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Dar vienas spešelas atsidūrė teisme
Ir Šakalis nebeatmoka

•• \

savo “spešelų
Paskyrė receiverį Apple’ui

Apkaltino 30 Harringtono agentų

Dar vienas “spešelas” 
bankruty teisme

Ir Sakelis užsiima “spe 
y šely” bizniu,

Receiveris paskirtas ir Charles 
H. Apple “spešelų” kompa
nijai. Manoma traukti teis

man daug žmonių. ‘ •

Bet pinigų “investo-l, 
riams” daugiau nę- 

beišmoka.

Vakar dar viejias “spešelas” 
užbaigė savo dienas. Taip va
dinamas Apple “spešelas”. 
Chhrles H. Apple turėjo ofisą 
29 S. LaSalle St. Jis buvo pre
zidentu American Gasoline 
Co., kuri garsinosi, kad ji iš
gauna gasoliną jau iš netiku
sio aliejaus. Betgi jis rinkda
vęs in “spešehis” ir žadėdavęs 
žmonėms gana didelių pelnų; 
Bank ridi jus kitiems spešelams, 
pradėjo žmonės bėgti ir pas 
jį. Vakar gi ryte tiek pas jį 
susirinko žmonių ir taip gar
siai pradėjo reikalauti pinigų, 
kad kiti nafnd gyventojai ne
galėjo apsiklausyti ir pašaukė 
policiją.

Tuojaus trįs žmonės atsi
kreipė prie teisėjo Landis ir 
pareikalavo receicerio. Teisė
jas Landis paskirė laikiniu re- 
ceiveriu Central Trust Co.

Tečiaus Apple savo kalboje 
“investoriams” pareiškė, kad 
jis priešinsis iki pastaros pa- 
skirimui receivepio, nes jis 
esąs teisingas biznierius ir vi
sus pinigus atmokėsiąs. Betgi 
receiveris paėmė jo knygas ir 
dabai’ jas peržiūrinėja, kad su
sekus kiek neša jo turtas ir 
skolos. Du Apple advokatai ir
gi atsikreipė prie teisėjo Ijin- 
dis, tikrindami, kad jų klien
to biznis yra gerame stovyje 
ir prašydami panaikinti recei
verį.

Trauks teisman agentus.

(Valstijos prokuroro pagelbi- 
pinkas Jonas paskelbė, kad 
mažiausia prieš 30 žmonių, ku
rie buvo surišti ,$u pabėgusio 
Leslie ‘Harringtono bizniu, bus 

‘‘pareikalauta iš >įrand jury kri
minalinio apkaltinimo. Dabar 
renkama prieš juos reikalin
goji medžiaga. Bus atiduoti 
kriminaliniu teisman netik 
pa is pabėgęs Harringtonas, ku
rio dar nepasisekė surasti, bet 
taipjau Harringtono kompani
jos — U. S; Novaculite Co., 
viršininkai, kurie sakosi buvę 
viršininkais tik iš vardo, visi 
vyriausieji agentai, o taipjau 
ir paprastieji agentai, kurių 
tik vardus valdžiai pasiseks 
sužino-ti.

Vakar prieš teisėją Landis 
buvo atklausinėjami Leveckis 
ir kiti agentai ir šiaip įdėję 
pas Harringtoną pinigus žmo
nės, bet kadangi visi advoka
tai yra užimti visokių baniu
tijusių ir nebaigusių Khnkruly
ti “spešelų” tyrinėjimais, tai 
mažai spėta juos atklausti.

(Tąsa ant^ pusi.)

». Pasirodo, kad ir ponas S. J. 
Šhakalis, Baltic States Devę- 
lopment Corporation preziden
tas, užsiima “spešelų” bizniu.

Išgąždinti Bischoffo, Harr- 
ingtono ir kitų “spešelų” spe
cialistų griuvimu, .žmonės, ku
rie buvo davę savo pinigus Ša
kaliui tiesiai arba per jo agen
tus, užvakar ir vakar bombar- 
duote bombai/davo Baltic 
States Development Corpora
tion Ofisą, kurs yra 351 So. 
Dearborn St., reikalaudami, 
kad ponas šakalis atsiimtų sa
vo notas ir grąžintų jiems pi
nigus. Kai kurie žmonės yra 
davę ponui šakaliui ąnt “no
tų” net 8000 dolerių.

Reikalaujamas grąžirrti pini
gus, ponas S. J. šakalis pasa
kęs, kad urnai jis negalįs savo 
“notų” išpirkti ir prašęs, kad 
jam duotų dešimtį dienų lai
ko. Po dešimties dienų jis at-i 
mokėsiąs. .

Ne tik kad p. šakalis nebe-l 
išmoka visokiais ‘“spešelais” r 
žmonių išvyliotų pinigų, bet 
dar ir biauriai ^tyčiojasi iš tų 
nelaimingų žmoiųų, kurie bu
vo patikėję jam pinigds. Gir
di, jie negalį jo spirti atmokė
ti pinigus, kad nieko iš jo 
negalį gauti, nes jis

lias 
kas 
t. p.

-

Delei jųjų žmones ašaras lieja

per
HARRINGTON, 

surinkęs
. LESLIE 

kuris • pabėgo 
agentus milionus dolerių iš lie
tuvių “spešelais”.

Harringtono vyriausi agentai, kuriuos pasisekė areštuoti ir patupdyti belangėn. Iš kai
rės į dešinę stovi: Antanas Lebcckis, Luke Byrne ir Thomas Moran. 
----------------------------------------------------L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —;-----------------------------------------

K'i

4 1

į $10,000,0001
Tiek palaidota lietu- 

tuviy pinigų.
Humbugieriams “speše

lams” Chicagos lietuviai per 
šiuos paskutinius metus su
kišo baisią daugybę pinigų, 
būtent DAUGIAU KAIP DE
ŠIMT MILIONŲ DOLERIŲ. 
Šį suma pinigų tapo palaido
ta sekamai:
Pas Jonese .......   $350.000
Cooperative ......  $1,000,000
Matas ir Žitkus .......  $75,000
Harrison .................... $25,000
Bischoff ............... $4,500,000
Harrington ............. $2,500,000
N. P. West .............. $700,000
Apple ........................ $500,000
Valant ...................... $100,000
šakalis .................... $200,000
G. B. V. T.......... ........ $25,000
S.....................   $50,000
' t 

vedė 15.
na-

JUSTINAS JUŠKĖNAS,
Harringtono agentas, dabar 
areštuotas, prisipažinęs, kad 
jis surinko iš lietuvių $30,000.

r.-:--;.
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RAYJMOND J. BISCHOFF,
I kuris surinko iš lietuvių daug 

■Imijioiių dolerių ir juos visus 
iš prašvilpė.

ir daugeliu kitų taip vadinamų 
“fieldraigents”. į

Šakalis plačiai skelbiasi či- 
kagiškėse “Žiniose”, kurias ne
senai ėmė leisti K. Jamonto 
draugai, iš LSS-os ir iš Socia
listų partijos išmesti žmonės, 
tarp kurių yra ir ponas A. F. 
Kazlauskas, šakalio “spešelų 
agentas.

B-
II

• Viso $10,025,000

ši suma pinigų Lietuvos 
auksinais yra lygi 2,005,000,- 
000 (du tūkstančiams ir pen
kiems miliardams) auksinų.

Pasvarstykit, kiek gero su 
tokia suma pinigų butų buvę 
gulima padaryti Lietuvoje.

Keli Bischoffo agentai, kurie šurinko nemažai pinigų ir atidavė juos Bischoffui pra- 
ti. Iš kairės Stovi: John R. Arrgustiniak, Adolfas špark evičius, Volteris Truskauskas

Internacionalinis teis 
mas atsidarė

IIAAGA, vas. 15. — Taikos 
rūmuose, ant kurių laike ka
ro juokdariai parašė, kad “už
sidarė delei bankroto”, šiandie 
atsidarė tautų sąjungos su
tvertas pastovus internaciona
linis teisingumo tribunolas, ku
ris turės spręsti visus tarp 
tautų sąjungai priklausančių 
šalių iškilsiančius nesutikimus. 
Betgi didelių vykinamųjų ga
lių tas teismas netuFi.

NEW ' YORK, v. 15. — 
Šiandie nepaprastai čia prisni
go. Į kelias valandas prisnigo 
6 coliai.

“praper- 
neturįs ir turįs tik ke- 

kėdes ofise, kad jam nič
nieko padaryti negalįs ir 
Betgi: kada vienas jer “in-

vestorių” prigrąsinęs jį areš
tuoti ir išėjęs buk pašaukti po
licijos, tai ir šakalis su kitu 
savo partneriu sprukę per du
ris ir ilgai negrįžę. į ofisą.

Nors Šakalis dabar pasity
čiodamas iš lengvatikių žmonių 
sako, kad jie dėję pas jį pi
nigus spekuliacijai ir todėl ne
turį rūgėti, jei tų pinigų ne
teks, vienok įdėjusieji pinigus 
Žmonės sąko, kad kaip paka
bo agentai, teįip ir p?ts šaika- 
lis tvirtinęs, kad pas jį įdė
tieji pinigai busią pilnai sau
gus, “kaip banke” ir žmonės 
galį atsiimti piningus kada tik 
norį, nes jis, girdi, turįs už- 
sistatęs $50,000 ‘kaucijos vald
žiai ir $150,000 padėjęs pas 
“Board of; Trade”.1 Spekulia
cijos gi jokios jis nevarąs. 
Bet dabar tas pats šakalis jau 
kitokią giesmę gieda.

Kiek mums teko atsižinoti, 
vyriausiais Šakalio “spešelų” 
agentais yra:

Vincas Rynkevičius, 1920 
S. Halsted St.
\ J. Kuzmickas (Uktveris),

Nori rubsiuviams ka
poti algas

Kaltina kunigą žmog 
žudystėje.

Fabrikantai nutarė nukapoti 
algas/ 25 nuoš. ir prailginti 
darbo dieną. t

CHICAGO. — Užvakar vy
rų rūbų fabrikantų (asociacija 
laikė savo susirinkimą Jr nu
tarė pareikalauti iš unijos ir 
darbininkų, kad priimtų pra
ilginimą darbo valandų aki 48 
vai.' savaitėje, vieton dabarti
nių 44 vai. ir 25 riuoš. algų 
nukapojiiną’ Taipjau fabrikan
tai reikalauja, kad dirbtuvių 
chairmtųiams butų atimtos vi
sos galios ir kad fabrikantai 
savu noru galėtų pašalinta is 
darbo yisus sau nepatinkamus 
darbininkus, tai 
samdyhš

Darbini 
tokių

liuosai

i sako, kad jie

EARL GEER,
Bischoffo švogeris, kuris 
bėjo Bischoffui vylioti iš 
tuvių pinigus.

FRANK C. D A VIS,

Bischoffo patėvis, kuris 
?ėl- (visą Bischoffo “biznį’\il 
lie- ris padėjo nuskriausti tuksian-

I čius bedarbių darbininkų.

30 užmušta Belfaste 25 žmonės prigėrė
BUDAPEŠTAS, v. 15. — 25BELFAST, v. 15.. — Nuo v. .... —

gubotos nakties iki šiandie 5 vesluvninkai prigėrėjluzus le-
v. po piet, 
ta ir 1OO 
gatvėse tarp 
feinerių.

30 žmonių užmuš-,dui Theiss uP®ic’ ka(Ja iie ban- 
sužeista mūšiuose ‘,IC skersai UP« Ie<lu Pcrva- 
ulsteriečiu ir sinn zu(al- <

MONTREAL, Que., vas. 
— Vietos teisme prasidėjo 
grinėjimas bylos katalikų kun. 
Abelard Delorme, kuris yra 
kaltinamas nušovime savo pus
brolio Raoul Delorme. Pasta
rasis buvo studentas; jį rasta 
nušautą priemiestyj sausio 6 
d. Kaltinama, kad kunigas nu>- 
šovė jį, kad galėjus pasisavin
ti savo pusbrolio $25,000 
nigų.

LONDONAS, v. 15. — Lloyd 
George pareiškė atstovų bute, 
kad Anglijos valdžia niekad 
nesutiks ištraukti savo kariuo
menę iš Indijos, nok tada pra
sidėtų Indijoje sumišimai ir 
anarchija; \

LONDONAS, v. 14. — Iš į
Rymo pranešama, kad Italijos 
spėkos, kurios kariauja su su
kilėliais Miscrata, ipolyj, ne
teko 25 kareivių uštais ir 
apie 100 sužeistais.

A

PINIGŲ KURSAS

LONDONAS, v. 13! — Iš 
• Rymo pranešama, kad Čecho- 
Slovakija, varde susidariusių iš 
Austrijos valstybių, • paprašė 
Italijos atidėti Genoa konfe-

pi-

Petey Pauzolis, 3401 S. 
Auburn Avenue.

A. F. Kazlauskas, 
S. Emerald Avė.

John šrubas

rikanfų reikalavimų 
neprjifns ir jeigu fabrikantai 
nenusileis, tai tikrai bus vi
suotinas rubsiuvių streikas 
Chicagoje. *

Vakar, vasario 15 d., užsienio pini- rpnc::A savaitėms 
arą kaina, perkant jų ne mažiau kaip lcnciJQ trims savaiicins. 
už 25,000 dolerių, bankij buvo skai-1 
tomą Amerikos pinigais šiaip: (

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.3#' 
Austrijos , 100 kronų ............... 4c
Belgijos, h00 frankų .......... , $8.30
Danijos 100 kronų .... . ........  $20.75
Finų 100 markių .......   $2.02
Franci jos 100 frankų ...........  $8.66
Italijos 100 lirų ................... $4.92
Uetuvos 100 auksinų ............ 51c 
Lenkų 100 markių ..............  3c
Norvegų 100 kronų ........... $16.78
Olandų 100 guldenų ..... $37.35
Švedų 100 kronų ..........   $26 25
Šveicarų 100 markiu ........... $19.54
Vokietijos 100^-markių ........... 51c '(

1

...... . ...

3 ŽMONĖS SUŠALO.

KANSAS GITY! Mo., v.
’— r^ris žmones sušąlo auto
mobilyj, kuris įvažiavo į upe
lį ir nebegalėjo išvažiuoti, ne
gi žmonės išlipti iš automobi
lio.

16.

WASHINGTON, v. 13. — 
Seniausias 'atstovų buto narys 
“Unclc Joe” Gannon iš Illi
nois sakosi pasitrauksiąs iš 
politikos ir nebedalyvaus seka
muose rinkimuose. Jis tarnau
ja bute/jau 23 terminą; per 8 
metus jis buvo buto pirminin-

—
(

Šiandie
didelės prakalbos Ashland Blvd. Auditoriume, Ash
land Blvd. jr Van Buren St., Lietuvos nepriklauso
mybės^ keturių metų sukaktuvių pažymėjimui. Da
lyvaus geriausi lietuvių ir anglų./ kalbėtojai. Pra
džia lygiai 7 valandą vakaro.

Petnyčioj
vasario 17 d., bus svarbios 
PRAKALBOS Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23 PI. 

/kalbės “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis, apie 
Lietuvą ir apie komunistų 
atsivertimą. Rengia L. S.
S. 22 kuopa. Pradžia ly
gią! 7:30 vai. vakare. Įžan
ga visiems dykai.

3247 chicagJ. — Užvakar ti^s 
žmones pasimirė nuo munšai- 
no.
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Oar vienas “spešelas” 
bankiniu teisine
(Tąsa nuo 1-mo pusL)

Agentai areštuojami.

Policija vis dar j ieško vy
riausių Harringtono agentų, 
bet jie slapstosi ar yra iš Chi- 
cagos pabėgę.

Indiana Harbor, Ind., suim
ta vieną Bischotfo agentų -— 
Jolyi Kibowsky Patyrus apie 
jo areštą, prie kalėjimo susi
rinko didelė minia žmonių, 
kurie buvo per jį fdėję pini
gus “spešelams”. Jis bus atga
bentas Chicagon.

Policija taipjau areštavo 
Harringtono agentą Justiną 
Juškėną, kuris prisipažino su
rinkęs iš žmonių apie '$30,000 
ir gavęs rfc tą $(M)() koinišeno.

Vakariop policija areštavo ir 
kitą Harringtono agentą — An
taną Gudelį (iš^VVest 8idės).

Bischoffas tardomas. *
^Bischoffo biznis ir visu su 

tuo surišti žmonės tebėra tar
domi “referee” Eastman ir tas 
tardymas tęsis veikiausia dar 
ilgą laiką, nes viskas yra taip 
supinta, kad išpinti ims ilgą 
laiką. Pats Bischoffas ginasi 
kiek įmanydamas ir visą bė
dą verčia ant kitų, kad jo 
“priešai” jam pakišę koja,' kakj 
Harringtonas ir kiti “spešęlai” 
jį sunaikinę, nes' jis nebegalė
jęs gauti daugiau pinigų ir 
todėl negalėjęs jų atmokėti ki
tiems.

BiscMbffo brolis Charles, 
ris tankiai, pabūdavęs ir 
riausiojo Bischoffo vietoj, 
jie abu yra labai jianašųs, 
ko, kad 'visi Bischofio agen
tai labai praturtėję. Jie visi 
buvę paprasti darbininkai, bet 
dabar įsitaisę puikius automo
bilius ir gyvena gana turtin
gai.- r *

Bischoffas turįs paslėpęs 
pinigų. « •

Federalinė ii* valstijos vald
žia j ieško Bischoffo pinigų. Jie 
nužiurj, kad jis turi daug dau
giau turto, tik jį laiko paslė
pęs. Tą jų nuomonę pa t virti
ną vieno agento liudijimas, 
kad jis neužilgo prieš bankru- 
tijimą nugirdęs Biscboffą pa
sakant: . .

kll-

vy- 
nes
sa

“Aš visai nepaisau apie vis
ko išėjimą aikštėn, jeigu tai

slėpti kelis milionus, atidėti 
$50,000 advokatams, išbūti me
tus ar dvejus federaliniame ka
lėjime ir paskui turėti užtek
tinai pinigų”.

Kita priežastis, kuri verčia 
•manyti;>kad tai, yra tiesa, yra 
ta, kad Bischoffas turėjęs su.- 
riijkęs apie $7,000,000i o ne 
$5,000,000, kaip jis pjrniiau 
tvirtino. Iš tų pinigų jis at
mokėjęs apie $2,(MM),000; spe- 
Iculiaci joje jis pražn<lęs ne 
daugiau kaip milionų dol., - to- 

(lel nežinia’ kur *dingę ar pa
dėti yra apie $4,(MM),000.

i

J ieško kitų “spešelų”.
Policijai pasisekė sužinoti 

dar apie vieną “spešelą”, bet 
kadangi jo notos nėra^ššibai- 
gusios, tad ji nieko ’ negalinti 
daryti. \

Valdžia dabar pradėjo tyri
nėti apie Western Lįnd Oper
atore Co., kuri yra\ nušlavė 
daug lietuvių pinigų. Jai ofisą 
pasamdęs ir įrengęs lietuvis 
Charles tlrnick, bet jis jau 
senai yra išdūmęs iš Chicagos. 
Visos rastos kompanijos popie- 
ros tapo paimtos receiverio.

Daug prigavikų.
Generalinis, prokuroras. Daur. 

glienty užgirdęs apie 
suktybes Chicagoje,

dideles 
rengiasi 

reikalauti aštresnių įstatymų 
prieš tokius prigavikus. Jis sa
ko, kad dabar fedemliniuose 
teismuose yra užvesta 480 by- 

i l'ų prieš suktybes. Šerais. Kal
tinama 874 žmonės, kurie iš
vilioję iš žmonių apie $140,- 
000,(MM). Jis. sako, kad Chica
go visus miestus pralenkia pa
našiose suktybėse.

Ęischoffo, agentai.
Bischoffo ofise rasta 

šas pavardžių niekurių 
nių. Manoma yra, kad jie vi
si buvo jo agentais. Tas sąra
šas sekamas:

J. Augųstiniak^ 4513 S. Pau
lina St; S. Allman, 4342. S. 
Rųckwell St.; Steve Bagowits, 
4444 S. Tahnan Avė.; J. Bal? 
Iek„ 2102 W. 18th PI.;. B. Bam 
dzujis, 4527 S. Marshfield Avė.;, 
J. Barovka, 4618 S. VVestern 
Avė.; V. Bruzgulis; J. Gasada, 

M716 S. Honoi’e St.; F. Balkus, 
1558 S. Marsldied Avė.; C. Dar- 
\vin, 1550'8. Marslifield Avė.; 
l'ony Egird, 4500 S» Talnian 
Avė.; H. Ellis, 449< W. 79tb 
St.; S. Faiza, 1243 S. 49th Avė.

sąra- 
žmo-

v

L Gabel, 2438 W. 
Galus; C. Jaįįon- 
Jasvgiel, 1135 E, 
Joniuk, 5205 So.

Lincoln St. 
15th PI.; J 
>kyt; F. F. 
67 th Ph; J 
Honore St.;. V. Jurshans, 6136
S. Peoria St.;, John Karbaur 
ikį, 6724, & Evans Avė.;-' J. 
Kanx!ka, 42213 Efnerald Avė.; 
G. Kaziimas, 3959 W. 16th St.; 
A, Sparkowitz, 4209 S. Camp
bell St.; W. Lawndanski, 4721 
St Honore MvJ. Meshkin, 2155 
W. 46tli Ph; J; Mickevito, 3027 
W. 21 s t pi.; P; Paskauskas, 
1148 S. Bqo^wo1| SL; W. Pet- 
schulin;. J. Pilat, 4747 S. Wes- 
tern blvd.; G. J. Pocius, 1417

Ave^; Ji P; Poška, 
1359 S. M^į)l0\vood; Avė.; A. 

 

RadochonskiA2344 Marmo-

NAUJIENOS, Chicago, IR.
'Si Western, Ąve»; £ Bomasz-. 
kiewicz, 53&T S. Wood< Siu: B. 
Buby, 4444| S. Talman Atve.;. 
IC. Statkus;; C. Stankus, 453b 
S. Htmore St.; A. Sterbis, 2707 
tW. 47th St.;, A. Shaput, 4556 
•Maikshfieldj Avė.; W. Silv.er, 
3255 Lowe Avė.; A. Siska, 
4848 S. Bobey St;. A. Snarko- 
witz, 4209 S. Campbell’wo.;, 
Solski; William Stoka,' 6E36 
,S. Pcoria St; A. Suvada, 2446 
W. 46th PI.;, W. ' Truskovvski, 

12031 Canalpoi't Avė.; N. Venc
kus, 1928. S. Union Avė.; A. 
K. VValukas, 4410. Califor- 
nia Avė.; V. Yonikas; William 
Žukas,' 1014 W. 34th Place.

i

Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankas 
padidino kapitalą

Lietuvos Prekybos ir. Pramo
nės Bankas, kurio korespon
dentu Amerikoje yra Naujie
nos, praneša mums laišku apie 
savjo pamatinio kapitalo padi
dinimą,

Užinteresuotų žmonių žiniai 
čia paduodame . šį laišką pil
nai: 1
Gerbiamieji:

Turime garbes pranešti Tam
stų žiniai, kad musų Bankas 
pastaruoju laiku, žymiai pra
plėtė savo veikimą, steigdamas 
naujų skyrių eilę ir pritrauk
damas daugybę kliehtų. Musų 
Banko, kaipo didžiausio ir rim
čiausio visoje Lietuvoje, veiki- 
•ma> ant tiek padidėjo, kad tu
rėjo nusisamdyti sau butą tris 
kart didesnį, negu pirma ture-

■JI įį ■■ ĮJ_ . ...J1 II UBtt." jįIMLU-UU II 111 
Korespondentui skabius užsie
nyje kasdieii auga..

AtsižvulgdanHi į visą, taii Na-% 
.Įnųirastas akciftihkip susirinki
mas 1922 m. sausio 14 d. nu
tarė padidinti pamatinį kapin 
Italą, iki dvylikos milijonų auk
sinų, Musų Banko akciją no? 
minais kaina yra auka 400.—, 
bet biržoje musų akcijos, pasla-^ 
ruoju laiku buvo kaimiojaiftbs 
auks. 1,800.—

VW tai. rodo, kad Lietuvos 
Prekybos, ir- Pramonės Bankąs 
yra Lietuvoje ir užsienyje dau
giausiai žinomas ir , turi did
žiausio pasitikėjimo/ jup la
biau, kad neužsiima jokia spe
kuliacija, bet veda> rimtą ban
ko darbą.

Prane'šdnmi apie tai Tam
stoms, tikimės, kad ryšiai tarp 
musų ir Jūsų bus kas kart 
stipresni. Ateityje prisiusime 
Tamstoms musų Banko bąlan- 

ir daugiau žinių.
Su tikra pagarba, 
Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankas.

A. Prusąs.

m an . ...............................
BEBLINAiS, vi r* Rfcich- < 

stogas, 239 bulsų: pniešt' 13^ iš- 
■ijeišktf paaitikėjimą* kancleriui ’ 
Wirtlh.

BERL1NA& v. 15. Bėr
imo moterjs-šęimininkės pra
dėjo organizuotis ir tariasi pa
skelbti savo streiką, jei dar 
sykį kiltų gaso, elektros, van
dens ir gatvekarių darbininkų

; CRENCH LINE
■ COMPAGNIE GtaftULEnmNSATLANTiayE I
■ 9«rvto T Itai

NEW YORK — MEMELI/

są

*=

• ' j

ketvergaš, Vasario 16, 1922
I'D 1*1'1 . '■"E* 4

liku toj ų eiles. Banko apyvarta 
1921 m. sudaro virš pusantro 
milijardo auksinų, kas Lietu
voje yra žymiu dalyku, Musų

1 ............ ...............................!■■.......................................................................

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvy* Advokatą*

■ Dienomis: Room 511 — 
127 K. Dearborn SU 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Ava.
Tek: Pullman 8677.

*

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

S. s. PARIS

*Vas. 21, Kovo 15, Bal. 5 .
’ X

S. S. FRANCE
Kovo 22, Bal. 12, Geg. 10

* Jungiasi su S. S. Pologne plaukian-1 
čiu iš Karve Kpvo 2

3-ios kleso& kaina ...... -__ _ $106.50
Puikiausi 34os klosos parankūmai,

2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy- 
nomę. Taip t>at puikiausia pataina-' 
vimas ir valgio gaminimas, kurjs .yra 
žinomas FRENCH LINE sute^ia- 
nhas savo keliauninkams.

Platesnių informacijų, kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Sustabdyk persišaldymą.. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa-. 

L sėkmiais; tankiai gąli.buti pratalin- 
p tas turent tam tikrus vaistus.

r Severais
Cough Balsam

' (Severo- Balzamas nuo- kosulį)- ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą- gerkli
niu iSsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliayimą icpadarą 
kvėpavimą lengvesni. Kajba 25 ir 
50 centai.— Severą’* Cold'andGrip 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripcs) sulaiką persi- 

t šaldymą nededant jam išsivystyti. 
( Kaina,.'50.centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

W r. SEVERĄ UO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

-

Balius įsu Programų
Rengia■ >('

Vakarinės žvaigždės Pašaipiais Kliubas
iNedėlioj, Vasario 19, 1922, Cicero.. ’ .

Lietuviu Liiiosybės Svetainėje \
14tą- gatvė ir 49as Courtas

Pradžia 6 vai,, vak, įžanga vyrams 7jic. Moterims 60c, Su padėjimu drapanų 
Bus lošta vieno akto kome.dija ,
/‘LIKIMO BAUSMĖ”

Gerbiami Cicero ir apielinkės lietuviai: Šitam© vakare dalyvaus ge
ibiausios spėkos, tot|el tikime, kad atsilankiusi publika bus užganėdinta, o 
praleidę progų gailėsis., Kviečia KOMITETAS.

i

tiriflĮ'.Tmii i W*WI > i i ■ ■  ■ —

LIETUVIAI VISI RENGKITĖS I

It RUSUOS
Ptniklll ih 8413 8*. Matai 84.

Mara! Uetueiama ibi*ma* 8M 88 
mat* kaipo patyręs Krdytaj&a, iki- 
raižas Ir akuierio.

Ayd* aitrias ir ehr*nilkas HigftK. 
▼yni, m*t«rp Ir valini, pažai aaa- , 
jausiąs motodaą X-Ray ir kįtakivs 
elektros prie us.

Ofisas Jrtfiabarat*r1jM IMS W- 
Ifith St., netoli risk St.

VALANDOS! Xu 18-11 pieta, 
ir juo ff'Ud 8 yaL vakarais.

[ Dienomis! OaeaL 
I 8118 artai . 857
| Maktimisi Diesel

___ į 958 - Drover <188 
6YVENIMAS: 8813 S.JUlated 84.

Taisyta***!!

K. GUGIS 
ADVOJKAHAS 

Miesto ofisui
>127 N* Dearborn 8t„ Roon* 1KM8 

Tel Ceptral Mll. k VaL nuo 94 

Gyvenimo rietu!
8828 S*. Habted St

Valandos: nuo 6 ild 8 ▼. ▼. Hetad*- 
ną vakarą, išskyrus ntamtakb Ir/ 
katvarg*. NadUioma.nuo 9 ikLlAr..

JOHN KUCHIN8KAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd BL, kerti Leavitf 8L 
Tplepkone Csaal 2*52.

Veda visokiu bylai, vieno** 
Imamuos*. Ekzeminavoja Abatrak- 

■jtua, ir padirbą visokiu? Dokuinan- 
hum, perkant arba parduodant, Lo- 
•tuB, Namus, Ftarma* Ir Rimini*, 
Skolina Pinigu* ant pirmo mor^n- 

' Maus «ant lengva

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

, J9 S. La Šalie* St. Roojn, 324
• Tek: Central 6890

Vak. 812 W. 33 St., Chicaf*.
Tek: Yards 4681

■ ,1 ■■ ■ i■■III, I ■" i |»I m l Mili^^į i i

W. DANES 
/ advokatas

71
-,.1811 Rector Bailding 

We*t Monroe Street, Chicaf*.
Pilone Central 2560 

Re z. 3208 So. HalstedSt. 
Tarti* 1115. Valu 6 iki 8/vata

(Apgarsinimai) 

j UŽSISAKO DAUGIAU. 
. Ponas Juozas Knels iš Bloonvfield, 
Montana rašo:

. . 1 Liepa 27, 1919. 
II, H. Von Schlick, £resident, 
. Marvcls Products Company, 

Mnrvel Building,
> Pittsburgh, Pa.
Brangus Pone:

Malonėkite pasiųsti man 6 baksus 
Bulgariškos Kraujo Arbatos, nes at
radau, kad jūsų gyduolės yra didelės 
vertės ir be jos nebučia. Malonėkite 
pasiųsti taip greit, kaip galima. Ši 
didelė šeimynos gyduolė, garsusis 
biedno žmogaus gydytojas, kadangi 
daug pagelbsti sergantiems pilvu, jak- 
ooms, inkstais, skilviu ir kraujo ne
smagumais ir prigelbsti sulaužyti 
slogas. Bulgariška Kraujo Arbata 
smarkiai veikia. Klauskit savo vai
stininko’ šiandien Bulgariškos Krau
jo Arbatos, arba pasiųsiu didelį šei
mynai baksą apmokėta ir apdraus
ta už $1,25, arba 3; už $3.15, arba 6 
už $5.25. Adresuoki!: H. H. Von 
Schlick, prezidentas, 451 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa

IH* I 11111

Lietuvos 4rrių metų» nepriklausomybę paminėti.

Bankietas-Koncertas-Balius
NedeRoį, Vasario19,1922
Svečiai prasidės rinktis 9twl. po1 pietų. Vakarienė prasidės lygiai 6 v.

’ MDRRISON KOTELY, CAMB0> B Ali L ROOM
Kampas Clarl^ir Madisom gatvių. t

Programe dalyvaus žymus kalbėtojas' iš Rytų. Koncerto žy
miausių dalį išpildys Mariutė Rakauskaitė. Po vakarienei bus bai
lius ir šokiai. Bus nuimtas šios puotos paveikslas ir vėliau pasiųstas 
Lietuvon. Chicagiečiail. šioje neprigulmybės puotoje pasirodykime 
tikrais patriotais visoje savo didybėje ir gražybėje.

Tikietai puotai gaunami lietuvių aptiekęse, krautuvėse ir pas 
vietinius veikėjus. / J RENGĖJAI. 7

» £>eti cious/jį

7

INaTINS .-------- ,A
Mjk.tour. qi<pc£R<

INLOAVES !
/

SPĖKOMIS’ “CHICAGOS DRAMATIŠKO RATELIO” 
Stato scenoje keturių veiksmų, penkių atidengimų labai puikių dramų

T _______ 1 • 5*

AR BIJOTE “FUI”?
Paprastai atsiranda nuo* mažo

ŠALČIO)
šiurpuliai vaikščioja 

-r- pirm eisiant 
arų, krūtinį, strė- 
mažai.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATAJUUAI

_ 18054 127 N. Dearbor* 8fl« 
R*fidol*h 889»

, MAURICE J. GOLAJI 
1102 S. A*hlani BML 

8*61*7'8678 i 
■x . i

Tel, Randolph 2898

Jei kosit 
arba gerklę sjdįuda 
gulti, ištrinkit 
nas ir sprandą 
Sapomental

Jis -sulaužis slogas per naktį ir jei

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

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitų kokių gyduo

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

Taipgi yra, labai geru nuo reuma
tikų, skausmu.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais» 
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company 1 
2824 W. Chicago Avė.,

CHJCAGO, 1LL.

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmie^tyj. 

ASS0CIATION BLDfi. 
12 So. La Šalie St. 

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pista

Namų Tel.; Hyde Paifc. 889*

Ph*n* Boulevard 6801

ANTANAS GREDUiKA
«*n*rali»

Kontraktortna te 
badavote)**.

Budavojam* ir tataeaia.

M'• J

1401W. 47th Si, CHeace.

iot.D-jaApšvieta
M. Meldažiosvet.,,2238 West 23rd'PK, Chicago, III.

, Lošimas prasidės 6:30 vai. vak.
Girdint pvildikos nuolatinį pzvjęcidnvimo. tankinu matyti musų scenoje KCi-b. .T. J. 

ZOIJJO veikalus, taipgi ir “Chicagos Dramatiško Ratelio” spėkas Liet.x Mot. I)r-ja 
“Apšvieta” ir “Chicagos Dramatiškas■ Ratelis^tfetla didžiausias pastangas, kad statant, 
taip nepaprastai puikų veikalą “/Du Brolių” eikri musų gėrb. publikai dailės žvilgs
nių daug pasigėrėjimo. , Kviečia visus. Rengimo KOMISIJA.

v

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo, 

me savo visų stakų vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir Mšiutcasių už 
tokių žemų kainų, kad apsimokės dš- 
bar pirkti kitam metui dėvėjimui,

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

$20,. $25 ir $80.
Siutai: $7.50, . $10.50, $15,. $20,, $25, 

$80 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeigines ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų, ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėto vežti kitur, mes norime iš- 
pardu. jtejkite? anksti ir pasirin
kite ko’.j*u dar visko yra. Užsiganė- 
dihitnas 'gfvarazrtuojtinrraa. Įsteigta 
1902.

At(M kasdieni, 1» 9r*l. Nod. Iki 6 vak.
S. GORDON) ' 

U15 So. Halited St

T

J. I. ZOLPO *
Nedalioj, Vasariio-Febiuary 19 d», 1922 m.

u miirimriH ii i iiin ■—i
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DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
i

Kovo-March 5, 1922
I f

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
>

l
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KORESPONDENCIJOS
• - , - ..-—4

Krislai, i

vę uždirbti. Buvę Tiorima dėl 
G. 1). pasidarbuoti ir ją kaip 
nors palaikyti, bet nebuvę gali
ma, nariai nebemokėję mokes
čių, valdyba pakrikus. 1920 
.metais kada buvus iškilus ko
va vietos parapijoj, tuortiet 
pasibaigė gyvavimas G. D-jos. 
Del pinigų, kurie buvę pas ją, 
ji klausius draugijų susirinki
me, bet niekas neatkreipęs ati
dos. Paskui ji sušaukus tuos 

Kai kas tuojaihf Marius, kurie dalyvavę tame 
veikime, apsvarstyt, kur tuos 
pinigus pasiųsti. Paklausta 
Lietuvos atstovybės. Atsaky-' 
ta: kur jus patys 
Paskui likos nutarta 
Lietuvos našlaičiams šelpti 
$38.55 ir Žiburėliui $38.55, vi
so kartu $77:10, iš ko ji turin
ti ir palhidijimą. Aukos pasių
stos gegužės 17 d. 1921 m.

Taigi tie žmonės, kurie tvir
tina, kad tie piiiigai ir dabar 
dar tebesą pas kasierę, kalba, 
ko jie nežino ir tik bereikalo 
užgaulioja žmones.

— A. Sabaliauskienė.

SO. OMAHA, NEBR.

Pono Čarneckio iš Wasbing- 
tono paraginti, vietos tautinin
kai vasario 8 d. turėjo susi
rinkimą reikalu ąpvaikščioji- 
ipo Lietuvos nepriklausomybės 
dienos. Perskaičius protokolą 
buvo atklausta, ar yra susirin
kime taipjau ir nedelegatų. At
vykęs susirinkiman d. P. Ju
zeliūnas pasisakė, kad jis esąs 
nedelegatas. F " 
pareiškė, kad tas žmogus ne
galįs būt susirinkime, nes ką 
tik išgirsiąs, tuoj rašąs į laik
raščius; jis nesąs Lietuvos pi
lietis, nes aukojęs 15 dolerių 
Lietuvos bolševikams, neprita
riąs Lietuvos valdžiai, ir t.t.

Tečiaus kiti delegatai ne
matė nieko blogo ir leido Ju
zeliūnui ne tik pasilikti susi
rinkime, bet leido jam ir kal
bėti. Tat gavęs žodį, d. Juze
liūnas į padarytus jam prie
kaištus atsakė, kad jis nėra nė 
joks bolševikas, o socialistas 
ii* aukojęs 15 dol. ne bolševi
kams, bet Lietuvos socialde
mokratams ir profesinei dar
bininkų sąjungai.

Po to susirinkime delegatas 
K. Kušleika pakėlė klausimą 
dėl L. G. t).* turto — 65 dole
rių, kurie esą pas kasierę p. 
Junevičienę. Poni Junevičienė 
tuojau pašokus ėmė barti Ju
zeliūną, kam jis skelbiąs laik
raščiuose nežinodamas dalykų 
ir t.t., bet nepasakė, kad jie 
galėtų parodyti, jog pinigai pa
siųsti į L. G.. D. centrą. v

—Buvęs.

Vienas lietuvių bolševikėlis 
aprašydamas Miko Petrausko 
ir Pocių koncertą įvykusį 
Gfand Rapids, Mieli., sako: 
“nors publika susidėjo daugu
moj iš klesiniai susipratusių 
darbininkų, bet musų dailinin
kai patriotai nesudainavo, nei 
vieną darbininkišką dainelę, 
kuri galėtų sužadinti nuvargu
sią darbininko sielą. Nuo tokių 
rengėjų ir tokio aristokratiško 
plauko dainininkų 
darbininkai nei negali 
nieko geresnio.”

Vadinasi ir lietuvių 
kiškos cypdą Vaikės
kad M. Petrauskas savo 
ceriuose dainuotų “dubinišką”. 
Tiems “susipratusioms” tenka 
priminti, kad visos darbinin
kiškos dainelės, kurias mes tu
rime šiandieną, yra veik išimti
nai Miko Petrausko kompozici
jos. Bolševikai neturėtų tatai 
pamiršti'. 

* $ *
Žinote, kam St. Strazdas lei

džia savo “gazietą”?
Ogi todėl, kad jam begalo 

malonu matyti juodu ant balto 
parašyta: “rę^aktorius Straz-

dasį “redaktorius*4 Strazdas, ga- 
vo tokias ir tokias žinias ir tt.”

* * *

Pranešimu “Novoje Ruskoje 
Slovo” iš Petrogrado sovietų, 
dž “vedimą begalo puošnaus 
gyvenimo budo” liko prašalin
ti komunistų komisarai Levic
kį j ir Zalkind; pastarasis laikė 
ytin aukštą postą: jis
Petrogrado komisariato užrii- 
bežių dalykų galva.

Esamas mat ir tokių “skrum- 
nių” komunistų., i

* $ *

buvo

nutarsite.

žinoma, 
laukti

bolševi- 
norėtų, 

kon-
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[Žemiau dedame kitą kores
pondenciją — kitos pusės — 
apie tą patį dalyką.—Red.]

SO. OMAHA, NEB.

TMD. 17-tos kuopos inicia- 
tiva sausio 22 dieną buvo su
šauktas viešas ‘ susirinkimas 
pasitarti dėl ap vaikščiojimo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės. Išrinkta delegatai iš 
dešimties žmonių ir nutarta at-l 
sišaukti į visas vietos draugi
jas, kurios tam pritaria, kad 
prisidėtų pinigiškai prie paden 
gimo išlaidų busiančio vasario 
16 dieną vakaro.

Vasario 8 dieną įvyko delega
tų susirinkimas. Perskaičius 
raštininkui protokolą šaukiami 
delegatai vardais ir nuo kurių\ 
draugijų. Pastebėta vienas pa
šalinis asmuo ir kįla klausimas, 
ar jis gali būt susirinkime. Kai 
kurie delegatų pastebi, kad 
mes, sako, nieko slapta nevei
kėme, tat kas nori, gali klau
sytis. Susirinkimui pasibai
gus, delg. K. Kušleika dar' pas
tebėjo, kad jis matęs “Naujie
noje” žinutę iš So. Omahos, 
kur sakoma, kad čia esama ko
kie tai 65 dol.* DGD. [LGD? 
Red.] pinigų, čia buvusioji tų 
pinigų kasierė K. Junevičienė 
šiaip paaiškino: čia buvus 
įkurta D. G. D. (,R.), ji gy
vavus tik vienus metus. Pinigai 
buvę pasiųsti DGD. (?R.) raš
tininkui I>-rui Graičiunui už 
vienus metus, o toliau niekas 
nemokėjęs, nors buvę klausta 
kiekvieno nario. Q/čia butę pi
nigų ne 65 dol. bet 77.10, ir 
pinigai buvę surinkti ne Gelbė
jimo Draugijos vardu, bet Lie
tuvos Nepriklausomybes, ir 
jie buvę ne sukolektuoti, o tik 
įplaukos nuo rengiamų vakarų, 
prieš dvejetą metų atgal. Kai 
buvus įkurta DGD. (?R.), jau 
tie pinigai buvę ir buvę laiko
mi tos draugijos kasoj, bet jie 
turėję būt pasiųsti veikiančių
jų apsvarstymui, ant ko jie bu-

U0RKE8TRĄ-BENĄ
0 14 Parūpint visokiem* 

reikalam*

J. SALAKAS
1414 So. 4lth Coart 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2X16

Naujosios “Amerikos darbi
ninkų partijos“ centro biuras 
savo atsišaukime, tilpusiame 
“Laisvėje”, (pareiškia, kad visi 
tie, kurie serga “kairumo kū
dikystės” liga kaipo ligoniai 
negali vadovauti darbininkų 
judėjimui. c

Su tuo pareiškimu negalima 
nesutikti. Bet, kad žodžiai ne
pasiliktų vien žodžiais, tai

iŠ lietuvių darbininkų judėjimo 
neatidėliojant reikia šluot lau
kan Dedeles, Paukščius, Bim
bas ir kitus, kurie yra neabejo
jami ligoniai. Ir kuo greičiau, 
tuo geriau!

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUįERKA

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

Tel. Boulevard 9708

SKAITYKIT IR PLATINKIT
’ A TT T T T7I IT Z"X

Nutrinkito savo 
skausmus 

Reum atiškus;
Neuralgiją, 
-.Šlubumą, 

N|kstorčjimą, 
Ištampytus 
Muskulus,

Dantų 
Skaudėjimą,

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmykito, kad 
butų *

INKARO 
VAISBAŽEN-

KLIS. (

Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški val
giai. ANCHOR - DONALDSON

Yra musų a- 
gentas jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie
tai dabar.

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn
silvanijos hos 
pitalese. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rci
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSUOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 

Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant 
Cunard laivo ir tuoj išplauks tiekiai į Memelį, kurį pasieks j 9 dienas.

3-ioš klesos pasažierlai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. 
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir
šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gaji 
važiuoti.

Specialės kainos: iki Memelio $108, Kauno $109. Antro kabineto 
$155, taksų $5.00.

Kiti išplaukimai
Scythia .......................... Vas. 25
Cassandra iš Portland Kovo 2 
Algeria .......i.................... Kovo 3

Saxonia — Kovo 7 — Bal. 18
Caronia — Bal. 8 ,— Geg.. 13
Aquitania ...................... Vas. 28

Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5., 
Laivakortes: kabineto $130; 3-ios klesos $193.50 taksų $5.

Apsaugoki! Savo Pinigus 
šiandien!

šis, šešių milionų Vaistijinis Bankas yra saugiausia 
r vieta jūsų pinigams

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

f

Septyniolika tukstdhčių kostumeriųi daro biznį su šiuo banku šiandien, ir skaičius nuo-
> « Į ’ ’ '' •

latos dauginasi.; ' ,

Siūlome Pirmą Mortgečių, kuris neša šešfe nuošimčius polukio su saugumu.
■ i- y * '

Platesniu informacijų telefonuokit, asmeniškai apsilankykit ar rašykit. 1 ,

KAPITALAS 
IR SURPULS

kito

Dr. A. R. Bljimenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė?
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų
- Tel. Boulevard 6437 

h ............ ......................

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel, Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
—

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

.........................  I

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halšted St.

Telephpne Yards 5032 Į

DR. M. STUPNICKI
• • > i . ■ •

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro •L................ i ■ i-------------------. /

ITalopbono Yaa Būro* 194 
Ru> 1189 Indepandonca Blvd. Chioaca

OR. A, A. BOTU
RUSAS GYDYTOJAI ir p$IRURGA8 

Skalbta* MoterUka, Vyrilk«, 
Vaiki ir vU« lis*Oflm $3*4 SflUUEMK CMc.ga

$6,000,000 $750,000
Tal«*d*«i

Suorganizuota 1912 m

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street
Valstijos Valdžios 

priežiūra
Chicago Clearing House 

s, 
priežiūra

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

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. Halstsd S t., Chicago.

• . Ofiso Tai. Blvd. 7821
Pranešimas 

DR. M. T. STRIKOLTS 
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkeli savo ofisų i 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 ild 5 ir 

6:80 iki 8:31. Nedu 10:80 iki 
12:00 dienų.

N am.: 2914 W. 48rd Street.
Tel. Lafayetta 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas!
8149 S. Morgan St., karti SS St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS? 

Moteriškų ir Vyrišku. 
Taipgi Chroniškų Ligi. 
OFISO VALANDOSi

Nuo II ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687
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žiną tvirtai užmegstą susi* ' 
vienijimo ryšį tarp Įlietu vos 
valstybės ir Vokietijos im- 

t-*? I sudarytą pirmiau- 
šia militarėmis ir prekybi
nėmis sutartimis ir bendru
mu muito ir pinigų teika- 
luose.” vGHICAGO, ILLINOIS.

Talephone UooMvalt MMR

Subscription Ratmi 
*8.01 par jriar in Caoada.

March 17th, 1914, *t th« Poat Offioa 
vi Ghicago, 111., nta Ūmi art ai 
March žnd, 1871.

b»d41

dualių. Po tokio ‘raporto’ 
kiančiai atšaukė savo atsto- 

Į vą iš kalbamos įstaigoj.”
Nesenai spaudoje buvo pada

ryta sunkių Užmetimų “Sovieti
nės Rusijos Draugų” komite
tui. Kada “Naujienos” pami
nėjo tuos užmetimus ir pasa
kė, kad tas komitetas tini pa
siaiškinti, tai “Laisvė” ir kiti 
bolševikiški ir boJševikuojan-Į 

Į tys šlamštai ėmė keikti “Nau
jienas” susiriesdami; O dabar; 
matome, kad net lietuvių kriau
čių atstovas “Sov. Rus. Dr.” 
komitete raportavo, jogei ta 
įstaiga renka aukas, bet nešel
pia Rusijos baduolių!

Brookiyno keikūnų organas

sėms (akcijas) pardavinėja ir 
jieškosi vietos.

Kairieji komunistai tveria 
savo kompaniją dėlto, kad deši
nieji komunistai, kurie kontro-: 
liuoją “Laisvę”, netalpina jų 
straipsnių ir nuolatos šmeižia 
juos.

ViaimokljtBM T>if—į 
blcagoje 
Metam , , 
Pumi meti Į ....................
Trinu mlnastama -įįj T t r, T

EMcagojt — fu MiiatojM
Viana kopija ............. .
Savaitei ,.....
Minarivl

Suvienyto*

“kad uždraudus katalikams 
\— tikintiems mokintis mo
kykloje religijos mokslo.’’ 
Bet ar socialistai reikalauja, 

kad Lietuvos mokyklose butų 
dėstomas socialistų mokslas ? Ar 
jie reikalauja, kad mokytojų 
vietas užimtų tiktai toki žmo
nės, kurie gauna leidimą iš so
cialistų organizacijos?

Socialistai nekiša' savo
jų į valstybės mokyklų progra
mą ir nereikalauja savo orga
nizacijai kontrolės ant valsty
bės mokyklų mokytojų. O kle
rikalai tą daro, ir da jie drįsta 
vadintnšocialistus despotais!

klų vaikų. Parodą baigti susi
rinko gražus būrelis žmonių, ku
rie ypatingai domisi mokyklos 
ateitim. Prakalbose ir rengėjų, 
ir svečių tryško gyvas rūpestis 
/dėl tolimesnio mokyklos likimo. 
Ir tas susirūpinimas pilnai yra

'^pamatuotas. Lietuvos mokykla 
da tik kuriasi. Ji yra vargin
gas padaras vargingos musų vi
suomenes. Toje srityje, pažiu
rėjus ateitin, atsiveria be galo to
limos perspelctyYos, begalės 
sunkaus, bet išimtinai svar
baus darbo. Jį reiks padaryti, 
jeiztauta nori gyventi.Irto noro 
nestingama, nežiūrint sunkių 
gyvenimo sąlygų.

Apie artimiausius uždavinius 
mokymo srityje, kaip juos sta
to musų organizuotieji mokyto
jai, pasistengsiu parašyti kitą 
kartą. ' , ' ,

Kovo 23 d. 1918 m., t. y. 
jau po vasario 16 d., kuo
met tapo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė, Ta
rybos delegacija atsilankė 
pas Vokietijos kanclerį voni 
Hert.lingą ir įteikė jam tą

I rezoliuciją. Kancleris, at
sakydamas delegacijai, pa- nįekilia (jei įo paminėtąjį at
davė delegacijai kaizerio stOVą, bet rubsiuvių organiza- 
pareiškimą, kuriuo Lietuvai ei j a, matyt, patikėjo juo, kad 
yra paskelbiama “laisva ir nutarė pertraukt ryšius . su 

1 - ‘ y _  I “Sov. Rus. Draugais’.

| žinais ir tvirtais ryšiais su
jungta su Vokietija.

Ta pati Taryba, pildyda
ma vokiečių valdžios norą, 
nutarė pasirinkti Lietuvai 
karalių iš vokiškų princų 
ir paskyrė į tą vietą von 
Urachą.

Kaipo tarpininkas šituo
se Lietuvos Tarybos susiži
nojimuose, pasižymėjo ypa-į 
tingai žemaičių vyskupas 

[Karevičius, kuris važinėjo į 
Vokietiją, tarėsi su vokiečių 
klerikalų vadais, kalbėjosi 
su kancleriu ir tt.

Taigi tas laikas, į kurį 
šiandien yra dedama Lietu
vos^ nepriklausomybės pra-j 
džią, nėra malonus atsimin- l 
ti. jfeigu tos jiegos, nuo ku
rių tuomet priklausė Lietu
vos likimas, butų kontrolia-| 
vusios Lietuvą iki šiol, 
Lietuva šiandie butų ne 
varankiška respublika, 
svetimų despotų vergas.

Lietuvos laimė, kad 
despotai sugriuvo. Bęt dar 
nesugriuvo jiega tų, kurie! 
ėjo ranka už rankos su tais 
despotais. Su jais kovotr 
Lietuvos liaudžiai teks dar

|8J»
, 4.50

I nepriklausoma
; m

18
* ■»< ■ *■<• ■> 75 

TalatijMf M Cblcag6j> 
itna

Pusti meti
Trims mėnesiams
Dviem minesiama „ 
Vienam minėsiu!

Mitams .... .
Pusei metu ..y*
Trims mknesiaHb -

Pinigui reikia siusti
Orderiu, kartu su utį

NUSKRIAUSTA NE
KALTYBĖ.

Vienas “Draugo” rašytojas 
nori būtinai įrodyti, kad socia
listai ir laisvamaniai deda visas 
pastangas tam. '

teori

Tykus Kultūros Darbas
h—..........—...................................

St. Kairys

, 2.00 
, L50 
_ .71

>8.90
, 4.50

2.26

Lietuvos 
nepriklausomybės 

pradžia.
Ketveri metai atgal Lietu

va buvo po vokiečių okupa
cija, kuomet ji pareiškė no
rų būti nepriklausoma.

Lietuvos priešakyje stovė
jo Taryba (Landesratas), 
kuri tapo įsteigta Vilniaus 
konferencijoje, įvykusioje 
rugsėjo 18-22 d. 1917 m. Vil
niuje. Ta konferencija bu
vo sušaukta su vokiečių 
valdžios leidimu ir pritari
mu. Jos išrinktąją Tarybų 
okupantai patvirtino ir da
vė jai įgaliojimų veikti.

Lietuvos Taryba turėjo 
būt, pagal vųkiečių planų, 
kaizeriškos valdžioj įrahkis. 
Jos uždavinys buvo falsifi
kuoti Lietuvos žmonių valių, 
kad kaizeris, pasiremdamas 
jųja, galėtų prijungti Lie
tuvą prie savo imperijos. Ir 
Taryba, savo didžiumoje, 
nesipriešino tokioms, oku
pantų užmačioms.

Gruodžio 11 d. 1917 m. 
Lietuvos Landesratas (Ta
ryba) priėmė rezoliucijų, 
kurioje sakoma, kad ji, kai
po lietuvių tautos atstovas, 
“pripažįsta reikalingu am-

tai
sa-

o

tie

Į JpJpafga
BROOKtYNO KRIAUČIAI AT
SISAKĖ REMTI “SOV. RU

SIJOS DRAUGUS”.

Lietuvių kriaučių skyrius 54, 
Brookiyno, kaip “Laisvė” pra
neša, turėjo mitingą vasario 8 
d. Taųp kitko tenai rašoma:

“šio kriaučių skyriaus at-. 
stovas į Friends of Soviet 
Russda komitetą, B., ‘rapor
tavo’, jog į tą įstaigą pinigų 
įplaukia, bet nesą matoma jų 
išplaukiant dėl Rusijos ba

■■ r*1

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SLNCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO!-APSAKYMAS

b**
6 J !J

ITvrinyg);

Netoli priešais Petnį už ilgo stalo sėdėjo 
septyniolika kaltinamųjų, kurie atrmįė į spąs
tus pakliuvusiomis žiurkėmis ir visos savo tris
dešimts keturiomis akimis be mirktelėjimo žiū
rinčiomis Petrui į akis. Petras tik kartą dirs
telėjo ton pusėn; jie iššiepė savo žiurkinius dan
tis į jį ir jis greitai ėmė žiūrėti kiton pusėn. Bet 
ten jis taipgi pamatė veidą, kuris padarė jam 
nesmagumo; ten sėdėjo p-nia Gadienė savo 
nesutepamai baltuos šilkuos, plačiai išplėstas 
mėlynas savo akis įsmeigus į jį, nuliūdimo ir iš
metinėjimo pilna išraiška. “O, p. Gudžai!” ji tar
tum sake. “Kaip tu gali tą padaryti?” P. Gudžai, 
ar tai Taika... Teisingumas... Tiesa... Įstaty
mas?” Ir Petras su širdies skausmu pamatė, 
kati jis ant visados persiskyrė su "Olynipo Kalnu 
ir priebučio krasc minkštais, šilkiniais priegal-

KARALIAI GERESNI, NEGU 
RESPUBLIKOS.

Amerikos Darbininkų Parti
ja, kurią per Kalėdas sutvėrė 
buvusieji komunistai ir kairias- 
parniai, įžangoje prie savo pro- 
gramo sako:

“Išnyko karalijos ir impe
rijos ; bet jų vietą užėmė res
publikos, kurias valdo išnau
dotojų klesa, kuri yra galin
gesnė ir žiauresnė už karalius 
ir imperialistus.”
Šituose sakiniuose-, yra daug 

I nesąmonių. Viena, juose Iš
reikšta ta mintis, kad valdžia 
pateko į išnaudotojų rankas 
tuomet, kai monarčhijos tapo 
pakeistos respublikomis. Iš to 
išeina, kad kaižeriškoje Vokie
tijoje arba Austrijoje valdžia 
nebuvo išnaudotojų rankose.

Antra, sakoma, kad išnaudo
tojų klesa respublikose esanti 
žiauresnė už' karalius. Kaizeriai 
ir carai tuo budu, pasak to pro- 
gramo autorių, yra ne taip žiau
rus, kaip valdžios kapitalistinė
se respublikose.

Trečia, sakoma, kad išnaudo
tojų klesa respublikose esanti 
'žiauresnė net ir už imperialis
tus. O kas yra tie imperialis
tai: ar tai nėra išnaudotojų kle
sa, turinti valdžią savo rankose 
ir vartojanti ją tam, kad paver
gus svetimas šalis?

Išrodo, kad A. D. P. progra
mą rašė žmonės, kurie yra amt 
žini ignorantai politikos klausi
muose, kurie net nesupranta 
paprasčiausių politikos terminų.

Jų mintyse tečiaus galima 
pastebėti ne tiktai didelį chao
są, o ir aiškų palinkimą į atža- ^eksponatai 
gareivių pusę. Karališka val
džia, monarchiją jiems, nežinia 
delko, yra malonesnis dalykas, 
negu respublika.' .

Sausio pradžioje prof. Moky
toju Sąjunga įrengė Kaune mo
kslo priemonių parodą. Į pavie
nius nedidučius kambarėlius, 
kuriuos parodai draugingai už
leido lenkų mokyklos vedėjas, 
Mokytojų*Sąjungos Valdyba pa
skubomis sutraukė ir suruošė 
visa., kas pas ją susirado paro
dyti mokytojams ir visuomenei 
mokyklos darbuotei pagerinti.

Kultūringųjų kraštų visuome
nė, įpratusi lankyti parodas gra
žiuose, kartais beveik karališ
kuose rūmuose, butų iškarto ne
maloniai nustebinta musų mate- 
rialės ubagystos vaizdu. Viskas 
sukimšta, nevisūomet tinkamoj 
tvarkoj sustatyta ant pripuola
mai suneštų stalų, papuošta pa
prastu popierių ten, kur tektų 
nutiesti brangiais kilimais, ap
šviesta vakarais šykštoka, mirk
čiojančia elektros šviesa. Sve
čiams 1 reikia būti atsargiems, 
kad nesukliudyti eksponatų ar
ba nenumintų kaimynui kojos, 
—tiek ankšta.

Bet7 svečiai nespėjo prisimin
ti apie pretenzijas. Juos gyvo
mis akimis sutinka parodos šel
mi n i nkai-moky tujai ir, tiekda-, Janių parodoj irgi yra. 
mi savo paaiškinimų, veda nuo 
vieno stąlo prie kito, nuo vieno 
rinkinio prie kito. Ir kalbina 
svečius žodžiais, kurie rodo, kad 
tiems žmonėms parodoj suri/ikti 
daiktai yra jų sieloj dalis, yra 
jų darbo priemonės, kurias jie 
liečia mylinčia, ranka, su kurio
mis jie gyvai suaugo, eidami 
sunkų kasdienio darbo kelią.

Parodos šeimininkai, tartum, 
nemato vargingai-kuklios paro
dos išvaizdos: dėl jų tai antra
eilis daiktas. Parodos esminį 
turinį sudaro patys surinktieji 

tai, o jų ne tiek jau 
maža. Trumpu laikjįi ir nepa
prastai mažomis lėšomis Moky
tojų Sąjunga visgi sugebėjo pa
daryti daug. x

Parodoj yra turtingas’ rinki
nys valsuotų plakatų iš augme
nų ir gyvulių gyvenimo, yra iš
autojo vaizduojami žemėlapiai, 
kurfe vaikui duoda vaizdų su
pratimą, kaip atrodo didieji že-

rodė, kaip musų žemelė atlieka 
savo kelionę aplink saulę, kaip 
ant jos keičiasi diena ir naktis, 
žiema, pavasaris, vasara ir ru
duo. Tai vis iš Vokietijos ga
benami daiktai, dagi su vokiš
kais parašais, nes Lietuvos vi
suminė dar nesugeba gaminti tų 
daiktų savo mokyklai namie.

Ant stalų stovi įvairus fizi
kos prietaisai, chemijos bandy
mams reikalingiausie daiktai, 
paprasčiausie mikroskopai, lu
pos, garinių mašinų suprastinti 
modeliai, primityvus prietaisas 
elektrai gaminti, iš kurio vėliau 
išsivystė dabartinės galingos di- 
namo-mašinos ir elektros moto
rai. Ir tie daiktai gabenami iš 
Vokietijos.

Mokytojai-šemininkai tų daik
tų, kad ir labai reikalingų musų 
mokyklai, tartum nelabai mato: 
jie perdaug įprasti, šablonu vir
tę, įkainuojami Vokiečių mar
kės kursu. Jie savo domesiu aiš
kiai linksta prie tų rinkinių, ku
rie tapo pagaminti pačioj Lietu
voje, dažniausia pačioj pradžios 
mokykloj, arba liaudies moky
tojo kambarėlyj. O tokių rin-

jy piešiniai

ša.

BROOKLYNO KAIRIEJI 
ŠIĄ LAIKRAŠTĮ.

LEI-

Vienas draugas praneša mums 
iš Brookiyno, kad kairiųjų ko
munistų frakcija rengiasi leisti 
savo laikraštį. Jie, girdi, jau

Vienas mokytojų paruošė 
diagramų <(įš eksperimentalės 
psichologijos. Joniškio vidurinė 
mokykla padarė pirmųjų, nela
bai vykusių bandymų musų 
paukščių iškapišalus daryti. 
Prof. Ivanauskas atsiuntė jm- 
rodon keletą j p paties gražiai 
padarytų preparatų įvairių Lie
tuvos gyvūnų. Parodoj puvo tur
tinga kolekcija Lietuvos vabalų 
ir Lietuvos peteliškių. Ant at
skiro stalo sustatyta pačių vai
kų darbeliai iš medžio, —: kai- 
kurie žemės ūkio padargai. Kita 
liaudies mokykla jau bando ga
minti musų grybų atvaizdus, ga
na vykusius^

Tai vis pirmieji bandymai, <įar 
nedrąsų^, kartais nelabai pasi- 
sekę, bet visuose tuose mėgini
muose yra gyva mintis, .yra įdė
ta daug sielos ir gero noro, o 
tai geriausis laidas, kad pradė
tasai darbas plėtosis, ras karštų 
ir vykusių pasekėjų.

1 bai, — piešiniai, karpymai iš po- 
pierio, mezginiai iš siūlų, išsiu- 
vinėjimai. Trityrusi akis, pa
žiūrėjusi į .tuos naivius, mažu
čiais pirštukais ir bustanČios 
sielos sukintus dailės gaminius, 
tuojau pastebi juose kartais ryš
kių ir nepaprastų gabumų. Vie
nas 'prityręs mokytoj as-vokietis, 
aplankęs parodą, labai susido
mėjo kaip tik tais eksponatais 
ir apžiūrėjęs pareiškė, kad kur 
kitur jam netekę panašių daik- 

>tų matyti. Tai nėra komplimen
tas. Vaiko siela ir’fantazija, 
pati kurdama, pasigauna moty
vų iš tos musų liaudies kūryboj 
kuri kaip žolė tryška iš visų 
musų gyvenimo patvorių, kad ir 
purvu apveltų. Toje kūryboje 
yra kartais daug labai savotiško 
ir nepaprastai gražaus; vaikai 
pasigauna tų ypatybių, da nuo 
savęs prideda ir pasidaro nau
jas, dailės gaminys.

Parodoj buvo išstatyti dar vi
sai mažų vaikų savotiški dar
bai, tai tų, kurie lanko t. vad. 
Vaikų darželius,
ir lipdiniai iš molio, čia tai jau 
visai savotiška 'nuovokos kara
lija, kuri bet gi vaizdžiai rodo, 
kaip vaiko galvutėj atsivaizduo- 
ja pirmieji gyvenimo įspūdžiai 
ir kaip jie greitai tarpsta, vys
tosi.

Kalbamoji paroda savaime, be 
jokio reklamos noro pabrėžė 
dar vieną kultūrinio darbo ypa
tybę. Kuomet Lietuvos gyveni
mo turgavietė eina griežta, kar
tais net aštri kdva tarp atskirų 
tautinių grupių, " ypač lietuvių » 
su lenkais, čia nacionalistinė ne
apykanta tartum neišdrįso per
žengti parodos slenkščio. Paro
doje ne tik nėra tautinių k«^yų 
atbalsio, bet pasireiškė kultūros 
darbininkų solidarumas. Kaipgi! 
Kuomet musų krikščioniškos vi
suomenės organizacijos ir jų į- 
takoj esamos įstaigos šnairomis 
sutiko parodos mintį ir net buvo 
greitos statyti jai kliūtis, lenkų 
mokyklos vedėjas, p. Stankevi- ' 
čius, mielu noru patiekė paro
dai buto, į kurį visos trys tau
tinės mokyklos sunešė tai, ką 
kiekviena paskubomis ępėjo su
rinkti.' Ir tie tautiniai skyriai 
taikiai 'ir gražiai sugyveno vie
nas/šalimai kito. Tarp jų, jei 
;eko kas* pastebėti, tai tik tam 
tikras kultūrinis varžymas, — 
airi mokykla geriau yra pasta
čiusi mokinimo darbą. Net atė
ję iš gatvės svečiai, tartum, pa
rodos priesieny palieka savo sie- 
os ne visuomet tautiniai švarius 
kaliošus ir jaučiasi čia pagauti 
ypatingo ūpo, ’— taikau^ sugy
venimo ir kilnaus noro suben
drintomis pastangomis kelti 
trašto kultūrą, kuo galima pri
sidėti prie jaunosios musų kur
ios išauginimo mokslo 
čioje šviesoje.

Lietuvos ir labiausia 
visuomenė gana gyvai
jai teikiamą progą pasipažinti 
su musų mokyklos gyvenimų ir 
jos reikalais. Parodon trumpu 
laiku atsilankė apie 800 suau
gusių svečių ir apie 3500 moky-

♦ *
Eikim, eikim— 
prisilaužkim; 
prisiląužę— 
įsikuriam 
didį laužą.

> Įsikūrę—

skaiš-

Kauno 
priėmė

mės ritulio kontinentai. Yra Parodoj buvo keletas mokyklų 
aiškinamieji paveikslai, kurie ir vaikų*prieglaudų vaikų dar-

viais! Jis atsisuko į suolus kur sėdėjo dvylika 
teisybininkų, vyrų ir moterų. Viena sena žmo
na maloniai nusišypsojo, o jaunas ūkininkas 
mirktelėjo į jį, taigi Petras žinojo, kad čia jis 
turi draugų, o jie gi ir yra, ką šitoj byloj turi 
svarbos. , P-nia Gudienė buvo tokia pat bejiegė 
kaip ir kiekvienas aidoblistas šito iškilmingo teis
mo aky vaizdo j e.

Petras papasakojo, savo pasaką ir po to 
sekė perklausinėjimas ;ogi jis žiuri atsisto ir ima 
jį klausinėti saldžiažodis, juokingasis irkandusis 
Dovydas Audrius. Petras visuomet Andriaus bi- 
jodavos, dabar jis krūptelėjo. Jam niekas ne
sakė, kad jam teks tokis kvotimas išlaikyti! Nie
kas jam nesakė, kad Andriui bus leista pas jį 
klausinėti kiekvienos smulkmenos tų prasižengi
mų, kuriuos jis sakėsi matęs, visų tų pasikalbė
jimų, kurie buvo įvykę, ir 
kas daugiaus buvo sakoma; kaip 'jam teko ten 
būti, ką jis veikė po to, ir ką jis valgė pusry
čių tą rytą. Tik du dalykai Petrą išgelbėjo, visu
ma, nuolatinis šaudymas pasipriešinimas, kuriuos 
Stenardas tolydžio darė, davė Petrui laiko gal
voti; antra, rūsys nuo viešnios pabėgti, kurį Ste
nardas išankstojam parūpino. — Tu visuomet 
gali neatsiminti —■ sakė padėjėjas; —. niekas 
tavęs hebaus už tai, kad užmiršti ką. Petras 
galėjo papasakoti mažiausias pasikalbėjimo

s, visų tu pasikajuc- 
kas dąugiaus buvo

smulkmenas, kuriame Alfas Ginis pasakoja apie 
kluono sudegimą, bot jis neatsiminė, kas dau
giaus girdėjo jį kalbant ir neatsiminė, kas dau
giaus buvo sakyta, ar kokią dieną pasikalbėji
mas įvyko. ' • ■ J

Paskui atėjo palaimintoji įlietų valanda . su 
proga, Petrui pasitaisyti iki nagrinėjimas antrą 
valandą vėl prasidės. Jį vėl klausinėjo Stenar
das, užtaisydamas visas jo liudymo spragas, ir 
jis vėl neatsiminė ir .tokiu budu išvengė Andriaus 
pastatytų jo kojoms pinklių. Jam pasakė, kad 
jis atliko puikiai ir iškilmingai jį nulydėjo at
gal Į Ilotel de Soto viešbutį, kur jis išbuvo sa
vaitę laiko teisinamajai pusei bedarant silpnų 
pastangų atsakyti į jo liudymą. Petras perskaitė 
laikraščiuose ilgas kalbas, kuriose apskričio 
teisintojas ir.jo padėjėjas pripažino jį patriotu, 
ginančiu šalį nuo jos “vidaus priešų”; ir jis 
taipgi perskaitė trumpą paminėjimo Dovydo 
Andriaus “tirados”, kurioje kalbėtojas išvadino 
jį “žiurke” ir “pasaliuoju Judu”. Petras, ži
noma, nepaisė -to— tai buvo žaismes dalis, antra 
vertus, pravardžiavimas yra tikruoju svarbumo 
ženklu.
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sytas ne jam, tik jis pamatęs Hametą su kitu 
“bulium” bekiketojant, paklausė jų iš ko jie 
juokias; ir jie pasakė jam, kad p. Gudienė, 
kažkaip sužinojusi apie Gofę ir, parašiusi pilną 
užgauliojimų laišką; dabar Gofė siunląs. Petras 
ėmė klausinėti ką ji rašė; jie papasakojo jam ir 
paskui, jam užsispyrus, kad jie atneštų laišką, 
jie atnešė jį ir Petras persaįtęs taipgi ėmė siusti. 
Ant labai brangios laiškams rašyti popieros su 
puikum šalmu ties viršum, Olimpo Kalno moti
na stambia, gražia, mergiška rašysena parašė 
savo nuomonę apie vyrus “po marška” ir tuos, 
kurie juos'samdo: %

“Tu sėdi kaip didysai voras h\atidi tinklą 
vyrams gaudyti ir jiems naikinti. Tu naikini 
lygiai, savo aukas ir savo įrankius. Nelaimin
gas vaikinas, Petras Gudžas, kurį tu atsiuntei 
į mano namus—mano širdis krauju aprasoja, 
kaip aš pagalvoju apie jį, ir į ką tu jį pavertei! 
Sunaikinta, menkaprotė auka, kuri reikėtų pa
siųsti ligoninėn sugedusioms sieloms taisyti, tu 
jį paėmei * ir išmokinai niėkšumo pasaką papa
sakoti, kad jis įgalėtų pasiųsti grupę ,-širdingų 
idealistų į kalėjimą”.

susisitokim; 
susistoję— 
sudainuokim 
seną raudą

Saulėtekio pusėj 
už jurų bekraščių— 
devynvargių žemė. 
Ten piktas galiūnas 
iš senamžių buvo 
pavergęs tą kraštą. 
Ir skurdo žmoneliai 
praamžiną laiką 
į jungą sujugti. 
Kaip jaučiai jie are 
saulėkaitos karšty 
galiūno dirvonu, 
kaip skruzdėlės šalty 
bedugnius aruodus. 
Galiūnas turėjo— 
jau šimtąjį maišą 
jis aukso pripylė. 
Bumus įsikūrė, 
net visas pasaulis 
stebėte stebėjos; 
bažnyčių pristatė 
ir garbinti Dievą 
jis kunigus statė. 
Taip kilo galiūnas 
iš svetimo darbo, 
iš prakaito, skurdo. 
O vargšai kas dieną 
į vargą gilyn vis 
grimzle tebegrimzdo. 
Tarnai to galiūno 
juos dirbamus plakė, 
kad dirbt netingėtų, 
ir kunigas barė— 
galiūną mylėti 
ir mels tiesi dievą. 
Bet kuomet labiausia 
jų kailius kapojo 
ir dievą minėjo— 
kantrybė nutruko, 
atsitiesė kupros— 
ir vargšai sukilo. 
Jie stojo kaip vienas 
pečiais surėmę 
ir didis ir mažas. 
Aukštai jie iškėlė 
vergtųjų Jiuosybės 
raudonąją gairę. 
Ir dingo galiūnas 
palikęs turtynus 
sukilėlių miniai, 
o dievo skelbėjai 
Įiametę bažnyčias 
kaip durnai išrūko, 
čia tapo vargdieniai 
tų rūmų, bažnyčių 
ir turtų valdovai, 
čia kure jie naują 
devinvargių žemės 
laisvųjų laisvąją.,..

Eikim, eikim— 
prisilaužkim; 
prisi laužę— 
įsikuriam 
di<jį laužą, 
susistokim; 
susistoję— 

, sudainuokim 
seną raudą:

STOCKHOLM, v. 15. — Bal
tijos jura pasidarė neprieina
ma laivams iš kitų miestų 
lei užšalimo jungiančios su 
lantiku pertakos.

Rusijos šelpimo darbas
lei to visgi nčbus sustabdytas, 
nes daug maisto jau buvo * nu
gabenta ir stovi/ sukrautas san
deliuose. 1

dc-
At-

dc

Bet dar lengviau buvo priimti su ramumu 
tai, kas teko Petrui tą pačią dieną tai buvo 
laiškas nuo p-ios (iadienės!

j.

Laiškas buvo ra-
.(Bus daugiau)
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Lietuvos Respublikos 
Pirmasai Biudžetas

x Kunigas.
Nekaip seniai Lietuvos val

džia pirmą kartą įneše St. Stei- 
man apsvarstymui ir patvirtini
mui Lietuvos Respublikos biu
džetą. St. Seimas lapkričio 15 
d,, pabaigė bendras kalbas tuo 
klausimu ir atidavė visą biudže
tą Seimo finansų komisijai, ku
ri turi jį patiekti antrajam ir 
trečiam jam Seimo skaitymui. 
Reiškia, bendros diskusijos, ar
ba ginčai biudžeto klausimu jau 
pasibaigė, dabar prisieis laukti 
smulkmenų, ir galutino St. Sei
mo žodžio tuo opiu ir svarbiu 
kraštui klausimu. Šitas klausi
mas be abejones svarbus ir 
Amerikos lietuvių visuomei, — 
todėl prisieis prie jo ilgiau ir pa- 
matingiau sustoti.

Biudžetas tai yra valstybės 
pajamų ir išlaidų sąrašas arba, 
kaip mes jį vadiname, sąmata. 
Pajamų sąmatoje tam tikroje 
tvarkoje surašytos visos valsty
bės pajamos, būtent nurodyti 
visi šaltiniai iš kur jos plaukia, 
valstybės kason. Iš antros pu
sės paduodamas toks pat sąra
šas visų išlaidų, arba duodama 
išlaidų sąmata. Pastaroji duo
da supratįmo, kaip aikvojamos 
surinktos lėšos, kokiems būtent 
reikalams jos išleidžiamos. To- 
kiuo budo sutvarkytos pajamų 
ir išlaidų sąmatos ir vadinasi 
biudžetu.

Savaime suprantama, kad 
biudžetas gyvai paliečia visus 
krašto gyventojus, — todėl kad 
nėra-žmogaus, kurs šiokiu ar to
kiu budu nebūtų pritrauktas 
prie nunešimo valstybės kason 
tų pinigų, kuriuos ji leidžia. 
Suprantama todėl, kad sąmo
ningam piliečiui, kas , jis nebū
tų, įdomu žinoti, kokias sumas 
nuo jo paima-valstybė; toliau, 
ar ji nuo visų piliečių lygiai pa
ima, t. y. ar nėra valstybėje to
kių, sluoksnių, kuriems toji naš
ta daug lengvesni ir tt. ir tt.

Antrą pusę, vertus, nemažiau 
įdomu, kokiems reikalams su
rinktos lėšos leidžiamos. Vie
nur jos gali būti leidžiamos nau
dingiems dalykams —* mokyk
loms, kelių taisymui, krašto at
statymui ir tt.; kitur jos gali 
būti suvartojamos betiksliam 
valdininkų armijos užlaikymui, 
aikvojimui tokiems reikalams, 
kurie jokios naudos neduoda, 
t. y. išleistos lėšos suvartoja
mos be jokio pėdsako.

Supraskime tą dalyką šitaip: 
jęi, sakysime, valstybė išleidžia 
daug pinigų švietimo reikalams, 
tai mums darosi aišku, kad jos 
palieka naudingą po savęs pėd
saką,. būtent švietimu pasinau
dojo dalis žmonių ir laiko pas 
save įgytąsias žinias, kurios 
tarnauja žmogui ilgą laiką. Tai
gi išleisti pinigai neveltui1 nuė
jo. Bet tuos pačius pinigus 
galima išleisti didelės visai ne
reikalingos armijos išlaikymui; 
tuomet jos dingsta be jokio pėd
sako.

Todėl biudžeto svąrstymas 
visuose kraštuose visuomet su
kelia daug kalbų iv ginčų delei 
valstybės surenkamų ir aikvoja- 
mų lėšų.

Bet šito dar mažai. ( Jeigu įsi
žiūrėti į biudžetą, tai mes pa
matysime, kad. jis siekia dar 
plačiau ir giliau. Jeigu iš ma
nęs valstybė priverstinu keliu 
— ar tai pavidale tiesioginių

Netikslus ėmimas mokesčių, 
apkrovimas mokesčiais vieno 
sluoksnio gyventojų gali prive
sti prie to, kad tų žmonių padė
tis, ūkis gali visai apirti ir nu
nykti, . Paimkime pavyzdį; jei 
valstietį, nedidelio žemės sklypo 
valdytoją, apdės dideliais mokes
čiais, arba bus vedama tokia- 
politika, kad valstiečio ūkis dau- 
giausiai*duotų valstybei, — aiš
ku, kad visi krašto žemės valdy
tojai valstiečiai; gali- prieiti prie 
tokio stovio, kad jiems tuo dar
bu neapsimokės užsiimti, jie a.p« 
leis savo ukius ir tokiuo budu 
toji ūkio šaka gali visai apirti 
ir bendrai kYaštas^tuomet' turės 
nuostolių.

Taigi, valstybės biudžetas ne- 
tokia jau paprasta “štuka”;* jisi 
gali veikti ir naudingom in blot 
gon ūkio pusėn,, gali jį ardyti: ir 
net gali bykokiam ūkini- padėti 
sustoti ant kojų..

Dabar mums bus bent apčiuo
piamai suprantama, kokios svar
bos, turime dėti valstybės biud
žetui.

Bet ir šito dar maža. Valsty
bė turi ir savo ukius, būtent 
gelžkelius, paštą,, telegrafą, te
lefoną/dirbtuves ir tt. Iš biud
žeto turi paaiškėti, ar tos ukib 
šakos, kurias veda valstybės 
samdyti žmonės — valdininkai, 
apsimoką, ar duoda nuostolių. 
Tai labai svarbus dalykas. Jei 
tos pačios valstybės ūkio šakos 
neapsimoka, tai reiškia, kad. 
prie jų išlaikymo turi prisidėti 
mokesčių mokėtojai, tai reiškia, 
kad mokesčiais apmokami žmo
nės tik todėl, kad valstybė ne
moka savo ūkio (biznio) su
tvarkyti, arba veda tokį ūkį, 
kurs duoda nuostolių. Svars
tant biudžetą, krašto atstovybė, 
jei ji nusimano tais reikalais, 
gali visa tai prašalinti.

Bet eikime dar toliau. Svars
tant biudžetą turi paaiškėti ar 
toji valdžia, kuri tvarko pinigų 
(finansų) reikalus ir apskritai 
rūpinasi viso krašto gerove, su
geba tai padaryti. Jei ji nesu
geba viso to atlikti, išsiaiškins 
besvarstant biudžetą ir jį nagri- 
nėjont. oždžiu sakant, biudže
tas paliečia visus krąšto reika
lus, jame viskas atspindi, todėl 
kiekviename krašte daug ginčų 
sukelia biudžeto svarstymas.

Taigi' ir Lietuvos St. Seimas 
pirmą kartą sutinka su visos 
respublikos biudžetu^, kitais žo
džiais tariant, jis besvarstyda- 
mas jį galės įsižiūrėti į krašto 
ūkį, į tuos žmones, kurie šian
dieną veda visą Lietuvos politi
ką, į visus tuos klausimus, ku
rie yra skaudus Lietuvos gyve
nime. Koks yra Lietuvos, biud
žetas, kaip St. Seimas jį įverti
no, kaip jis sugebės visą tą dar
bą atlikti, pakalbėsime sekan
čiuose laiškuose.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J I E N 0 8”

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

HSpešelŲH laidotuvės
“Spešelų” epidemija* kuri 

kai koks amaras buvo užkri* 
tęs ant Chicagos lietuvių, jau 
nyksh. Kaip girdėti, tai už 
dienos, kitos visi “spešelų” da
vinėto jai užvers kojas; auk
štyn... 

t

Gudrus triksas.
Kaip “Naujienose” buvo ra

šyta, tuos “spešelų” davįnęto- 
jus rėmė netik paprasti žmo
geliai, bet! kunigai, daktarai, 
■advokatai ir nrt bankieriaii 
Tie “spešelai” gal' ir po šiai 
idienai butų dar gyvavę ir į sa
vo kišenius lietuvių dolerius 
kimšę, jeigu ne vienas kriau- 
įčilis, antras barzdaskutis ir 
trečias paprastas skerdyklų 
darbininkas butų atidavę vieno, 
“Spešelų” davinėtojo visą “biz
nį” į valdžios rankas.
“Spešelų” aukos susinervavę

Kaip vakar “Naujienose” bu
vo rašyta, Town of Lake> lie
tuviai daugiausia nukentėjo 
nuo. “spešelų” epidemijai Kai/ 
kurie daugiau pihigų Bišcho^ 
f f ui bei Harringtonui įkišę be
galo susinervavę; Ypatingai 

kai kurios moterėlės taip\ su- 
pykusios ant “spešelų”, kad 
net ir susikalbėti su jomis ne
begalima. Daugiau įdavusios 
“spešelams” savo pinigų dabar 
iš lo piktumo neįsileidžia ‘nei 
angliškų laikraščių reporterių. 
Dar kitos jų už paminėjimą 
jų vardo laikraščiuose eidavę 
paš advokatus klaustis rodos 
kaip galima tuos Reporterius 
sykiu su “spešelų” davinūto- 
jais už krotelių. pasodinti;,..

* . . ■ ) \

Staiga permaina.
Pastaruoju laiku labai daug 

žmonių nebedirbdavę; įsirėmę 
cigarus rūkydavę ir sakydavę, 
kad, girdi, tik * “grynoriai” tu
ri dirbti, o jiems tai Bišcho- 
ffas su Harringtonu uždirbą*. 
O jeigu kartais kas išdrįsda- 
vęs pasakyti, kad' tokiose 
įstaigose kaip Bischoffo ir 
Iliirringtono yra nesaugu pi
nigai “įvestinti”, tai. tokį, su
prantama, išvadindavę mulkiu 
ir “parsidavusių” bankieriams 
laikraščių rėmėjų ir tt. ir tt.
/Šiandie tokie finansų “žino

vai”, kurie įkišo “spešelų” da
vinėtoj ams visus savo sunkiai 
uždirbtus pinigus nebeturi iš 
ko nei duonos kepalo misi“ 
pirkti. Kurie dar dilba, tai

nieko; bet- tie, kurie pirmiau 
nedirbo, in buvo įsitikinę, kad 
ryt, poryt, gausią tūkstančius 
dol. iš Bischoffo arba Harr- 
ingjono, dabar randasi tikrai 
kritiškame padėjime.

Išmintingesni. žmonės sako, 
kad-, girdi, prakišau tai pra
kišau, bet jeigu iš to aš pats 
ir kiti galėtųi pasimokinti, tai 
dar pusė bėdos. Bet, girdi, 
praeis kiek laiko, lietuviai ir 
vėl bile praeivai kiš savo do
lerius...

k kriaučių “prikirpo”.
•Pereito', birželio 4i dieną at

ėjęs Aischoffo \ agentas, C. 
Stankus, pas K. Kutulį, kriau
čių, 1803 W. 46 gah ir ėmęs 
jam aiškinti apie stebuklinkuš 
“skymus”, kaip galima į trum
pą laiką padvigubinti savo pi
nigus.. Suprantama,, tas ir 
kriačių užinteresavo ir jis tuo- 
jaus padavęs tam agentui vie
ną šimtinę “spešelams”, o ki
tą “reguliariams” dėl įvestini- 
mo pas Bisohoffą. Po to agen
tas kur buvęs, kur nebuvęs 
vėl pas kriaučių ir taip-, kas 
dien be paliovos pus jį. atsi
lankydavęs ir vis tą- pačią 
giesmelęužgiedodavęs, kad, 
girdi, ta nauja Bisohoffo “sky- 
ma’r pinigai galima kas mėnuo 
padvigubinti ir už-metų, kitų 
patapti niilionieriiim — na ir, 
suprantama,, nusipirkti' rezi- 
dbnciją. ant Michigan Avė.

Kriaučiaus,. nors, butą ir 
gudraus,, betį tokią poeziją kas
dien girdant, paėmė jį “pa
gunda” prieš pat. Kalėdas . dar 
300- dol. “įvestinti”. k lai bu
vę jo P®r daug, daug metų 
sunkiai uždirbti ir sutaupinti 
doleriai;

Kiek laiko atgal Kutuliui, 
belopant kelnes atėjus į galvą 
abejpjimo mintis,, argi ištikrų- 
jų jo pinigai' galus taip, kas 
menuo dvigubintis. Juo daž
niau jis tokias “pasimistiškas” 
mintįs galvon įęileisdavęs, juo 
didesnis abej.ųjimo kirminas 
jo širdį griauždavęs,

Pagafiaus jis nuėjęs pas Bis- 
ohofflą ir 1 pasisakęs, kad jis 
bijąs pas jį ilgiau savo pini
gų laikyti, ir noriąs juos atsi
imti. Bet Bischoffas ir. visi. jo. 
palydovai tik- iš ✓kriaučiaus 
abejojimų gardžiai nusijuokę ir 
ėmę rodyti, kad, girdi, pas jį, 
Bischoffą, ir “mokyti” žmo

girdim jįema “pafiksysianti” už 
įdėjimą į laikraščius, kad ji
nai turėjo pas Bischoffą “įves
timis-” savo, pinigus. Tų laik^- 
naščių redaktorius, kurie lei
dę savo laikraščiuose tokias 
žinias rašyti, jinai žadėjo 
traukti- teisman ir jau buvus 
net pas advokatų^ tuo reika
lu nuėjus...

Paaiškinus jai, kdd tat da
roma tik dėlto, kad /perser
gėjus žmones nuo /panašių 
“Spešelų?’, nes ir jinai nebu-

(Seka ant G pušį.).

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus'i 
56 ‘Centai už 100 auk. 

arba
182 auk. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

x Rristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturingk 
District Bank
State Bank—

c Clearing House Bank
x 1112 West 35th Street

Turtas $6,000,000.00

kaiku- 
per su

pasi t i*

nės yra įdėję net po kelis tuk
siančius dolerių ir -tai nebijo, 
o jis dabar bijąs laikyti to
kioj “saugioj” vietoj tų ke
lių šimtelių.. Jis dar buvo pa
sisamdęs i» advokatą, bet vė
liau, be perstojo agentų įkal
binėjimams, įtikėjas ir paga- 

liaus atmainęs savo nuospren- 
<ų.

Ir taip kriaučiaus tie 500 
dol. žuvo. Dabar jis vėl kel
nes lopąs jr sakos, kad kai 
sutaupinsiąs kitus 500 dol., 
lai nei pačiAm velniui —1 ne
tik J° agentams* — nebetikė
siąs...

Pasikalbėjimas, su, našle p 
pražudžiusią $18,500.

Vakar “Naujienų”'- neporte- 
ris buvo atsilankęs pas 
rias moterėles, kurios 
vo begalinį godumą ti
kėjimą “spešelų”’ davinėtoj ų
agentams pražudė gana* daug 
pinigų,.

štai ponia Birvinsk'eriė, naš
le, kaip angliški laikraščiai 
paduoda,, įkišo Bischofftii net 
$18,500, kuriuos jos vyras bu
vo jai palikęs., Mat .“spešelų” 
[davinėtoj ų agentai suuodę, 
kad jinai tiek daug pinigų tu-, 
iri, kasdien jai be galybes ga
limybių prikalbėdavę kaip ga
lima į trumpą' laiką riš $18,500. 
padaryti $37,000 ir net dau
giau. dolerių.

— Ar čia ponia BirVinskie1- 
nė?

— Čia.
— Tai Tamsta buvai įdėjus 

$18,500 pas Jiischoffą?
— O kas kam galvoj kiek 

aš buvau įdėjus. Aš niekeno- 
nesiklausiau tai darydama ir 
dabar neprašau, kad kas man 
pagelbėtų juos atsiimti.

Tai pasakius jinai vėl pro- 
sina drabužius.

— Taip, Čia Tamstos daly
kas ir pilnai, turite tiesą taip 
sakyti. Bet ar nebūtų galima 
^Tamstos paklausti, kaip Tam
stai įkalbėjo “spešelų” agen
tui tokią -pinigų < sumą “įves
tinti” pas" Bisohoffąi?

Išpradžiu ponia Birvinskie- 
nė nenorėjo daugiau kalbėti 
ir ėmė sakyti, kad jinai tik 
laukianti, kada ateis pas ją 
tie žydukai (suprantama, tuos 
žydukus jinai vadino angliškų- 
laikraščių reporterius), tai,.

f Ne “Spešelai”
bet didžiųjų ir senųjų 
kompanijų.

Šerai ir Bonai
tegali jinns atnešti didesnį 

: nuošimtį.
•* . .O’

Kvailas pasitikėjimas
• hum-bugieriais atvedė 

lietuvius prie didžiau
sios nelaimes. Tvirti.

I. bankai yra saugiausia 
pinigams vieta. Bet 
kas turi kiek daugiau

* pinigų ir nori didesnio- 
nuošimčio,' tas gali-juos 
indėti su saugumu tik 
į pirmos klesos bonus.

Parinktiniai honai
. yra visiškai saugus ir 

neša pelno nuo 4 iki 8 
nuošimčių.

Šėtai yra mažiau
I , saugus, bot dabar atei-

I na< jų, kįlimo-laikas.

Nuoseklus* turto 
krovimas.
Šerų ir bonų prie
žiūra, pirkimas ir

• pardavimas.
Patarimai ir pamo
kinimai apie finan
sus. \

i K. S.. Jurgelonis &
' Company

STOCKS & BONDS 
Laikius ofisas

120? Garland Bldg.,
58,Kast Washington St.,

CHICAGO, įLL.
Valandos nuo. 12. iki 4 

vai. po piet.V-

-Svedish 
American 

Tino
LIETUVON

X IHIlIBlIllIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIilIlHH

Per

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP N-EW YORKO IR LIEPOJAUS.

Gothenburgą. Phsažieriai perkialiami ant jūrių ir siunčiami
/• į Liepėjų.
Stockholnif Kovo 11, Balandžių-1-8* Gegužio 27

Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, į Piltuvą ir Dancigą $106, 
į Liepoją $110 ir $5.00 taksų;
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės pm vietos agentų.

T. Pullman 5į$2

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

DR. CHARLES 8EGAL 
Praktikuoja 15 metai

- d*isas
4729 So. Ashland ^Ave., 2 lubos 

, Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos * 

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 val» po pieU 
Telefonus I)rexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

Leavitt St. Te!. Canat 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SL

Tel. Lafayette 4988.
Vai.:. 1-4 ir 7-9. Nad. 10-12 pietą.

Tarputynas prašalina ger
kles skaudėjimą.

Kuomet gerklę skauda, kad sunkiai 
negali nuryti — kuomet užsigauni 
gerdamas arba, kalbėdamas — atsi
mink, kad šis naujas išradimas urnai 
paliuosuos.

Pereinamoji tarputino spėka sulai
kys gerklės skaudėjimą I Jo magiška 
spėka pasieks skaudamą vietą ir pra
šalins susimetimą — atidaro sunu- 
sias pereinamas oro vietas.

mokesčių, ar netiesiogihių rink
liavų — paima dalį mano turto 
arba uždarbio savo naudai, tai 
reiškia, kad ji, valstybė įsikiša: į 
mano ūkį; arba mano pelną, ir 
jo dalį paima sau, tai reiškia, 
kad ji paliečia patį pamatą žmo 
gaus gyvenimo, t, y. jo ūkį. Val
stybės suimamos lėšos gali vie
ną gyventojų, sluoksnį labai nu-/ 
skriausti, paliečiant reikalin
giausius jo gyvasties ‘ šaltinius,

V1 Red Star Line
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli snjągųs laivai. Geras mais

tas ir pakankamai duodama. Dau
gelis uždaromų ^ambarių. Manda
gus patarnavimas jūsų kalboj.

White Štai* Line
Į Cherbourg ir Southampton ar- 

čiausis susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų)
Didžiausias laivai pasaulyj.

OLYMPIG^ (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3HOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomęt sergame, yra užvis svarbiausiu, paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl; nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 

• per kurj kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pa
sirengęs, parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 

:Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.
Patarimai veltui. \

Dr. yVhitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
j Tftrpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.:.9 ryto iki 8 vai. rak. kasdie

ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 val. po pietų. ' ,

Federal Bond & Laad Company

kitą gi pabuosuoti nuo tu sun-l Arl>a prie vietinių agentų. 
• F. C. Brown, VVesternJPassanger Mgr.

kuinų n Dearborn S'L, Chicago, III.

PONIA HATFIELD, 
SABINA, OHIŪ,

*

Būdama apgailėtinose ap
linkybėse kuomet pradėjo 
imti Lydia E. Pinkham Ve- 
getablė Compound.

Sabina, Ohio..— “Ėmiau Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound nuo 

silpnumo ir nere- 
guliariškumo. Bu
vau tokia silpna ir 
nervuota, kad^ bu
vo sunku ilgesnį 

: laikį ant kojų sto
vėti, kad valgyt 
pagaminus. Tokia 
me padėjime bu
vau beveik per 

‘ metą laiko. ir mė- 
..ginau daugelį gy- 
' duolių ir turėjau

gydytoją, bet niekas negelbėjo. 'Ma
no sesuo buvo ėmusi jūsų gyduoles ir 
galop priguhdė ir mane imti. Da
bar jaučiasi Ihbai gerai ir galiu leng
vai atlikti savo stubos darbą be jo
kio sunkumo. Jus galit panaudė šį 
mano laišką dėl labo kitų, jei tik no
rite.” — Mrs. WELDON G. HAT- 
FIELD^ R. R. 3, Sabina ,Ohio.

Šeimyninldės padaro didžiausią 
klaidą dasileisdamos nusilpnėti ir bū
ti- nervuotoms, kati. net. nepajjegįa 
savo stubos darbo atlikti..

Lydia D. Pinkham Vegetable Com- 
poiind turi būt imamas ant pirmo 
ženklą panašių simptomų, kaipo ner
viškumo, strėnų skaudėjimo, silpnu
mo ir nereguliariškumo. Jis pagel
bės jums ir apsaugos nuo didesnių 
nesmagumų. Išmėginkit jį gerai. Jis 
tikrai pagelbėjo poniai Hatfield, '•ly
giai, kaip kad daugeliui, pagelbėjo 
kitoms moterims.

Siunčia pinigus j Lietuvą- Auksinais ar Doleriais per paltą, 
Čekiais ar telegram-ais.
Pardiioda laivakortes J visą, pasauli.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondšus.

OFISAI}
666 W. 18-th St.., 1439 Š. 49th Court,.

Chicago. Cicero.
—-- - - - - - v

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

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

THE BREDGEPORT ELECTRIC CO.. I n & 
1619 W. 47th St. TeL Boulevard 1892, Chicago, Dl.

Naujas išradimas Turpo turįs vi
sas tarputino misteriškas gydymo 
ypatybes su kitomis stebinai gydan
čiomis ypatybėmis. Su tokiomis ste
binančiomis ligomis, o visiškai Turpo 
ant jo veikia, kuomet juomi patrini 
krutinę if gerklę ir urnai pajausite 
veikimą tuojaus- kvėpavimui

Turpo taipgi greitai sulaiko slogas, 
gerkles skaudėjimą, bronkitis neu- 
ralgia;. Urnai veikia kojų nesmagu
muose/ nudegime, įsipjovime, skau
dėjime, reum-atizme, krutinės plėvės 
uždegime, dieglio ir niksterejime. Ne
degina, pūslių nesutraukia, nesutepa 
— nealiejuotas nei nesmirdi!

Nesikankyk su skaudama gerkle! 
Klausk bile vaistininko Turpo ■— tar
putino mostis turis savo senus pasi
tikėjimus, Mentholas ir Kamparas. 
Turpo,— 30-ir 60c. puodelis.;-------------------

ASHLAND JEWELi4¥

Telephone Yards 5884

DR. P. G.WIEGNER
Priturimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Boulevard 5fl5| .

Dr. A. Juozaitis, j 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- 
į re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 

• karais 6—®. Nedil. pagal sutarime.
I 8261 So. Halsted 8L, Chicago, DL

STORE,
Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybl, Co 
lUmbijos GtafO
noiaz ir lietuvi!- 
ki naujausi ra 
kordai

’ 4637 S. Ashland 
Avm Chicago, III.

" 1 o......... ............... ■
Dirbijai ir Importuotoja* ge

riausią Armoniką pasaulyj* Vlsa- 
kią gatunką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti, Dykai lekdjoa pirkijama. 
Raiykt angliikai dai informaciją.

Rnatta & Serendll
817 Blae laland Avė.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Centrąl 3301
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tcl. Kedzie 771!b



Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

tų tai darius, jeigu prieš tai 
butų buvę jai paaiškinta apie 
saugumą “įvestinti” 
pas “spešelų” 
nai šiek tiek 
porterių. Bet 
rėjo nieko
kaip tik kad agentai 
ję iš jos tuos pinigus 
šokiais prižadėjimais 
panašiai.

Reporteris padėkojęs 
sikalbėjimą išėjo.

pinigus 
davinėtoj us, ji- 

atsileidė ant re- 
vis viena 
daugiau

vykti į susirinkimą, kurs bus 
laikomas šiandie, vasario 16* d., 
7:30 vai. vak. Mildos salėj, 

j trečios lubos, 3140 S. Halsted 
gatvė. Ypatingai ateikite vi
si tie, kurie paskiausiu laiku 
'esate davę pinigus Westo sky- 
mams. ' — Rengėjai.

neno- 
sakyti, 
išvilio
si! vi

ii- tam

le

“Naujienų”

VISO GYVENIMO TURTĄ 
SUKIŠO BISCHOFFUI i« 
IR HARRINGTONUI.

---------------- 4----

Povilas Kinčius, 41 metų am
žiaus, 308 Kensington /Yve. . va
kar žvagų kantoroje papasa-

už pa- kojo, kaip jis viso savo gyve- 
jnimo turtą sukišo R. J. Bis- 

_T»otorė- churffui ir Leslie Ilarrinjjtonui. 
kuri pražudė kiek mažiau. I J1S “tvyRo i Ameriką 1« me- 

| tų tam atgal. Per dešimtį me- 
reporteris su/.i- ’ tų dirbo sunkiai. Gailaus jis su-

nojęs, kad ponia Yuknienė bai- taupė tiek, kad įstengė saldai- 
siai supykus ant to kriaučiaus, nių krautuvę atidaryti. Apsi- 

t kuris buk pirmutinis sumanęs vedė; dirbo sunkiai; nieko
“išduoti” Bischoffą valdžiai išleido ir tokiu budu jam pa- 
ir dabar iškepęs f 
ną”, sumanė ją aplankyti.

— Ar čia ponia Yuknienė?
— Taip. O ko tu nori?
— Ar nebūtų galima pas 

Tamstą sužinoti, kaip, kaip 
girdėjau, Bischoffo agentai iš
viliojo iš Tamstos tiek daug 
pinigų? t , 

. — Kol? Kaip iš manęs iš- 
viliojo pinigus?! Aš nesiklau- t)as jb sako, kad Bischo- 
siau tavęs tai duodama, tai 
ir ne tavo “biznis“. |

—• Suprantama, ;
tai neapeina. Tik tiek aš no- ’ 
rėčiau sužinoti kaip tie •“spe
šelų” agentai tiek daug pinigų 
galėjų iš žmonių išgauti, kad 
tuo galėjus kitus žmones nuo 
panašios nelaimės laikraštyj 
persergėti.

— Tai ne tavo “biznis“. 
Sergėkis tik savo kailį, tai ir 
bus gerai. Kas pinigus pra
kišo, tai jo dalykas.

Reporteris pamatęs, kad mo
terėlė begalo ant “spešelų“ šu

ne-
Bischoffą 

tokį “bly- vyko sutaupyti $6,0(Xk 
Pereitą lapkričio mėnesį 

išgirdo, kad ponas Bischoffas 
daro pinigus visiems. Tuojaus 
po to jis susitiko’ su jo agen
tu ir įdavė jam $1,800. Agen
tas prižadėjo jam visą krūvą1 
pinigų ir palukių užmokėjo 
jam $150.

Po kiek laiko agentas, at-

jis

ffas negeras; kad jis dabar 
dirbąs pas kitą — Harringto- 

. ną, kuris duodąs daugiaus pi- 
‘T,? I nigų’ Ir Kinčil,s patikėjęs agčn-

to gražiems žodžiams, įdėjo 
pas Harringtoną mažne visus 
savo pinigus, kokie buvo likę 

! pas jį .— $4,(XX).
Dabar jis pasakoja savo ne

laime ir verkia.

Kalbės Hilląuit, Mau-. 
rer ir O’Neal.

Septintadienį po pietų, vasa
rio 19 d., 2:30 valandą Ash-

pykus ir iš to jai akys paaša- |and blvd. Auditorijoj, kampas 
roję, apleidė jos namą. Jis 'So. Ashland blvd. ir W. VanJis' So. Ashland blvd. ir W. Van 
bandė dar ir sju kitomis mo- Buren*-gat. " 
terėlėmis bei šiaip vyrais pa- New Yorko, rašytojas nfvisuo- 
simatyti, kurie didesnes pini- menės klausinių studijųotojas 
gų sumas Bischoffui įkišo, bet 
visur nebuvo jam galima ką^ 
nors apie “spešelus” išgauti.

Tarpe tų, daugiau “įverti
nusių” pas “spešelų” davinė
toj us pinigų, matyti -rfeapsi- 
švietusio elemento, kurie ne
skaito nei laikraščių ir už tai 
kiekvienam pračivai len^Viai 
įtiki, žinoma, pasitaikė ir to
kių, kurie, tikėdami, kad to
kie laikraščiai kaip “Naujie
nos”, agitacijas varę tik dėl
to, kad buvo bankų “papirk
ti” arba kad “spešelų” dayi- 
nėtojai neduodavę jų redakto
riams “kyšio” ir tam pana
šiai. Dabar tokie žmonės per
sitikrinę, kad “Naujienos” kaip 
ir ..visuomet, tiesą rašę.

“N.” Reporterio draugas.

. Morris1 Hillųuit iš

J. Ilgaudas įtariamas 
neteisingai.

Vakar patėmijau Naujieno
se, kad atfv. Kučinskas įtaria 
J. Ilgaudą kaipo agentą bei 
sumanytoją L. Hanringtono 
biznio.

Todėl aš šiuomi pranešu, 
jog nei J. Ilgaudas, nei jo 've
damoji Peoples Investment Co. 
neturi nieko bendra, su L. 
Iferringtono ar Bischoffo “spe- 
šelais”.

Be to J. Ilgaudas nėra pa
bėgęs, kaip laikraščiai prane
ša, bet pora savaičių atgal, ji
sai išvažiavo į Colorados val
stiją savo biznio reikalais ir 
iki šiol tur būt dar nežino, 
kas apie jįx rašoma, nes jisai 
randasi gan toli nuo didesnio 
miesto. Bet tikiu, jog greitu' 
laiRu apie tai jis sužinos ir 
tinkamai atsakys į adv. Ku
činsko užmetimus.

J. Ilgaudienė.
—i--------- —. •

N. P. WESTO INVESTO-
rių mitingas;

Visi investoriai, suinteresuo
tieji atgavimu pinigų investuo
tų į N. P. Westo projektą, va
dinamą Western Land and 
Operating Co., kviečiami ab*

ii. i —i1
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Pranešimai
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS’ PAMINĖJIMAS.
Tikietus įžangai į Ashland Blvd. 

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

BRIDGEPORT.
Universa) State Bank, ^3252 

Halsted St.
i P. P. Baltutis &, Co., 901 
33rd St. >

J. A. Mickeliunas (krautuvė), 3141 
So. Wallace St.

Kučinskas Bros. (Bakery), 949 W. 
34th St.

T0WN
P. P. Baltutis 

Wood St.

South

West

OF LAKE
& Co., 4600 South

I WOO(l OI. v
I Jonas Baltutis (garage) 1543 W. 
46th St.

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

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

F. Pečiulis (Rcal Ęstate), 4438
Fairfield Avė. z

Maplewood Pharmacy, 44-tos
Maplewood Avė.
. WEST SIDE
"Draugas’ Publ. Co., 2334 South 

Oakley Avė.
Metrbpolitan State Bank, 22-tos 

Leavitt gatvių.
18-TOS KOLONIJOJ

Alex Dargis, 726 W. 18th St.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted

NORTH SIDE
Šv. Mykolo parap. knygyne, 

Wabansia Avė.
CICERO, ILL.

Darbininkų Užeiga, 1447 So.
Avenue.

S.

ir

ir

st.

1644

5Oth
kalbės tema: “Jungtinių Val
stijų valdžia ir darbo krizis”. 
ILillųuit po E. V. Dėbso vra «r» <.-xi r, *'t1 1 . g0S “Dramatiško Ratelio
tur būt geriausias socialistų‘stato scenoie ' "
kalbėtojas Jungtinėse. Valsti i o- iy?iksTmųT’ 5;k,ių ^dengimų labai pui-

J kif) J J Znlnn / rontia nn/lnliAin 1 (i

Liet Mot. Dr-ja “Apšvieta” Chica- 
’ i” spėkomis 

scenoie “Du Broliu”, 4-rių

se.
James Maurer, Pennsylvani- 

jos Valstijos Darbo Federaci
jos prezidentas, ' nušvies šitos 
šalies kapitalistų neunifnoto 
darbo vajų. Kas turi turėti vir
šų: Landis, ar darbininkai?

James O’Neal, 
socialistų laikraščio “Gali 
daktorius ir geriausias Ameri
kos politinių kalinių reikalų 
žinovas, kalbės tema: 
dentas Ilarding ir 
politiniams kaliniams”.

Prakalbas rengia Cooko

kią J. J. Zolpo dramą, nedėlioję, 19 
d. vasario, M. Metdažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Lošimas prasidės 
6:30 vai. vak.

Kviečia visus Rengimo Komitetas

Ateities žiedo Vaikų
Vestsaidės Skyrius taiso 
certą šeštadienį, vasario

XT , .žib^ salėj, 2242-4 W. 23rd
New Yorko džia 7:30 vai. vak.

liką gausiai atsilankyti. — A.ž.V.D.

Draugijos 
gražu kon- 
18, Melda- 
Place. Prą- 

Kviečiamc uub-

Įžanga išanksto 25c.; pas du
ris 35c. ' .

Tikietai galima gauti pas 
partijos narius

NAUJIENOS, Chicago, ID.

PRANEŠIMAI. %
....So. Chicago, III. — Bendras Drau
gijų Komitetas rengia Lietuvos Ne
priklausomybės keturių metų sukak
tuvių paminėjimui apvaikščiojirųą 
vasario 16 d. F. Gedmin svetainėj, 
8756 Houston Avė. Programas pra
sidės lygiai 6:30 vai. vak. Progra
mas susidės iš prakalbų, dainų ir 
deklemacijų. Programui pasibaigus 
šokiai.

Publika nuoširdžiai kviečiama kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

— Rengimo Komitetas. 
,/ “ —..... ——
WEST SIDE. — Labai svarbios

j 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, įvykusionis ■ . - . . , . . . .paskutiniu laiku Lietuvoje, o ta’ip «“ Panluoti greitai >r labai pigia , 
nnt ir su nauiak ansireiškimais ko- nes nonu įvažiuoti i Lietuvą, greitai, munistu iu Ome Sės “Naujie- Atsišaukite i Naujienų Skyrių, 9210

e‘lkJtortu”d. PKGriKait,rPra. So. Halsted St., No. 87. ____
Ūžia, ly-į^ia-i 7:30 v. v. Įžanga, dykai. Į

• Prakalbų Rengimo Komisija. -------------------

m ji   ‘S

PARDAVIMUI »

5*

NAMAI-ZEME
Ketvergas, Vasario. 16, 1922

l,.a l yilUMH ,, || l|Į^

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI ' GROSERNĖ 
geroj vietoj, biznis gana geras, 
lietuvių kolonijoj. Atsišaukite:

3264 S. Morgan St.

PERSKAITYK ŠIA 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- 

yui uuv z naujo niūrimu į ta kviečiais, dideliu sodu, žemėj yra
kuris randasi Brighton Park,' anglies ir aliejaus ir kas mėnuo nuo 

prie pat Western bulvaro, 5 ir 6 kompanijos už aliejų gaunu rendos 
Kambariai, su visais įtaisymais, garu $50.00. Vandens iki valiai, nes bėga 

22-_ , • Turi būt šaltinis upelis . Farma randasi tarp
-“.rduotas arba išmainytas į trumpą didelių miestų Pittsburgho ir Cleve- 

» ----- o • ]an(|0> Ohio valstijoj, netoli Youngs-
town, Ohio ir arti nedidelio mieste
lio. 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 šiame 
mėnesyj, nes jei išiame mėnesyje ne- 
parduosi u, pavesiu _ Ų:xnl<ui 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 
antrašu.

JOHN JOHNSON, 
1419 E. 21st St., Cleveland, Ohio.

P. S. Kas pirks, kelionės lėšas ap
mokėsiu.

REIKALINGA BUČERNĖ
Mainyti ant 2 flatų naujo mūrinio 

namo,

apšildomas, vertas $9,500.
parduotas arba
laiką už $8,500, C. P. Suromyki & 
Co., 3346 So. Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI RESTAURANAS

Vandens iki valiai, nes bėga

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, 3138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Dimša, 
3242 S. Emeraid A/e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., ’ž- 
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St* maršalka f r. Kuzminc- 
kis, 910 W. 32rd /PJacc.

ivvkusioms',ietuv^ tirštai apgyventa vieta} tu- 
■|VynWMUni» . 1- Inhui rncrini

Racine, Wis. -r- Vietos lietuvių 
draugijos rengia vasario 16 d., Union 
Hali salėj, dideles prakalbas ketve-

šiuo

SPECIALIS ŽĄSŲ PLUNKS- 
rių metų Lietuvos nepriklausomybes I Ny IŠPARDAVIMAS, 60 ir 70 
sukaktuvėms paminėti. Prakalbos Y
prasidės 7:30 v. v. Bus geriausi centų svaras. • 
kalbėtojai. Įžanga nemokama. Kvie- jj RUBENSTEIN CO. 
čiame visus lietuvius atvykti. ’ ”

— Komitetas. 1251 W. Roosevelt Rd.,
VALPARAISO, IND. — Pakvieti

mas. šiuomi kviečiame visuomenę • --------------------- .
atsilankyti į Valparaiso Mokinių Lie- ----------------------------------------------- ■_
tuvių Literatiškos Draugijos rengia-- EXTRA BARGENAS
mą vakarėlį, kuris įvyks 18tą^ dieną Parduodu bučernę ir grosernę už 
vasario Old College Building, Tespian puSę kainos, arba įmainysiu ant auto- 
Hall. Prasidės lygiai 7:30 vai. vaka- mobilio, loto ar namo. Norinti pa- 
re. Įžanga nemokama ir jokios rink- daryti pinigų nepraleiskite šios pro- 
lievo's nebus. širdingai Visus kvie- gOS> Nemokantį biznio išmokinsiu, 
čiam atsilankyti. — Atsišaukite. S. J. Mitchell, 3214 So.

Rengimo Komitetas. (Halsted St., Chicago, III .

PARDAVIMUI So: Side bap 
bernė su 4 krėslais, 'labai pigiai 

! už cash arba ant išmokėjimo,
dimui; mano užsiėmimas — mekani- Viskas pirmos kleSOS. Atsisa.ll- 
kas automobilių; platesnių žinių de-įkite 749 W. 61st PI. 
lei kreipkitės sekamu antrašu:

E. BERŽINSKAS
1246 No. Fry St., 

Chicago, III.

APSĖDIMAI.

ĮVAIByS SKELBIMAI .
'BISCHOFFO KREDITORIAI 

Apsilankykite į Bronasczyko 
vaistinę užsiregistravimui ir su
dėjimui skundo į court’ą tuo
jaus .Broniašczyko Drug Store, 
4459 So. Wood St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosemė, biznis išdirbtas, vieta 
gera. Parduosiu pigiai, nes iš
važiuoju. į Lietuvą. Atsišaukite 
3537 S. Walla.ce 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.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO PRIE 

kriaučių. Moku pilnai visokį 
darbą. Atsišaukite į Naujienas 
3210 So. Halsted St. No. 85.

REIKIA DARBININKy
ivv*/wwwwwwwwwv4ww*A**f**^***,'®***w**

MOTERŲ
REIKIA PATYRUSIŲ mer

ginų sostavimui vilnų, 
tės: B. Cohen & Sons, 1100 W 
22nd St., Matykitte 
liams.

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

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

4618 So. Western Avė.
7 I

Kreipki-

Mr. Wil-

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

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: fumace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skle- 
pats ir viskas įtaisyta pagal naują 
madą. Parsiduoda ant labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą {mo
kėjimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
m«t, 4217 Archer Avė. /

PARDAVIMUI MURINU; NAMAS 
2 flatų 6 ir G kambarių fir skiepas. 
Furnace šiluma, ir kietmcdžio bai
gimo'. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimus.

Kaina $7,800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 lubų augščio, mūri

nis namas su dviem bizniais, 7 pagy
venimų' po 6 kambarius, ekstra mau
dynes ir visi kiti įtaisymai pagal šios 
mados. Garadžius 2 karams. Rendos 
neša $3,700 į metus. Kaina $32,000. 
Atsišaukite šiuo adresu:

1000 W. 51st St.,
/ i Chicago, UI.

4 KAMBARIŲ NAMAS $1,500.00 
ant didelio.loto 50 pėdų, gražiausioj 
apielinkėj, prie C. B & Q geležinke
lio. Mažiau kaip 35 min. iki yidur- 
miesčio. ' Nebrangus pervažiavimas.

$600 CASH, LIKUSIUS TIK PO 
$12.00 Į MĖNESĮ.

Rašykit šiandien, kad galėtumėt 
šiuos lotus matyt ateinantį nedcdie- 
ni, nes kaina greitai pakils. x

OLIVER SALINGER & CO.
Rood 628, First ‘ National Bank 

*Bldg.,

VlTAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas j Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 

■’ Steponavižia 3B42 S. I.owe ;
nut. rašt, Kaz. J. Demercckis 3327

■j S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Viallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. •—Susi- 
rirkimai laikomi kmkvieno mėnesio 
pirmą subatvakarj J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa-

• dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

L. K. MTNDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; Un. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califumia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emeraid av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

CICERO, 
REIVIŲ 
Pirm. Ji

ILL. — LIETUVOS KA- 
DRAUGYSTĖS Valdyba: 

uozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jo^ps ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1. vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
TfiS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Raužolis*3401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urborio salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 

. Pirm. Fį-. BaceviČia, padėjėjas J.
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontroles rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičiai delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tam’kevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą seknaadienĮ, 1 
vai. po pietų.

PARDAVIMUI BUČERNE ir gro- 
semS,' su arba benarr.-o, gražioj vie
toj, biznis , gerai išdirbtas. Parduo
da už cash, visokių tautų apgyventa, 
geras biznis, nepraleiskite progos.

Atsišaukite ■
5252 So. Artisian Avė.

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mtokykla Chicagoj
REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 

pardavėjos, pardavojimui moteriškų 
siutų — krautuvėn Kreipkitės tuo
jaus, kuri mokat lietuviškai ir angliš
kai kalbėt.

ASHLAND jCLOAK SHOP, 
4738 Ashland Avė.

reikalincSu MOTERIS AR 
mergina už gaspadinę ir prižiūrėji
mui 6 metų amžiaus vaiko. Apie ki
tas išlygas susitaikysiu, darbas ne
sunkus. Kreipkitės į naujienų Sky^- 
rių, 3210 So. Halsted St., No. 89.

Veikalo “Susiprato”, kuris bus lo- 
šiamas septintadienį, vasario 19 d., 

Prezi- 1922 m., repeticijos įvyks penktadie- 
amnestiia ni- vas- d. Raymond Chanel sve- uncsi ja taingj> 816 w gatvg pradžiį 7.30 

' vai. vakarą. Viši lošėjai būtinai bu
kite laiku. 4

Vakaro Reng. Kom.
.-------------

S. L. Ą. II Apskritys rengia labai 
puikų vakarą vasario 19 d., 1222 m. 
Strumilo svetainėj, 158 E. 107 gat, 
Roselande, bus statoma scenoje labai 

t- dviveiksme tragi 
su pamargini- 

------ Po programai šokiai. Kvie
čia visus — S. L. A. II Apskritys.

arba Kauntes puikus veikalas, 
raštinėj, 220 So. Ashland blvd. komedija “Susiprato 

mais. Po programa

Atsiimkit laiškus iš Pašto Roseland. — Ketverge, vasario 16 
d., kaip 7:30 vai. vakare įvyks ati
darymas ' naujo Lietuviu Evangelikų 
Draugijos Čapelio po No. 10735 In- 

Kam jie priklauso, tegul diana Avo- Pus keli kalbėtojai, taip
jau choro dajnos. Kviečiame publi- 

. . Įžanga ne- 
—• Jonas Rodinas.

r
Town of Lake. — Teatrališko kliu- 

bo “Lietuvą” i 
na” liekasi perkeltos iš ketverge va
karo į pėtnyčios vakarą iš priežas
ties Apvaikščiojimo Lietuvos Nepri- 
gulmybėą Dienos. Visi, kurie turit 
roles ir taipgi kiti nariai atsilanky
kite į Davis Park svetainę, 7:30 vai. 
vakare. — Režisorius.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos.
nueina į vyriausįjį pastą, (Clark ką gausiai atsilankyti, 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia mokama.
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

I Abromavcu Jonu
9 Andrusko Sitinelis
II Baltrūnas Peter
13 Balcevicz Frank
14 BaltuŠkeni Apalionija
15 Bartulis
16 Bartkeni
17 Bartkeni 

Bernatas 
Bitautas 
Buika Kajetonas 
Čepulis Jonas- 
Slazevici Nikode m 
Daugėla Antonas 
Dambrauskas Theodor 
Dieniaus Jonas 
Demarkas Wincas 
Galimeskis lodomas 
Gasibonis Kazimieras 
Gedbutas Feleksas 
Giadbutas Feliksas 
Gjneikis Jonas 
Ginejka Piter 
Griecius Jos

19
22
28
31
33
40
41
45
46
60
64
67
69
71
72
78

Jonas 
Zbpi ia 
Zopi.ia 
Matein 
A. R.

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI SALIUNAjS. VIE- 
ta apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas ir senas. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
3352 So, Morgan St.

, Chicago, III.

VYRŲ
REIKIA PARDAVĖJŲ. PA- 

tyrimas nereikalingas. Galima 
padaryt $100 į savaitę. Turi mo
kėt nors savo vardą pasirašyt. 
Rubin Bros., 3804 Kedzie av.

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

Desiyning, kirpimo, fitavimo, n 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkal kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai {rengtų są 
lygu. Išmokinam { trumpą laiką ii 
už labai prieinamą kainą. Išmokę? 
amato, be darbo nebusi.

Ateikit© pasiteirauti, tąs nieko ne 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
198 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake S t r., ant 4 labu.

JETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai- 

, dyba 1922 metams: — Pirm. A.
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. Šakis, iždin. J. 
Dauginis*- 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Regul i ariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

REIKALINGAS PAGELBI- 
ninkas unijistas electrician, 

repeticijos “Kantri Ale-1 prie dratu vadžiojimo namouse.
2221 W. 21st PI., Tel.: Canal 
2591.

DEIKTA PARDAVĖJŲ — PIL- 
nam ar daliai laiko, dirbti firmai, ku
ri gali parodyt pasekmes Musų pa
sisekimas prirodo pasisekimą musų 
pardavėjų. Nepaisant .kokį tavorą 
pardavojat, J-rba nieko neesate par- 
davoję jei tik dirbsite ir seksite nu
rodymus musų propoziciios. kurioje 

j galėsite padaryti nuo $50 iki $200_ į 
Nauii nariai, turintys balsą ir i saY?it.ę ’ ProPozic*Ja
Q d»i’nnnH J natirti. Galime panaudoti tokius

! žmones, kurie nori dirbti, kurie turi 
pakankamai ambicijos ant ateities. 
Mes nurodysime ir padėsime jums 
jūsų darbe ir suteiksime pardavinėji
mo supratimą, kuris bus tamistai ver
tas tūkstančių doleyių. Kreipkitės 
tarpe 9 ir 12 vai. ryte, arba bile utar- 
ninko vakare, tarpe 7 ir 8 vai. Lie
tuviškai ir angliškai kalbanti žmo
nes pageidaujami . Jei esate mecha
niku, sūrų kasėju ar gatvių šlaviku,1 
arba nepaisant kokis jūsų užsiėmi
mas, yra proga nrie didesnio dalyko .

. čionai jums. Klauskite M* 
I Adler Dept., Room 849 — 
nal Bank Building.

BIRUTIEČIAI kviečiami susirinkti 
ketvirtadieni, vasario 16, 8 v. v. pa
prastoj salėj. Choro vedėjas p. Po
cius jau sugrįžo, turime rengtis Nau
jienų koncertui ir savo operetei “šie- 
nąpiutė. taiogi koncertams šiame so-1 
zone. J 
norintvs dainuoti, kviečiami taipjau ■ 
atvykti ketvirtadienio vakarą į Mark 
White Sq. salę, Halsted ir 30 gvė.

— Pirm. Puišis.
< -------------

HARVEY, ILL. — Svarbias pra
kalbas Lietuvos ke.tverių metų nepri
klausomybės sukaktuvės paminėti, 
rengia Visuomenės ir Draugijų Au
kų. Rinkimo Komitetas vasario 16 
diena i (ketvirtadienį), 7 vai. vak. J. 
Pconkos svetainėj, 15709 So. Halsted 
St. Kalbės -P. Dubickas anie dabar- 

i tinę Lietuvoj padėtį. Kviečiame vie
tos lietuvius gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

barių rakandai, kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir, 
velouro gyvenamąjam kambariui se-1 
tai: valgomojo kambario setai, drose
liai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonogra- 
phas ir tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI ARBA MAINY- 

mui 3 automobiliai: vienas lemezi- 
nas ir 2 vasariniai, parsiduoda pigiai 
arba mainysiu ant namo loto bučer- 
nės, saliuno ar kitokio kokio biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3340 So. Halsted St., 

Chicago, III.

P-lis E. KAZLAUSKAITBS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina j kirpti, aluti, pritaikyti I 
desinuoti drabužius inoterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago« *

t)

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. StankeviČia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris,^iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunicnės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI NAMAS SU 

groseriu ir delikatesen, geroj 
vietoj. Atsišaukite į Naujienų

Klauskite Mr. Novek, Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
>om 849 - Ist Natio-inalsted gt. No gg_

Mokinkis dressmaking, 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ai 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau drebia.

V A LĖTUTI NE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madiaon Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiikai arba rašy
kit išlygų paklauadaml.

Sara Patek, pirmininkė.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.: padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, ] 626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.: iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metane,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.: pa
dėjėjas Bruno Si mokai tis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos, Elvikis 
3246 S. Halsted st.: fin. rašt. Fau
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi - 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
karta mėnesyj. Tvaikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.




