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iuota varantus areštavimui “spešelų 99

Šposely agentai slapstosi
Harringtonas dar nesugautas

Grand jury tyrin.es špesejus

“Spešelai” bus atiduoti 
kriminaliniam teismui

rinėjant pasirodė, kad ji ten 
jokių žemių neturėjo. Ji pa
skilbo dar tuo, kad West pri
siuntė įdėjusiems žmonėms če*- 
kius, kurie paskui pasirodė ne- 
turmčiais vertės ir prie kurių

CHICAGO. — Į “spešelų” I “investoriai” dar turėjo primo- 
biznį įsimaišė ir valstijos vai- keti.

Išduota \ j įrantai areštavimui 
Bischoffo ir pasislėpusio 
Harringtono. Jieško kitų spe- 
šelų.

džia. Valstijos prokuroras 
kreipsis prie grand jury, kad 
gavus kriminalinius apkaltini
mus prieš “spešelų” rinkėjus. 
Jau rvto bus pareikalauta ap
kaltinimo prieš Ldslie Harring- 
ton, kuris yra pabėgęs ir slap
stosi. Paskui bus pareikalauta 
apkaltinimo ir prieš Bischoffą.

Policija ketina imti nagan ir 
visus kitus “spešelus”, apie 
kurių buvimą jei tik jai pasi
seks sužinoti. Dabar renkami 
prieš juos liudytojai.

Bischoffo laiškai tapo ati
duoti paštui, kad gal i^ jis ras 
galimu prie Bischoffo prisika
binti.

Išduota varantai areštavimui 
Bischoffo, jo švogerio Geer ir 
Joscph Florek, vieno vyriausių’ 
agentų.

Taipjau išduota varantai 
prieš Harringtonąa ir tris jo 
agentus. Harringtonas, mano
ma, yra pasislėpęs Phjladelphi- 
joj. Trįs agentai, Byrne, Mo
ran ir A. Lebeckis tebėra ka
lėjime. Už juos reikalaujama 
užstatyti po $25,000 kaucijos. 
“Spešelų” agentai slapstosi.
Tie Bischoffo ir Harringtono 

agentai, 
pinigus, 
damies 
kuriuos
licija jau antrą dieną jięško 
vieno vyriausių Harringtono 
agentų, Aleksandrą Rutkauską, 
1747 S. Halsted St., bet jo ne
randa. Slapstosi nuo policijos 
ir žmonių ir kiti didesni agen
tai. Tik nedaugelis drąsesnių 
agentų drįsta pasirodyti. Kiti 

agentai gal ir visai iš Chica- 
gos išdūmė.

Bolicija areštavo J. Vilkenų, 

1842 W. 64th St. Jis yra Harr-* 
ingtono agentas.

Prieš teisėjų Landis pareika
lauta paskirti receiverį ir Harr
ingtonui.

kurie rinko iš žmonių 
dabar slapstosi, bijo- 
pasirodyti žmonėms, 

apgauti jie padėjo. Po-

Dar vienas “spešelas” 
atsidūrė teisme

Receiveris paskirtas Aiyesto 
“spešelams”. Harringtono 

dar. nesuranda; agenty ne
paleidžia. Bischoffo 
nuis tebesitęsia.

tardy-

vienasCHICAGO. — Dąr 
“spešelas”, kuris irgi išviliojo 
iš lietuvių gal virš miliono do
lerių, atsidūrė bankrutų teisme. 
Tai Western Land Operatores. 
Tie “spešelai” buvo žinomi 
kaipo Westo spešelai ir juos 
rinko daugelis lietuvių agentų. 
Už įdėtus pinigus žmonėms bu
vo duodami tam tikri kaipir 
serai, kad jie yra dalininkais 
tos kompanijos ir turi gauti

Federalinis teisėjas iLandis 
tai kompanijai receiveriu pa- 
skirė Central Trust Co. Ant 
kiek teisėjas tikisi, kad bus su
rasti tos kompanijos turto, 
rodo tai, kad jis iš receiverio 
pareikalavo užsistatyti tik 15 
centų kaucijos.

Pats M. P. West yra areš
tuotas Aurora, Colo. Chicago
je gi yra areštuotas jo partne
ris Kazys Pilipavičius, kuris 
buk pirmiau dirbęs pas Bis- 
choffą ir ten išmokęs kaip 
“spešelus” rinkti. Taipjau jieš- 
koma tų “spešelų” manaženio 
Charles Urnick ir tūlo Charles 
Phillips, kuris buk buvęs tos 
kompanijos prezidentu. Polici
ja betgi mano, kad tai nėra jo 
'tikra pavardė. Didžiuma Westo 
agentų jau pabėgo iš Chicagos.

Harringtono pabėgimas.

Kitas didelis “spešelas” £ly- 
go su pabėgimu Leslie Harr- 
ington, pas kurį lietuviai ir
gi buvo sukišę milionus, dole
rių. Jo agentai skaito, kad jis 
buvo daugiau surinkęs iš žmo
nių pinigų, negu kad buvo su
rinkęs Bischoffas, o pats Bis
choffas prisipažįsta, kad jis bu
vo surinkęs apie $5,000,000. 
Harringtonas pabėgo užvakar 
ryte. Kada policija padarė kra
tą jo naująjame ofise 20 E. 
Jackson St., jo jau neberado. 
Policijai tik pasisekė sučiupti 
jo tris vyriausius agentus: pre
zidentą ir sekretorių jo su
tvertos United States Novacu- 
lite Co., Luke Byrne ir Thomąs 
Moran, ir vyriausį agentą An
taną A. Lebeckį. Jie visi sėdi 
kalejime. Bandyta buvo juos I 
paliuosuoti. . pagelba “habeas 
corpus”, bei nepasisekė tai pa
daryti, nes teisėjas atsisakė 
juos paleisti. Dabąr prieš juos 
yra išimti varantai. Jiesškomas 
taipjau ir dar vienas vyriau
sias agentas — Petras Žilvi
tis.

Kaip Harringtonas prasidėjo.
L. Harringtonas dar ne taip 

senai paskilbo. Bet jis paskil- 
bo daug greičiau, negu Bischo- 
tfas. Dirvą “spešelams” Bi&* 
choftas jau buvo prirengęs 
(jis ją ir užbaigė) ir pasiro
dymas naujo svieto pareivos, 
kuris pažadėjo dar didesnius 
pelnus, sutraukė netik dar ne
dėjusius pinigų žmones, bet ir 
senuosius Bischoffo “kostumie- 
rius”. Pats Bischoffas skund
žiasi, kad Harringtonas suga
dinęs jam biznį, o ir pats Harr
ingtonui daug pinigų įkišęs. 
Pas, Harringtoną sudėjo pini
gus net ir 
fesionalai, 
rėjo tikėti 
rai.

iš tos kompanijos 
kompanija buk tu-

dalį pelno 
žemės. Ta 
rojusi aliejaus žemių poroj va-

Ragina skelbti anglia 
kasiy streiką

Komisija rekomenduoja reika
lauti 20 nuoš. algos pakė
limo.

!»*>*«•

INDIANAPO’LIS, vas. 14. — 
c Šiandie čia prasidėjo nepapra

sta angliakasių unijos konven
cija, apsvarstyti apie susitari
mus su savininkais pasibaigus 
Šiam kontraktui.

Skalės komitetas rekomenda
vo konvencijai .palikti dabarti
nes algas minkštųjų anglių lau
kuose, bet reikalauti 29 nuoš. 
algos pakelinio antracito (kie
tųjų anglių) angliakasiams. Jei 
reikalavimai nebūtų išpildyti, 
skelbti generalinį angliakasių 
streiką balandžio 1 d.
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Sąjungos Kontrolės Komi
sija priėmė Vilniaus 

ištremtuosius
d.

Lietuvos nota Rusijai .
WASHINGTONAS, vas. 9 d. 

(Elta).*— Lietuvos valdžia per 
atstovą Maskvoje, p. Baltrušai
tį, įteikė Rusijos užsienių rei
kalų ministeriUi, p. čičerinui, 
notą dėl Lietuvos piliečių lai
kymo kalėjimuose, trukdymų 
taikos vykdymo, turtų grąžini
mo Lietuvai ir apsaugojimo 
Lietuvos atstovybės eksterito- 
rialumo teisių.

Naujas Eltos direktorius
WASHINGTONAS, ,vas. 9 d. 

(Elta). — Apleidus,vietą D-rui 
Eretui, i Matas Šalčius paskirtas 
Eltos direktorium, šalčius gy
veno kiek laiko Amerikoje, kur 
jis. redagavo “Ateities” savait
raštį. Lietuvoje p. šalčius dir
bo prie Lietuvos Spaudos Biu
ro ir prie “Lietuvos” dienraš
čio.

Iš kur paeina Harringtonas, 
niekas nežino. * Kada jis atsi
dūrė Chicagoje jįs buvo prak
tiškai be skatiko. Jei tikėti 
anglų laikraščiams, .valst. pro
kuroro pagelbininkas Jonas 
Kučinskas sakąs, kad jį “spe- 
šelų” biznio pamokinę Petras 
Žilvitis ir Jonas Ilgaudas. Jie 
buk panaudoję tik Harringto
no vardą, kad patiems už jo 
pasislėpus.

Taip pamokintas Harringto
nas nusisamdę-kampęlį North 
American triobėsyj ir pradėjo 
rinkti “spešelus”. Paskui jis 
suorganizavo minėtą U. S. No- 
vaculite Co., kgrią Delaware 
valstijoj įkorporavo ant $50,- 
000,000. Tos kompanijos Šerus 
paskui jis* dalino visiems, kas 
tik norėjo atsiimti iš jo pini
gus.

Tos kompanijos areštuotieji 
viršininkai — Byrne’ir Moran 
— sakosi nieko ųežiną apie 
kompanijos stovį, nes jie gau
davo mažą algą ir jiems kom
panijos reikalais neteko^rupin- 
tis. Jis juos paėmęs beveik 
stačiai nuo gatvės. Pinigus gi 
turėjo atiduoti Harringtonui, 
kuris visus reikalus ir vedė. 
Harringtonas be to pagarsėjo, 
kada jis Dėkos dienoje ir Ka
lėdose Morrięon viešbutyje su
rengė pietusj 200>yex-kareivių. 
Be to jis rengė pereitą va- 

\etiiviums 
Lyons darže. Tame ' piknike 
dalyvavo apie 10,000 lietuvių.

Harringtono vyriausi agen
tai, žilvitis ir Lebcckis, kurie 
prižiūrėjo rinkimą pinigų ir 
agentus, nepaprastai greitai 
pralobo. Pirma nieko neturė
ję, jis įsitaisė puikius automo
bilius ir pradėjo vesti labai 
platų gyvenimą.

Nesenai apie 40 Harringto
no agentų laikę vieną nedėl- 
dienį susirinkimą. Apie tai pa
tyręs lietuvis policistas, kuris 
buvo įdėjęs pas Hąrringtoną 
$7,000. Jis įsilaužęs į "kamba
rį su revolverid įlankoje, pa
leidęs į lubas kelis šuvius ir 
už valąndos išėjęs su savo $7,- 
000 kišeniųje. >

Bischoffas dar tardomas.
Raymond J. Bischoff tebė

ra tardomas. Bet dabar jis tar
domas ne teisėjo Landis, “re- 
feree i n baneruptey” Eastman. 
Kaip pirmiau, taip ir dabar 
Bischoffas visą bedą verčia

inteligentai ir pro-
kurie išpradžių no-
Bischoffo avantiu- ant savo priešų, kad jie buk

jį suėdę, jo biznį sunaikinę.

Esą ir Harringtonas kaltas, nes 
Harringtonui pradėjus rinkti 
“spešelus”, Bischoffas nebega
lėjęs daugiau jų gauti ir to
dėl nebegalėjęs atmokėti pini
gų seniau juos įdėjusiems.

Kiti “spešelai” nusiminę.
Bischoffas, Harringtonas ir- 

Westas buvo didieji “speše
lai liet be jų?bųvo daugybės 
mažesnių “spešelų”. Užėjus 
“spešelų” epidemijai, žmonės 
dėjo pinigus nesiklausdami ne 
kas renka, nė kokiam tikslui. 
Užteko vien pasakyti, kad tai 
bus “spešelųi”. . Todėl “spešę- 
lų” nerinko tik tas, kas neA- 
rėjo. Daugelis buvo pradqę 
rinkti ir savus “spešelus”, kad 

'įsitaisius automobilius ir gau
tus pinigus smagiai prašvilpus. 
Dabar bankrutijus didiesiems 
“spešelams”, nusiminė ir ma
žieji. Jie nebegauna naujų “jspe- 
šelų”, o seniau gautųjų pinigų 
neturi iš ko atmokėti. Reikia 
todėl laukti, kad ir tokių “spe
šelų” bankrutys, ar viską pa
likę bėgs, kad niekas jų ne
sugautų, kaip kad pabėgo Žit
kus, Matas ir keletas kitų.

Lenky žiaurus pasielgimas 
su Vilniaus areštuotais

Prašo neremti maištininką
LONDONAS, v. 13. — Mich- 

ael Collins, galva Airijos lai- 
kines vakliios, pasiuntC kable- 

gramą, prašydamas Amerikos 
airių drtiugijos pripažinimui 
Airijos neremti ir /neduoti jo
kios pagelbos tiems Airijos mai
štininkams, kurie siekiasi nu
versti Airijos laikinę valdžią.
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17 žm. užmušta Belfaste
BEiLFAST, v. 14. — Mū

šiuose tarp sinn feinerių ir ul- 
steriečių laike pastarųjų 48 
vai. Belfaste užmušta 17 žmo
nių ir daug sužeista.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 14 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ue mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.36 
Austrijos 100 kronų ............... 4c
Belgijos, 100 frankų,...........  $8.30
Danijos 100 kronų ............... $20.62
Finų 100 markių ....... .*..........  $2.02
Franci jos 100 frankų ........... $8.66
Italijos 100 lirų ........ ..........  $4.86

. Lietuvos 100 auksinų ........... 51c
Lenkų 100 markių ...........    3c
Norvegų 100 kronų ........  $16.70
Olandų 100 guldėnų ........... $37.35
Švedų 100 kronų .... .......... $26 15
Šveicarų 100 markiu .............$19.54 •
Vokietijos 100 markių ..........  51c1

i
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WASHINGTONAS, vas. 9 d. 
(Elta). — Vasario 5 d. areš
tuotus Vilniaus dvidešimt lie
tuvių ir tryliką gudų lenkai 
atvežę neiirąlčn zonon. Vilniu
je lenkų areštuotus lietuvius 
ir gudus lenkai laikė po vieną 
atskirame kambaryje. Tiktai 
vienam kambaryje pasodino 
kitą, kuris vėliau pasirodė pro- 
vakatorius. Areštuotus pasi
vaikščioti išveždavo tik po vie
ną penkioms minutėms. Len- 
kaitjįįrdė tiktai mažą dalį areš
tuotų. ^kratos ir tardymai ne
įrodė areštų legelumo.

• ■/ t

Vasario 15 d. nhktį lenkų 
Įleistai kiekvieną atskirai t 
vedė namo pasiimti reikalingi) 
daly\ų ir pinigų. Ginkluotų po- 
licistų durtuvais apsuptus nu
varė stotin kur įsodino trauki
niu ir nepasakė kur veža. At
vežtus neitralėn zonon tarpe 
pirmos ir antros valandos gi
liu sniegu visus varė pėščius 
vieną kilometrą. Neitraleje zo
noje paleido neklausydami su
imtųjų reikalavimo teismu tar
dyti. Visiems atimti asmens 
dokumentai.

WAISHINGTONAS, Vas. 9 
(Elta). — Vasario* 7 d. ištrem
tuosius iš Vilniaus lietuvius 
priėmė Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisijos nariai. Tolinus 
Kontrolės Komisija pasiūlė par
gabenti iš Vilniaus ištremtųjų 
šeimynas. Tačiau ištremtieji 
prašė kad juos grąžintų Vil
niun ; ir akcentavo, kadj nori 
teismo. Kontrolės Komisijos na
riai pažadėjo pranešti apie tai 
Tautų Sąjungai.

Indijos nacionalistu vado
vas Gandhi areštuotas?

po
nu-

3 chinieCiai užmušti
Cal., v. 
Seattle, 
ir San

SAN FRANCISCO, 
13. — Manoma, kad 
Wasį„ Birtte, Mont. 
Jose, ,Cal., atsinaujino , saikų 
kova( tarp chiniečių. Tuose tri
juose! miestuose 3 chiniečiai 
užmušti, o du sužeisti. Santi- 
kiai tarp vietos chiniečių įtemp
ti ir policija, juos strbpiai da
boja, kad ir tarp jų neprasi
dėtų karas.

i

Nori aprubežiuoti skaičių 
kunigų.
CITY, vas. 13. — 
legislatura svarsto 
sumažinimą skai-

MEXICO 
Yucatano 
blilių apie 
čiaus katalikų valstijoj iki še
šių. Norima palikti visoje val
stijoje tik 6 kunigus todėl, kad 
katalikų kunigąj, užmiršę re
ligiją, vien užsiima nedora po
litika ir kišasi į’ šalies reika
lus.

LONDONAS, vas. 13. — Iš 
Calcutta pranešama, kad ten 
vaigšto gandų, jog Indijos na
cionalistų vadovas Mahatma 
Gandhi tapo areštuotas, betgi 
patvirtinančių žinių nėra. Esą 
labai daug kalbama rinkoje 
apie menamąjį Gandhi areštą, 
bet didesnio sujudimo nėra. 
Atidėjo pradėjimą' neklausimo.

BOMBA Y, v. 13. — Neko* 
operavimo šalininkų vadovas 
Gandhi vėl laikinai atidėjo jha* 
dėjimą vykinti civilinio ne
klausimo valdžios programą.

Nuteisė kalėjiman.
AILLAHABAD, v. 13. — Vi

sos Indijos kongreso sekreto
rius Maliviya 
pagelbininkas 
teisti 18 mčn. 
simokėti 200

ir sekretoriaus 
Tewari tapo nu- 
kalėjiman ir už- 
rupi pabaudos.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 

> auksinų, visą laiką rūpinosi fr rūpinasi, kad da
vus kuogreiciausia 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 pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tįją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantija^ 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 nestik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ‘SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chięago, III.

Bridgeporto Skyrius /
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street, Chicago, BĮ.
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Miestas be bažnyčių ir 
ialėjimy.

Skaitlingiausias gyventojais, 
Iowa miestas Waleott didžiuo-^ 
jasi, tuomi, kad jame nėra 
dviejų įstaigų — bažnyčios ir 
kalėjimo.

Savo tikybiniais įsitikinimais 
Walcott yra vienintelis savo 
rūšies miestas. Per daugiau 
kaip penkiasdešimts metų ši- 

’• tas miestas išbuvo be bažny
čios. Jis kartų turėjo kalėjimų, 
bet* taip kaip ir bažnyčia, įs
teigta šešiasdešimt metų tam 
atgal ir gyvavusi tik kelis me
tus, išėjo/iš mados. Kalėjimo 
trobesys dar tebestovi, IfeL baž
nyčios trobesio ženklų nėra. 
Kalėjimas nerakintas, o jo du
rų varsčiai sitrudėję. Jis niekam 
nevartojama.

Majoras Stuohbeen, paaiš
kindamas nebuvimų bažnyčių 
Walcotte, sako: “Mes esam 
laisvamaniai ir tikim laisva 
Amerikos pilietybe septynias 
dienas savaitėje: Mes nereika
laujant pamokslininkų, kad 
mums aiškintų. Mums geriaus 
be jų ”
, Majoras Strohbeen sako, 
kad kiekviena tikyba turi tei
sę steigti savo bažnyčių Wal- 
eotte, bet gyventojai neremia 
jų. Jų klaupkos ir aukoms 
rinkti gurbai būva1' tušti kas 
septintadienis. “Mes apsieina
me labai gerai — dar geriau be 
bažnyčių, kaip su bažnyčioms. 
Mes mylime gyventi niekeno 
nekvaršinami. Visose Jungti
nėse Valstijose nėra ramesnio 
ir įstatymų, žiūrinčio miesto 
kaip Waleott. Kam mums baž
nyčios? Jos atneša tik kovų ir 
vaidus — mes norim, taikos ir 
ramumo,” pasakojo popųleru- 
sis miesto galva.

Svambiausiais septintadienio 
pasilinksminimais VValeotto gy-< 
ventojams esti teatras ir šo
kiai, o vasarų sviediniu žaidi
mas ir pasivažinėjimas auto
mobiliais.

Atsitikus kam apsivesti, jau
navedžiai važiuoja į Davenpor- 
tų pas teisėjų. Labai retai atsi
tinka, kad jie nueitų pas kuni
gu -> f

Šermenis veda daugiausia 
Jobannes Kroeger, kuris pagal 
gedėjančių norų pasako kalbų 
anglų ar vokiečių kalba. Kroe
ger neturi jokio susirišimo su 
jokia bažnyčia, ar tikyba. Krik
štai nėra žinomi mieste.

Vcislo ir prekybos žvilgsniu 
VValcott yra pasiturįs mieste
lis. Jame yra du bankai, ku
riuose depožitorių pinigų yra* 
$1,500,000. Tas yra nepaprastu 
dalyku atsižiūrint į tai, kad 
gyventojų skaičius yra 
Jis turi irtokyklų, kuriai nepri
lygsta nei viena mokykla toje 
valstijoje.

Neseniai piliečiai pasistatė 
puikių viešų anditorhjų. šiokio
mis dienomis čia laikoma pra
kalbos ir muzikaliai pasilink- 
sminiųiai, o septintadicniais, 
padaroma šokiai.

. Nobelio dovana. DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Specialistas

niv.)I !•! M < >!!, <Jį feereda, Vasario 15 J., 1922

r SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

Daugiau kaip 20 nietų tam 
atgal Alfred Bernare! Npbel, 
švedų išradėjas, pasižymėjęs 
labiausiai savo išradimu dina
mito, paliko $9,000,000, nuo ku
rijų įplaukos kas metai turi bū
ti paskirstoma į penkias lygias 
dovanas, kurių pirmos trys tu
ri būti duodamos už svarbiau
si išradimų ir pagerinimų fizir 
koje, chemijoje ir medicinoje^ 
ketvirta, tam visuomenės žmo
gui, kuris sĮK'r motus prieš su

keikimų dovanos suteikė di- 
džiausį patarnavimų ugdinimui 
brolybės tarp tautų, ir penktų 
asmeninį parašiusiam idealin- 
giausį literatūros veikalų. Kiek 
viena dovana išneša apie $40,- 
000. Pirmosios dovanos duotų 
Gruodį, 1901 m. Dovanas ga
vo ketdri amerikiečiai: ’Theo- 
dore Boosevelt, 1906 m. už jo 
darbų visuotinai taikai; A. A. 
Micheison, Chicagos Universi- 
dimų fizikoje; Dr. Alexis Car- 
to profesorius 1907 m. už išra- 
rel iš Bockefellerio Instituto,> 
1912 m., medicinoje ir Elihu 
rioot, 1912 m. už jo pastangas 
taikos labui.

Už darbų literatūroje dar nei 
vienas amerikietis nelaimėjo do
vanos. Tarplaimčjusių dovanų 
už parižymėjimų literatūroje 
yra poetai Sully-Prudlfomme, 
Mistral, Echegary, (’ardticci, 
Maeterli'nck,' Ilauptmųnn ir Ta- 
gore; apysakų rašytojai; Bjorn- 
son, Sienkiewicz, Kipling, Uey- 
se, Selina Lagerlof * ir Anatole 
Prance; istorininkas Mommsen 
ir filosofas Encken.

Ir dabar Hamsun, buvusis 
tramvajinis konduktorius, žve
jas ir lauko 'darbininkas gavo 
jų už savo literatinius veikalus.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti, prieįąstimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuimta kataraktų, atjtai-' 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. $pecialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki .1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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TIESI 
KELIOMBILIETUI

,71 \ Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliayą 

aplfenkią J/mkų juostų (karidorių) 
j VISA TREČIA KLASSA PADALIN-
ieFlf TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių L0VŲ
POLONIA ............................  Vasario 22, 1922

■K ESTONTA ........   Kovo 8, 1922
TREČIOS KLASOS KAINOS J:

HAMBURGĄ 2103.56 — PILTAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ $110.00

,AJ Dėlei laivakorčių ir žinių kreinkitės nrie

Kojų šutimas
yra liga

savo agen

Bjaurus koją kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja puo to 
nesmagumo kurj kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypa8 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
| kvortą šilto vandėns reikia 
Sripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 

!* tam vandenyj su kojolu mir-' 
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 

4/Išgydymui nors ir blogiausią 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

K. OUGIS 
ADVOJKATAS 
Miesto ofisasl

127 N. Dearborn St, Room 1111-18 
Tol. Central 4411. VaJL nuo 9-6 

Gyvenimo vieta:
1823 So. Hahted St

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus uterrinhi It

nuo 9 iki

LIETUVIS ADVOKATAS
IMI V. 22nd SU kerti Leavltt St

Telephone Canal 2552.
Vnlandoa: 4 iki 6 po ptot, k 

7 iki 9 vakaro.

teismuose. Ekzeminavoja Abatrak* 
tua, Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
tiaus ant lengvą Išiygą.

(Apgarsinimas)

EUROPON KELIAUJAN
TIEMS.

International Mercantile Ma
rine Company stovi su savo, lai
vų flita susidedančia iš 1,200,- 
000 tonų, kuri perveš per At- 
lantika ne mažiau 500,000 tonų 
sekamų vasara. Iš šios didelės 
sumos, apie 330,000 bus White 
Star Line, likusieji American 
Line, Red Star Line ir Leyland 
Line. Savo patarnavimu tarpe 
New‘ York ir Southampton (su 
sustojimu Cherbourg). White 
Star Line operuoja tris didžiu
lius laivus su savaitiniais plau
kiojimais . Jais yra naujas Ma- 
jestic, 56,000 tonų, (didžiausis 
pasauly laivas); Olympic, 46,439 
tonų ir naujas Homeric, 34,000 
tonų.

White Star Line taipgi ope
ruos keturis laivus į Liverpool 
su 90,000 tonų iš viso — Adria- 
tik, Cedric, Celtic ir Baltic. 
Nauji laivai 16,000 tonų kiek
vienas bus pridėta prie Mont- 
real — Liverpool patarnavimo. 
Doric ir Regina ir dar vienas 
naujas 16,600 tonų į Philadel- 
phia — Liverpool patarnaus 
Pitisburgh. American Line 
laivai į Hamburgu sustos prie 
Queenstown.
--------------------------- X

Kojol
lietuviams nauį iena!

“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. . i/i •

a 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 
TownofUke. . , • ■

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
T0WN OF LAKE SKYRIUS

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

Ofisas atdaras kasdien:
10 Vai. ryto iki 2 po piet.

nuo 8:30 vąl. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo
1?/ .. - < , -

- T-

Išgydo kojai 
nuo šutinio

Gausite nusipirkti visose y 
aptiekose.

Jeigu aptieks neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite 41- 
dirbėjams adreeu:

Blngol Chemical CoH
4 2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, Ilk

A^OR.HERZMAN^
U BUKUOS x

;u ir akušeriu.

elektros prietaisui.
Ofisu ir Labaraterijai IBM M, 

lĮBth St., netoli Fiik St

TafofhaMil 8119 arba 867

AR BIJOTE. “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
* Į

Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 
arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir Sprandą su mažai. 
Saponpental

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

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

| SAPOMENTOL,
. Yra tvirtesne už kitą kokft/ gyduo
lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsi t patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų. į

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHJCAGO, ILL*
i , , A

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

19 S. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6890

Vak. 812 W. 33 SU Chicago.
Tel.: Yards 4681

.............................................................. ,||

8. W. BANES
ADVOKATAS

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Tento 1815. Vai.: 6 Iki • Vai.

Tah Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, B omo Bank Bldg.

iki 9 vakare. 
— .n.i . —y

GOLAN&GOLAN
ADVOKATAI IR PATARUAI 

1805-7 127 N. Dearbon Si.
1 Randolpb 8899

MAURICE GOLAN 
Boa. 1102 S. Asbland Biri.

Seėley >671

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą

Namą Tel.: Hyde Paik 8391

Plieną Boulevard 8801
ANTANAS GREDUiKĄ

fieneralia
Koltraktorina H . j

būdavote)*..

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą ataką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, 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 ir $30'.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kalinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė h. wžti kitur, mes norime iš- 
parduv Ateikite anksti ir pasirin
kite ko’.Tj dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902.

Atd ari kasdieną Iki 9 vai. Ned. Dtf 
6 vak. *

S. GORDON, 
1416 So. Halsted St

DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
/ K x ‘

* ■ ' X ' - - , < ■ •
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NAUJIENOS, Chicago, UI

William II. Prescott

Apsaugoki! Savo Pinigus
Tel. Boulevard 2160

yra saugiausia
vieta jūsų pinigams

Nuo 1912 m. lietuviai pasidarė šį banką savu ir yra užganėdinti teikiamu patarnavimu

Siūlome Pirmą MortgečiŲ, kuris neša šešto nuošimčius polukio su saugumu

Platesniu informaciją telefonuokit, asmeniškai apsilankykit ar rašykit

KAPITALAS
IR SURPULS

$6,000,000 $150,000
Pamėginkite naujo.

Suorganizuota 1912 m

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street
Valstijos Valdžios Chicago Clearing

pneziu priežiūra

Bankas atdaras visą dieną Subatoj, Seredoj vakare nuo 6 iki 8 vai

prie
Duo

Būtinai 
reikalaut 
kitę 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkit? 
kad butų 
INKARO 
▼als- 
baženklis.

EET 
8903

tikslas įsigyti gyvenimo įmones 
ir visa jų idealybe yra tik nuo 
dava. /

žinoma, karo metu minWwi 
suome! kovoja už laįfrvę^Taii 
joms sakoma ir kaikurie žmo 
nes tikrai tuo tiki

“Laisvė yra vienas visų žmo 
gaus kovų, darbų ir kančių tik 
slas

Tas gražiai skamba., bet žiau
rus gyvenimo faktai kalba ką 
kita.

851446 Rooseveli Rd. 
Arti St. Loviu 

CHICAGO, ILL.

avo narių 
‘Aš vis burbu- 
Oficielalėz žy-

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime

tiesiog 
labara- 
torijos.

Musu Kovos
Tikslas

ar Elbert Hub 
pras-

Penn
hos

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

išsižada laisvės ir pasiima duo
ną. Daugumas žnhonių ; kito
kios laisvės nei ne j ieško kaip 
tik laisVės sau gyvenimą pasi
daryti; ir, ištikro, nuostabu ma
tyti, kiek suvaržymų savo lais
vės jie mielai apsiima pakęsti, 
kad tik gavus progą sau duoną 
pasidaryti.

Baisiausiu žmonių priešu yra 
ne despotizmas, o skurdas. Be- 
sigelbėdami nuo skurdo jie vi
suomet sutikdavo su despotiz
mu lygtis. •

tam kar
tui. Bet šitame kasdieniniame 
gyvenime jų kovos už laisvę ir 
liuosybę yra tik kovomis už la
bai medžiaginius dalykus: už 
laisvę išnaudoti- kitus, laisvę 
parduoti savo darbo vieką, Jair 
randama rinka, laisvę npo tlm 
tikrų brangių prievolių.

Už tokių laisvės, liuosyEįps, 
žmoniškumo ir teisingumo fra
zių visuomet stovi medžiaginiai 
reikalai.

xJei despotizmas butų . pigus, 
žmonės pasirinktų jį, o ne bran
giai atsieinamą republikoriybę; 
o kadangi jie patyrė, kad kapi
talistinė dėmokratybė jiems 
brąngiau atsieina negu monar- 
chistinė įstaiga, tai jie ir nesi
domi demokratybe.

Laisvė yra gražus žodis a.p- 
monijimui tų, kurie perdaug tin
gi, ar negali patys galvoti! Lai
svė yra realybe tiems, kurie sa
vo gyvenimo įmonių yra viešpa
čiais. *

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

“Valio Amerikos Darbininkų 
Partija”, šitas stebuklingas žo
dis visus juos užkerės.

Darbininkų Partija; visus su
sirinkimus atidaris 
vajaus giesme! 
lūs tebepučiu” 
mė bus kaukė ir grąžtas. Visos 
unijos privalo laukti revoliuci
nės šviesos pasiuntinio, paskir
to joms gręžti jų organizaciją iš 
vidaus. Jos turi pasitikti jį 
kaip pridera pasitikti “kaunusis 
vadovas”. įsiminkite, kad sN 
tie vadovai yra tos rūšies, ką 
duoti colį ima pėdą. Gerinus 
bus išsyk davus jiems pėdą. —

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—8 vakaro.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi,. Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo lt ryto iki 8 po pietų, 5—7
vakare. Nerišliomis nuo 10 —

2 po piet
Telephone Yards 687

Canal 257
Naktinįs Tcl. Canal 9118
DR. k 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.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jėi skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių, 
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 ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

\Laisvė yra gražus dalykas 
apie ją kalbėti, svajoti, dėl jos 
kovoti musų valdovams liepiant, 
bet maistas, drabužiai ir prie
glauda yra daiktai, kuriais žmo
nės tikrai domisi. Jie numiršta 
užyaisvę, kada nėra progos ši
tos Aidvyrybės ištraukti. Bet jie 
su atsidavimu, širdingai, ištiki
mai gyvena dėl savo kasdieni
nės duonos. Gauti jos tiksliai 
ir pakankamai yra jų gyvenimo 
tikslas ir siekis.

Visa energija pašvenčiama 
vienai, didžiajai viso gyvenimo 
pastangai gyvenimą pasidaryti. 
Jie gyvena tam, kad sau gyve-

Jų gyvenimo

Ofiap Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL1S
• Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkels savo ofisų j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:80 iki 5 Ir 

6:80 iki 8:80. Ned.: 10:80 Iki 
12:00 dienų.

Nam.: 2914 W. 48rd Street. 
Tel. Lafayette 263

VINCENTAS BRAČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 1922, 9:30 vai. 
■Vak., sulaukęs 37 metų amžiaus1 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Varoniką ir 4 vaikučius: 
Antaniną, Prancišką, Oną ir 
Kazimierą; seserį Oną Petkau- 
skienę ir švogerį Antaną;' Lie
tuvoj du broliu ir dvi seserį. Pa
ėjo iš Kauno rėd., Šiaulių ap„
Grūzdų parapijos.

Lavonas randasi po no. 4544 
Wentworth Avė. Laidotuvės 
įvyks vas. 15 d., 8:30 vai. iš 
ryto į šv. Kryžiaus bažnyčią, iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines.

Ta baisioji beširdė mirtis iš
plėšė iš musų tarpo, suardė 
musų gyvenimą. Lai lengva 
būna ši svetimos šalies žeme-7 
lė. Ilsėkis mano mylimas vy
reli. Kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.
. Sesuo Ona ir švogeris 

Antanas Patkauskai.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

DR. A. A. ROTU
BESĄS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th S'
T.L K«

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708

0
 Baigusi Aku

šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi 
silvanijos 
pitalėse.

\sekmingai 
tarnauja 
gimdimo.

da rodą Viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims iy mer
ginoms.

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., sChicago.

Septyniolika tūkstančių kostumeriu daro biąnį su šiuo banku šiandien, ir skaičius nuo 
latos dauginasi. ’ \ i ? .

Amerikos darbininkai da
bar gali vėl lengviau atsikvėpti. 
Visi klausimai, kurie lig ‘ šiol 
vargino mus, greitai pranyks. 
Mes busime išgelbėti. Tapo iš
rinkta mums didieji vadai, at
spausta programai ir visos 
tramdės kapitalizmui patepta. 
Gimė “darbininkų Partija.” 

Jack Carey 
bard, nepamenu kuris 
tą atmintį turiu, nes nėjau Ro- 
tho atminties kurso — kartą 
pasakė, kad sunkumo metu, ka
da tikrųjų vadovų trūksta,, (Auto Worker) 
“Vienas iš ųiinios išeina vesti”, 
šį kartą mes tbkie laimingi, kad 
turime net septynioliką vadovų, 
besigrudžiančių už viens kito 
mus vesti. i

Konvencija buvo laikyta New 
Yorke, kur susispietė busimo
sios revoliucijos galvoj. Tapo 
priimta rezoliucijos ^reiškian
čios kapitalizmo puolimą, versf6 
susmukimą ir pelnų galą. Kon
vencijoje buvo atstovaujamos 
visos didėsės darbininkų klasės 
organizacijos susirišusios su 
Amerikos Darbo Susivienijimu; 
taipgi Darbininkų Taryba bei 
Darbininkų švietimo Draugij'a.

tipos, atstovaudama maž
ins šimtams tikrųjų na- 
šita galinga konvencija 

spręsti valandos klausi
mus. Atlikusi kelis mažesnius 
dalykus, tokius kaip kapitalis
tinio imperializmo pavojus, mi- 
litarizmas, nusiginklavimo kon
ferencija, medžiagos nesunaiki- 
namybė, Trečiasis Internacio
nalus, jejybė ko ir nesąmomin- 
gųjų sąmonybė, Konvencija pa-j 
šventė kelias valandėles jkuri-j 
mui tikros revoliucinės partijos ( 
revoliucingiems revoliucinin- 
kams. i '

Konvencijos pirmininkas pa-l 
►reiškė, “Mes suteikiame Ameri-1 
kos darbininkams klasiniai sąH 
moningą kovos organizaciją su 
Kauniųjų vadų eile.” Vič-vie-i 
nas šitų septyniolikos “kaupiu-1 
jų vddų” neša tokią sunkią šfne- 
genų krūvą, kad net jo kojos 
linksta po ja.

Šitie septyniolika “kauniųjų • 
vadų” prasiskynė sau kelią į; 
“vadovus” nežiūrint spaudomos! 
popieros brangumo ir nepaisant 
to, kiek raidžių tapo išbarstyta. 
Jie dabar imsis gręžti unijas iš 
vidaus, nes per daug išalko be- 
gręždami jas iš lauko pusės. To
dėl, jei tau/teks pamatyti nau
jas “kaunUsis vadas” , kur bc- 
stuksąs, tai žinok, .kad tai yra 
viena tų galvų, kurios rengia 
busimąją revoliuciją.

Rinkimų dieną prisižiūrėk^ 
kaip Darbininkų Partija šoks 
aukštyn, kaip švino tonas. Dar
bininkų Partija bus žinoma iš 
jos paskelbimų ir pareiškimų. 
Jie išanksto praneša, kad jie 
“sukels milionus” savo šauks
mu “valio, valio, valio”. Jie 
šauks “Valio Rusijos Darbinin
kų Republika”, “Valio Japonijos I 
Darbininkų Demokratija” ir I

Žmonės galų galę reikalauja 
pridegamo gyvenimo ir kada jie 
būva priversta pasirinkti, tai jie nimą pasidaryti

Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valst. 
Pateutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra inoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

*T’’"------------- patiks kad
ir gačniau- 
eiaiypatai.
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tybė. Dabar tokių žmonių rasto cemento, biznį ; bet tai 
liko jau nedaug. buvo tiktai akių monymas. ||

Tiesa, Lietuvoje dar ran- Harringtono tikslas buvo 
dasi įtakingų elementų, ku- surinkti kiek galint dau- l 
rie dėl šiokių ar tokių išro- giaus pinigų ir išdubti su KAN1BAJIgZ^usiji()jEIEriNE 
kavimų stengiasi užkarti jais. To tikslo jisai pasie- ____ _
Lietuvos respublikai kokią kė. t ’ Beriino laikraštis “Freiheit”
nors svetimą ugliobą,>, bet jų Bischoffas, kaip jau buvo sausio 12 d. išspausdino ilgą 
pozicija yra tiek silpna, kad nurodyta, apgaudinėjo dau- aprašymą, apie badaujančiąją 
jie nedrįsta net atvirai pri- giausia katalilais, kurių Busiją, Apriišymas paremtas 
sipazinti prie savo tikslų, tūkstančiai dirba stock-yar- kiį.g važiavo>į Rttgijo> kaipo

Lietuvos liaudis, su pasi- dubse. Harringtonas gi tu- Vokietijos gydytojų ekspedici-

Apžadu
tik sugiįžęs korespondentas 
Isaac (McRride, amerikonas, 
kuris* savo akimis tą matė 
.Samaros ir kitose apygardo
se.”

NAUJAS “BALSAS”.

Lietuvos valdžia, kaip žino
me, sustabdė “pažangiečių”

laikraštį
Vietoje jo paskui ėjo “Lietuvių 
Balsas”, kurį valdžia taip pat 
sustabdė. Po to ėjo “Tautos 
Balsas” ir taip pat tapo sustab
dytas. Dabar mes gavome 
“Tėvynes Balsą”, kuris eina 
vietoje “Tautos Balso”.

Taip- dedasi klerikalų dikta
torių valdomoje Lietuvoje.

“Lietuvos Balsą’\

m ?;nh’r<7th** »s*wndt | piktinimu atmetusi Hyman-Į rėjo tokių agentų, kurie Į jos viršininkas.
ei Chfcago, UI., 
Mafch tad, 1871. u

Naujienų eina kaedlen, Išskiriant 
Mdildlenius. Leidžia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 Se. Halsted St, Chicafo, 
I1L Telefonas! BeoMvelt 85M
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Chleagoja —. paltui
Metama ,
Pusei metu .............
Trinu minėdama L . »n

08.BO
4.60

Dh !*go> — pax 
Vien* kopija ... .....  ,
Savaitei ..... ................   ■ t ,
Miaasiui - . - t ,

Lietuvos Mokytojų Profesinės 
c •_ ei___Al.±__________/

so projektą, mok^s ir to- mokėjo prieiti ir prie la- 
liaus saugoti šalies nepri- biaus apsitrynusios publi- 
klausomybę, kuri teikia jai kos. Kai jisai pradėjo savo 
progos sekmingiaus 'kovoti humbugą, tai Bischoffas 
už savo laisvę ir geresnę [jau buvo prirengęs dirvą, t* 
ateitį.

^\Dar vienas 
apgavikas.IJfl

08
18 Vakar ^Naujienose” buvo

Buri^t^e Valstija* m Oiicagoj, I Panešta, kad susprogo dar v . .
paimi ____ '| vienas didelio apgaviko patJ sitiį dviejįji vilkų

“biznis” Chicagoje ir kad v -
pats apgavikas išdūmė. Su] keletas smulkesnių hunibu-

Metama ........ - -
Pusei mete —«..M 
Trims mėnesiams 
Dviem minesiams 
Vienam minėsiu!

m 07.00
4.00 

—i 2.00 
—. 1.50

.75

(Atpiginta), 
Matams ......... , —...
Pusei meti _____ —
Trinm mėnesiams

08.00
4.60
2.25

maišosi musų žmonėse da ir 
gul keletas smulkesnių humbu- 

juo žlugo vėl koks milionasj £*erRyt-pnryt gal ir jie 
arba dauginus žmonių pini-

Šis apgavikas, Harring
tonas, “darbavosi” taip pat 
daugiausia tarp lietuvių. 
Net ir nebūnant patentuotu 
patriotu, darosi gėda, kuo
met matai, kad visoki besą- 
žiniški sukčiai taip lengvai 
apmauna lietuvius. Ameri
konai, skaitydami, laikraš
čiuose sensacingas žinias 
apie Bischoffą ir Harring- 

• I to^i;
tuv 
valas tarpe šios šalies “fo- 
reinerių”.

Harringtonas apgaudi- 
Nepri- n®j° žmones tokiu pat bu- 

’ ‘ ‘ ~ . Ji-
_\;.|sai ėmė iš jų pinigus ir už 

’ ’ r. taip susitvar- keleto mėnesių mokėjd po 
kius, kaip reikėtų. Dauge- 60% “pelno”. Kai žmogus 
liu žvilgsnių jos ydos yra la- ateidavo atsiimti savo “pel- 
bai stambios. I n%”> tai Harringtonas para-

gindavo jį “investinti” dar 
tdaugiaus, žadėdamas už mė
nesio, kito duoti dar dides
nį “spešelą” Laimėjusieji 
vieną kartą, ne tiktai neš
davo tam humbugieriui pas
kutinį savo centą, bet pri
kalbindavo ir savo draugus. 
Tuo budu pas jį suplaukė 
trumpu laiku milžiniška su
ma pinigų.

Harringtonas, kaip ir 
Bischoffas, nedarė jokio 
biznio ir neketino daryti. Ji
sai sakė tiems, kurie teirau
davosi, kad jisai turįs “nuo- 
vaculito”, kokio tai nepap-

Lietuvos 
nepriklausomybės ■ 
sukaktuvės.

Ryto sukanka lygiai ket> 
veri męįa-Lnuo tos dienos, 

 

kaifLietuva buvo paskelbta 

 

nepriklausoma . valstybe, 
žmonės Lietuvoje, lygiai 
kaip ir lietuviai Amerikoje 
pasitiks šitas sukaktuves 
įvairiais jausmais.

Pilno džiaugsmo xtur-but 
nei vienas neturės.
klausomoji Lietuvos respu-I (^u; ij Bischoffas. 
blika, kaip iš oro, taip ir vi-1!
duje, nėra 1

Bet galima pastebėti vle- 
,ną daiktą. Nežiūrint visų 
trukumų Lietuvos valstybė- 

' je, ta mintis,- kad ji turi būt 
nepriklausoma, 
vuoja tvirčiaus, 
metnors.' >

šiandie gy- 
negu kuo-

atgal buvoKetVeri metai 
nemaža žmonių pačioje Lie
tuvoje ir kitose šalyse, ku
rie buvo priešingi Lietuvos 
nepriklausomybės obalsiui. 
Dar didesnis skaičius buvo 
tokių, kurie netikėjo, kad 
Lietuva galėtų išsilaikyti 
kaipo nepriklausorfia vals-

jaus įspūdžio, kad Be
yra tamsiausias gai-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’^ 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

JLi-uiM AM fa i JL. 

(Tisinę);

Dr. Mhehlens aplankė svar
biausias bado paliestas vietas 
Rusijoje ir savo" raporte papa
sakojo pasibaisėtinų dalykų. 
Alpie Kažaniaus, Saratovo ir 
Samaros gubernijas jisai, pav. 

yra buvo plačiai paskleidęs] pasako ja štai ką: 
demoralizaciją savo “spešed “Kasdien miršta tukstan- 
lais” ir buvo davęs praktiš- čiai nuo badb ir ligų. Vie
ko patyrimo visai eilei agen- ■ tomis riogso kalnai lavonų, 
tų. Jam todėl sekėsi dar la- Yra, t,kl,ai užraSyt:i
. T a* . protokoluose, kad motinosbiaus, negu Bischoffui. valg6 dalis lavonŲ. savo vai- 

Reikia pastebėti teeiaus, kad šiaip lavonai buvo
' 1 vartojami bado numalšini*

mui po to, kai žmones per 
ilgą laiką tenkinosi ‘duona’, 
pagaminta iš medžio žievės, 
gilių (su lukštais), žolės ir 
panašių daiktui Kiti valgė 

dumblą (apgaudami savo1 
skilvį) vietoje duonos.”
Telegramų agentūros jau yra

I pradės dumti iš Ghicagos, 
padus pasipustę; bet kolkas 
jie pasitiki tuo, kad termi
nas notoms, kurias jie yra 
išdavę, sukanka vėliaus, ir 
jie mano, kad jie dar turės 
Ištiko daugiaus pasišienauti 
arba' bent laimingai pas- 

I prukti;
Taigi tegu žmonės apsL 

žiuri, kol dar yra laiko. Kar
tu su šituo perspėjimu, mes 
norime duoti skaitytojams 
da ir kitą patarimą. Tas 
faktas, kad po bizriio prie
danga veikia apgavikai, ne
reiškia, jogei visoks biznis 
yra apgavystė. Mes neabe
jojame, kad daugelis žmo
nių po dabartinių skaudžių 
patyrimų puls į kitą kraštu- 
tinybę/kaip jie pirma tikė
jo kiekvienam humbugie
riui, kuris tiktai pažadėda
vo jiems didesnių pelnų, taip 
dabar jie bus palinkę su ne- 
pasitikėjirmf žiūrėt į viską. 
Tai yra taip pat klaidinga.

Humbugierius nėra tas, 
kuris stengiasi padaryti pel
ningą biznį ir kitus ragina 
prisėdėti prie jo. Humbu
gierius yra tas, kuris' ap
gaudinėja žmones, sakyda
mas tą, ko nėra arba nega
li būti, tikslu iškaulyti'iš jų 
pinigus. , ,
. Jeigu žmonės žinos šitą 
paprastą dalyką, tai juos ne
galės vadžioti už nosies tie 
apgavikai, kurie dar paliko 
po Bischoffo ir Harringto- 
IfOi-. • i ■ -

Rusijoje badaujantys žmonės 
valgo lavonus. Buvo net žinių 
apie tai, kad/išbadėję žmonės 
kai kur užmuša vaikus ir val
go jų mėsą.

“Naujienos^’ pakartodavo tas 
žinias taip ,kaip jos būdavo pa
duodamos, nepridedamos nuo 
savęs nei žodžio. Tiesą- pasa
kius, mes patys nenorėdavome 
pilnai jomis tikėti.

Bet kuomet kalba stambus 
mokslo vyras;'i remdamasis tuo, 
ką jisai matė savo akimis, ir 
oficialiais raportais daktarų, 
dirbusių po. jo priežiūra, tai 
abejonės turi išnykti. Kaniba
lizmą badaujančioje Rusijoje 
reikia skaityti tikru faktu. Bai
su ir pagalvoti, prie ko ta šalis 
priėjo!

KANIBALIZMO FAKTĄ PRI
PAŽĮSTA IR KOMUNISTAI.

Dar visai nesenai, 
“Naujienose 
apie tai, kad sovietinėje Rusi
joje išbadėję žmonės ėmė val
gyti numirėlių lavonus, musų 
komunistiški laikraščiai ir jų 
simpatizatoriai sakydavo, kad 
mes “šmeižiame bolševikų 
tvarką”. Bet dabar jau ir jie 
pradeda tokias žinias dėti.

“Laisvėje”, ,pav. vienas ben-v 
dradarbis rdso:)

“Vėliausios žinios praneša 
pasibaisėtinų dalykų: baduo- 
liai tūkstančiais miršta kas 
diena; motinos išeina iš pro
to, matydamos savo kūdikius 
mirštant iš badp. Badau
jantieji net negyvėlių kūnais 
pradeda maitintis. ’Paskuti- 
nius žodžius patikrino ir ką

kuomet
buvo pranešama

1 Sąjungos Skyrių Atstovų 
Suvažiavimas

; • . < . i
i ■ ,r

' Botagas. /
-t t

Papria-stai Kalėdų? švenčių 
metu eMi įdomesAių suvažiavi
mų ir susirinkimų, šių? metų 
pradžioj. įvyko kaip tik du į«- 
domųs susirinkimai: Katalikų 
kongresas ir Lietuvos mokyto
jų profesinės sąjungos skyrių 
atstovų suvažiavimas. Tuo tar
pu tiumpai apibudinsiu mo
kytojų suvažiavimą.

Lietuvos mokytojija yra su
skilusi į dvi dali: pažangioji 
mokytojija, kur įeina ir įvai
rios pakraipos socialistai ir mo
kytojai anti-klerikalai. Pažan
gieji mokytojai yra susiorgani
zavę į Lietuvos mokytojiį pro* 
fesihę sąjungą; mokytojai kle
rikalai' yra susispietę į katali
kų mokytojų organizaciją. Pro
fesinė mokytojų sąjunga jau 
treti metai kgip gyvuoja ir turi 
visoj /Lietuvoj'kuone kiekvie
name apskrity savo-skyrius. Vi
so labo" skyrių turi 22. Są
jungos nariui skaitoma 1100 
suviršum. Katalikų mokytojų 
yra suorganizuotų vos 'keli šim
tai. Viso labo liaudies mokyto
jų Lietuvoj dabar yra apie 
pustrečio tūkstančio. Tokiu 
budu geroka dalis nepridera 
nei prie vienų, nei prie kitų.

čia paminėjau liaudies mo* 
<ytojus, kadangi vidurinių ir 
aukštesniųjų mokyklų mokyto- 
, ai daugiausia laiko neitralite- 
tą, nepriderčdami nė prip vie
nų nei prie , kitų.

Įvykęs Lietuvos mokytojų 
profesinės sąjungos skyrių at
stovų suvažiavimas tęsėsi nuo 
4 ligi 6 sausio. Dalyvavo ja
me 38 atstovai. Suvažiavimas 
juvo gana gyvas. Iš Centro 
valdybos pranešimo matyti, kad 
pereitais^ metais neihaža darbo

1 J Įkurtas sąjungos 
Palangoj įsteigta• 

Išnuomotas Kedai-

auksinų; 
doleriais 
dolerio, 

su šviesa

pažangioji 
rankų ne-

darbas ei*

laisvoji 1110-

bonkos ir cigaretę pakelio. Du kartus į dieną 
Petras perskaitydavo laikraščius apie didvyrin- 
gus musų vaikinų darbus tenai, taipgi apie vė
liausius bombinius suokalbius, susektus viso
kiuose šalies kraštuose ir apie visokias bylas ei
nant šnipybės aklu..

Petrui taipgi buvo labai linksma perskaityti 
^į)ie save patį tikrąjame laikrašty. Lig šiol • jis 
buvo aprašinėjamas darbininkų laikraščiuose ir 
socialistų laikrašc|įiose, tokiuose kaip “Klario* 
nas”, kurie neturi svarbos; bet dabar Amerikos 
Miesto laikraštis “Times” išėjo su ilgu aprašy
mu apie tai, kaip apskričio teisintojo raštinė bu
vo “padėjusi” slaptą agentą tarp aidoblistų, 
kaip šitas žmogus, Petras Gudžas, dirbo su jais 
per du metus ir dabar žada papasakoti visą ai- 
dobfistų begėdybę kaipo liudininkas teisme.

Petras visai nemanė, kad jam1 teks kas tokio 
rimto daryti, bet Gofe buvo toks bizningas ir 
šitą dalyką laikė tokiu kasdieniniu, kad Petrui 
baisu btivo baltą plunksną rodyti. Galų gale gi 
tai buvo karo metas; šimtai vyrų Argonnėje 
kasdien padėdavo savo gyvastis, kodėl gi jis ne
gali šiek-tiek rizikuoti z nuslopinimui pavojin
giausių šalies priešų?

Taigi Petras su sivo dviem žvalgais išva
žiavo į kaimus pasivažinėti. Kada jie sugrįžo, 
jis gavo ištaigingą kambarį Hotel dc Soto vieš
bučiu dvyliktame aukšte, kur jis atsistudija- 

*vo mašinėlė rašytus dokumentus, kuriuos Ma- 
givnū jam įdavė, ir mokinosi, e ką jis turės pasa
kyti. Vienas Gofės vyrų visuomet vaikščiojo 
priemenėj su pištalietu prie klūbo; Petrui atneš
davo tris valgius į dieną, nepamiršdami alaus 'stebėjo, kad jam praleidus ką iš savo pasakoji-

Dviem dienom prieš liudymą Magivnė ir ki
tas žvalgas nuvedė Petrą į apskričio teisintojo 
raštinę ir ten jis didesnę dienos dalį praleido su 
p. Bučardu ir jo padėjėju, p. Stenardu* kurie 
ketino vesti bylą. Magivnė pasakė Petrui, kad 
apskričio teisintojas nieko nežino apie paslaptį 
ir tikrai tiki, kad Petro pasakojimas yra tei
singas; bet matės, kad tai buvo tik^ kamoflažas 
p. Burčardo vardui- išgelbėti• ir apsaugoti jį, jei 
Petras užsimanytų jį “parsiristi?. “Petras pa

padaryta, 
knygynas; 
sanatorija, 
nių dvaras, kur organizuojama 
koloniją <paliegusiems pasenu
sioms mokytojams gyventi. Su- 
dalytas spaudos fondas įvai
riems raštams leisti, kuris tuo 
tarpu dar1 vargais negalais į- 
stengia leisti tik(savo organą 
“Mokykla ir Gyvenimas”. Pa
galios suvažiavimo metu suor
ganizuota pirmoji mokslo prie
monių h’ mokinių darbų paro
da. Iš valdybos pranešimų 
matytį; kiek sunkenybių tenka 
pergalėti vykinant tą ar kitą 
sumanymui žinoma, didžiausią

reikalams bet ir 
demokratizmo 
kad Romos 

daugumos 
pavojų grą*

kliutį platesniam sąjungos vei
kimui sudaro lesų stoka. Mo
kytojų darbas per mažai te- 
apmokamas. šiandien mokyto
jo vidutinė alga 800 
mėnesiui. Išvertus 
bus keturi su puse 
Tiesa;s butas ir kuras
turi būti veltui duodamas, bet 
'anaiptol nevisi ^mokytojai jį 
gauna. Taip lygiai kaip nevisi 
mokytojai gauna po 800 auks. 
į mėnesį. Geroka mokytojų 
dalis (vadinamieji mokytojai 
be tinkamo cenzo1 tik po 600 
auk t tegauna į mėnesį). To
kiu Budu materialiai remti są
jungas kad ir puikiausius su
manymus turėtų, mokytojai ne
išgali. Bet dėlei to 
Lietuvos mokytojija 
nuleidžia.

Mokytojų sąjungos
na gana intensyviškai dviem 
kryptim. Sąjunga rūpinasi 
materialinės ir dvasinės moky
tojų gerovės kėlimu ir taip pat 
lygiai kovoja su klerikalais už 
laisvą mokyklą laisvoj Lietu
voj. Čia paduosiu priimtąsias' 
įdomesniais klausimais šuva* 
žiavimo rezoliucijas.

Rezoliucija einamuoju mo> 
mentus

L. Mokytojų profesinės* są
jungos skyrių atstovų suvažia
vimas, turėdamas omenyje, 1) 
kad visų laipsnių
kykta' tegali būti tik laisvoje 
šalyje, kurį visa darbo klasė 
naudojasi asmens, žodžio, spaU* 
dos, susirinkimų ir organizaci
jos- laisve; .2) kad dabartinis* 
Lietuvos politinis režimas 
griežtai priešingas ne tiktai dar>- 
bo klasės
paprasčiausiems 
dėsniams; 3) 
kliro Seimo 
diktatūra sudaro
žinti Lietuvoj viduramžio kū
no ir dvasios inkvizicijos lai
kus; 4) kad tokiai padėčiai 
esant, visos gyvos mokytojijos 
ir klasės draugijų jėgos priva.* 
lo būti sujungtos juodųjų kle
rikalų puolimui a|rjemti,. 1) 

kad visoj Lietuvoj Juč tuojau 
butų panaikintas karo stovis ir 
faktinai įvykintos politinės as
ine laisvės; 2) kad butų duo
ta /laisvė visoms profesinėms 
o/ga n i\aci j oms.

mes, liaudies * švieti- 
darbuotojai, liaudies

‘ r

mo teisininkas ir jo padėjėjas tuoj aus paliepda
vo jam užpildyti ir visuomet atspėdavo kito rei
kia užpildyti.

Hcnrikas Burčardas atvyko iš tolimųjų Pie- 
tų ir mėgo tą-kalbos s-tilių, kuris seniai buvo iš
ėjęs iš mados. Rs turėjo tankius, juodus, ilgo
kus plaukus ir išėjęs ant pagrindų kalbėti, kal
bėdamas susijudinusiai, ištiesdamas rankas ir 
sakydamas drebančiu balsu: “Ponios, Dieve jas 
palaimink!” Jis taipgi saldydavo, “Aš- <bu, 
prasto žmogaus draugas. Mano širdis pla^ 
užuojauta tiems, kurie sudaro tikrąjį Amerikos 
nugarkaulį* dirbtuvės ir ūkio darbininkams.” 
Po to visi Prekybos Skyriaus ir Pirklių bei Iš
dirbėję Draugijos puotininkai plodavo rankomis 
ir siųsdavo čekius šito prasto žmogaus draugo 
vajaus fondai). P-no Burčardo padėjėjas, p. 
Stenardas buvo teisinis lapė, kuris papasakoda
vo savo viršininkui kas reikia padaryti ir kaip; 
tai /buvo išdžiuvęs žmogelis, kuris atrpdė kny- 
goknaisa; kada jis žiurėjo į tave, tai rodės, kad 
jis pervers . tave savo smailiohiis akimis, bejieš
kodamas tavo silpnų pusių ir besirengdamas 
tave perverti vienu sąvo teisėtumo kardų. Jis 
būdavo gana draugingas — jis būdavo juokaus 
s(i tavim pietų laiku, skaitydamas, kad tu, žino
ma,. supranti, jng tai yra u^iėmimo šaka, ne
taikoma taųii 5 kad ką skaudinus.

Be t 
mo dirv

auklėtojai keliame griežtą pro
testą prieš krikščionių demo
kratų,ir jų sėbrų įvestąją mir
ties bausmę ir šaukiame visus 
ituos, kame dar užsiliko žmo- 
iniŠkumo ir žmogaus asmens į- 
vertinimo jausmas vienu balsu 
reikalauti mirties (bausmės pa
naikinimo.—

Dėlei pradedamųjų mokyklų 
svarstomojo įstatymo suinany- 

. o ir delei kuriamojo universite
to priimtos šios rezoliucijos:

Suvažiavimas iškląusęs pra
nešimų apie svarstomąjį St. 
Seime pradedamųjų * mokyklų 
įstato projektą ir apsvarstęs 
■įneštąsias krikščionių demo
kratų bloko1 pabaisas kųnstatuo- 

;ja: 1); kad' krikščionys demo
kratai nori padaryti pradeda
mąsias mokyklas grynai konfe
sinėmis (bažnytinėmis) įstaigo
mis ir naudoti jas savo kastos 
•tikslams atsiekti, nors tuo su
kels všalyj tikybinį antagoniz
mą ir susilpnins valstybinį at- 
spanųną; 2) kad reikalaudami 
iš mokytojų^ tikybinės ištikimy
bes laužo konstitucijos garan
tuotą sąžinės laisvę ir tokiu 
budu netinkamos sau pasaulė
žiūros mokytojus nori išstinn- 
(ti iš mokyklos; 3) kad įstejgi- 
mas inspektoriaus institucijos 

xir pavedimas jam tvirtinti mo
kytojus griauna demokratizmo 
jir laisvos* mokyklos pamatus, 
grąžina seną rusų biurokratiz
mą jr atskirų^asmenų sauvalia
vimą; 4) kad suteikimas moki
nių tėvams teisės spręsti apie 
mokytojo tinkamumą eiti savo 
pareigas ir šalinti* jį yra di
džiausia ^nesąmonė, nes moky
tojų darbo ir mokyklos likimą 
padaro klerikalinės agitacijos 
įrankiu; 5), kad atimdami iš 
mokytojo teisę dalyvauti spren
džiamuoju balsu tėvų komitete 
neduoda vesti auklėjimo-moky- 
mo -tinkama vaga ir žemina 
mokytojo autoritetą'tėvų ir mo
kinių akyse.

Lietuvos mokytojų profesi
nes sąjungos skyrių atstovų su
važiavimas, turėdamas galvoj 
aukščiau išdėstytus •faktus ir 
būdamas giliai įsitikinęs, kad 
tokiu savo nusistatymu krikš
čionys demokratai tyčiojasi pa
matiniais pedagogikos dėsniais, 
begėdiškai laužo ir neigia vi
sos darbo žmonių klasės ir su
sipratusios inteligentijos laisve 
nutarė: pareikšti prieš tai griež
tą protestą ir kviesti visą Lie
tuvos susipratusią visuomenę 
į kovą už laisvą mokyklą. Iš 
Savo pusės Mokytojų profesi
nė' sąjunga pareiškia, kad šioj 
kovoj ji imsis visų vartojamų 
kovos priemonių, kaip antai 
boikoto, streiko ir t.t.—

Kuriamojo universiteto klausi
mu rezoliucija:

1) Suvaživimas, apsvarstęs 
Seimo krikščionių demokratų 
priimtąsias pataisas, svarstant 
antruoju skaitymui universite
to statutą ir konstatavęs, kad 
įvedimas konfesinių mokslui į 
humanitarinį fakultetą ir rei
kalavimas pritaikinti kanonų 
teises, skiriant kai kuriems 
mokslams profesorius,
yauja autonominiams moksloLXXV.

ŠITIE d vyrai išklausė Petro pasakojimo ir 
truputį jį permainė; pankui vėl jį perklau

sė ir pasakė, kad bus gerai; Petras sugrįžo savo 
viešbutinin kambarin ir drebančia širdimi laukė 
savo valandbs kalkinėj šviesoj. K^da jį nuvedė 
į teismą, jo kinkos drebėjo, bet jam širdį kūteno 
tikrasis svarbumas, nes jį lydėjo sargyba susi
dedanti iš keturių didelių vyrų; jis taipgi matė 
du “bulius^ koridoriuje įeidamas j teismo 
k'ambarį ir'daugelį ki tų išsisklaidžiusių tarpe 
svečių. Teismo kambarys buvo prisigrūdęs pil
nas Raudonųjų šalininkų, bet juos visus iš
krėtė įeinant vidun ir nagrinėjimo metu dabojo 
kiekvieną jų pasijudinimą.

Petras, žengdamas liudytojo sostan, jautės 
lygiai taip, kaip Tomas Duganas w Donaldu 
Gordonu turėjo jaustis tą naktį, kada balta tri
jų ar keturių dešimtų automobilių žiburių žara- 
krito ant jų. Petras jautėsi succntruotą raudo
ną dviejų ar trijų šimtų žiūrėtojų neapykantą ir 
retkarčiais girdėjo jų sulaikomą jpyktį išsiver-

ar nu-

p riesta-

žiant; sukildavo protesto murmesys, 
skambėdavo paniekos juokas ir tąsyk tvarkVedis 
mušė savo mediniu kūjeliu į stalą ir teisėjas 
pusiau pakilus iš savo sėdynės sakė, kad jei 
tas dar kartą atsikartos, tai jis palieps visus 
išvaryti laukan.

(Bus daugiau) *

krikščionių demokratų pastaba 
prie §• 2a universiteto statute, 
kuri kalba apie profesorių sky
rimą, kolei susitvarkys fakul
tetų tarybos, neduoda galimy
bes objcktlngai mokslinei nuo
monei pasireikšti, ir daro uni
versitetą ne visos visuomenes 
mokslo žydinį; bet vienos par
tijos politikos įstaiga; nutarė 
panaudoti visas savo pajėgas, 
kad tokie krikščionių demokra
tų siekiniai jokiu budu nebū
tų įvykinti.—

Priimtosios šiais visai Lietu
vai sopamaisiais klausiniais 
mokytojų suvažiavimo rezoliu
cijos aiškiai sako, kad Lietuvos 
pažangioji mokytoji ja yra pa
siryžusi kovoti su klerikalų pa
stangomis pavergti mokyklą.

Kaunas
Saus. 10, 1922.j
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Iš Bischoffo tardymu

CHIGAGOS
ŽINIOS
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Surinkęs milionus iš leng- 
» vatikių lietuvių ir kaikurių 

žmonių kitų tautų R. J. Bis- 
choff, vakar- tardomas tardy
tojo Sidney C. Eastmano, 907 
kambary, Monadnocko troboj 
pasakė, kad jis turėjęs planą 

“teisingais pamatais”. 
Jis, girdi, niekad nežadėję^ sa- 
vo žmonėms daugiįus kaip 
šeštą nuošimtį, bet kada Harr- 

ingtonas rugsėjo menesį išlei
do du • “spešelus”, žadėdamas 
žmonėms šimtą už šimtą, tai 
jo žmonės susidemoralizavo ir 
jis, norėdamas savo reikalus 
pataisyti,z buvo priverstas taip
gi tokius pat žadėjimus duo
ti, vadinas, žadėti mokėti šim
tą už šimtą. Bet nei jo paties 
aiškinimas, nei visų jo padėjė
jų aiškinimai neparodo to, kad 
tas jo planas butų turėjęs ko
kį kitokį pamatą, kaip surink
ti pinigus sau ir savo drau
gams iš kvailų ir tamsių žmo
nių. , . .

Jo tvirtinimas pas tardyto
ją buvo toks'. Jis/ surinkęs iš 
žmonių ne daugiau kaip $1,- 
000,000; su tais ir savo turė
tais pinigais jis “uždirbęs’ 

$3,500,000. Jis juos uždirbęs 
spekuliuodamas šorais. Jį, tie
sa apgavę su žibalo* Šerais ir

vedėjo padėjėjas, Bischoffo švo- 
geris, suskaitydavo suplauku
sius pęr dienų pinigus, nuo 
$5,000 iki $50,000 drauge su 
kasininko sąskaitomis paduo
davo aklam neregiui vedėjui, 
Bischoffo patėviui Davis. Ir 
šitas aklas žmogus nešė tuos 
pinigus bankan, vedė visų biz
nį ir pasirašyd^Vo ant čekių> 
Šitų aklų žmogų, matomai, Bis- 
choffas iškiša priekyn tyčia 
tam, kad nereiktų imti atsa
komybės pačiam. Kiek iš pa
reiškimų matyt, tai Bischoffas 
šitame bizny tik antraeilį vaid
menį vaidino. Jis tik “speše
lus” surasdavo ir pasakydavo 
po kiek galima žadėti palukio. 
Visos ir kontro-
le arrt Uarbinihkų priklausė ne 
jam, o jo aklam, be akių ve
dėjui.

žymus Rusų smuikininkas-virtuozas dalyvaus 
NaujienŲ Koncerte, Kovo 5 d.
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vo duotų notų išpirkti. Bet 
jis sudarė kitų planų — planų 
suorganizuoti Bischoffo kom
panijų ir duoti žmonoms už 
jų turimas jo notas tos kom
panijos serus, žodžiu tas skam
ba gražiai ir kaikurie jo ap
mulkinti žmonės jam tiki, bet 
kad butų kuo paremti jo ‘žo
džiai nėra. Kiek iš jo pareiš
kimo matyt, tai jo.-neseniai 
suorganizuotoji kompanija yra 
paremta vėju. Ar pas jį yra 
kiek tų pinigų, kuriuos jo 
agentai sunešė jam nuo žmoj 
nių, jis nepasako. Visas jo tur
tas, tai 50,000 Šerų Y Oil kom
panijoj, kuri kol kas neduo
da' jokio pelno ir L.ouišianos 
žibalo žemė, taipgi nenešant! 
jokio pelno.'Be, to jis turi dar 
viltį nupirkti dar vienų žemės* 
gabalų, kuris duosiąs didelių 
pelnų; bet kol kas jis jo dar

Agentai.

Bischoffo agentai bando pa
rodyti, kad jie taipgi nuskriau
sti liko. Liudinusis agentas 
Matas Venckus, 1928 S. Union 
Avė., sakosi pet 9 mėnesius 
savo agentavimo pas jį įdėjo 
savo paties uždirbtų pinigų 
$-1,000 ir nieko dar negavo. 
Kitas S. Bukauskas, Brighton 
Parke, apie per mėnesį agęn- 
tavimo įdėjo pas jį $5,400 sa
vo' pinigų ir dabar džiaugiasi 
tik‘kvitomis. Bet su kitais, tur 
būt, taip nėra, nes liudininkų 
buvo pareikšta, kad Bischoffo 
agentai yra įsigiję automobi
liais, kurių jie pirmiau netu
rėjo, nors jįęms algos buvo 
mokama tik $27.50 į savaitę I 

u nežinia kiek sumos išlai
doms padengti, sykį į mėne
sį. Taigi, jei fas tiesa, tai jie 
neturi pamato rugoti ant savo 
likimo ir jei jie rugoja tai tik 
tam, kad apdumti akis savo 
draugams, kuriuos jie taip ne
gražiai apgavo.

Kad tie jų “spešelai” buvo 
tik monai, tai parodo Bischo
ffo vedėjo padėjo, Geero pri- 
eųiažinimas, kad jis imdamas 
algos $4,800 į metus — iš ku
rių mokėjo $125 raudos į mė
nesį už 6 kambarius — nei 
kartą nebandė spešelo nupirk
ti. Jis netikėjo, kad yra tok
sai daiktas. ’

Ir butų laikas net ir musų 
lengvapėdžiams lietuviams pa
liauti tikėti tokiais monais.

— Reporteris.

1
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ri tų pinigų, kuriuos jis nuo 
žmonių surinko dr su kuriais 
jis “uždirbo kitus milijonus”, 
tai jo tos žemės, turimos, ar 
tos, kurias jis dar nupirks, 
bergždžios ir bus.

Bet girdėt yra tokių žmo
nių, kurie mano, kad ponas 
Bischoffas tikrai tiesų sako ir 
savo žadėjimų išpildys, jei tik 
neleidus, kad receiveris paim
tų jo tūrių. Vargšai tie žmo
nės, kurie taip mano; nei Bis
choffas, nei kitas tokis stebuk
ladaris neprisems jiems dolerių 
iš oro. Jis šita žadėjimų duo
da jiems‘tik todėl, kad jis no-

i

i
B 
fe

jų ponų Bis- 
nuo receiverio, 

padarytų 
išteisintų

fe;

Ž

žios akyse ir ištrukti Iš jos 
rankų. Todėl, jei šitie nelai
mingi žmoneliai imtų prašyti 
valdžios palikti 
choffą liuosą
tai tuomi tik \ »jam 
gera, o ne sau. Jie 
ji- *
x Bischoffo biznis

vedamas aklai.
Bischoffo biznis buvo veda

mas kai]) matyt, be jokios si
stemos. Ofise \ dirbo keturi 
žmonės: vedėjo padėjėjas, ka
sininkas, kasįmnko . padėjėjas 
ir sykiu vertėjas ir knygvedėi

Kasininkas, C.' D. Wilson, 
prisltyęs gSįMj, 1920
m., su padėjėjuos. F. Paizy, 
dirbo už langelio,' priėmė nuo 
agentų ir kostumerių pinigus 
ir išdavinėjo jiems notas. Bis- 
choffo paskirtam laikui. ,raka- 
re knygvedė Misą Talbot, arba

“įves-

gerų
Štai

tik ar 
“spe- 
teko

ALEXANDER KAMINSKY, SM UIK1NINKAS VIRTUOZAS.

šis gabiausias Bušų smuikininkas, žinomas visoj Chica-' 
goj ir apielinkSj, kaipo geriausias artistas, maloniai pasiža
dėjo dalyvauti “Naujienų” Ko ncerte, sekmadienį, kovo 5, 
1922, Ashland Boulevard AucQ torium, Van Burcn St. ir South 
Ashland Boulevard.

Lietuviai pirmą kartą turės progą išgirsti ir pasigėrė
ti to didžiausio artisto-šmuiki ninko griežimo “Naujienų” 
Koncerte. Todėl visi Lietuviai ir Lietuvaites jau dabar pradė
kite rengtis į didįjį “Naujienų” Koncertą.

“Spešelg” ligos 
pasekmes

Vakar ir užvakatf labai daug 
moterėlių buvo- galima patėmyti 
gatvėse verkšlenant. Vienos jų 

kitos 
ašaras

tik šiaip apsid'šafoję,^o 
tai net kai maži kūdikiai 
liejo.

( Westsidėj.

Pasak Metropolitan State 
Banko prezidento, J. Brenzos, 
Westsidės lietuviai nukentėję 
nedaug, palyginus su kitų ko- 
lionijų lietuviais. Mat čia buvę

daug žmonių, kurie pe^spėdavę 
godesnius lietuvius kad jie nei 
pas Bischoffą, nei pas Harring- 
toną “nevestintų” savo pinigų. 
Ir pats Brenza, sakėsi, persergė
jęs daug žmonių. Pavyzdžiu, 
tūla našlė, kuri turėjus banki
nį čekį sumoj $8,000, buvus pe- 
nešanti visus saio pinigus pas 
Bischoffą, bet Brenza per dvi 
valandi ją atkalbinėjęs ir paga
linus net padėjęs 100 dol. “be- 
tp”, kad į du mėnesiu tie “spe- 
šelų” “davinėtojni” užver^ kojas 
Dabar, sako, tą našlė su trim 
vaikais atėjus pas jį vasario 11 
dieną buvo pasirengus jį išbu
čiuoti už perspėjimą.

K /
Kiek z daugėliau vestsidiečiai kaimynų ir visus 4000 dol. įki 

yra nukentėję nuo Westo. Nes šo Bischoffui.
mat Westas turėjęs keletą įtek
mingų agentų įvairiose draugi
jose, tai jie, ir nurodinėję savo 
draugams kur pinigėlius 
tinti”.

Suprantama, nestigo 
finansistų” ir Westsidėj.
tūlas Petraitis keikėsi ant ban
kų ir ant tų žmonių, kurie per
spėdavo žmones, pardavęs net 
savo namą ir visus pinigus “įve
st inęs” pas Bischoffą. Dabar, 
suprantama^ “garsusis finansis- 
tas”, kaip žmones pasakoja, ne
benorįs nei su savo draugais 
susitikti^

Sako, kad dnr ir “spulkos” 
turėjusios “trubelio” su savo 
nariais, nes daugumas ju norė
ję atsiimti savo pinigus iš spul- 
kų ir “įvestinti” juos pas Bis
choffą. Gi kiti, tai sako, kad 
kaip tik išmokėdavę spulką, tai 
atsiėmę pinigus tuoj aus juos 
pas Bischoffą “įvestindavę”.

Cicero.

Cicero lietuvių kolionija nors 
ne visai arti Chicagos, tečiaus 
Bischoffo ir Harringtono agen
tai pasiekdavę ir ją. Ir, kaip 
girdėti, dabar net ir labai blo
gų pasekmių iš to yra. Štai tū
las J. B.-sas, kavalierius, buvo 
besirengiąs vesti ir kad tui’ėjus 
iš ko didesnes savo vestuvių iš
kilmes surengti, ’ buvęs įdėjęs 
visus savo pinigus pas Bischof
fą, kad lokiu budu juos padvi
gubintų. Dabar vyras, sako, 
jau ir žiedą nuo savo mylimosios 
gavęs atgal ir tai tik ded tos 
priežasties....

Brighton Park

Kunigo Briškos, kuris bene 
bus tik daugiausia “įvestinęs” 
pas Bischoffą, kai kurie parapi- 
jonys ,sako, už “gerą” pavyzdį 
dabai* ant jo labai žvairuoja. 
Kiti kaltina kitas kolionijas, 
nes, girdi, jeigu visi butų taip 
rėmę Bischoffą kaip jie, tai to
kios 'nelaimės ne kuomet nebū
tų įvykę... Pavyzdžiu, pasak 
M. Dūdos, viena našlė pardavus 
savo namą už 3900 dol., pasi
skolino dar vieną šimtą iš savo

Bridgeport

Šios kolionijos lietuviai 
nebus daugiausia paliesti 
šėlų” epidemijos. Kaip
patirti, beveik negirdėti nei vie
nų lietuvių namų, llad nesirastų 
juose Bischoffo arba Harringto- 
no apsuktų žmonių.

Čia sako visų profesijų žmo
nių gražaus pinigėlio pas Bisch- 
offą ir Harringtoną nugrimz
do... Kai kurie dar nenori pri
sipažinti, bet kiti nesislepia 
Bet tie, kur išliko sveiki, tai kur 
tik naujienietis pasisuka, dėko
ja “Naujienoms”, kad jų turtų 
išgelbėjo, savo laikraštyj pla.- 

čiai rašydami apie “spešelus” 
ir persergėdami nuo jų žmones.

Town of Lake

Ši lietuvių kolionija, galima 
sakyti, daugiausiai nuktentėjo. 
Ypač moterėlės, kaip teko pa
tirti, kitos net paskutinius savo 
centelius buvo “spešelų” davi
nėtoj ams sitflfešę. Tat nestebė
tina, kad įdienos laiku gatvėn 
daugiausia verkiančių sutiksi. 
Pasitaiko matyti ir labai grau
džių reginių.

Štai vyras eina pirma, o mo
teriškė paskui jį sakydama: 
“Neik! nęik! neik!” O vyras 
už plaukų susiėmęs murma: 
“Nuėjo vėjais visi mano sunkiai 
uždirbti pinigai, tai kam čia 
dar gyventi... Dr. Naikelis ma
tęs tokį reginį. Moteriškė eina 
gatve it kartoja: “400 dol. pas 
Bischoffą, 300 dol. pas Harring- 
toną” ir tai pasakius griebiasi 
sau už platokų ir vėl ir vėl tų 
patį* kartoja.

(Seka ant 6 pusi.).

PASIRINKIT TINKAMĄ 
BANKĄ

VISI LIETUVIAI PRIVALO ŽINOTI, — KAD TVIRCIAUSIS 
IR DI2IAUSIS LIETUVIŲ YAŲSTIJINIS BANKAS YRA

UNIVERSAL STATE BANK

u

ll į|

B t r 1*1!’, M" JI 
į--i į

» »

Kapitalas ir Perviršis
$275,000.00

■.j., -jmfflsa1.,..

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

*• Turiu patyrimą 
moterų ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį 'laike ligos.
10929 S. State St,. 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEG^L 
Praktikuoja 15 metai

1 Ofisas *
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 \ 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

Leavitt St. Tel. C&nai 6222. 
Residencija 8114 W. 42nd SL

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Nod. 10-12 pietą.

|L Jurgelon»S|
ADVOKATAS

DU^DA TEISIŲ PATARIMUS
' > <

v

CJTT’T?/^ Ą \TnPT VVDAT Už visai mažas lėšas, suteikiama g oIVlvvl/YLv 11 Vi iv/ii. erjaU8j[s gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbč- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinarįškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus^, sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žnio- 
gus gali jauątis tvirtu, kuomet jo liga yra pa-gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo prStišką ir fy- 
zišką tvirtum-ą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. ‘ Privatiški gy
dymui kambariai.

BR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

Ačiū gydytojui u
išgydymą”.

85 South Dearborn _ _ _
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną *nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. IDfOO ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais:'pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v. ( .

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TČJ PAT VIETOJ.
—x

Bischoffo Kreditoriams
\ . ■ . ■ >

Duokite mums j'usų pasiskundi
mais mums rūpintis, nes daugelį jau 
atstovaujame. Tuom kart nieko ne
imamo. Pasiskundimus imsime tik 
ant komisine,

1 BEN. F. BOHAC, ADJDSTER
2643 W. 51st Street, Tel. Prospect 6415

T*L Aafda .737

DR. MARTA 
D0WIATT-SA8S.

K«Uk myril. ii CiUf.rnlj.l Ii 
yil tas praktikavimu pa 

5208 W. SarrlMn 81.
Yalaadeci 8—lt katkUma Ir S—i 

vakar® liukiriant nad&dtadu.1 ■ ■ . .

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Asfaand Ava.
Tol.i Yards 994

Ofise? va!.: 8 iki If v. ryto, 1 Ild 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimi! ir aedllioj po 
pietą. Tel.: Oakland 1294

Telephone Yarda 5834

DR. P. G. WIEGNER
Pričmimo valandos nuo 8 ild 12 Ii 

ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak, 
3325 So. Halsted StM Chicago, HL

—.......... į-

Telaphone Boulevard 5651

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 Vai. vaka- 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimo. 
8261 So. Haleted SL, Chicago, UI

Tolefonaatv Boulevard 7049
buvo »

/

. Parduoda namus,

si

■UadMaHM

666 W. x18-th 
Chicago.

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

Cicero. •

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per pait^,
Čekiais ar telegramais. C
Parduoda laivakortes i visą pasaulį.

, Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

Į ŠIĄ TVIRTĄ IR ATSAKANČIĄ FINANSINĘ ĮSTAIGĄ' — 
UNIVERSAL STATE BANKĄ.
ŠIAME BANKE VISADOS GAUSITE CIELYBEJE IR SUMĄ IR 
NUOŠIMČIUS ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO.
ŠIS BANKAS YRA NARIU CHICAGO CLEARING HOUSE AS- 
SOCIATION7 ir po užžiura Illinojaus valstijos, 
BANKO TURTAS IŠ KELIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ IR DABAR
TINIS SĄSTATAS PATYRUSIŲ BANKO DIREKTORIŲ DUO 
DA KUOGERIAUSJ UŽTIKRINIMĄ. % i

Siųskite Pinigus Lietuvon per šį BankąUNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, III.

irti 47-loe g*|vta

n. C. Z. VEZELIS
Uelavta Dentlstaa

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715



I

■M*

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

“Tie velniukai užfiksino”.

tautininkų, bet
Jau keli 
socialistai persiskyrė su ko 
munistais, ir nuo to laiko vi 
sas darbas pakriko. Komunis 
tai, tiesa, surengia “diskusijų’

visi susnūdo, lį iškelti aikštėn purvinus bur- 
metai atgal kaip čia 'žuazijos darbus.

Kiti diskusijose dalyvaujan
tieji nujodę Vėsini, kad Lietu
vos komunistai visai nedaly
vavo S-teig. Seimo rinkimuose,

Viena moteriškė, J. Ėaturie- apie komunizmą, bet į tas (lis- boikotavo juos ir niekino, “iš-
nė, kuri, pirmiau sakydavo, kad kusijas besilanko tik patys ren-1 davikais” koliojo
jos niekas prigauti negalįs, da- gimo komisijos nariai... Žmo- kratus, 
bar sakanti: “Na, tai visai ne-j nes dabar pasigenda vieno, ir dalyvauja. Taigi, oponentai sa-

kits kito klausinėja: kur din- kė, Lietuvos komunistai truk-
go socialistai, kad jau senokas dydami 
laikas kaip nebesurengia vic-s Steigiamojo 
šų susirinkimų ir prakalbų, kampanijoj pasitarnavo ne Lie- 
Nors jiems ir paaiškini, kad tuvos proletarijatųi, 
socialistai laikosi gei^ i, turi 
čia didoką 81-mą Kuopą, bet, žėms 
žjnoma, tas jiems dar nenura- 
minimas: jei yra kuopa, kodėl • tai St. Seime * iškėlė‘aikštėn 
gi ji nieko viešai neveikia?

Tai, žinoma, tiesa. Deltogi 
butų labai pageidaujama, so
cialistai surengtų pas mus 
Nortsaidėj dideles ' prakalbas. 
Išsiilgome jų, išsiilgonie socia
listų kalbėtojų, jus labiau, 
begalo nusibodo belankant 
blijos studentų pamokslus 
panedėlį.

socialdemo- 
kani - tie rinkimuose

sitikėjau ,tie velniukai prigavo 
ir mane”...

kits kito klausinėja:

Žmonės labai dėkingi 
“Naujienoms”.

Beveik kiekvienoj lietuvių ko- 
lionijoj tie žmonės, kurie pir
miau skaitė “Naujienose” per
spėjimus ir tik dėlto susilaikė 
nuo “jvestinimo” savo pinigų 
ant “spešelų”, dabar begalo už 
tai dėkingi “Naujienoms”. Dau
gumas žmonių, kurie, ačių “Nau
jienų” perspėjimų,, neprarado 
savo turto sako, kad dabar jie 
visuomet netik skaitysią “Nau
jienas”, bet jas platinsią ir viso
kiais gudais stengsis už tai jomsi 
atsilyginti.

“Spešelų” neprietelis.

kad
Bi- 
kas

— Frank Pru-s.

socialdemokra tams
Seimo rinkimų

ne darbi
ninkams, bet Lietuvos “buo- 

ir klerikalams. Buvo nu
rodyta, kad tik socialdemokra-

Lietuviu Rateliuose pp. POCIAI SUGRĮŽO.

----- ---------- 7,---
' NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PUOTA.

Po pusantro mėnesio kon- 
ęertavimo įvairiose Amerikos 

kolonijose, visur pri- 
laurų, musų artistai p. 

Pocius, pianistas, ir 
Pociene, dainininkė,

Chicagos lietuviai paminėji
mui 4 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių rengia 
didelį pokilį sekmadienį, vasa
rio 19, Morrisono viešbutyj, 
kampas Clark ir Madison gat
vių. Svečiai pradės rinktis 5[Beethoveno Muzikos Konserva- 
valandą vakaro, o vakarienė 
prasidės 6 valandą.

Kad tinkamai pagerbus Lie
tuvos ketverių metų nepriklau
somybės sukaktuves organiza
cijos ir visi lietuviai rengiasi 
dalyvauti šioj iškilmėj. Pro
gramas bus 
įvairus.

Dalyvaus 
kalbėtojai.

siskynę
Antanas 
p. Ona 
jau sugrįžę atgal j Chicagą.

Porą dienų pasilsėję iš ke
lionės, pp. Pociai dabar vėl 
ims darbuotis savo veriamojoj

tori jo j.

Lietuvos Nepriklauso
mybes šventė čiapat.

labai turiningas ir

žymus artistai ir j yra labai brangi
— Rengėjai.

TOWN OF LAKE.
Nelaimė mokina.

broli, noriu sužinot 
“spešelus”, kaips su 
ar dar juos mums

Visj^tik gaudo,, tik gaudo 
“Naujienas”. Net mano vienas 
draugas, kurs šiaip bijodavo 
jas į rankas paimti, nes ge
ras katalikas, o kuiTigai jiems 
draudžia , “Naujienas” skaityt, 
žiūriu, irgi į “Naujienas” įsi- 
knibęs.

— Ką dirbi? Ir tu jau tą 
“bedievišką” laikraštį skaitai?

pasijuokiau: — Ką kunigas 
pasakys!

— Kad, 
apie tuos 
jais bus:
išmokės, aryne. “Draugas” nie
ko apie tai nerašo.

Kur gi kunigų laikraštis ra
šys apie tai, kad patys kuni
gai dėjo į “spešelus” tūkstan
čius dolerių.

Ir kai “Naujienos” rašė at
vejų atvejais persergėdamos 
žmones nuo kišimo savo sun
kiai uždirbtų pinigų sukčiams, 
tai jie apie tai nenorėjo nė gir
dėt ir koliojo “Naujienas”, 
kad jos pavydinčios žmonėms 
gauti didelių pelnų. Dabar gi, 
kai “Naujienų” persergėjimai 
išsipildė ir tūkstančiai žmonių 
pasiliko be cento, tai ir kata
likai pamatė, kad tas “bedie
viškas” laikraštis daug krikš- 
čioniškesnis už kunigų katali
kišką laikraštį, nes norėjo žmo
nes apsaugoti nuo nelaimės, 
kuomet kuniginis visą laiką ty
lėjo. — C. D.

NORTH SIDE.

Lietuvos augštųjų valdininkų 
šmugelius ir paskelbė visoj 
darbininkų spaudoj ne tik Lie
tuvoj, bet ir čia Amerikoj.

Didžiuma diskusuotojų nesi
laikė nužymėtos temos, bet 
karštai agitavo už tą naujai 
gimusią “Amerikos darbininkų 
partiją” ir už Kominterno “te
žins” ir vieni kitus badė žo
džiais: tu nepažįsti kominter
no tezių!”, “o tu nežinai ką 
skaitai, štai kominterno teziai 
Visai ką kita sako” etc. Kiti 
vėl smarkiai atakavo “darbi
ninkų partiją”, kad jos kukė
jai visą galią paveda pildoma
jam komitetui ir kad jie su
sidedu su social-oportunistais, 
etc. /

Aplamai, tos “diskusijos” 
parodo tik, kad musų “komu
nistai” taip susipainiojo savo 
“teorijose” ir “principuose”, 
kad jie nebosižino nei kur jie 
stovi nei kaip iš tos kvailos 
padėties išlįsti. O ta Maskva 
su savo kodriinternu, kurių uo
degos inu/iškiai “komunistai” 
buvo įsikabinę, lyg ant juoko 
juos laikytų: kiek laiko atgal 
Maskvos kominternas lienė 
jiems lįsti j rusins ir iš ten 
ręVoliucijas kelti, boikotuot 
buržuazinius parlamentus, ar
dyti legaliuos darbininkų par
tijas ir organizacijas; dabar 
tas pats kominternas vadina 
juos durniais^ kam sulindo į 
rusins, ir liepia .lįsti laukan, 
eiti į “palšąsias minias”, dėtis 
su esamomis nekomunistinėmis 
darbininkų partijomis ir orga
nizacijomis, dalyvauti buržua
ziniuose parlamentuose — by 
tik į juos galima įlįsti, etc. 
Ir susigaudyk dabar tu “susi
pratęs” komuniste, kad geras! 
Dėlto ir tose jų “diskusijosę’.’ 
eina tokia makalienė, kad 
klausanties ir juokai ima, ir 
gaila tų suklydusių ir apsup
tom galvom žmonelių.

— šapos Darbininkas.

NAUJIENOS, Chicago, m..

. PRANEŠIMAI.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS’ PAMINĖJIMAS. e
Tikietus įžangai į Ashland Blvd. 

Auditorium, Ashland Blvd. ir Van 
Buren st. Lietuvos Nepriklausomybės 
keturių metų sukaktuvių paminėji
mui vasario 16 d. įgalima gauti se
kančiose vietose:

BRIDGEPORT
Universal State Bank, 3252 South 

Halsted St.
P. P. Baltutis & Co., 901 West 

33rd St.
J. A. Mickoliunas (krautuvė), 3141 

WMllnro St
Kučinskas Bros. (Bakery), 949 W. 

34th St.
TOWN OF LAKE

P. P. Baltutis & Co., 4600 South 
Wood St. '

Jonas Baltutis (garage) 1543 W. 
•46th St.

A. Kareiva, 4537 So. Wood St. 
BRIGHTON PARK

H. Statkus (krautuvė), 4434 South 
Fairfield Avė. f

F. Pečiulis (Real Estate), 4438 S. 
Fairfield Avė. •

Maplevvood Pharxnacyx 44-tos ir 
Maplewood Avė.

WEST SIDE
“Draugas’ Publ. Co., 2334 South 

Oakley Avė. |
Metropolitan State Bank, 22-ios ir 

Leavitt gatvių. . j
18-TOS KOLONIJOJ

Alex Dargis, 726 W. 18th St.
“Naujienos”, 1789 So. Halsted St.

NORTH SIDE
šv. Mykolo parap. knygyrie, 1644 

Wabansia Avė. |
CICERO, ILL. 7 

Darbininkų Užeiga, 1447 So. 50th 
Avenue.

WEST SIDE. — Labai . svarbios 
prakalbos. — Vasario 17 d., pėtnyčio- 
je, rengia L. S. S. 22 kp. Meldažio 
svet., 2244 W. 23rd PI., didelės pra
kalbos ,kad supažindinus visuomenę 
su politikos atmainomis, įvykusioms 
paskutiniu laiku Lietuvoje, o taip 
pat ir su naujais apsireiškimais ko
munistų judėjime Kalbės “Naujie
nų” ‘redaktorius d. p. Grigaitis. Pra
džia lygiai 7:30 v. v. Įžanga dykai.

Prakalbų Rengimo Komisija.

Racine, Wis. — Vietos lietuvių 
draugijos rengia vasario 16 d., Union 
Hali salėj, dideles prakalbas ketve
rių metų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvėms paminėti. Prakalbos 
prasidės 7:30 V. v. Bus geriausi 
kalbėtojai. Įžanga nemokama. Kvie
čiame visus lietuvius atvykti.

— Komitetas.

Sereda, Vasario 15 d., 1922T

APSIVEDIMAI. PARDAVIMUI NAMAI-2EME
' —---------- >

JIEŠKAU NAŠLĖS APSIVEDI- 
nvui nui 25 iki 30 metų senumo. Aš 
esu našlys be vaikų — 34 metų se
numo. Geistina, kad butų iš Chica
gos, kad butų galima ypatiškai pasi
matyti. Meldžiu atsišaukti.

J. M..R., Box 537, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI So. Side bar- 
bernė su 4 krėslais, labai pigiai 
už cash arba ant išmokėjimo. 
Viskas pirmos klesos. Atsišau
kite 74§ W. 61st Pi.

JIEŠKAU MERGINOS APSI- 
vedimui, arba našlės, su maža 
šeimyna; esmu siuvėjas, 36 
metų. Kreipkitės į Naujienas, 
3210 S. Halsted St., No. 86.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BISCIIOFFO KREDITORIAI 

Apsilankykite į Bronasczyko 
vaistinę užsiregistravimui ir su
dėjimui skundo į court’ą tu^>- 
jaus. Broniasczyko Drug Store, 
4459 So. Wood St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, biznis išdirbtas, vieta 
gera. Parduosiu pigiai, nes iš
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite 
3537 S. VVallace St,

PARDAVIMUI VAISTINĖ, 
(Drug Store) vien lenkiškai 
kalbančioj kolonijoj, labai pra
einamas kampas. Tel. Canal 
0800, 2201 W. 18th St., kampas 
Leavitt St. kreiptis po 2 v. p. p.

T

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, už cash arba mainau ant 
automobiliaus arba loto. Kas nori
te mainyti ar pirkti, tuoj atsišaukite, 
nea panašių progų mažai randasi. Ta 
viską parduosiu beveik už pusę kai 
nos greit atsišaukusiam sekamu ant
rašu: 4537 So. Paulina St.

PERSKAITYK ŠIĄ AUKSINĘ 
PROGĄ!

Iš priežasties senatvės, ir mirties 
šeimynoj, parsiduoda labai pigiai 
puiki 120 akerių farma. Geri budin- 
kai, gera žemė su gyvuliais, maši
noms, pašaru, 10 akerių lauko užsė
ta kviečiais, dideliu sodu, žemėj yra 
anglies ir aliejaus ir kas mėnuo nuo 
kompanijos už aliejų gaunu rendos 
$50.00. Vandens iki valiai, nes bėga 
šaltinis upelis . Farma randasi tarp 
didelių miestų Pittsburgho ir Cleve- 
lando, Ohio valstijoj, netoli Youngs- 
t()wn, Ohio ir arti nedidelio mieste
liu. Kas ta žemę nusipirks, tai ne 
rojaus nereikalaus. Žemė ir sodas 
neša didelius pelnus, o čia dar kas 
mėnuo cash gausi po 50 dol. Kinkyk 
arklį ir važiuok melžk karvę ir val
gyk pieną. Turime parduoti šiamo 
mėnesyj, nes jei šiame mėnesyje ne
parduosiu, pavesiu bankui parduoti, 
tada antra tiek turėsi mokėti. Kaina 
tik. jei tuoj pirksi $8,950.00, įmckčti 
$3,500.00 arba ir daugiau.

Rašyk ar ypatiškai pribuk šiuo 
antrašu.*

1419 E.
P. S. 

mokėsiu.

JOHN JOHNSON, 
21st St., Cleveland, Ohio. 
Kas pirks, kelionės lėšas ap-

ATIDARĖM GARADŽIŲ BIZNIUI 
išrendavojame vietą pastatymui au
tomobilių, taisome visokios rųšies au
tomobilius, deginame karboną, veldi- 
nam, brusmam badis taisome ir tt.

W. J. KAPELLA,
830 W. 35th St.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKO KAMBARIO VIENAS 

vaikinas, pietinėj dalyje miesto, tar
pe Halsted ir Kedzie Avė., geistina 
prie švarios šeimynos. Atsišaukite 
Naujienų Skyrių, Town of I^ake, 
1614 W,. 46th St., M. L. M., No. 1, 
Tel! Boulevard 0672

PARDAVIMUI GROSERNĖ PRIE 
to yra užlaikoma ir visekia rukyts 
mėsa; biznis nuo senai išdirbtas, kam
bariai pragyvenimui, maišytų tautr 
apgyventa vieta. Su visais įtaisy
mais, parsiduoda pigiai.

4618-^o, Westem Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro, 
sėmė, su arba benair.’o, gražioj vie
toj, biznis gerai išdirbtas. Parduo
da už cash, visokių tautų apgyventa, 
geras biznis, nepraleiskite progos.

Atsišaukite
• I 5252 So. Artisian Avė.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUOTI 
20 akerių farma Vi mvlios nuo Pull- 
mąn, Mįch. prie P. M. geležinkelio, 
3 kambarių namas, didelė bamė^-ga- 
’i augint ką tik nori. Išlygos pagal 
nutarimą .

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

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj vietoj, geras biznis — ra
kandai ir “stockas” nauji visi 
parankus įtaisymai

6501 S. Hermi tage Avė.

JIEŠKAU DARBO PRIE 
kriaučių. Moku pilnai visok 
darbą. Atsišaukite į Naujienas 
3210 So. Halsted St. No. 85.

PARDAVIMUI grosernė prie to 
yra užlaikoma ir visokia rūkyta mū
sa; biznis nuo senai išdirbtas, kam
bariai pragyvenimui, maišytų tautų 
apgyventa vieta. Su visais Įtaisy
mais, parsiduoda nigiai.

4618 So. Weston Avė.

PARDAVIMUI FARMA 65 AKE- 
rjų — 50 akerių dirbamos, 15 akerių 
ganyklos ir miško. Nuo. Chicagos 
North Westem geležinkelis iki Car- 
ney, Mich., pirma farma jiuo miesto. 
5 kambarių stuba, baroė, svirnas,.ma
šinoms šapa .kiaulininkas, vištinin- 
kas, kuznia, dideli/ gražus sodas,, vi
sokios mašinos, žemės dirbimui ir 
mažesni įrankiai, 2 geri arkliai. 8 
melžiamos karvės, 6 telyčios, 5 dide
lės paršingos kiaulės, vienas kuilys, 

'.50 vištų, 100 bušelių bulvių, avižos, 
kukurūzai, šienas, šiaudai viskas 
kartu už $5,000.00. Pardavimo prie
žastis — liga. Reikia mažo įmokėji- 
mo, tik $1,500.00.

• JOHN SARA, 
Box 44, Camey, Mich.

Už jx>ros dienų (Vasario 16 
dieną) sukaks lygiai keturi 
metai nuo Lietuvos pasiskelbi- 
mo nepriklausoma šalimi. Ta 

šventė Lie
tuvos valstybiniame gyvenime.

IšreišJiimui to džiaugsmo, 
kaipo laisvos valstybės sūnus 
ir dukterys, Chicagos lietuvių 
centralinės organizacijos ren
gia masinį susirinkimą tą die
ną (vas. 16 d.) Ashland Bou
levard Auditoriume, Ashland 
Blvd. ir Van Buren St. 7 vai. 
vak. Tuo pačiu kartu bus rei
kalaujama grąžinti tai kas Lie
tuvai teisėtai priklauso — Vii-' 
nius ir Klaipėda — be kurių 
yra sunku Lietuvos valstybi
niam gyvenimui vystytis ir pri
eiti prie normalaus gyvenimo. 
Tame susirinkime protestuosi
me prieš vylingą lenkų oku- 
puotę Lietuvos kraštų.

Kalbės įžymus amerikiečiai, 
žydai ir lietuviai. Bus muzi- 
kalinė programa, kurią išpil
dys žymesnės muzikalės jėgos.

Iš visų Chicagos miesto da
lių ir apylinkės lietuviai skait
lingai suplaukite į tą svetainę Remkime, kuriame bus parengta pie- 
. , . * 1 .. v|tųs, bus prakalbos ir kiti žaislai; ne-
tą vakarą pasidžiaugti savo dėlioj, vas. 26 d., 1 vai. popietų, D.

šemaičio svet? 1750, S. Union Avė. 
Pilniems nariams įžanga veltui — 
parodant duoklių knygelę. Valdyba.

PRANEŠIMAS 
šviesybės Lietuvių Draugystės 

nariams.
Minėtos Draugystės nariai skaito

si pilnais, kurie yrą užsimokėję savo 
duokles iki gruodžio mėn. 1921, ir 
turi tiesą dalyvauti iškilmingam- su-

tėvynes nepriklausomu gyve
nimu ir ištarti galingą protes
to balsą prieš piktuosius Lietu-

Spaudos komisija

Rubsiuviy diskusijos
■>

PARDAVIMUI lotas Brigh- 
ton Park, viskas apmokėta. 
Priežastis pardavimo — važiuo
ju Lietuvon. Parduosiu pigiai, 
2858 W. 39th St. ’

VALPAltAlSO, IND. — Pakvieti
mas. šiuomi kviečiame visuomenę 
atsilankyti į Valparaiso Mokinių Lie
tuvių Literatiškos Draugijos rengia
mą vakarėlį, kuris įvyks 18tą dieną 
vasario Old Collegę Building, Tespian 
Hali. Prasidės lygiai 7:30 vai. vaka
re. Įžanga nemokama ir jokios rink- 
lievos nebus. širdingai visus kvie
čiam atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

Lietuvos Atstovybes Ameri
koje pa j ieškojimai.

Ieškoma įteikimui sVarbių žinių: 
Petras ir Juozas Kurtinančiai.
Zenas BagdanaviČius, prieš karą 

gyvenęs New York, N. Y. Karo lai
ku tarnavo Suviert!1 Valst. kariuome- ■■a 1 1neJ-

Ijeonas Reisinaš, gyvenęs Chicago, 
Illinois. “’k

Algirdas ir Eugenijus Gaveliai, gy
venę Brooklyn, N. Y.

Juozas Vanagas ir Frank Smith, 
gyvenę 244 Cardoni Avė, Detroit, 
Mich.

Mikolas šafąrevičius, gyvenęs 
New York, N. Y.

Ona StadOlnikienė, gyvenusi Chica
go, III.

Nikolas Matukas arba Mikutovič- 
Liesnevski, gvvenęs Worcester, Mass.

Addmas Stepanauskas, gyvenęs 
Chicago., III. ‘ -v

Antanas Jurgio Valunta, kilęs is 
Daukniunų kaimo, Kričino valsčiaus, 
Biržų-Pasvalio anskričio.

Petras LiubaviČia. i
Kazys Antano Krasauskas, gyve

nęs T>edford, III.
Aleksandras Reškevičius ir Bronis- 

lava Poškeyičienė. išvvkę iš .Lietuvos 
1914 m„ kilę iš Šiaulių miesto. i

Ferdinandas Daujotas, Liudvika 
Dauiotaitė Ram, Marija Dauiotaitč 
Snider ir Paulina Daujotaitė Vinklas, 
gyvenę New Yoik, N Y. į

Kazys Gričis (Gritis). ... i
Prašome atsišaukti tei kas

turi žinių anie minėtas ypatas prašo- 
šome pranešti šiuo adresu:

Representative- of Lothuania in j 
America, Į

1925 “F” Street. N. W., j
Wa«hington, D. C. i

Vasario 11 d., 1922 m.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIOS mo
ters pardavėjos. Turi kalbėt lie
tuviškai arba lenkiškai. Kreip
kitės: Bach’s Dept. Store, 3645 
So. Halsted St; >

VELTUI S30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRAD1NGCO., 
Box 122,

189 Pearl St., New York, N. Y.

MOKYKLOS

REIKIA PATYRUSIŲ mer
ginų sostavimui vilnų. Kreipki
tės: B. Cohen & Sons, 1100 W. 
22nd St., Matykitte Mr. Wil- 
liams.

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

REIKIA DARBINIU!
VYRŲ

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 
rto $100.00 j savaitę; mokestis $5 į 
menesj įstojimo mokesties. Mes pa
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę musų Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė.

EXTRA
PARDAVIMUI VIENAS BIZNIS 

iš dviejų, saliunas arba ice creaminė. 
Ice cream randasi prie pat Mildos 
teatro po 3150 So. 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.

P-Iis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal, 

sutarimą. 9
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StH •

Tel:. Harrison 1421. Chicagą

REIKIA PARDAVĖJŲ. PA- 
tyrimas nereikalingas. Galima 
padaryt $100 į savaitę. Turi mo
kėt nors savo var<ą pasirašyt. 
Rubin Bros., 3804 S. Kedzie av.

PARDAVIMUI ŠAIPŪNAS,- DA- 
ras gerą biznį. Pardavimo priežas
tis — našlysta ir negaliu apžiūrėt. 
Parduosiu už geriausį pasiūlymą.

Kreipkytės!
2508 Clybourn Avė.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais. (
Specialus vakarinis klesos bis- 

niavoms merginoms, pasisiuvimu! 
sau dresis.

> VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street* 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitės TpatiikaJ arba rąžy
ki t ižlygų ‘paklausdamL

Sara Patek, pirmlninki.
.PARDAVIMUI SALIUNAS. VIE- 

ta apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas ir senas. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
3352 So. Morgan St. 

Chicago, III. AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliikos ir lietuyiikoa 

kalbų, aritmetikos, knyątedystįa, ste
nografijos, typevritiąį/plrklyboa tei
sių, Suvienytų ValstijiT istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos* politikinls 
ekonomijos,' plŪeiystis, dailiaraiye- 
t<s ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 

10 valandai.

REIKIA VYRŲ,
Atsišaukite * 
Manhattan Pickel Co.
1053 Washbourn Avė.

Pranežimai
HARVEY, ILL. — Svarbias pra

kalbas Lietuvos ketverių metų nepri
klausomybės sukaktuvės z paminėti, 
rengia Visuomenės ir Draugijų Au
kų Rinkimo Komitetas vasario 16 
dieną (ketvirtadienį), 7 vai. vak. J. 
Pconkos svetainėj, 15709 So. Halsted 

i St. Kalbės P. Dubickas apie dabar- 
i tinę Lietuvos padėtį. Kviečiame vie
tos lietuvius gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

RAKANDAI

——------- T
Sekmadienį, va$. 12, 

svetainėj prie Kobey ir 
gatvių buvo Rubsiuvįų 
vių Skyriaus lavinimos 
sijos suruoštos diskusijų šito
kiu klausimu: “Ar Lietuvos 
komunistai prasižengia prieš 
darbininkų klesą dalyvaudami diana Avė. Bus keli kalbėtojai, taip- 
kartu su buožių valdžios at-. jau choro dainos. E. 
stovais Steigiamajame Lietuvos mokama.*^ atsilank??į 
Seime?” [komisijos anksčiau 
paskelbtoji teina buvo: “Ar 
Lietuvos' komunistai neperžen
gė savo principų dalyvaudami karo į pėtnyčios vakarą iš priežas- 
parlamento rinkimuose?”]. Pir-1ties Apvaikščiojimo Lietuvos Nepri- 

, TT_v. TT E gulmybės Dienos. Visi, kurie turitmas kalbėjo Vesis, I loti mano ( roles ir taipgi kiti nariai atsilanky-
mokyklos mokinys. Jis sakė, kitę į Dąvis Park svetainę, 7:30 vai. 

vakare, — Režisorius.

Unijos 
North 
Lietu- 
korni-

Roseland. — Ketverge, vasario 16 
<1., kaip 7:30 vai. vakare jvyks ati
darymas naujo Lietuvių Evangelikų 
Draugijos čapelio po No. 10735 In-

Kviečiame publi- 
Įžanga ne- 

—rJonas Rodinas.

Town of Lake, -r- Teatrališko kliu- 
bo “Lietuva” repeticijoj “Kantri Ale
na” liekasi perkeltos iš ketvergo va-

LAIKAS BUTŲ PABUSTI.
Pas mus Nortsaidėj progre- 

syviškasis judėjimas gerokai 
apsistojęs, nors turime visokių 
įstaigų, kaip Viešąjį Knygyną, 
įvairių progresyvių draugijų,
dagi vaistinę ir bažnyčią toj ka^i Lietuvos komunistai gerai 
pačioj Wabansia avenėj. Vie-|darą dalyvaudami buržuazi- 
šajame Knygyne dažnai girdėt niuose seimuose ir parlamen- ketvirtadienį, vasario 16, 8 v. v. pa
aimanuojant, kad kažko dar tuose, nes tik tuo buriu jie pa
trūksta — trūksta organizaci- lį surasti blogus buržuazijos 
jų darbo. Nors čia yra visokių darbus ir pranešti proletaria- 
srovių, visokio įsitikinimo žino- tui. Nes, girdi, tik vieni ko- 
nių; yra LSS. 81-moji kuopa, munistai terodą darbininkams 
yra komunistų, /yra nemaža ir tikrą kelią ir tik jie vieni ga-

BIĖUTIEČIAI kviečiami susirinkti

' prastoj salėj. Choro vedėjas p. Po
cius jau-sugrįžo, turime rengtisi Nau
jienų koncertui ir savo operetei “šie- 
napiutė, taingi koncertams šiame se
zone. ‘Nauji nariai, turintys balsą ir 
norintvs dainuot’. kviečiami tainjau 
atvykti ketvirtadienio vakarą į Mark 
White Sq. salę, Halsted ir 30 gvė.

*— Pirm. Puišis.

ASMENĮIJIESKŪJ1MA1
JIEŠKAU SAVO DRAUGĖS Onos 

Abartaitės, po vyrų Butienė, kuri gy
vena Canadoj; turiu labai svarbų rei
kalą nuo Antano Kitelio. Ji pati ar 
kas žinote, meldžiu pranešti.

PETRONĖLĖ ŽVALGINIENĖ, 
1304. Coria St. Joliet, III.

JIEŠKAU SAVO MOTERS SA- 
liomėjos Steponavičienės, po y tėvais 
Krasauskaitė. Meldžiu atsišaukti, 
kadangi trumpame laike išvažiuoju į 
Lietuvą . Parvažiavęs aplankysiu ta
vo motiną ir gimines, gal norėsi, kad 
ka pasakyčia apie tave. K. Stepona
vičius, 938 W. 34th St., Chicago, III.

AŠ KAZYS MISTUS, JIEŠKAU 
puseserės Onos Kinderaites, pirmiau 
gyveno West Side Paeina Tauragės 
apskr., Skaudvilės valsč. Meldžiu at
sišaukti, arba žinanti pranešti. Ne
senai atvažiavau iš Lietuvos, tad tū
rių svarbių naujienų, Kazys Misius, 
3844 So, Auburn Ąve., Chicago, III.

JIEŠKAU BROLIO PIJAUS SI- 
derevičiaus, Suvalkų rėd., Gabartų 
kaimo, Sintautų valsč., Šakių apskr., 
Pirmiau gyVeno Pittsburgh, Pa. Jis 
pats lai atsišaukia , arba jį žinanti 
malonėkite pranešti. Sesuo.

AGOTA ŠMITIENĖ, 
10284 S. Michigan Avė., Roscland, III.

REIKALINGAS APYSENIS 
žmogus, prie janitoriaus darbo, 
atsišaukit tuoj prie darbo; turi 
būt ne vedęsbe šeimynos, 729 
W. 73rd St. iš užpakalio į boiler- 
rooni, klausk janitor.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
empa, grojiklis pianas, phonogra- 

phas ir tt. 4959 Prairie Av( Apt. 1.

AUTOMOBILIAI AUŠROS MOKYKLOJ

REIKIA VYRŲ, KURIE GEIDŽIA 
eiti taxi cab biznį. Melš galime įsta
tyt į vadovaujančią šiame mieste taxi 
Čo. Ši yra labai puiki proga teisin
gam vyrui. Gali ir tamista padaryt 
didelius pinigus.

178 W. Randolph St.
2-as flatas.

PARDAVIMUI AUT0M0- 
ji'lius Bradley 1920, penkių sė
dynių. Atrodo ir eina kaip nau
jas. Kaina $550, V. Gubienas, 
4313 S. California Avė.

PARDAVIMUI
. . S1" J L

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 

bai geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Priežastis parda
vimo savininkas turi & bizniu.

3650 Kedzie Avė.
Phone Blvd. 0120.

Antradienj, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
iviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada,

3001 So. Halsted St., 
Chicago, m.

Gro-PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
sėmė, visokių tautų ąpgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metu. 
davimo priežastis — partnerio 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai, 
mti padaryti gerą gyvenimą, kreip 
Įritės: 8856 Lowe Avė., arba Tel. 
Stewart 9074.

Par- 
liga.
No-

I-
Tel.:

PARDAVIMUI NAUJAS 
nis namas, 2 flatai po 5 ir 6 
rius ,šu visais naujausios mados įtai
symais . Parduosiu pigiai arba mait 
nysiu ant 6 pagyvepimo namo, loto, 
?rosemės, ant automobiliaus ar ant 
□tokio gero biznio.

Kreipkitės pas < 
FRANK G. LUCAS, 

3018 W. 38th PI. 2 lubos iš užpakalio 
Telęphone Lafayette 6276

MURI- 
kamba- Leveskio Mokykla

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

8454 So. Halsted gatr. 
arti 35tos gat




