—II ryto Ir &—9 vai. yak.

Tai. Haymarkot 8669
JOSEPH W. GRIGAfc 

Lietuvis Advokatas
K sm baris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės 
OUaa val.t nuo 9 iki 6 ir ne 7 

iki 9 vakare.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

* S. Lu Šalie St. Room 824 
TeL: Central 6890 

Vnk. 812 W. 83 St.. Chicaga.
Tek: Yards 4681

“Aš skaitydamas NAUJI
NUS dienrašti paiteimiau ius 
labaie uz intereso tus su se- 
pecial agintais ir labaie tam
stas smeizet a mis mums la- 
baie idomu kad tamstas dar 
ne labaie seneie te sužinoie- 
te tan instriga mes iau ži
nome tus agintus par tris 
metus o tamstas dar nebus 
nie vienum metu cielaie kaip 
pradeiote rašinete visomeneie 
antim neteisingas bizniu va
rinius.

9 HALU IENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti. '
Taip jau Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius kasdien da- 
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butą susisiekti su Naujieną ofisu 
ir Naujieną Pinigą Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

gi Naujieną Pinigą Siuntimas Lietuvon yra pąąj^dys ge
riausio, rupestingiausio,'pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai įš Amerikos butu siunčiami tik per Naujien 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turkpilną ąj 
užtikrinimą. ? . > , * '7

JOHN KUCHINSKA8 
LIIIUVIS ADVOKATAS)

>201 W. 22nd SU keri! Le&vitt St 
Telephone Ganai 2552.

V&landoBi 4 iki 6
7 Iki 9 v

fede visokius bylaa, vieoote 
'rtsmainm. Ekaeminavoja Abatoato 

ir padirba visokius Dokunae*- 
perkaut arba parduodant, Lo- 

. Namus, Farmaa ir Biznius, 
j>kolina Pinige ant pirmo merga- 
'naus ant lengvų iMygą.

z “Dabar visu pirmcuse as 
norėt* žinoti ko tamsta norit 
iš tų žmonių, kurie deda pi
nigus pas brokerius. Tamstos 
niekas neprašo atiduot ir kad 
prašytų ir neduosi. Aš galiu 
daryti, kas noriu, yra mano 
vale, aš galiu dovenot ar pa
skolint ant maža procent ar
ba ant didelio arba dubul- 
tavo. Niekas negali man už
draust.

Dar viename laiške mažiau 
mokytas žmogus rašė tokius 
l>amokslus Naujienų vedė
jams:

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimai aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da. tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
, Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliotais nuo 9 r. iki 12 pietų.

Ka treiev mes 
n ingus pas 
tus iei musu pinigaie pražus 
taie mes pas j ilsu neateisma 
prasite kad musu piningus 
surastumėte tamstas galėto 
laikraosco popieros ne pus- 
tit su sitokeis -sava patari
mais jei neturėto ko •svar
besne rasite galėto luste wie- 
ta palikto taie šmotą jodi- 

. las su taupisete ir žmonis 
rainesnus uzlaikisete,

o jus ir patis buvote pa
davė ji laikrašti kad iums 
nieką tas nepagelps ar ius 

• plaukšet >r ne o pris tokie 
milžinišką suma pailginus 
ji jusu kapitula negalesete 
atlaikite (arba sepecialu agin- 
tum didelus nosiiricus nu 
zmonpm išpiešto)”.
Dar kituose laiškuose buvo 

grąsinimų “gyvastis atimti”

sulinius gauti o tuokart vis
kas butu gerai su jumis. Ju
su pastangos yra ir bus 
bergždžios. Nes mažai kas tu
ri pasitikėjimo ant jusu. Aš 
nesu vieno cento ligi šiolei 
idėjas į tuos specialus bet 
aš jus užtikrinu kad teip

Nu ir' kam dar uz vidie- 
te kitoms kad aš žinau bent 
kielus iš naujienų wedeiuni 
kad ir jus turete pačius spe- 
calus ji dieie dar daugiau 
pinirugum kaip mos,

Taie cie pasiroda drau
giškus pavidas kad aš galu 
bute turtingas o tu ne tu 
imk tiktaie liec nosim t i o 
as galiu laimėto ir dvide
šimta ar daugiau, Taie . ko
kete musu darbininkiška lai- 
krosco vvedeieie, taie cc gie-

A . Važiuokit visi parankiu ir tieaiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliayą 

aplenkia T/enl6j Įuostų (karidoriiji 
iV VISA TREČIA KLASSA PADALIJA 
Z TA Į KAMBARIUS
į ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
j POLONI A  .....................  Vasario 22, 1922
| HSTONIA ............................ Kovo 8, 1922
I TREČIOS KLASOS KAINAS J: 
I HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
J —LIEPOJŲ $110.00 z
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

xsavo agento.

no rė
kuti znio- 
piningųto 

2J uga tose 
kurt nemo

kote tokiom d i dėl i iu n nosim- 
cu kaip musu agentaie ir bū
va rotlese ganetinaie gieraie 
uz tikrinta vieta kaip tane- 
vieos depota benka arba lie- 
tuvad dieimščio atspaudntu- 
iu bendrovių ir daug kitum 
tokium katrųm aš ce visum 
nesuminesu tum uz tikrintu 
vietų kur žmonis laikic pa- 
dieie sava piningus mažium 
nosimeu negaudami nie ma- 
zuni nosimeu prarada ir sa
va suma,

“O dgbar apie rinkimų tų 
pinigų. Taip nesiriipink, kas 
man moka. Pats ašei dirbu. 
Ir kas man duod iš to imih 
Jeigu žmogus nežino, 
pasakau arba nuvežti. Aš 
vagiu. O apie biznį man 
galvoj, kaip jis veda ir 
jis daro su tais pinigais.

“Ateina laikas — atmoka, 
ir žmonėš yra dėkingi.... :— 
“Aš daviau pinigus ir duo
siu, o tokių šmeištukų ne
klausiau ir neklausysiu. Dar 
suvienyta valstija nėr įsa
kius arba įstačius tokių įsta
tų, kad reikėtų eiti pasi
klaust kur gal eiti dirbti. — 

. “O tavęs tokio> durniaus 
neklausiau^ ir nesiklausiu. Tu 
mišk j i, kad visi turės tavęs 
klaustos ir . tavęs klausyti. 
Ta matai pats, kad ir Ha- 

1 sejaus varo nebeklauso, o 
tavęs ir tiek neklausysim. 
Gerinus svarstyk, kaip su
gražinti Naujienų bendrovei 
išteriotus pinigus. Dar tu 
krajuj kiaules ganei, o Ame
rikoj gemlcnn buvo ir bus, 
o tu durniau padiučiuok į — 
visiems gembleriams ir jų 
^agentams”. "
Kitame laiške mokytesnis 

agentas ar investorius rašė tarp 
kitko sekamai:

^DR.HERZMAN-M 
i» BVBUOfil

Penikill mm 3412 8^ BalM 8*.
M N«. 3813 Kalstai 81

Rara! IfotartanM Hmduui p«i Ii 
nata kaipo patyrus įhi-
mnaa ir akoferia. \

įlydo aitriu ir Bhra&ilku UgaE, 
Vyrų, motorų ir vaikų, 
jautu metodai K-Bap 
elektrų prietaisui,

or 
18th

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

mo savo visą staką vyriSkų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, rain 
Rotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 h* $80.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra eksŲra kelinių:“
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėta vaf.ja kitur, mes nonme iš- 
pardu .įteikite anksti ir pasirin--
kitę dar visko yra. Užsigane-
dinimas gvarantuojamus. Įsteigta 
1902.

Atd'J5 kasdiena iki 9 vai. Ned. Ud 
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

“Man rodos kad ta juau 
“campaign” prieš tuos “spe
cialus” ar nėra tik teip pat 
Įiasipinigauti. Jus jaučiate 
kad nevisi specialu leidėjai 
garsinasi jusu subarokitoa

Už tai, kad “Naujienos” aiš
kino apie “spešelus”, vietoj pa
dėkos buvo gauta iki šiol la
bai daug kotionių ir plūdimų.

Del žingeidumo mes čia prie 
Bischofo bankruto progos pa
duodame keletą ištraukų iš 
laiškų, kuriuos gavome perei
tais metais apie “spešehis”. 
'Tie laiškai parodo, kaip žmo
nės buvo baisiai įtikėję savo 
BisclM>fui ir kaip jie visiškai 
nepaisė į tai, kas atsitiks su jų 
pinigais ir nektansė “Naujie
nų” i>erspčjimiį.

S4ai ką rašė adresuodamas 
savo laišką Kl. Jurgęlioniui 
vienas užsiikgęs spešelų \nylė- 
tojas: • .

“^ctkber 17, 1921.

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, | 
nedėldieniaisį nub 10 vąl. ryto iki 2 vai. po piet. |

greitai kaip tik bus specia« 
hvs tai dėsiu viso tūkstan
tine.

Aš patarčiau kad tamstos 
toesuktumet suu proto be ap
mokėjimo, 
praten uz 
turiet ko 
dirbkite ta 
“plrilantrofija 
savo turto. Ir svetima 
nesirgkile. Žmones turie 
vo piningas aš manau 
jie turie pilno tiesa su 
teip pasielgti kaip jiems tin
ka. Jeigu ir >utu tie invest- 
mentai, tai bite tik ne ju
su. Jeigu neturėt ko geres
nio imtidpinti į “Naujienas” 
tai palyket ta vieta tuščia.

Su pagarba,
Zigmas Vogneris.

<W23 S. Universi tv Avė.

Phent Boulevard 6801
ANTANAS GREDU1KA 

OanaraHe

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Mieato ofleani 

127 N. Deatbora SU Room 1111-18 
TeL Central 4411. JaL nuo 9-6 

Gyvenimo vletn 
2323 Se. Haleted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarų, iiakyrue ataroDate te 
ketvertfų. NediUome nuo 9 Iki 12 r.

Skiclbate visomeneie kad 
ncdietuni jims piningum ant 
didelium nošimciu taie ius 
parodote labaie aiskei viso- 
menei kad musu progeresi- 
viška laeikrašte (taira nau
jienų) vedieiei ture tus pa- 
ceius principus (varomus su 
amerikos dideiseis patriotais 
(arba kaprtalistais),

Man labaie iru apggieletma 
jus kml jus sava teisingumą 
spiekas pardaviete uz nep^ 
prastaie pigie kaina ir 
te teip padarite 
nium darbniftku 
zluktum kaip ir 
gierosose vietos

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearhbra 84. 
Randoteh 8899

MAURICE J. GULAM 
Rm. 1102 8. Aehl&nd BlvC 

Seeley 3671

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda ^nuo mažo

’ ŠALČIO
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arbĄ „gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Saponvental

Jis sulaužia slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL -
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

Tel, Randolph 2898

. A. A. SLAKIS
ADVOKATAS j 

Ofisas yidurmlestyj.
ASSOCIZTION BLDG

19 So. La Šalie St, 
Room 1308 

Valandos: 9 ryto iki I po pietų

Namų Tol.: Hyde PariK 8395

NAUJIENOS, CMcSfe UI
Naujienų rašytojams 
^bombas padėti 
buk, Bischofas. ar kiti galėsiąs 
bankrutyti tik nuo “Naujienų” 
rašymų, primetimų visokiau
sių nebutų daiktų “Naujienų” 
vedėjams buvo daugiausia — 
tai jie tojtie, tai kitokie, tai 
patįs (leda į spešelus o kitiems 
pavydi, tai jie yra papirkti 
bankų, lai pasiduoda pigiais
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I KORESPONDENCIJOS
PORTLAND, ORE.

Niekad netenka matyti laik
raščiuos pranešimų iš tolimųjų 
vakarinių kraštų. Tiesą pasa
kius, mažai lietuvių čia yra ir

kad tai šventei paminėti i pra
kalbas susirinks visi vietos lie
tuviai. —Komitetas.

jaučiajnSs, jog tuo išsireiškimu 
jis išniekina ir musų Suv. Val
stijų mokyklas (nes čia jos yra 
atskirtos nuo bažnyčios), ku
riose auklėjama musų jaunuo
menė, — ir priversti busim rei
kalauti S. V. valdžios, idant ji 
atkreiptų domės į tą negeistiną

šposą iškirsftr sukelti 1 v _
prieš juos. Taigi, įsakyta toms, IO triukšmui sukelti jie vartoja! 
kurių vyrai yra ožiai, kad jos šitokį būdą. Vienas jų duoda 
neduotų jiems bučkio i 
neprisileistų nei artyn tol, 

tie ožiai nepavirs avi- 
ir neatneš kirpikui 
Vilneles nukirpti. Pa

streiką gini vistik susigėdo ir nutilo. MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St.,* kampas 31 pat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708

Waterburio, Conn. Liet. 
Uk. Kliubo protestas.

x \ ------ •—-
Lietuvių U kęsų Politiškas Kliu* 
bas laikytame susirinkime 3 d. 
vasario 1922 m. nutarė išnešti 
sckųmą rezoliucijų:

Ka&kngi
r '

gę tingini ką parašyti. Nors 
iš lietuvių darbuotės nieku nę- 
galim pasigirti, kadangi čionaK 
nėia draugijinių susirišimų; 
nors randasi S. L. A. 202 Kp. 
ir T. M. D. Kp., bet ir tose po 
dešimtį narių, taip kad nė su
sirinkimų nelaiko. Kuriam rei
kalas užsimokėti mėnesines, 
tas nuvažiuoja pas sekretorių 
J. F. Gritį i f užsimoka? Prie to, 
mažai lietuvių, vos apie 25 šei
mynos ir keletas pavienių; tie 
patys taip išsisklaidę po visą I 
miestą, kad sunku jie ir surasti. I 
Daugumas jų turi savas ' 
belos, sulaukę nedėldienio, ir | 
besitrusią lopydami* savo guž-‘čcrnccki0, kad pasistengtų ūž
tas, ir prižiurėdbmi paukščius, ’ daryt burnQ pliauškalui kun. 
ir tt. Atvažiavusiems iš rytinių I Garmui, kuris atvąžiavęs į 
valstijų dideliai nubodu negau- Sllv. Valstijas demoralizuoja 
nant susieiti su savo tautiečiais lietuvių visuomenę, niekinda- 
ir apkalbėti visuomeninius dar- mas progresyviausias lietuvių 
bininkų nukalus, ypatingai to-1 sroves ir vyliodamas iš nesu-* 
kiame svarbiame momente, ka- ( sipratusių žmonelių centus ka
da reikia ginti Lietuvos darbi- talikų universitetui. Ir kadangi 
ninkai nuo tų nelemtų J ” 
čionių demokratų užmačių? ”

Vietos lietuviai laikraščių 
skaitymu ii^ savo mintimis, la
bai išsidalinę. Kuris kokį laik
raštį skaito, tokiomis minti
mis ir vadovaujasi. Nemažai 
yra “'Laisvės”) sekėjų. “Laisvė” i 
patinka jiems tuomi, kad ji, 
moka kitus papeizot, neatsi- ff' 
žvelgdama į faktus. Ateina ir II 
kitokių laikraščių: “Tėvynė,” 
“Sandara,” “Keleivis** ir “Nan-ill 
jienos.” Tenka girdėti nusis
kundimų, kad nebegauna “Nau- III 
jienų” nusipirkti. Pereitais I 
metais buvo galima nusipirkti 
mieste prie Penktos ir Wa- I 
shington gat. pas laikraščių II 
pardavėją. Kas tik iš lietuvių II 
pasisukdavo, tas nusipirkdavo II 
“Naujienas.” JI

Darbai šiame mieste labai 
prastai eina; daug žmonių yra II 
be darbo. Lietuviai netekę 
darbo mieste, važiuoja į miš-I 
kus palikę šeimynas, bet ten 
irgi mažai dirbama. Algos žy
miai nukapotos; paprastas II 
darbininkas gauna nuo $3.00 iki 

,$3.75 už 8 vai. darbą. Yra čia 
ir lietuvių kriaučiukų, kurie II 
taipgi blogus metus kenčia, 
nes Portlande kriaučių indust
rija visai sugriuvus, * išskyrus 
Brownsville VVoolen Mills Co., 
kuri dar kiek sparčiau dirbo 
iki Naujų Metų, bot jau už to- I 
kią ubagišką algą, kad chica- 
gietis krtiaučius tikrai nusiste
bės. Pirmos klesos darbininkui, 
aukščiausiai moka $36.00 už 
48 vai. darbo. Po Naujų Metų 
pirmą mėnesį dirbo po 3 dienas 
į savaitę, vėliaus netinkamus II 
darbininkus atleido, o liku
siems įsakė sparčiau dirbti.

Manoma iš Chicagos daugiau II 
gabių daibininkų parsigabenti 
ir juos pavergti, nes čia unijos 
nėra, tai kaip ponas nori, taip II 
su darbininkais žaidžia. Tame j 
dalyke matom reikalą savo 
viengenčius persergėti, kad jie j 
nevažiuotų į šitą miestą, o ku
rie mano atvažiuoti dėl klima- j 
to gerumo, tai taipgi neverta, I 
nes čionai klimatas netikęs. H 
Oras labai drėgnas, sunkus ir I 
šaltas taij), kad krosnis reikia I 
kūrinti per 10 mėnesių j me
tus. O kuralas daug brangesnis 
negu rytinėse valstijose.

—Papartis.

mes, Liet. Uk. Pol. 
Kliubas^-esam pirkę Lietuvos 
paskolosyoonų ir aukavę pini
gų Lietuvos Valstybei, ir da 
ateityje užsibriežę esame remti, 
tai reikalaujame' iš Lietuvos 
atstovo S. V. pono Černeckio 
įmaiškinimo Amerikos lietu
viams dėl šmugeliavimo kun. 
Purickio; ir piktinamės iš taip 
ilgo tylėjimo Lietuvos atstovo 

stu" į dėl to incidento.
Toliau reikalaujame iš p.

krikš- kun Garmus agituoja už pri- 
*■ ‘jungimą mokyklų prie bažny

čios, ir net tūlose vietose iš
reiškė, kad mokykla atskirta 
nuo bažnyčios i ša u k lė j a iš mo
kinių beždžiones, taigi mes, 

Suv. Valstijų

RACINE, WIS

Ruošimasi Lietuvos Neprik
lausomybės Šventę švęstu

šias! tinkamai Lietuvos neprik
lausomybės ketverių metų su
kaktuves paminėti. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė yra 
vasario mėnesio 16 dieną, tai
gi tą dieną ir rengiamos dide
lės prakalbos Union Hali salėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. įžan
ga nemokama. Rengėjai tikisi,

šmeižia S. V. mokslo įstaigas.
Nutarta šį rezoliuciją pasiųs 

ti Lietuvos atstovui 
tone p. černcškiui ir į lietuvių 
laikraščius.
Liet. Uk. Pol. Kliubo

A. Šeštakauskas,
G. J. Laskevičius,

A. J. Eidukevičia, 
Klemens J. Senkus.

iri kalbėtojui klausimą. Kai kal
bėtojas ima į klausimą atsaki
nėti, tuojau kiti jų — trys, ke
turi ar penki, pradeda rankom 
ploti, kojom trypti, šaukti, 
švilpti, norėdami tuo paraginti 
ir kitą publiką jų pavyzdį sek
ti ir neleisti kalbėtojui į klau
simą atsakyti ir bolševikėlių 
nesąmones publikai parodyti. 
Tik tas dabar jiems visai ne
besiseka; žmonės, kurie ^pir
miau dar jų klausė, dabar juo
kės iš Jų ir jie, susisarmatinę, 
lenda į kampą.

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penu 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja
girtidimv.į Duo 
da rodą ^viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

hos 
Pa- 
pa- 

prie

karščio galvon ir pradėjo grai
bytis “od morza do morza”, 
užmiršdami, kad jie perėjo de
markacijos liniją ir yra Lit* 
woj. Du amerikoniški dėdu
kai, kurie buvo atėj^ tvarkos 
daboti, pasiėmė žvakes ir ėjo 
pažiūrėti ar tiems ricieriams

kuris daug karščio galvoj. Kadangi 
jie buvo be šviesos, tai vienas 
ricierių priėjęs dėdukui taip 
smarkiai žiebė antakin, kad 
jam iš akių pasipylė pilna, sve
tainė kibirkščių Tas dėdei, 
suprantama, nepatiko ir jis 
visu smarkumu šoko ant ricic- t
riaus. Ricierius, matydamas, 
kad bus riestai smuko pro du
ris laukan; dėdukas ,dui pas
kui jį. Ricierius matydamas, 
kad jį priešingoji pajiega ve
jas, atidarė ugnį, dėdė į ugnį 
atsake ugnim ir viena ęlėdėę 
paleistų kulkų pataikė priešui; 
sužeistasis ricierius dar bėgo 
iki demarkacijos linijąs, pas
kui 'krito be sąmonės ir jį 
nugabeno į^ligoninę, kur jis 
dabar kariauja su mirtim.

Kiti lenkų ricieriai, kaip gir
dėt, niobilizuojasi; jie žada 
parsitraukti Žulikauskį ir vėl 
padaryti ofensyvą ant lietuviš
kųjų fortų.

Pas mus yra daug vyrų, ku
rie yra tikri ožiai, jų mamytės 
yra geros avelės, kasdien bėga 
bažnytėlėn pasižiūrėti kunigė
lio, ar daug per naktį pasto
rėjo, o jų širdukai kad nors 
netyčia kada užklystų — nei 
vedami, nei varomi neina ir 
gana: tikri ožiai.

Matydamos šitą jų užsispyri- 
jiems

VVaąhing

Komisija:

kol 
na i s 
savo 
lankioms avelėms šitas patari
mas giliai įsmigo širdin ir 
dabar tiems ožiams bedieviams 
gręsia didelis pavojus, kad jų 
davatkos pačiutės nesusimerk
tų su katalikais senberniais ir 
neišrukytų jų visai iš namų.

Kuo tas užsibaigs, pamaty
sime toliau.

— Laisvės Aaitvaras.

SO. BOSTON, MASS.
WAUKEGAN, ILL.

Karas su lenkais.

Waukegan ir North Chicago 
tai dvi šalys, kurios galima bu
tų prilyginti prie Lietuvos su 
Lenkija; dešimtoji gatvė yra 
nei trale zona skirianti lietuvius 
nuo lenkų. North Chicago, iki 
10 gatvės yra tikra Polščia; 
ten kitokių nerasi kaip tik len
kus; jų fortas stovi prie 14 
gatvės.

Nuo 16 gatvės Waukegano 
pusėj tikra Lietuva, lie 
fortai stovi prie aštuntos 
devintos gatvių. Vasario 
d. Šv. Juozapo forte prie 9 gat
vės buvo maniebrai — lenkty
nių ėjj^) ar kadrilių šoko, nega
liu tikrai pasakyti. Čia atėjo ir 
lenkų ricierių pasilinksminti 
su lietuvaitėmis. Bet paragavę |
lietuviškos naminės, jie gavo mą davatkos sumanė

Town of Lake
lietuviams naujiena!

“Naujienų” Skyrius
ant TOWN of LAKE

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, ' če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” ^Skyrių 
Town of Lake. ,

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. 

’ k

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas’” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile. spaudos darbą “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės j “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

' V V

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa^ 
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS
T0WN (5r LAKE SKYRIUS 

1614 West 46th Street (Prie So. Ashland AveJ) 
Telefonas Boulevard 0672.

Ofisas atdaras kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. \Nedėldieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet.

Dvejos socialistų prakalbos.
Vasario 5 dieną, vakare, 

LSS. 60-toji kuopa buvo suren
gusi prakalbas IJetuwų Sve
tainėje. Kalbėjo dd. J. Nevec-

zaitis. Visi kalbėjo gerai, taip 
kad po prakalbų socialistų kuo- 
pon įsirašė keletas naujų na
rių.

Į prakalbas, žinoma, buvo at
silankę ir karštakošių, kurie 
save vadina “komunistais“. 
Neveckui baigus kalbėti 
bandė sukelti triukšmo, 
kalbėtojo pajuokti dėl
moniškų priekabių tie karžy-

Ta pačią dieną, po įlietų, bu
vo taipjau prakalbos Cambrid- 
ge, Rhodes salėj, čia jas suren
gė LSS. 71-moji kuopa, o kal
bėtoju buvo d. S. Michelsonas, 
Keleivio redaktorius. Žmonių 
buvo pilna salė. Prakalbos tu- 

V. Annbro-j rejo gero pasisekimo ir kuo- 
pon įsirašė kęli nauji nariai. 

* * *
Darbai apie Bostoną eina 

netaip blogai, kaip kad kitur, 
tik siuvėjų darbai šiuo laiku 

‘tai prastai stovi. O kad siuvimo 
pramonėj Bostone dirba daug 
lietuvių, tai dabar, darbams la
bai nupuolus, daugelis jų yra

jie 
bet

nesą-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Tai šis yra vėliausis 21 apartmento 
namas Edgewater’j.

h Savininkai Panama Amusement Corporation
—Ir—

Rosglen Building Corporation
Visuotini kontraktoriai, būdavo

te jai ir fjnansistai.
Pabudavosime tinkamai už že

miausią kaip galint kainą.
Z t .

Jei turit tuščią praRgrtę, nepai
sant kurioj daly j miesto, pabudavo
sime ant prieinamiausių išlygų, ne
paisant dydžio, flatų, ap^rtmentų ar
ba court namų.

Stern & Company
79 West Monroe Street,

Automobiliu Savininkams
» NeužmirSkite Šitos vietos, nes jau atidariau sa-

re&K vo biznį (Pershing Garage) ir pradėjau automo-
biliu taisymo darbą, su kuriuo esu susipažinęs 
per dauKelį metų, todėl savo darbą gvarantuoju. 

Norinti automobilių turėti gerame padėjime ir 
pavasario sulaukus važiuoti kaip su nauju be 

jokio trubelio. Todėl nepamirškite mano naujos vietos. Žinote gerai, 
kadv naujas biznįerius visada užganėdina kostumerius savo darbu ir 
atlyginimu. Taipgi pan^ežame sudaužytus į trumpą laiką. Ant pa
reikalavimo pribuvam į visas dalis miesto.

PERSHING GARAGE 
no** o<ul Tel.: Lafayette 4493

Saule nudegus nosį
Vartok apSčiai laidančio

S’-JtHKAUftV CMA*T)

^Henmolatim
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiikal.

Dr. A. R. Blumenthal
Akių. Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro,
Residencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KAKALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

/3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki >12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

/" >' ■■■ '» ' ..................
Telephone YArds 5032

DR. M. ŠTUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILIz.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 .iki 8 vakaro 

____ ................... . .................. /

DR. A. A. ROTU

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo Um- 
x pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų Ilgas.
3259 So. Haislted St., Chieago.

, ...........................................

Ofiso Tol. Blrd.,7821 
PraneMmas

DR. M. T. STRIKOLTS 
Uotovto 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėll savo ofisą | 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:80 iki 12; 8:80 iki 5 ir 

0:80 iki 8:80. Nad.1 16:80 Dd 
12:00 diena.

Kam.: 2914 W. 48rd StrwL 
Tok Lafayetta 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja M matai 

Ofisą* t
8149 S. Morgan SL( karti 81 04.

Chlcago, Illinois.
SPECIALISTAS: | 

Moteriškų ir Vyriškų« 
Taipgi Chroniškų ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 ryto iki 8 po platų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po plot i 
Telephone Yards 687
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Mdltot E ftrigaltffc

1739 B0. HAISTED! ST 
CHICAGO, ILLINOIS, 

Ttiephona BooMvMt 85M

Subscription Katoąj 
I-I.M per year in Caaada.

3c. per copy.
Intotod m Stcond Claai Mattor 

March 17th, 1914, ai tha Port Office 
of Chfcago, 111M ladac ihe art of 
March tad, 187L »

Naujienos alna kasdien, (ištiriant 
bedildianiua. Leidiia Naujiena Ben
droji, 1789 Se. Haisted SU, Chica<o, 
UL — Telefonai JUomybK biM

Chlcago> — paltu 
Metama ------- ---
Pusei moti —Ja—, , 
Trims minusiame M. 
Dviem mineeiami in , -t , -r-

18.00
4.50
2J25
1.75

Viena kopija 
Savaitei ___
M*naAiul

Suvienytose ValatiJeMi M Chicagoj 
paltui

Metama - ir
Pusei meti — -
Trims mėnesiams
Dviem mineaiama
Vienam minesiul

18
78

|7.00
, 4.00

2.00
, 1.60
- .75

(Atpiginu)
Metams nr i i
Pusei meti j -- , į 4.50
Trima mėnesiams , - - / 2.25

Pinigus reitia Misti palto Mansy 
Orderiu, kartu fy užsakymu.

F* Uoto rote/e.
Iš Lietuvos

Panedėlis, Vasario 13, 1922

Amerikos Laikraščiai 
Lietuvoj

(Musų

Paskiausiuoju laiku v Lietuvo
je kas karta vis daugiau pra
deda platintis Amerikos lietu
vių laikraščiai, kaip antai: “Tė
vynė,” “Keleivis,” “Vienybė,” 
“Amerikos Lietuvis,” bet ‘užvis 
daugiausia matvti visur tai

Kaip esu patyręs, Lietuvos 
piliečiams, o ypač liaudžiai, iš 
vSsų laikraščių geriausiai patin
ka “Naujienos.” Žmonės jas 
taip pamylėjo dėl to, kad “Nau
jienos” įdomiausis laikraštis 
savo turiniu, nes paduoda dau
giausiai žinių ne tik iš Ameri
kos lietuvių viešojo gyvenimo, 
jei dargi teikia labai daug įdo
mų žinių ir iš Lietuvos, svar
biausiais klausimais, — kokių 
žinių nepastebėsi Lietuvoje 
leidžiamuose laikraščiuose. Taip 
gi girdėjau palankių balsų ir 
apie “Keleivį” ir “Amerikos 
Lietuvį.” Taigi kaip matome,, 
Amerikos laikraščiai Lietuvoj

korespondento)

kultūros bei apšvietos žvilgs
niu vaidina svarbią įjolę. Visus 
blogumas tik tas, kad iš Ame
rikos į Lietuvą laikraščiai il
gai eina (mažiausia 13-15 die
nų) ir daug numerių^nažuva 
nežinia dėl .kieno kaltes. Bet 
visgi tie užjuriniai svečiai, 
Amerikos laikraščiai Lietuvoje 
turi dideles .svarbos. Todėl gy
venantiems Amerikoj “Naujie
nų” prieteliiims bei kitų laik- 
r ašč i ų m y 1 ė t o j a ms-d ra 11 ga m s 
reikėtų kiek galint slengtik iš
rašinėti į Lietuvą savo laikraš
čių, už ką aš, kaipoz laikraščių 
mylėtojas, vardu visų mėgstan
čiųjų skaityti laikraščius, iš 
anksto tariu širdingiausį ačiū.

—“Naujienų” Skaitytojas.
P. S. Amerikos^ laikraščius 

galė*tų išsirašyti ir patys Lietu
vos piliečiai, betgi dabartiniu 
žemu markės kursu labai bran-

gina, kad jis pagyre ir padrąsi
no legioninkų maršavimą ant 
.Dėbso numų.

Ant rytojaus po legiono prog
ramų paskelbimui Indianos pi
lietis pasiuntė .sekamą laišku 
governorui ir visiems Indiana- 
poliso laikraščiams, kurių; vie
nok, nei vienas ję neįdėjo: k 

“Indianap., s. 12, 1922. 
“Gov-ui Warręn T. McCray, 

Vilkt. Name, Ihdianapolis. 
“Gerbiamasis: šios ' dienos 

šio miesto laikrašty “S ta r” yra 
privedama šitie tamstos žo
džiai j Amerikos legioną apie 
Eugene V. Debsą: ‘Man liūdna, 
be galo liūdna, kad didžiausis 
musų šalies išdavikas gyvena 
Indianos valstijoj. Bet aš ti
kiuos, kad Amerikos legionas 
duos jam pamokinimą.’

gel- 
tenka

buvo

—“N.” Skait.

Del Governoro Siundymo 
Legiono prieš Debsą

eina vis dau
ginus žini ’ ad klerikalai 
jau bijosi stoti prieš publi
kų po “krikščionių demo
kratų” fiima ir ketina ap
krikštyt savo organizacijas 
“katalikiškomis”. Į šitas 
organizacijas jie mano 
įtraukti ir “pažangiečius”.

Kartu su tuo klerikalų 
spauda dedasi neva priešin
ga valdžios politikai, idant 
žmonių akyse išrodytų, jo- 
gei valdžia neturinti nieko 
bendra su klerikalais. Pra
nešama net toks juokingas 
dalykas, kad Kauno komen- 
da*ntas nubaudęs kun. Bučio 
redaguojamąją “Laisvę” už 
kokius tai straipsnius.

Visos šitos komedijos tik
slas yra labai aiškus. Kle
rikalai, kurie visą laiką šo
kino per virvutę Lietuvos 
valdžią ir diktavo jos politi
ką, šiandien nori išsisukti 
nuo atsakomybes. Naujojo 
seimo rinkimai artinasi, ir 
klerikalai žino, ‘kad Lietu
vos piliečiai pasiųs šuninis 
šėko piauti tą partiją, kuri 
dabar kontroliuoja St. -Ser
mą. -

Bet mes pianome, kad 
Lietuvos žmonės pažins 
tuos gaivalus ir po nauja 
kauke.

Amerikos legionas neseniai 

lalėjo susirinkimą savo nacio- 
nalėje būklėje, Indianapolisc. 
Valstijos governoras Warren 
T. McCray buvo tame susirin
kime ir girdėjo, kaip Indianos 
skyriaus komanduoiojas karš
čiuotai pasakė, kad valstijos 
legionui suvažiavus’į .savo se
kamą suvažiavimą Terre Haute, 
nariui privalų nueiti pus E. V. 
Dėbso namus apšaukti jį išda
viku ir šiaip pamokinti jį už 
jo “išdavimą”. Gov. McCrey 
pagyrė ir padrąsino šitą grū
mojimo ir gyolto rengimą.

Del šito įdomaus “įstatymo ir 
tvarkos’’ “programo” Debsas 

^Juraše governorui sekamą laiš
ką:
“Terre Hauįe, sausio 10, 1922
“Jo Malonybei Governorui 

VVarren T. McCrey, Indianapo- 
lise, Ind.

“Gerbiamasis: Man7 teko
skaityti paskutinėj; visoj val
stijoj skaitomo Indianopoliso 
laikraščio . laidoj i>ranešimas 
apife Amerikos legiono susirin
kimą, kuriame, kaip praneša
ma, tamsta esi pasakęs šitaip:

“ ‘Man liūdna, be galo liūd
na, kad didžiausis musų šalies 
išdavikas gyvena Indianos val
stijoj. Aš tikiuos, kad Ameri
kos legionus duos jam pamo-

“Malonėsite man» pranešti, 
ar šitas pareiškimas teisingai 
atpasakota ir, jei teisingai, tai 
tas atrodytų, kad tamsta tais 
pačiais žodžiais taipgi niekini 
Jungtinių Valstijų prezidentą 
už didžiausio išdaviko paliuo- 
savimą iš kalėjimo ir pakvieti
mą jo balinami n.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

|TwJnyw)

—Nepasakok niekų! .— tarė Andrius. — 
Mes ne tokie mulkiai! Mare Jankovičaitė 
klausės už durų ir tavo kalbą girdėjo.

Taigi Petrui buvo aišku, kad jo dalykas yra 
beviltis ir kad jam nieko neliko daugiau, kaip 
sužinoti apie savo likimą. Ar jie atėjo tik pa- 

.barti jį ir atsiliepti į jo sąžinę? O gal jie ren
giasi jį išgabenti kur prismaugti ir kankinti kol 
užkankins? šita paskutinėj! baimė neišėjo Pet
rui iš minties nuo pat jo karietos pradžios, to
dėl kada jis pamažu patyrė, kad šitie trys užte
kai nežada dairyti gvolto ir kad jie tikisi privers
ti jį pasakyti jiems, kiek jis yra papasakojęs 
savo darbdaviams, tai jis savyje pradėjo juę^k* 
tis; . jis susigraudino ir ėmė verkti graudžiomis 
ašaromis, sakydamas, kad tai vis dėl Makormi- 
ko žiauraus melo apie jį ir Onelę Todaitę. Jis

“Bet tus nesiriša su

niu tikslu. Komitetas atstovau-

liakasiains ir kitiems darbinin
kams tik-ką atėjo pa< iųane 
paklausti, ar valstijos governo- 
ras, prisiek usjs žiūrėti įstaty
mų ir laikyti tvarką, pagiria ir 
žada paremti grūmojimo ir 
gvolto programą prieš minėtą 
‘didžiausį išdaviką,’ tamstos 
pastebėjimais sukurstytą ir 
paskelbtą tame pačiame praneJ 
Šime apie tą patį susirinkimą?

“Su tikra pagarba,

į šitą laišką governoras at
sakė šitaip: /

Indianai)., Ind., s. 17, 
P-n ui Eugene V. Debs, 

Terr/ Haute, Ind.
“Mano gerbiamasis: Atsaky- 

man į jūsų laišką iš sausio 16 
dienos noriu pasakyti, kad aš 
savo trumpais; ^pastebėjimais 
nesenai laikytame Amerikos le
giono George Dewey posto su
sirinkime nekalbėjau iš užrašų. 
Visa, ką aš pasakiau, buvo pa
sakyta be jokio,'prisirengimo ir 
todėl aš nežinau, ar aš tą pa
sakiau, ką praneši! jūsų prive
liamas laikraštis, bet.maž-dabg 
aš taip pasakiau.

“Kaipo į savo teisę lai pasa
kyti, aš nurodąfi į faktą, kad 
tamsia buvai tnisfamas ir nu
teistas federaliame teisme ir 
trejis tamstai paskirtos baus
mės metus sudėjai kalėjime.

1922.

“Waffren T. McCray, 
‘Indianos Governoras.

matome, governoras
1 bando išsisukti, bpt jis neužsi-

lictinių laisvių vienybe įteikė 
Amerikos legiono viršininkams 
sąrašą 50 atsitikimų, kur le
gioninkų gvolto darbai buvo 
aiškus, atviri, neužginčijami, 
šiitas sąrašas buvo tik pavyz
džiu šimtų atsitikimų visose 
Jungtinėse "Valstijose, einančių 
įvairumu nuo pagrūmojimo iki 
žmogžudybės. Atsižvelgiant į 
šitą pa laidumą ir dabartinį pag
rūmojimą gvoltu, jūsų kalba 
yra tiesiu kurstymu gaujos 
jrie gvolto ir prasižengimo įk

vėpimu. Bet tai nėra viskas; 
‘davime Debsui pamokinimo’ 
yra dar isanksto duotas valdi
ninko iižnoJiiutoM Į.ai-eiškinm.s.

“Po j tisų kurstomai kalbai 
egiono oficialus pareiškė, kad 

kitame susirinkime Terre Hau
tėj jie marinuosią pro ‘išdaviko 
namus’. Ar tamsta maršuoąi su 
a gauja ‘sykiu pas Dėbso na

mus, šaukdamas ‘išdavike’? Ar

“Dctljsas turi daug draugų 
Terre Hautėj, aplinkinėse ka
syklose, višoj valstijoj ir visose 
valstijose. Ar Dėbso draugai 
aipgi turi susirinkti Terre 
laulėn šitai progai? Daugu

mas, be abejo, susirinks.
“Jei legkminkai pildis savo 

jrogramą gvoltu, tai mes tiki
mės tave pamatyti atsistojusiu 
taip pridera, patriotui — šau
dančiu- už juos ir imančiu at
sakomybę už jų kriminalį ak
tą. Ar tą padarysi? Ir jei prisi- 
eis^bausti, ar parodysi savo 
akis? Ar gal manai metęs ug
nį gaujinin magaziftan, pasei- 
ėsi apie ‘įstatymą ir tvarką’ ir 

ištruksi pasekmių? Tai tu ir 
iiti, tokie kaip tu, esate išda
vikais konstitucinei valdžiai, 
statymo aigos ardytojais ir 
Rasinės nepakantos kūrėjais 
ant laisvės griuvėsių.”

Kas dėl legioninkų rengiamo 
žygio, tai E. V. Debs šitaip sa- 
<o apie tai: “Tegul ateina! Aš 
neturiu nieko prieš tai. Tai bus 
aiškus įrodymas. Jei aš norė
čiau, lengvai galėčiau surinkti 
armiją susidedančią iš kelių 
tūkstančių jiems priimti. Bet 
aš to nedarysiu. Jei aš kreip- 
čiaiisi į savo draugus, tai tik 
am, kad paprašius jų prižiū

rėti, kad niekas neužkabintų 
maršuojančių. Aš nepriešingas

nepasidavęs pagundai metus laiko, bet paskui 
jis liko be darbo, o Guberio Gynimo Komitetas 
atsisakė jam duoti darbą; jam prisiėję tikrai 
badauti ir jis ant galo priėmęs Magjvnės pakai* 
binimą pranešinėti jam apie maištingus kraštu
tinių Raudonųjų darbus. Ret jis nei apie vieną 
nepranešęs, kuris neperžengė įstatymo 
kuomet nesakęs Magivnei ką kita, kaip 
teisybę.

Paskui Andrius pradėjo jį kvosti.

tom, kad mane tam tikrose 
apystovose vadintų ‘išdaviku,’ 
nes aš tikrai esu ‘išdaviku’ 
Wall-gatvio galybėms ir asme
nybėms, kurios apvagia šilą ša
lį, gadina jos valdžią, puldo jos 
politiką ir plėšia bei badu ma
rina žmones drauge su tais 
vaikinais, kurie jų įsakymu 
buvo užjūry ‘civilizaciją 
būti,’ už ką dabar jiems 
Jjadmiriauti.

“Kaikuric šitų vaikinų
atėję pas mane klausti, ar aš 
pereikalauju apsaugos nuo 
grumojamo puolimo, siūlyda
miesi man patarnauti, bet aš 
jiems padėkojau už tai. Aš ne
reikalauju apsaugos. Aš nebi
jau nei žmonių, nei gaujos. Vi
są savo gyvenimą vaikščiojau 
tarpe žmonių, tarpe visokių 
žmonių ir visokiose vietose, be 
-tinklo ir be baimės. Aš manau, 
kad legioninkai atsižadės savo 
pakelinimo marguoti ant mano 
namų, bet jei jie maršuos, jie 
turės atvirą kelią ir galės 
šaukti ‘išdavikas’)1, kiek tik jiems 
patiks. Reikia tikėtis, kad go
vernoras McCray nepatingės už
imti sau tinkamos vielos mar- 
šuotojų prieky.’’

da slogom: nosies varvėjimu, 
čiaudėjimu, mažu kosėjimu, 
sunkumu galvoj, kartais galvos 
ir kitų kūno dalių skaudėjimu, 
apetito netekimu ir keliais ki
tais mažais simptomais. New- 
Yoiko sveikatingumo komisio- 
nierius pataria eit į labai šil
tą maudynę, kurioj nuolatos 
leidžiamas šiltas vanduo, kad 
palaikius vienokią šilumą, gert 
daug karšto lemonado iif po to 
gult į lovą, apsivypiojant šil
tom apklodėm. Po apsakančio 
išprakaitavimo patariama ap- 
sišluostyt daiktu, pamirkytu į 
šaltą vandenį ir vėl gulėt lo
voj". Gėrimas limonado, pra
kaitavimas ir karščio mažini
mas šaltu vandeniu yra geri 
dalykai. Gulėjimas lovoj yra 
ylių svarbus. Simptomams gy
dyt ir lėmyt, ar liga negriebia 
plaučių, jfcikia turėt gydyto
ją. Jokiais naminiais vaistais 
ir “moonshainu”. neturėtų nieks 
gydytis, jei nori da gyventi.

—Dr. A. Montvidas. 
............. ,....... ■ , .' .„.„uh

Darbdaviams patinka 
’ nedarbas.

Sveikatos Dalykai
INFLUENZA GRĮŽTA.

Kaip ir 3 metai atgal, influ- 
pirma j <» Europoj,

išspręsti? 
nedarbą

savingu-

klausimas greičiausiai butų iš
spręstas tam kartui. Mes ne
žinom, ar šešios valandos yra 
pakankamas skaičius, kuris 
butų tam reikalingas, bet ata
tinkama^ skaičius galima butų 
surasti išmėginimu. Tikruoju 
valandų skaičium butų tas, ku
rį priėmus visi norintieji/dirb
ti dabarbininkai galima butų 
panaudoti.

Vidutinis atskiras darbdavis 
pats vienas negali to padaryti. 
Yra nuostoliu, kad Fondas vie
nas galėjo tą padaryti. Jis yra 

> pramoninis stebukladaris. Bet 
nedarbo komitetai ir konferen- • 
ei jos galėtų .sušaukti darbda
vius, kad jie sutiktų tą padary
ti sykiu ir paskirtų komisų 
smulkmenoms išspręsti.

Nedarbo komitetai su konfe
rencijomis ir patys darbdaviai 
susilaiko nuo tokio žingsnio 
dėlto, kad prie privatinio pra
monės valdymo jie mano galė
sią nukapoti algas ir pavergti 
savo darbininkus, kada bus 
daugybė-vyrų ir moterų j ieš
kančių darbo. , »

Šitas barbarinis nusistatymas^ 
yra tiesi kapitalizmo sekinė.

Darbininkai ir darbininkės 
privalo „ nppaliauti reikalavę, 
kad nedarbo klausimas butų 
išspręstas paties kapitalizmo; 
bet geriausias būdas jo išspren
dimui, tai socializmą kuriant. 
Kiekvienas darbininkas ir dar
bininke privalo kelti socialistų 
spaudų ir S>alsuo£i už socialis
tų sąrašų. (Milwaukee Leader).

» I

tai
ma-

dau-

pasi- 
jokio

tose Valstijose ir traukė į Va
karus, taip ir dabar ji keliau
ja. New Yorke ja apsirgo jau 
keli tuksiančiai, Chicagoj pra
deda sirgti tik dabar ir dar 
vos kelioš dešimtys žmonių. Sir 
girnų skaitlius tečiaus auga. 
Reikia tikėtis, kad jis. nepa
sieks to, kokis buvo 1918 me
tais.

Kokias ypatybes turės dabar
tine epidemija, v da negalima 
įasakyti, neš prasidėjo nesenai 

ir nepadaryt# da užtektinai ob- 
zervacijos ir pranešimų. Jeigu 
. i • seks pirmesnį kursą, 
sirgimų šįmet bus daug
žiau, negu 1918 metais, ir net 
mažiau negu 1919, bet sirgimai 
Jus sunkesni ir mirčių palygi
namai sirgimų skaitliui 
giaus.

Kfėk tyrinėjimų daryta 
rodo, kad nesurasta da
Judo, jokių vaistų apsisaugoji
mui nuo influenzos. Kas garsi
na ir parduoda vaistds apsau
gojimui nuo influenzos, tas ap
gaudinėja. Buvo daromi skie- 
>ai ir kraujo skystimai leisti 
kūną, kad apsaugojus nuo in- 
luenzos, vienok ir jie neveikia. 

Vienintelis būdas yra paprasta 
ligiena: geras pasilsys, daug 
;yro oro, urnas gydymąsi nuo 
slogų (kada jos . atsiranda), 
geras maistas, liuosi viduriai, 
švarumas ir vengimas susigrū
dimų. Jei žmogus drūtas svei
kata, visqs ligos nelengvai lini
ja prie jo. Apsirgęs jis irgi len

gviau atsilaiko prieš ligą.
Influenža paprastai praside-

Kodėl vadinamieji nedarbo 
komitetai ir prezidento garsio
ji nedarbo konferencija atsisa
kė nedarbo klausimą

Dėlto, kad jie nori 
turėti toliau.

Šiurkštus, nedoras
mas — tai toks atsakymas.

Žmonės, kurie didžiumoj yra 
.tokių komitetų ir konferencijų 
nariais, yra aijba darbdaviai, 
ar jų atstovai. Kaipo tokie jie 
atstovauja dabartinės visuome
nės tvarkos vedėjams — nes 
ją4 veda kapitalistų klasė. Vi
suomenė privalo duoti kiekvie
nam norinčiam dirbti darbinin
kui progą gyvenimą pasidary
ti. Doros ir teisingumo žvil
gsniu yra būtina visuomenės 
tvarkos vedėjų priederme žiū
rėti, kad visuomenė šilą prie
volę pildytų. Yra aiški visų 
nedarbo komitetų ir konferen
cijų priedermė sušaukti-visuo
menės vedėjus ir pareikalauti, 
kad jie sutrumpintų darbo va
landas ir tuomi parūpintų dar
bo visiems, bedarbiams.

Jie atsisako tą padaryti, nes 
finansiniams visuomenės
pitalistinių vedėjų reikalams 
rupi visuomet turėti geras* be
darbių skaičius. Jiems rupi, 
kati vyrai, moters ir vaikai jau
stų aštrų skul’dą. Jiems rupi, 
kad vyrai, moters ir vaikai nu* 
šilpnėtų fiziniai, pataptų ligos 
ir be laiko mirties aukomis.

Tai yra aštrus žodžiai, bet 
jie yra teisingi.

Fordas yra vienintelis darb
davis, kuris nėra beširdžiu 
niekšu, ^(aikuriais žvilgsniais 
Ford yra fantastiškas — ir jo 
priešingumas žydams, nuo ku
rio jis, kiek mums suprantama, 
jis dabar atisako, buvo klai
dingas. Bet jis įvedė šešių va
landų dieną. Jei kiti darbda
viai tą padarytų, tai nedarbo

Kapitalizmo kaina.

ka-

John 
su

vai
tos

Vidurinių vakarų Amatinio 
šviėtimo draugijos, aštuoniolik
toj metinėj konferencijoj, nese
niai laikytoje Mihvaukee’je, 
Wis., valstijos direktorius Geo. 
Hambrecht pasakė, kad vidu
tiniai per apskritus metus kas 
šešios minutes tampa užmuštas 
vyras, moteris, ar vaikas. Jis 
prilygino 58,000 Amerikos ka
reivius netekusius savo gyvas
čių per 19 mėnesių pasaulinia
me kare prie 126,100 gyvasčių 
nužudytų per tą laikotarpį 
pramonėse.

Kitą dieną valstijinis viešojo 
mokslo superintendentas 
Callahan pasakė į tą patį 
sirinkimm kad “beturtis 
kulis ar mergaitė neturi
pačios progos apsišviesti, kuriai 
turi geriau pasiturįs vaikutis1 
ar mergaitė ir slėpti tą dalykąl 
butų bergždžias darbas. Mes 
labai palinkę esame pagirti 
save, kad mes įsteigę nemoka
mą, viešą mokyklų sistemą, 
pradedant vaikų darželiu, bai
giant universitetu; bet kuomet 
mes pradedam prisižiūrėti pa
dėčiai, eidami ten, kur mus 
veda faktai, tai turime ateiti 
prie išvado, kad mums toli 
yra gražu iki šito idealo.”

Gyvastys/ kurios pražūva 
musų pramonėse visuomet buH 
va aukomis paeinančiomis iš 
darbininkų klasės; tarp jų nicH 
kuomet nerasime kapitalistinės 
klases narių. Visi tie vaikai, 
kuriems yra neprieinamas švie
timas dėl neturėjimo kainos J
yra iš darbininkų klasės. Tai 
yra nepateisinamas prasižengi
mas, neleisti darbininkų vai-j 
kams apsipažinti su surinktuo
ju žinojimu, kuris yra praeities 
ąlnžių palikimu žmonijai, bet 
prie kapitalizmo yra privilegi
ja priklausoma nuo kainos 
kuris tos kainos neturi, negau
na ir tos progos. Yra sako
ma, kad žinojimas yra galybė, 
jei tds yra taip, tai negali būti 
didesnio pyasižougimo iš vald
žios pusės, kaip jos nustalyj 
mas, kad mokslą gali įgyti til 
tas, kuris gali už jį užsimokėt

Kapitalistų klasė daro t;l 
save gindama. Dabartinis niv 
kapojimas algų yra tik kili 
ženklu jų pasirįžimui laikyt 
darbininkų klasę nežinybeje 
kadangi žinojimas turi savd 
kainą; kaip tik darbininkų kla 
sė įgis dabar jai ginamą ap 
švieti), kapitalizmas bus din 
gęs. (Chicago Socialist).

busią esanti Marės draugė, paėmė l’ctrą už no- 
sies, nuvedė-pas patį prapulties kraštą ir pastū
mė. Ir dabar ji juokiasi iš jd, pasakoja vi
siems savo draugams apie savo laimėjimą ir 
apie Petro trisdešimtį dolerių gaunamų į savai
tę, kurių jis negaus daugiau.

Petras gerą dalį nakties praleido beišgalVb- 
damas pasaką, kuri ant rytojaus jam reikės 
papasakoti Magivnei. Žinoma, jis manė neminė
ti apie Rožę Sternaitę; jis ketino papasakoti, 
kad Raudonieji jį nusekę iki kambario mini. 
427 ir kad jie gal turį šnipą Gofės raštinėj, Pet
ras pakartojo šitą pasaką gana rimtai, bet vėl 
per vėlai pamate, kad jis padarė iš savęs kvai
lį. Neėmė, .nei dvidešimts keturių valandų, kaip 
kiekvienas Raudonasis Amerikos Mieste viską 
žinojo apie susekimą Petro Gudžo kaipo J'rau- 
kos Trusto šnipo. Jo aprašymas užėmė apie du 
savaitinio laikraščio “Klariono” puslapius, kur 
buvo paduota jo paveikslas ir tos fabrikacijos, 
kuriose Petras dalyvavę. Mažne viskas buvo 
paduota teisingai ir Petrui nei kiek nebuvo ge
riau, kad tas viskas buvo Donaldo Gordonę 
spėjimu. Magivnė su Gofe ir visi jo vyrai, ži|- 
noma, perskaitė tą aprašymą ir žinojo, kad 
Petras yra tikras veršis ir kad Petras pats tą 
žino.

sinosi Petras.
Džanas Durandas staiga vsugniaužė kumš

čius ir jo veidas pasidavė baisus nuo sulaikomo 
pykčio. —Tu haltajakni niurkly! —sukeikė jis. 
— Tąu reikia liežuvis ištraukti už melavimą!— 
Jis žengė žingsiiį pirmyn lyg kad norėdamas tai 
padarytif f

Ret Dovydas Andrius įsikišo. Jis buvo tei
sininkas ir jis. žinojo skirtumą tarp to, ką jis 
gali, o ką Gofės vyrai gali daryti. -

-—Ne, ne, Džanai, — tarė jis, — nedaryk 
to. Aš manau, kad mes daugiau nieko neiš
rausime iš šito vyruko. Palikime jį jo sąžinei 
ir jo dievažnikiniam Dievui. Eime, Donaldai. 
— Ir pasiėmęs blykštveidį kvakeruką viena ran
ka ir didžiulį darbininkų milžiną kita, išsivedė 
juodu iš^ambario ir Petras girdėję, kaip jie 
nuėjo'jo įnaminės laiptais žemyn; jis atvirto 
savo lovoj, įsmeigė burną į priegalvį ir ėmė 
tūžti pats ant savęs, nes jis vėl išėjo kvailu ir, 
l^aip paprastai būva, jį sukvailino moteris.

JANIU.

F) ETRAS, ėmęs svarstyti galėjo viską matyti 
\ labai aiškiai; jis galėjo matyli, kokis iš jo 
buvo pirštu žindomas veršis. Jis galėjo žinoti,, 

kad jam reikia saugotis, ypatingai ,į>o to, kada 
o paišelio 

ženklų i^cynime. Jiė parinko tokiį merginą, 
Aš to nedariau! —■ tei- kurios Petras dar buvo matęs, ii apsimetė,

ir nie-
gryną

Petras 
užsigynė, kad jis yra ką pranešęs apie Gųberip 
bylą. Jis susiriesdamas gynėsi, kad jis bent ką 
turėjo bendra su fabrikacija prieš Makormiką, 
Kada jie bandė viepy^r kitu dalyku nusitverti, 
tai jis tuojaus šaukėsi prie savo orumo ir sakė, 
kad Andrius neturi teises jį perklausinėti, jis 
esąs šiintanuošimtinis, raudonkraujis Amerikos 
patriotas, kuris gelbsti savo šalį ir savo Dievą 
nuo vokiečių agentų ir bolševikinių išdavikų.

Donaldas Gordonas piktumu negalėjo tver
tis. — Tavo darbu buvo lošti niekus į musų
brošiūrą apie sąžininius priešininkus, kad pas‘^ 
kui visus mus apkaltinus,

— Jai melas! Aš nieko tam panašaus neda-
- šaukė Petras.
Tu Jabai gerai žinai, kad tu ištrynė! tuos 

perbraukimus paišeliu, kuriais aš išbraukiau tą jis buvo įtariamas < Donaldo Gord< 
sakinį iš brošiūros, i 

—Aš tp nedariau!

riau

l(Bus daugiau)
SKA1TYK1T IR PLATINKI!
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(Tąsa nuo 3-čio pust)

I

lungt. valstijų įsb
iii o karan, kuo^net vi

be darbo. Nedarbas gi skaud
žiai atsiliepia į gyvenimą.

—Oras iki šiol čia gana šil
tas. Apie porą kartų buvo po 
tris-keturias dienas pašalę, tru
putį pasnigę, bet dabar vėl ne
šalta ir žiema nepanaši į žie
mą. — Raulinaitis.

Ką gera nuveikė ko-
• munistai.

Chicago Heights, III. — Apie 
treji metai atgal LSS. puikiai 
gyvavo ir Socialistų Partijoj 
užėmė antrą vietą savo narių 
skaičium. Ji sėkmingai veikė 
visuomenės dirvoj, ir politikoj, 
ir kultūriniame darbe. Ji visur 
ir visados užstodavo kelią klc* 
rikalizmo įsigalėjimui ir viso
kio plauko atžagareiviams. Po
litiškai ji jau taip stipri buvo, 
kad ir mažesniuose miestuose 
ir miesteliuose, 'nekalbant jau 
apie Glucagą ir kitus didmies
čius, kapitalistinių partijų ma
šinos turėjo skaitytis su Socia
listų partija. \Visur buvo pa
kankamai jėgų statyti savus 
kandidatus į visokias valdžios 

) ir administracijos įstaigas.
Dagi Chicago lieights imiskuti
niais metais prieš bolševikiškų 
pusgalvių suskaldymą Socialis
tų partijos buvo pastatytas so
cialistų kandidatų sąrašas į vi
są miesto administraciją. Bet 
čia prasidėjo bolševikų siaubi
mas, darbininkų organizacijų 
ardymas, ir tuo budu nė vienas 
kandidatas nebebuvo išrinktas. 
Daugelis suklaidintųjų nėjo nei 
balsuoti, sakydami, kad “kam 
čia, kad ryt po ryt mes patys 
be rinkimo paimsime valdžią j 
savo rankas.“

nuo pat įungt. Valstijų įsiveli 
m o pašau
si ne angių kalba leidžiami so
cialistų laikraščiai buvo bai
siausiai varžomi ir persekioja
mi, kuomet, pavyzdžiui, Nau
jienos j buvo .priverstos men-

pi r-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš “Neitralinės zonos.”

tik

dar vienas pavyzdys

ir iškarto 
o pirmame 
įstojo dar 

mažam- mie- 
Gavome

Praėjo treji suvirsimi metai, 
bet tas “ryt po ryt” neatėjo, — 
bolševikai Tie tik kad nepaėmė 
valdžios “j savo rankąs,” bet 
taip nusmuko ię patys tarp sa- 
Vęs taip piaujasi, kad neužilgo 
jų tik negardus kvapas "beliks 
darbininkų judėjime.

Ką gera padare bolševikai, 
tariant komunistai darbininkų 
klesai? Darbininkų klesai jie 
padare tfidžiaueios pragaišties, 
bet užtai labai daug gera pa
darė kapitalistų klesai. . Visų 
pirma, jiė suardė, suskaldė, 
kur tik galėjo prieiti, darbinin
kų organizacijas, pirmoj vietoj 
politinę jų organizaciją — So
cialistų partiją; sudemoraliza- 
vo, suardė darbininkų vienybę 
jų ekonominėse organizaiejose, 
unijose, ir tuo visai susilpnino 
jų jiegas atsispirti kapitalistų 
smarkavimams. Darbo žmo
nės turi dėl to daug nukentėti 
ir jų vadovai turi daug energi
jos eikvoti, kad atgaivinus vėl 
jų sąmonę ir pastačius jų orga
nizacijas ant kojų. Bet bolševi
kiški pusgalviai dar ir šiandie 
varo sayo pragaištingą darbą 
tarj) mažiau susipratusių dar
bininkų. Chicagos skerdyklų 
streike, kur darbininkai ilgoką 
laiką kovoji) dėl savo būties pa
gerinimo, komunistiški vėjavai
kiai padėjo karptaRstanis nu
veikti streikierja^ tuo, kad jų 
agitatoriai maišėsi tarp strei- 
kierjų if gundė juos neklausyti 
savo vadovų, tuo budtl sėdami 
tarp jų/ nesutarimą ir nesusi- 
klausimą. Ogi ar maža jie dė
jo pastangų, kad suardžius 
siuvėjų uniją, tą bene vienin
telę tvirtą organizaciją, kuri 
ibi šiol sugebėjo išlaikyti iško
votąsias algas ir teises? Tik 

į ačiū sumaniems vadovams ir 
pačių narių susipratimui bol- 

. šėrikams nepavyko ir jų provo- 
\|cacijos nedavė vaisių.

vikiški gaigalai dedasi 
dideli revoliucionieriui ir dar
bininkų užtarėjai, tiesiai išga
nytojai. Tai jie skelbiasi žod
žiu ir savo leidžiamuose laik
raščiuose, niekindami socialis
tus ir keikdami juos blau riau
kiau žodžiais. ’ Bet žiūrėkit,.

žinutę* versli anglų kalb/m 
pristatyti pašto cenzūrai 
miau ųei laikraštis bus siun
čiamas skaitytojams, ir kar
tas nuo karto visa laida buvo 
sulaikoma, tai bolševikų laik
raščiai, lygiai kaip ir1 klerika
lų, nebuvo taip aštriai perse
kiojami — tur būt dėl to, kad 
gerai “gynė” darbininkų reika
lus pūsdami į vieną kapitalisti- Varo šmugelį visokiais 
nę dūdą su klerikalais — 
žinoma, kitokiomis frazėmis 

O štai
.Chicago, Heightse (laiko nepa
menu) Kl. Jurgelionis laikė 
prakalbą Lietuvių Dramos, 
Draugijos Ratelio pakviestas; 
Prakalboj jam prisiminus apie 
LSS. 126 kuopą, kuri jau 1915 
m. buvo jiakrikus, nereikėjo di
delės agitacijos kaip kuopa bu
vo vėl atgaivinta 
įsirašė 52 nariai, 
po to susirinkime 
septyni. Tokiam
ste tai labai daug 
čarterį, dirbome — aš tuomet 
buvau kuopos sekretorius, ir 
viskas gerai ėjo, kuopa tvirtai 
laikėsi ir, kaip pirmiau minėjau, 
net buvo pastačius lietuvį kan- 
lidatu į aldennanus. Veik vi
sam vietos lietuvių judėjimui 
musų socialistų kuopa vadova
vo, dagi klerikalai neišdrįso 
jos ignoruoti, turėjo kviesti į 
savo konferenciją dėl visuotino 
suvažiavimo New Yorke. Turė
jom ir LDLD. ktiopą taipjau 
gerai pasilaikančią^ kuri reng
davo karts nuo karto lavinimos 
sueigas, diskusuot, prakalbų 
sakyt, dainuot, vaidint ir tt. 
Buvo ir kuopų nariams smagu 
ir kiti gėrėjos jų darbuote. Ret 
kur dabar tas viskas? Visa su
naikino komunistiški pusgal
viai, toki kaip Jukelis ir k. At
važiuodami čia ir laikydami 

•pilnas nesąmonių “revoliucin
gas” prakalbas jie sėjo naiki
nimo ir griovimo sėklą, — 
griovimo savų, darbininkiškų 
organizacijų! Jie varė savo 
niekingą darbą, dūdaniies labai 
mokintais žmonėmis, kaip pav.

d esąs Šiaulių gimnaziją bai
gęs, tuo tarpu kad vos vos su
gebėjo savo vardą pavardę pa- 
•kreivezoti, biauriausiai šmeižė 
ir niekino kitus, o save į padan
ges kūlė, kol pagalios aš, išty
ręs jo mokytumą iškėliau aikš
tėn, būtent, kad tas ,vargšas 
Šiauliuose vaikščiodavo.pro ša- 
4į gimnazijos į papirosų dirb
tuvę. Ilgai nebelaukęs jis 
tuomet iš sarmatos net Keno- 
shoj atsidūrė... Bęt visko 
draskymo ir ardymo manija 
buvo daugelį apėmusi. Tie ma
niakai sugriebė IJSS. kuopos 
čerterį ir LDLD. čėrterį ir nu
sinešę į farnias sudegino.

Tuo budu visa tapo sunaikin
ta, ir griovikai .visą dirvą užlei
do klerikalams ir atžagarei
viams dirbti.

Iš to, manau, visiems bus ai- 
>ku, ką nuveikė mūsiškiai ta
riamieji “komunistai

Bet aš vilties dar 
džiau. Manau, kad 1
gani bus galima vėl viskas ati
taisyt^ juo kad palys tie grio
vikai, bolševikiniai gaivalai pa
lys tarp savęs ėmė pinutis ne- 
besižinodami nei kas jie yra, 
nei ko jie nori ir savo bpąį- 
moniškais šukavimais ir kolio- 
nėmis jie baigia galutinai save 
diskredituoti. Reikėtų tik 
mums, socialistams, vėl ener
gingiau pradėti veikti, ir jeigu 
tik dar apsigyventų čia kiek 
Šviesesnių žmonių, norinčių dar 
buotis, tai netruktume viską 
vėl atitaisyti. — Mažiukas.

Šiuo laiku sunku t gyventi 
“Neitialinėj zonoj,” nes toj zo
noj žmones gyvena tarp dviejų 
vaklžių, galima įsakyti, tarp 
kūjo ir priekalo. Iš vienos pu
sės Lenkija, iš kitos pusės Lie* 
ttivos valdžia kankina šituos 
žmones. Mat šiuo laiku “šmu- 
gelninkų” priviso tiek, kad 
sunku butų juos ir suskaityti.

daik
tais: cukrum, rugiais, gyvuliai^ 
ir visokiais kitais daiktais, kas 
tik yra Lenkijai reikalinga. To
kiu budu ir geriems žinopėms 
bloga gyventi dėl tų šmugelnin- 
,kų. Jeigu reik cukraus, ar/ko^ 
kio kito daikto, druskos \ ar 
(mėsos nusipirkti, tai reik gau
ti leidimas. Na, o kad šmuge
lis žydi puikiai, tai komendan
tas leidimo neišduoda, nes ma
no, kad gavęs leidimą varysi 
šmugelį. O dabar, kaip sustatė 
ledą Nemune, tai visai blogai. 
Traukia viską iš Lietuvos į aną 
pusę, Želigovskio užimtą. Dau
giausiai moterys tuo užsiima. 
Suima jas, nuvaro į Alytų, ar 
kur kitur, arba atima jų našu- 
lį ir paleidžia. Bet reikalas spi
ria ir jos sako: “Mes negalime 
tolinti badu,” ii* moka Jjrangiau. 
Už rugių pūdą (lOsvarų) mo
ka 10 rub. (80 auks.) ir bran
gia,u. Gyvuliai taipgi pabrango. 
Už prastą arklį norima gauti 4 
tuksiančius auks ir iki 14 tūk
stančių už geresnį. Karvės tik 
mėsai vertos, o už jas moka 
nuo 16 šimtų iki 3000. Papras
tas vežimas nekaustytas 1200. 
Dabar Lietuvoje daug pinigo 
reik turėti, jei kas norėtų įsi
taisyti ūkį, nors vjidutinišką. 
Bet jei Želigovskis išeitų lau
kan, tai gerai butų Lietuvoje 
gyventi. Ir daliai*, kurie žmo
nės negyvena arti neitęylinčs 
zonos, tai jienls geriau- yra gy
venti, nes nėra toldų suvaržy
siu. Bet kada lie “phįokai” iš
eis, tai nei patys dievai gal ne
žino.

a»

Baisiai biauri žmonės lie Že
ligovskio kareiviai. Daugiausia 
jų yra iš Galicijos ir Pozna- 
niaus. Dabar Želigovskis pradė
jo jaunuolius imti į savo ka
riuomenę. Ir kuriuos ima, lic- 

;pia jiems pasirašyti, kad jie ci
ną sav& Ii uos u noru. Bet dau> 
gumas tam priešinas, nesirodo, 
ir užtat tokius suima jr išvaro 
gilmnon Lenkijos priverstinai 
tarnauti. Kiti gi, jei tik gali, 

įbėga į Lietuvą, sakydami, kad

ni, gerai apdaryta ir išlavinta. 
'Tik kai kurie ima daug sjau ga
lios, kokios jam nėra ((uola 
vyresnių. Bet ir tani bus patai
so. ’

Labai trūksta Lietuvoje gel
delių. Be gelžkelių sunkus su
sisiekimas ir traneportacija. 
Daugybė Įniko sugaišinama 'ir 
prekių sugadinama iki jas par
veža arkliais.

Ties Mizarių kaimji buvo til
tas* pusiau geležinis pušimi me
dinis; tapo nuo ųiusų tyusės 
padegtas ir lokiu budu nude
gė Spyriai, vienas galas nukri
to žemyn. Bet pataisyt nebūtų 
sunku, ir neimtų; daug laiko. 
Kas jį padegė,' sunku pasakyti. 
^Greičiausiai tai bus lenkiu dar
bas.

Lietuvoje dabar labai Įsivy
ravus girtybe. Geria seni, jau
ni, vyrai, moterys h* jaunos 
“paneles” (čia yra mada mer
ginas Vadinti panelėmis) ir tos 
neatsilieka nuo kitų.

Laikraščius mažai kas skai
to. Ypač šioj “neitralinej zo
noj.” Yra tokių žmonių, kad 
jie viską paaukautų, kad tik 
čia Lenkai užviešpatautų. Tiek 
dar gerai, kad tokių lenkininkų 
vis tik mažai randasi.

Dabai’’ žmonės kalba, kad

ti, o Lenkijoj reikės ubagauti, 
ir tai dar negausi, nes mažai jie 
patys 
kita, 
daug 

ibet

užu

Lietuvoje 
Kas kokį 
darbo tu-

vokiečiai.

vėl kilsiąs karas Lietuvos su 
Lenkija. Kažin kaip bus. Iš 
lenkų pusės galima visko lauk
ti. Kiti čiu k’alba, kad prie len
kų daug geriAu butų gyventi. 
Bet vargšai nemato, kati Len
kai ir Želigovskio užimtos te
ritorijos žmonės stena nuo mo
kesnių naštos. Mokosi imis ap
krautas netik žmogus, bet 
kiekvienas gyvulėlis, kiekviena

triobelė, kaminai ir dagi lan
gai. O Lietuvoje to visko dar 
nėra, čia žmogus, kad ir ncit- 
ralinėj žonoj, visgi laisvesnis 
jauties. Nežinia, kaip bus pas
kui, bet dabar yra nebloga Lie
tuvoje gyventi.

—V. P. Jurkonis.

Kojų šutimas
yra liga

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai už 100 auk. 

arba
182 auk. už $1.00 •» 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike •

Central Manufacturing
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

f

VINCENTAS RAUKA
Pęrsiskyrš su šiuo pasauliu 

va. 10 dieną 1 vai. po pietų.
Paliko didžiame nuliudime mo
terį Moniką ’Raukieiię po tėvais 
Dfmšaitę ir dvi dukteris: Bro- 
nfslavą 6 metų, Joana 4 metų ir 
du broliu: Simaną ir Liudviką 
ir seterį Petronėlę Amerikoje. 
Velionis paėjo Kapnu rėd., Tel
šių apskr., Šimulių kaimo. Ve
lionis priklausė į Lietuvos Lais
vės Kliubą. Laidotuvės įvyks 
vasario 14 dieną iš namų 4017 
Brighton Place. Užkviečiama 
visas gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliudusi

Bjaurus koją kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyporidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
Ir žmogus pągiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo-- 
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmųnyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
F trijų, ar keturių kartų varto- 

no. Kojolą reikia vartoti taip: 
kvortą šilto vandens reikia 

firipilli 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojolu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausią 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofi s <is
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriokų ir 
Vaiką ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki -12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 '

T.. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 8. State St,.

Chicago, 111.

eris ir dukterys. Kojol
Išgydo kojas 
nao šmtimo

Gausite nusipirkti visose 
aptickose.

Lietuvon ir iš Lietuvos
»

LAIVAKORTES
Jeigu aptieks neturėtą, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresui

Bingo! Chemical Co^
2816 So. Michigan Are.

Chicago, I1L

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

Leavitt St., Te!. Canal 6222. 
Rezidencija 9114 W. 42nd St. 

Tel. Lafeyette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 plati.

turi. Lietuvoj visai kas 
Nors yra daug klaidų, 

netinkamų valdininkų, 
tai darbai ne.pa tyrusių 

įmonių. Laikui bėgant viskas
išsilygins, nes žinbnės kas die
ną mokinasi, daugiau patyri- 
‘HO įgyja.

Aplamai puėni us, 
nėra bloga pyveąti. 
tik amatą ^i\pka, tai 
ri ir uždirba gerai, 
daug gera paliko ir
Vokiečiai kelius taisydino, til
tus statytine ir Įeita gera pa
mokė. Ir jau žmonės ne toki 
yra spangųs, kaip kad buvo 
prie Ruso. Jaunoji karta visai 
skiriasi nuo savH tėvų ir jau 
eina kitokiu keliu.

Lietuvos kariuomenė ir sau-

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visą geresniąją liniją važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriaąsia patarnauti keliautojams ir.

. visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
Ą. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.-

I

PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku, 

v o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksą.

, IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokią atidėliojimą ir be jokią nuosto
lio. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuyažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St. Chicago

r

DR. VAITUSH, O. D, 
Lietuvis Akiu Specialistas

666 W.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. PrU 
renka teisingai akinius. Visuose at-i 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į ų 
mokyklos vaikus., įį

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda
Parduoda

laivakortes i visą pasauli, 
narnąs,

18-th 
Chicago.

žemes, farmaa' ir bondsus.

OFISAI: 
St.. 1439 S. 49th Court, 

Cicero.

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

I STREIKAS , UŽBAIGTAS
J

avo namą dabar. Kaina stebS- 
Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 

. J

Susivesk elektros dratus į 
tinai žerpa. f 
Mielai apkainavimą suteikiame.

(THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0.. I n c.
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892, Chicago, III.

)

............................i—■—

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE %

Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybi, Co 
dumbijos Grafo 
uolas ir lietuvi!- 
ki naujausi r* 
kordai, f 
4537 S. Ashland 
Av„ Chicago, III

Pinigai Jš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockforda 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockforcl Real E» 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pie- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint 
gų siuntimų pilnai atsa> 
koma.

f A

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str. 

Rockford, IIL

4*
T«L Aeitli 787

DR. MARTA 
DOwiA'rr>—sass.

Kątik Inigrile iš Callfemijei Ir 
VU t«e utį praktikavimą p« Va.

MM W. Harrboi 8k 

Talaadaat 8—18 kasdieną |r 6—I 
į Vakare Išskiriant aadiidianlo.

Jr. Maurice Kalia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So, A 8hand Ava.
TeLi Y arda 9M

Ofiso va!.: 8 iki 18 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedilioj po 
pietą. Tel.: Oakland 1294

DR. M.1 STAPULIONISI
Gydaa be gydaolią ir be Ojteraeiją 

3347 Emerald Are.
9 iki 11 rytu Ir 9 iki 10 vakari 

Tel.i Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat. 2 iki | yak.

Tel. s Canal 279
■- - z

Z
A

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

un Bfc Kakted StM Chkaca, ML 
' kampu 18tb St.

Phon« Canal W7

...... ......... * t, 
Telephons Yarda 5834

DR. P. G. WIEGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Boulevard 505h ,

Dr. A. Juozaitis J
DENTISTA3

Valandoi! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Šaradom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal mitjirtnrMK 
8261 So. Baletod St, Chicago, IU

v

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami "SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J, E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUfcEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Ui. >

TelafnnMt Boulavard 7041

DR. IkZJEZELIS
s Uetavta Deatletae

■

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dcntistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St., Kamp. Leavitt

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofiso pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama Spindulių paveiks- 

lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.

Ii 
G •i;

i



CHICAGOS
ŽINIOS

ĮVYKO permainos.

Plačiai Chicagos ir apylin- ( 
kės lietuviams žinoma įstaiga, 
po vardu European American 
Bureau, kuri buvo vedama pp.J 
S. L. Fabiono ir Z. S. Micke
vičiaus, vasario 6 dieną perėjo 
į p. Fabiono rankas, kuris at
pirko biznio dalį nuo p. Mic- 
keičiaus. Taigi minėta įstai
ga dabar bus vedama vieno p. 
Fabiono, kaipo savininko.• t t

P. Mickevičius greitu laiku 
mano aplankyti Lietuvą ir kai 
kurias kitas Europos šalis.

—Vietinis.

560 Mąęhemis Kazimier
564
568
575
576
580
584
595

- 599
604
606
607
612
619

Marcinkus John 
Oksas Peter 
Pralgauskis Paul 
Pulinkaitei Zaseį. 
Rudiene Agota 
Scharlefskis Lotta 
Stulgaiciui Fran 
Svarlis Ben 
Traskys Adolph 
Urbaitis Fran k 
Visniauska Antanas 
VViskontas Petras 
Žylius Mrs. Agota

Lietuviu Rituliuose
BRIDGEPORT.

Lietuvių Auditorij’os 
dalykai.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro- 

Kam jie priklauso, tegul 
tą, (Clark 

Reikia

PO8.
nueina į vyriausįjį 
ir Adams gt.) atsiimti.
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

504 
508 
513 
515 
516 
518 
519 
528 
531 
532 535 
537 
539 
540 
543 
544 
547 
557

Brozaite Natalija 
Chebataruna Silvestras 
Dimovich W. 
Dievienas Antanas 
Fanikeucis Juozapas 
Gečas Aomas 
Gezis A.
J ako ba t z Martin 
Jankuny Jezemy 
Jakaitis Juozapas 
Joskepleus K. — 
Jucius K.
Kariūnas Alek 
K a na versk i s Antanas 
Kissel J.
Kidau Kazimieras 
Krincius Adomas 
Leleika Juozapas

Musų Moterims
MOTERIMS “ONE-PIECE’

TAS No. 1161.

Vasario 6 dieną, 8 valandą 
1 vak. Chicagos Lietuvių Audi- 

toriumo Bendrovės direktoriai 
ir draugijų atstovai laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Perskai
čius pereito susirinkimo tari- 

Į mus buvo šaukta draugijų var
dai. Pasirodė, kad jau virš 30 
draugijų, kliubų bei kuopų pri
klauso prie minėtos bendrovės 
ir turi pirkę nemažai Šerų.

Toliau, valdyba paaiškino, 
kad ji turi nuo vieno kontrak- 
toriaus architekto braižinį (na-1 
mo planą) su paaiškinimais, 
kad pirmame aukšte butų dvi 
nemažes krautuvės, kurios neš
tų gerų nuomų ir užpakalyje 
butų 3 ar 4 svetainės susirin
kimams laikyti. Ant antrA 
augšto butų didžioji svetainė, 
kurioje galėtų sutilpti apie 12 
ar 13 šimtų sėslynių. Ši svetai
nė butų su galerijomis. GI ant 
trečio augšto butų dar viena 
svetainė, kurioje galėtų tilpti 
virš &I0 sėdynių.

Tokio namo pastatymas at- 
seitų apie 140,(XX) dol. Bet 
tas kontraktorius žada duoti 
pinigų pastatymui šio mano tą
ja sąlyga, kad bendrovė prad
žiai surinktų bent 25,000 dol. 
ir kad kas metai niortgečiais 
bei tam tikromis pinigų sumo
mis butų jam grąžinami pasko-I Jžiuąs. Ijnti pinigai.

Toks namas, pasak šio kon- 
traktoriaus, trumpu laiku pats 
per save išsimokėtų.

, Direktoriai apsvarstę šį pa
siūlymą nutarė braižinį pasilai
kyti ir dar pasiteirauti su kj^ 
tais architektais bei kontrakto- 
riais, nes . gal atsiras, kurie 
apsiima dar už pigiau pastatyti 
panašią svetainę.
r Po to buvo svarstoma budai 
išparduoti' daugiau šėrų. Nes, 
nors nemažai jau yra šėrų iš
parduota, bet toli gražu dar 
tiek, pasak valdybos, neuž
tenka, kad pradėjus svetainės 
statymo darbą.

Taigi, visi Chicagiečiai da
bar sukruskime ir pirkime šė
rų minėtos bendrovės tiek, kiek 
tik kas išsigalime (vienas Šeras 
parsiduoda po 10 dol.), nes 
kai daugiau šėrų bus išparduo
ta, tai greičiau pradėsime sta
tyti nuosavą svetainę, šėrų ga
lima užsirašyti pas draugijų at
stovus arba bendrovės 
840 W. 33-rd st.

Žemė svetainei jau metai lai
ko kaip nupirkta ant S. Hals- 
ted, tarpe 31 ir 32 gatvių.

— J. M.

ofise,

Šiam Žiurstui reikia labai mažai 
materijos, ir jį į thimpą laiką gali
ma pasiūti . Labai patogus užsivilkti 
ant suknios, nes yra be rankovių.

Tokiam žiurstui pavyzdys No. 1161, 
sukirptos mieros 36, 48 ir 44 colių 
per kfutlnę. žiurstui 30 colių mie- 
roe reikia 2% jardo 32 col. materi
jos. - •

Norint gauti tokiam žiurstui su- 
fcr pasiūti pavyzdį prašom

Jaunuolių Orkestro koncertas.

Chicagos Jaunuolių Orkestras 
rengiasi duoti koncertą meti
nėms savo gyvenimo sukaktu
vėms paminėti. Koncertas įvyk- 
siąs Mark White Square salėj 
kovo mėn. 11 dieną.

kAUJTMN
1789 S. Hali

“APŠVIETIEČ1Ų” DARBUOTE

B---------------------- ------ ----- ------ --------"
NAUJIENOS PatUro Dtp.

1789 0. Halsted 8K, Chicapo, III 
čia įdedu 15 cechj, Ir prašau at

siųsti man pavyzdį No. 1161
Mieros ............... colių per krutinę

(Vardijo ir pavardl)

tAdFMM)

(Miestas Ir Vairi.)

.NAU^^
tarta Dėdės šerno pagerbimui alistai, bolševikai ir kili. Žod- 
suruošti jo yrdadtenį, Juozą-Į žiu. Viešojo Knygyno salėje vi- 
pinėmis, grajni koncertą. Pasi-lsi be skirtumo gauna lygų pa
rodžius betrfl, kad ,tą dieną ne-‘ 
galima gauti salės, tai koncer
tas iš vakaro, tai yra kovo 18 
dieną Meldąžio salėj.

| Norėdamos, kad tasai7 kon- 
rcertas turėtų geriausio pasise
kimo ir finansiniu žvilgsniu, 
nes visas jo pelnas skiriamas 
gerb. Dedei šernui, prašytu
mėm kitų draugingų organi
zacijų tą dieną nerengti vaka
rų, bet kad plačioji musų vi
suomenė dalyvautų šiame kon
certe Dedei šernui pagerbti ir 
kartu jį materialiai paremti.

Prie progos priminsiu dar, 
i kad Liet. Mot. Draugija “Ap
švietė” ruošia statyti scenoj J. 
Zolpio keturių aktų veikalą 
“Du Broliu” vasario 19 dieną 
Meldažio salėj. Vaidins Chica
gos Dramatiško Ratelio vaidi
los. “Du Broliu” yra vienas 
gražiausių Zolpio patiektų sce
nos veikalų, ..kuriame išrodo- 
ma kai kurios musų gyveni
mo paklaidos, ypatingai musų 
ateivių šioje šaly. Yra daug 
dramatinių ir tragingų scenų, 
bet taipjau ir juokingai ko- 
mingų. Tikimės, kad visuome
nė gausiai atsilankys į šį spek
taklį.

— L. M. P. “A.” Rašt.

Panedėlis, .Vasario 13, 19 S

VESTSIDĖJ.

Svarbios Socialistų prakalbos.
Musų gyvenime būna daug 

pelnyčių. Vienos jų esti papra
stos, o kaip kada pasitaiko ir 
nepaprastos. * Pavj’zdžiu, did
žioji pėtnyčia pas kataliku^ 
yra jiems nepaprasta.

Socialistai turės irgi didelę 
ir svarbią pėtnyčią., Tai Lūs 
sekamą penktadienį, vasario 
17 dieną. ši 'pėtnyčia darbi
ninkams, socialistams ir jų 
rėmėjams bus nepaprasta to
dėl, kati įvyksta didelės ir la
bai svarbios prakalbos Melda- 
(|io svetainėje. , . , .

Mes tikimės, kt^d lietuviai
darbininkai, gyvenantis Vest- 
sidėj, pasinaudos* šia nepapra
sta proga. Bridgeporto ir Rose- 
lando darbininkai jau turėjo

prakalbų. Nėra abejonės, kad 
daugelis jų pasimokino iš tų 
prakalbų.

Taigi dabar bus proga ir 
vestsidiečiams susirinkti ‘ Mel- 
dažio svetainėj sekamd penk
tadienio vakare ir išklausyti d. 
Grigaičio aiškinimų.

Be abejo, nėra reikalo čia 
atkartoti apie ką ir ką kalbė
tojas aiškins, nes jau buvo 
apie tai pirmiaus “Naujieno
se” minėta. Tik primenam 
draugams darbininkams, vest
sidiečiams, jeigu jie nori iš
girsti svarbių ir nuoseklių d. 
Grigaičio aiškinimų, lai nepra
leidžia šios nepaprastos progos 
nepasinaudoję. <

Todėl patartina/ visiems vy- 
i^ųns ir moterims kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti į šias svar
bias Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 22 kuopos rengiamas pra
kalbas. — Vestsidietis.

NORTH SIDE.

Čia, galima sakyti, yra gana 
didelė lietuvių kolonija, bet 
visuoifienės darbas įki čia įsi
kūrė lietuvių viešas knygynas 
ir susitvėrė Draugijų Sąryšis, 
buvo apmiręs. Progresyvė lie
tuvių visuomenės dalis, per
gyvenus iš pradžių nesmagu
mų dėl katalikų ir bolševikų vauskas, A. Kukutis, P. 
intrigų, dabar žengia pirmyn.

Reikia pažymėti

emaBSMBiMMNuBueMueHme

Pranešimai NAMAI-2EME
tamavimą ir visi yra lygus. Čia 
beveik kiekvieną mėnesį įvyks
ta apie 25 įvairus susirinkimaiJ

Pirmiaud čia lietuvių tarpe’ 
būdavo visokių termų ir triuk
šmo tiek ir tiek, bet dabar, t. 
y. nuo susitvėrimo Draugijų 
Sąryšio viskas surimtėjo ( ir 
aplamai šios kolonijos lietuviai 
žengia, dideliais žingsniais pir
myn. — R. Rugis.

TOWN OF LAKE.

Graudus verksmai.
Andais sumaniau nueiti pa

sižiūrėti, ar jau pabaigė Nau
jienos taisyti savo skyrių Town 
of Lake distrikte. Einant 46- 
taja gatve pastebėjau verkian
čią moteriškę: paėjęs kiek to
liau, žiūriu, kita šluostosi ske
petuku akis? dar toliau — vėl 
beverkiančias moterys. Ste
bėjaus, kas čia butų atsitikę. 
Kiek paėjęs toliau susitinku 
vieną savo draugą ir neišken
tęs pasiteiravau, ar jis nežino, 
dėl ko čia matyt tiek moterų 
apsiašarojusių.

—Ogi hr negirdėjai? — sa
ko draugas. — Bišavas “špe- 
šelų” nebemokąs. Vietoj at-

ivutinr, vvi8. — Vietos lietuvių 
djflugijos rengia vasario 16 d., Unioi 
«*all salėj, dideles \prakalbas ketve 
rių metų Lietuvos hepriklausomybė 
stikaktuvėms paminėti. Prakalbo 
prasidės 7:30 v. v. Bus geriaus 

Sttdbėtojai. Įžanga nemokama. Kvie 
(įimfie visus lietuvius atvykti.

— Komitetas. 
vftpARAISO, IND. — Pakvieti 

man. šiuomi kviečiame visuomem 
atsilankyti i Valparaiso Mokinių Lie 
tuvių Literatiškos Draugijos rengia 
mą vakarėlį, kuris įvyks 18tą dieni 
vasario Old College Buiiding, Tespiai 
Hali. Prasidės lygiai 7:30 vai. vaka 
re. Įžanga nemokama ir jokios rink 
lievos nebus. širdingai visus kvie 
čiam atsilankyti.

Rengimo Komitetas.
.......... .

» Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti
nas susirinkimas bus antradienį, va
sario 14 d., 8 vai. vak. Mildos svet. 
3138 So. Halsted gat. Visi nariai 
susirinkite, yra daug svarbių dalyku 
apsvarstyti. — Valdyba.

Nepriklausomybės diena. — Chi 
Liet. Cent. org-jų atstovų nepriklau
somybės dienai susirinkimas , įvyks 
pirmadienį, vasario 13 d., 8 v. v. Šv. 
Jurgio par. svet. Bridgeporte. Visi 
atstovai kviečiami būtinai dalyvauti.

— J. A. Mickeliunas, pirm.

S. A. L. Ex-Kareivių Centro Mfei 
rinkimaH įvyks pirmadienį, vasraric 
13 d., 8 v. v. Ex-Kareivių skaitykloj 
4603 So. Marshfield Avė. Ats ova: 
visų kuopų malonėkit atsilankyt lai
ku, nes turime svarbių dalykų aptar
ti, 1 — F. Raila, RašK..

dabar imti kažin kokius po- 
pergalius—(Šerus.

Pcrsiskyręs su draugu ir ap
žiūrėjęs naująjį Naujienų sky
rių grįžau namo. Prieš mdne 
eina dvi moterys ir,garsiai de
juoja dėl tsavo sukištų “speše- 
lams” pinigų.

Ak tu Dieve, kas Čia dabar 
f'eiks daryt! Kad nors kas duo
tų rodą, kaip butų galima at
siimt pinigus iš Bišavo.

— O kažin, kad nuėjus pas 
Zalpį? Jis mokytesnis ir už 
kunigus, gal jis duotų kokią 
rodą... C

Ta “spešelų” epidemija kai 
koks amaras užkrito aut Chi
cagos lietuvių. Bet dabar ma
tyt jau ateina galas tam slo
gučiui. Ir jei Bišavas nebe
moka “spešelų”/ tai sukišusių 
jam pinigus' nebeišgelbės ne tik 
Zolpis, kurį moterėlės laiko 
mokytesniu ir tiž kunigus, bet 
nei pats Pondžfitš danguose.

—Prutas Puteikis.

ASMĖNŲ jieskojimai
JIEŠKAU SAVO MOTERIES Be

sės ir dukters Jonės. Girdėjau, .kad 
prasišalino su boheminu. Pirmiaųs 
gyveno 1626 So. Ruble St. Kas pa- 
tėmysite tokią moterį su penkių me- 
,ų mergaite, meldžiu pranešti. Aš 
nejieškau savo mdt^ies, bet dukters. 
Paul Stankus, 1517 So. 51st Avė. 
Cicero, III.

JlEšKAU SAVO DRAUGĖS Onos 
Abartaites/po vyrų Butiene, kuri gy
vena Canądoj; turiu labai svarbų rei- 
calą nuo Antano'Kitelio. Ji pati ar 
cas žinote, meldžiu pranešti.

PETRO N CJ.R žVALGINIENfi, 
1304 Goria St. Joliet, III.

ISRENŪAVŪJIMUI
VENDAI 4 KAMBARIAI 

Rettdos $12.00.
454 W. 46th PI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MELROSE P ARK.

REIKIA PATYRUSIU MO- 
terų Ir merginų prie sortavimo 
vilnų. B. Cohn & Son, 1100 W. 
22 St. Matykite

Mr. Williams

vakarą, dažniau- 
kuriuos žmones 

pasilinksminti ir 
pažįstamais pasi-

Melrose Parkas yra nedidc- 
is miestelis, — kaip ir Chica

gos priemiestis, ir lietuvių čia 
nedaugiabsiai gyvena. Vis dėl
to jie turi keletą savo pašal
inių draugijų, kurių kiekvie
ną nors kartą per metus su
rengia kokį 
šiai balių, į 
susirenka ir 
su draugais,
matyti. Dabar vieną tokių va
karų — koncertą ir balių — 
rengia šv. Jono Krikštytojo 
draugija. Vakaras įvyks atei
nančio šeštadienio vakarą, va
sario IK d., Ig. Vaičiulio salėj, 
prie 23-čios ir Lake gatvių. 
Koncertą išpildys pakviestas 
Cicero Grigaliaus Choras.

— 'Lietuvis.

iš

Aukos Liet, S. D. 
partijai.

Vasario 8 dieną LSS. <4 kuo
pos rūpesčiu surengtose , pra
kalbose Mildos svetainėje .au
kojo Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai sekanti draugai: Po 
1 dol.— J. Mickevičių, M. Kur- 
lanski, A. Vasiliauskas, J. Pet-

Mit-
kus, A. Miseviče, R. Fuaveku-

ABELNAM 
i 4 

visą

j REIKIA MOTERS 
mamų darbui ir virimui valgio 

,‘Žmonių šeimyną, kurie dirba 
dieną. Skalbimo nėra. ) 

L Kreipkitės
MRS. L. MARCHAND, 

1920 Monroe St., 
Tel.: Seeley 1314.

REIKALINGA MOTERIS 
pridabojimui 2 vaikų, lengvas 
darbas su mokestim susitaikysi
me. Atsišaukite P. B. 3634 So. 
Union Avė., 1 floras užpakalis.

REIIU DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGA VEDUSI PORA 
arba gera gaspadinė dirbti ant ūkės. 
Gyvenimas geras ir mokestis gera. 
Ūkė randasi netoli Chicagos miesto. 
Kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO., 
8346 So. Halsted St„ 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ ■
VYRŲ

REIKIA AGENTŲ — STU- 
ba nuo stubos — dideli pinigai 
—- patyrimas nereikalingas — 
keripkįtčs < asmeniškai arba rar 
šykit tuoj, “Alberta”, 5051 So. 
Ashland Avė., Chicago.

Ruošia Dėdės Šerno vardadie
niui koncertą. — Auka.

Lietuvių Moterų Draugija 
“ApŠvieta” savo susirinkime 
vasario 5 d. Mark White Squarc

’ salėj, prisiminus Dėdės Šerno 
darbus, kuriuos jis yra nuvei
kęs lietuvių visuomenės švie
timo dirvoj, ir žinodama, kad 
jis dabar, jiegų nebetekęs, gy
vena sunkias dienas, nutarė 

iš draugijos iž<lo 20
jo pensijai. Po to nu-mus 16-to wardo moterįs, soci-

Reikia pažymėti, kad įsiku- ščie, M. Kirdulis, K. M., A. Viš
nu Viešajam Lietuvių Knygy-> koška, J. J. Mekenas, P. Kor-
nui ir susitvėrus Draugijų Są
ryšiui, ši kolionija tarsi iš ko
kio miego pabudo. Į knygyną 
ateina beveik visi žmonės, be 
skirtumo pažiūrų. Čia knygyno 
salėj rengia balius, prakalbas, 
paskaitas, vakarus, ir beveik 
kiekvieną vakarą čia pilna žmol 
nių. čia taipgi 16-to wardo

dolerių

novalas, Ziirauskas, J. Rūtas, 
M. Boilovas ir po 50 centų —J. 
Vilis, S. Petrošius, L. Petro
šius, A. Gudaitis, V. Cesna, A. 
Skreblis, J. IlgeviČia, C. Mack, 
S. Barauskas ir $2 aukojo J. 
Bojors. ’

Viso su smulkiomis aukomis 
_____ ________ ____  $26.68.

Demokratų Partijos virinusioji I Visiems aukavusiems LSS. 
kvatiera. Čia laiko susirinki- kp. taria širdingą ačiū.

— LrSS. 4 kp. valdyba.

REIKALAUJAM 25 VYRŲ PRI- 
sidSti prie lietuviškos Taxi kompani
jos su pinigais, arba automobiliu. 
Kas nori būt pats biznierius, tai mel
džiame atsilankyti ant musų, pasku
tinio šusirinkim ,seredos vakare, Va- 
sario-February 15 d., 7:30 ▼. vak. 
G. J. Adams, pirnhninkas, Pallace 
Garage, 724 W. 19th St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MU- 
rinis namas prie Aberdeen St., arti 
55-os gatvės ir bulvaro. Vienas 7 
kambarių flatas ir vienas 8 kambarių 
flatas. Elektra, maudynė ir garu 
apšildoma. Iš viso rendos per mė
nesi $120.00. Kaina $9,500. Duo
sime išlygas kokias norėsit. 
KARBAUSKAS & JOKUBAUSKAS 

5159 ..So. Racine Avė., 
' Tel.: Yards 3287.

REIKIA VYRŲ, KURIE GEIDŽIA 
H eiti taxi cab biznį. Mes galime įsta- 

tyt į Vadovaujančią Šiame mieste tax 
Co. Ši yra labai puiki proga teisin
gam vyrui. Gali ir tamista padaryt 
didelius pinigus.

117 W. Randolph St. 
2-as flatas.

! VYRŲ REIKIA INSTOJIMUI
_ Surface Cab Co. Gali padaryti $10( 
„ į savaitę. Didelė proga žmogui su 
A mažu kapitalu. Patyrimas nereika

lingas. Kreipkitės.
2 5 N. LaSalle St.,

Room 808, M r. Craig 
Tel. Main 3798

PARDAVIMUI
i’ EXTRA BARGENAS
l Pardavimui bučemė ir grosernė 

beveik už pusę kainos. Biznis iš
dirbtas per labai ilgą laiką. Yra 3 

• skalės, barai, ice bax, arklys su veži
mu, viskas pirmos klesos, 6 kamba
riai pragyvenimui. Verta $2,800.00, 

: parduosiu už $2,200. Kreipkitės
1810 So. Peoria St.

_ . Klauskit J. Bružo
Y DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Pardavimui 2 bučernės ir groser- 
nčs pigiai, visokių tautų apgyventa 
kolonija, cash biznis, prie didelės gat
vės, renda pigi. Pardavimo priežas
tis važiuoju į Lietuvą.
718 W. 120 St., West Pullman, 111.

Tel.: Pullman 6344.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir Gro
sernė, visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Par
davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No- 

Lrnti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Ix)we Avė., arba Tel.: 
Stevvart 9074.

PARDAVIMUI BUČERNE ir 
grosepiė, biznis nuo senai iš
dirbtas, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa, pragyvenimui 
kambariai. Parduosiu labai pi
giai, 4758 S. Loomis St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Priežastis parda- 
vimo savininkas turi 2 bizniu.

8650 Kedzie Avė.
Phone Blvd. 0120.

Į PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas per ilgus laikus, 5 
kambariai pragyvenimui. Atsi
šaukite 3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Aplin
kui daug šapų. Biznis geras ir 
pelningas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon, 10301 
Cottage Brovė Avė. *

i PARDAVIMUI SALIUNAS. Vie
ta apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas ir senas. Parduosiu pigiai.

i Kreiptis:
3352 So. Morgan St.

j Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, nėra aplink 
saliunų, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Turi būti parduo
tas, nes išvažiuoju ant ūkės. At
sišaukite, 5059 S. Ashland Avė.

EXTRA.
Į PARDAVIMUI VIENAS BIZNIS 
iš dviejų, saliunas arba ice creaminė. 
Ice cream randasi prie pat Mildos 
teatro po 8150 Sb. Halsted St., te
lefonas Blvd. 3305, saliunas randasi 
ant Blvd. telfonas Canal 4235 929 
Roosevelt road visokių tautų apgy
venta daugiausia rusų. Priežastis 
pardavimo 2 bizniai.

MR. DIJOKAS, 
3150 So. Halsted St.

' PARDAVIMUI KARČIA-
ma, lietuių,' rusų apgyventa. 
Lysas ant?3 ftietų. \

Kreipkitės:
• 4522 S. Honore St.,

•

RAKANDAI
PARDAVIMUI ŠEŠIŲ KAMBA- 

rių rakandai visi kaip nauji, tik 4 
mėnesiai vartoti. Prieg tam galima 
išrenduoti ir tuos pačius kambarius. 
Noriu greitai parduoti, kadangi į Lie
tuvą važiuoju.

8636 So. Unio n Avė.

NAMAI-ZEME.
DIDELIS BARGENAS

Pradavimui 2 aukštų medinis na
mas ir ekstra lotas prie Emerald 
Avė., arti 53-os gatvės, 4 ir 4 kam
barių flatai. Išviso rendos per mė
nesį $63.00. Kaina $5,750. • 
KARBAUSKAS & JOKUBAUSKAS

5159 So. Racine Avė., 
Tel.: Yards 3287.

PARDAVIMUI DU MŪRINIU 
namu, labai geroj vietoj, netoli lie
tuviškos bažnyčios, ant West Sidės. 
Vienas $2,20(1.00, Antras $13,500.00.

Atsišaukite:
2331 W. 22nd PI., 

Chicago, III.____ \ _______ .
PARDAVIMUI KAMPINE 

nuosavybė, kuri neša gerą nuo
šimtį. Rašykit:

A. KELLER, 
2521 So. Lawndale Avė.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUOTI 
20 akerių farmą Yj mylios nuo Pull- 
man, Mich. prie P. M. geležinkelio, 
6 kambarių namas, didelė bamė, ga
li augint ką tik nori. Išlygos pagal 
sutarimą .

ERLANSON,
6221 Carpenter St., 
Tel.: Normai 8812.

^XTRA '
Turime keletą likusių įlotų iš 54 

lotų. Geri bizniui lotai prie Hal- 
ted St.. 30 pėdų, rezidencijoms prie 
Grecn ir Peoria, tarpe 52 ir 53 Sts. 
Tik po $577*00, bet mes parduosime 
ant lengvų ^mokesčių. Namai labai 
greitai’ statosi ant jų, todėl pasisku- 
binkit pasirinkt gerą lotą busiančion 
lietuviškon kolonijon, Ateikite, o 
mes parodsvsim tuos lotus. 
KARBAUSKAS ir JOKUBAUSKAS

5159 So. Racine Avė, 
Tel.: Yards 8287

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicago j

'į Ii —- " '—II- _ z / . ■ -

Deaigning, kirpimo, fitarimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapana- 

Musų sistema yra geriausia. €««» 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mleruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai jrengtij b»>- 
lygų. Išmokinam p trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kalną. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom fr-vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET. CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų.

P-14. E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, «iuU, pritaikyti ir 
desinuotf drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
evelyn academy of

GOWN DESIGNING
Room 402, 59X Adams SU

Tel:. Harrison 1491. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarines klesos blz- 

niavoms merginoms, paalsluvimul 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitia ypatižkai arba raiy- 
kit išlygų neklausdami.

Sara Patek, pirmininką.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatia, ata- 
nografijos, typewriting, pirklyboa tei
sių, Suvienytų Valstiją istorijos. »W- 
nos istorijos, geografuos, pelitildnSa 
ekonomijos, pilletystis, dailiarašye- 
tis Ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 8 
iki 19 valandai. _____

AUŠROS MOKYKLOJ

<

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL
IJO $100.00 j savaite; mokestis $5 j 
mėnesi įstojimo mokesties. Mes pa
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit, progos nepa
matę musų Atdara visuomet.

BLUE CROSS 0AB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė. '

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to jaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir I 
parankumui mokyklai.1 Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, Ui.

<■■■ 1 ■■ V" .... ""■■■■<

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High Schooi ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedfiliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v. p. p. mokina lietuvių gramatika.

8454 So. Halsted gatv. 
arti SBtos gat. 
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