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38 žmonės žuvo ant 
orlaivio

Franci j a nemokės skolų

Angliakasiai tariasi su geležin 
keliečiais

38 žmonės žuvo ant 
orlaivio

Nupirktas iš Italijos didelis 
orlaivis užsidegė ore ir nu
krito liepsnoje. Tik keli žmo
nės išliko gyvi.

PORTSMOUTH, Va., vas.r21. 
— Gautosios iš laivyno ligon- 
bučio 3:15 v. ‘ po piet žinios 
kad ant orlaivio Rojna žuvo 
38 žmonių ir ka<Į 12 lavonų 
surasta.

Orlaivis užsidegė ore.
NORFOLK, Va., vas. 21. — 

Didžiulis armijos dirižabelis 
Roma, kurį Jungt. Valstijų val
džia nupirko iš Italijos, šian
die tapo sunaikintas eksplozi
jos, kada jis skraidžiojo arti 
Hampton Roads laivyno bazės.

Ant orlaivio buvo 21 žmogus 
įgulos ir apie 30 ar 40 pasa- 
žierių. Kiek jų žuvo dar lik/ 
ra i nežinoma, 
tus pasisekė 4 
ti gyvais, ’no

’ stUSk ’
Roma buvo

žabelis pasaulyj. Jis dar nese
nai buvo sustatytas ir vis dar 
buvo daroma bandymai. Pasi
kėlus oran, tuoj po 2 vai. po 
piet ištiko eksplozija, orlaivis 
užsidegė ir liepsnose kaiu/ko

jinėta nukrito žemėn, kartu už
kliūdamas už laivyno barakų.

Dirižabeli$ Aar liepsnojo kad 
jis nukrito ir karštis buvo taip 
didelis, kad niekas negalėjo 
prie jo prieiti. Dar 3 vai. bu
vo matyti liepsnojančio diriža- 
belio prislėgtų daug žmonių, 
bet jokios pagclbos jiems su
teikti nebuvo galima.

Buvo taipjau matoma, kad 
dirižabeliui krentant žemėn vie
nas ar daugiau žmonių šoko 
iš dirižabelio. Taipjau daug 
žmonių iššokę iš ‘dirižabelio 
kada buvo matyt, kad diriža
belis tikrai užklius už laivyno 
barakų. Tų iššokusių žmonių 
likimas dar nežinomas.

Dirižabelis Roma buvo pa- 
budavotas Italijoje ir Jungt. 
Valstijų valdžia jį nupirko iš 
Italijos valdžios pradžioj 1921 
m. už $200,(XX), nors laivyno 
departamentas buvo apskaitęs, 
kad padarymas kito tokio di
rižabelio kainuotų $1,250,000.

Antra tokia ‘nelaimė.
Tai antra tokia baisi nelai

me ištiko su Amerikos pirk
tais užsienyj dideliais dirižabe- 
liais. Tūlą laikę atgal, ameri- 
kiečiaųis bandant Anglijoje 
pirktą dįrižabelį Z-2, jis sulū
žo skrendant virš Liverpool, 
užsidegė ir liepsribse nukrito į 
jurą. Tada žuvo 42 žmonės. 
Dabrr panaši ųelaimė atsitiko 
ir su Italijoje pirktu dirižabe- 
liu. Priežastis tokios nelaimus 
gal niekad nebus surasta;

tarime tik vice-pbezidenlai, ka
dangi tų brolijų prezidentai yra 
užimti New Yorke, kur jie ve
da derybas su geležinkelių sa
vininkais,

Levvis tikisi, kad pasitarimas 
bus sėkmingas ir kad susikurs 
bendra sąjunga, nors ’ kad pil
nai viską apdirbus, gal priseis 
laikyti ir daugiau konferenci
jų. Jis taipjau sako, kad pavo
jus streiko bal. 1 d. neturi 
nieko bendra su kuriniu są
jungos, Jtadangi sąjunga kuria
ma tarh, kad sujungus jiegas 
dviejų svarbiausių industrijų, 
kapitalistai negalėtų be jokio 
pasitarimo su dailininkais ka
poti jų algas.

Kviečia kasykly savinin 
I kusį tarybas

Lewis bando išvengti angliaka
sių streiko.

Pašovė 4 streikierius
WEELSBURG, W. Va., yas. 

21. — Keturi streikieriai liko 
pašauti Pittsburgh-West Virgi- 
nia Coal Co. mušeikų tięs La- 
belle kasykla. Toji kasykla per 
metus laiko buvo uždaryta, bet 
dabar atsidarė ir yra operuo
jama streiklaužių.

Sukilimas Portugalijoje
LONDONAS, vas. 21. — 

Standard gavo žinią iš Lisbo- 
nos, kad keli pulkai kareivių 
sukįlo prieš vąldžaą. Padėtis 
yra abejotina, priklausanti nuo 
to, kaip laikysis kiti kareiviai.

Paskesnės žinios sako, kad 
į Lisboną liko atgabenta bau
giau kareivių iš provincijos ir 
dabar sostinėje esą ramu.

Prezidentas 
betgi tebėra 
vėje.

Revoliucinis
kas yra paskelbtas ant ryt
dienos visoje Portugalijoje.

ir ministęriai 
pasislėpę tvirto-

Orlaiviui nukri- 
žmones ištrauk- 
s sunkiai sužei-

didžiausias diri-

pėdų pločio ir 88Va pėdų augš- 
čio. Amerikiečiai išbandė > jį 
Italijoj, |>askui jį išardė ir atJ 
gabeno Amerikon. Sustatytas 
jis buvo Langley aviacijos lau
ke, Virginijoj. Pirmas bandy
mas skristi juo buvo padary
tas lapkočio .15 d. Paskui jis 
skraidžiojo audroje virš Wash- 
ingtono, o dauar rengėsi neuž
ilgo skristi per visas Jungt. 
Valstijas.

Skaitykite šiandie “Nau
jienose” Padegėlio Kasma- 
tė straipsnį: “MENAS NE
PRIKLAUSOMOJ LIETU- 

. vbj”

Landis paliuosavo 
Bischoffą

Paduotas reikalavimas paimti 
ir parduoti visų Bischoffo 
giminių turtą.

ne-

tai,s 
su-

Francija negali užmokė 
ti savo škuly

Nemokės Jungt. Valstijoms nė 
vieno skatiko, sako^ buvęs 
ministeris.

PARYŽIUS, vas. 21. 
\Stambiausias Franci jos fabri- 
'kantas ir buvęs paliuosuotųjų 
teritorijų ministeris Louis P. 
Loucbeur vakar pareiškė, kad 
jo nuomone, Francija niekados 
negalės užmokėti nors vieną 
šou (skatiką) savo skolos 
Jungt. Valstijoms. Tai jis pa
reiškė Lyons bankiete industri
nių, komercinių ir agrikulturi- 
nių Asociacijų.

“Aš\aiškiai sakau”, pareiškė 
tid aš manau, jog 
tegalėsime itžmo- 
u nors vieną šou. 
, kadangi čia yra 

aš tikiuos, 
telegrafuos mano žodžius per 
juras. Mes niekad negalėsime 
užmokėti 15,(XX),(XX),(XX) fran
kų ($3,000,000,000), kuriuos 
mes esame skolingi Amerikai, 
pridedant dar nuošimčius.
„ “Amerika turi visą auksą, o 
mes niekad negalėsime užmo
kėti prekėmis iš priežasties pa
čių Jungt. Valstijų pastatytos 
muitų užtvaros”.

Loucheuč pridūrė, kad Lloyd 
George sutiko principe panai
kinti Franci jos skolą Anglijai, 
jeigu Jungt.. Valstijos panai
kins Anglijos skolą 20,000,- 
000,000 f rankų, r

Kalbėdamas apie kontribuci
jų klausimą, tas pats Loucheur 
pridūrė, kad Francija yra nu- 
sisprendusi priversti Vokietiją 
užmokėti iki paskutinio skati
ko. r

mes niekai 
keti AnrČr 
Aš sakau 
amerikiečių, kiurio,

Angliakasiai tariasi su 
geležinkeliečiais

CHIGAGO. — Vakar Great 
Northern viešbuty j prasidėjo 
pirmas pasitarimas tarp gele
žinkeliečių ir angliakasių apie 
įkūrimą bendros gynimos są
jungos.

Nuo angliakasių pasitarimo 
dalyvauja Lewis ir kiti virši
ninkai, o nuo geležinkeliečių 
dalyvauja 15 unijų/kurios pri
ėmė angliakasių pakvietimą pa
sitarti apie tokios sąjungos įkū
rimą. Dvi geležinkeliečių uni
jos pakvietimo nepriėmė ir pa
sitarime nedalyvauja.

“Didžiųjų keturių” geležin
keliečių brolijų dalyvauja pasi-

CHICAGO. — Angliakasių 
unijos prezidentas Lewis pa
dare žingsnį prie išvengimo vi
suotino angliakasių streiko ba
landžio 1 d. Jis pakvietė .visus 
kasyklų savininkus centraliiiia- 
me anglių lauke į konferenci
ją, kuri turi įvykti Clevelande 
koyo 2 d.

Nežiūrint taikos siutimo, yra 
tikru, kad pakvietimą į tą su- 
siiĮnkimą veikiausia priims 
tik Illinois ir Indiana kasyk
lų savininkai, kiti gi atsisakys 
joje dalyvauti.

šiame susirinkime visai ne
bus tariamąsi apie algas, tik 
bus susitarta kur ir kada pra
dėti derybas apie algas ir ki
tus angliakasių reikalavimus.

Panaši konferencija turėjo 
įvykti pradžioj vasario moų., 
bet ji tapo atšaukta, kada Ohio 
Ir vakarinės Pennsylvanijos ka
syklų savininkai atsisakė joje 
dalyvauti. Illinois kasyklų, sa
vininkai tuoj aus prieš atšauki
mą užprotestavo, pareikšdami 
noro tartis su angliakasių 
ja.

Saudo streikierius

urii

21. 
nu

PAWTUCKET, R. L, v.
— Vienas streikierius tapą 
šautas ir keturi pašauti, du jų 
gal mirtinai, policijai, vado
vaujamai paties mayoro Ken- 
yon, šovus į būrį streikierių 
susirinkusių prie Jenckes audi- 
nyčiosį, kur dirba keletas streik-

Kavalerija saugo audinyčias.
PROVIDENCE, x R. L, vas., 

21. — Dvi .rotos valstijos ka
valerijos patruliuoja gatves 
Pontiac miestelio, kurio audi- 
nyčių darbininkai streikuoja. 
Dabar prisiųsta ir kulkosvai
dininkų būriai.

Rengiamąsl siųsti kavalerija 
ir kulkasvaidžius ir į kitus 
miestelius, kur audinyčių dar
bininkai streikuoja.

A
Negali nė gatvėje pasirodyti.

NATJCK, R. I., v. 2tr— Au- 
dinyčių stęeikieriai ir pritarė
jai šiandie užtvenkde mieste
lio gatves. Jie visi nešėsi ma
žas Amerikos- vėliavukes, bet 
kartu jie tylėjo... Net ir vai
kai, nešdami vėliavukes, stojo 
šimtais į streikierių eiles.

Šiandie į miestelį atvyko kul
kosvaidininkai ir pastatė kul
kasvaidžius vietos aūdinyčiose.

Miestelyj Pontiac, 8 m. at
stume, visi gyventojai sėdi na
mie. Gatvėse laksto vien ka
valerijos pa troliai. Mat vakar 
karinė valdžia išleido 
jams įsakymą, kad jie 
tų namie ir gatvėse 
nesirodytų.

gyvento- 
visi bu- 
visai nė

visuotinas strei-

Sušaudė 5 žmones už $70
MASKVA. r- Penki darbi

ninkai valdžios spaustuves, ku
rioje spausdinami bolševikų 
rubliai, tapo sušaudyti už pa
vogimą 14,000,000 popierinių

ko nuteisti 5 metams kalėj i 
man.

Nesusitaiko su Japonija
PEKINAS, v. 21. ~ .Patir

ta, kad Rusijos pirmininkas 
Daircn konferencijoje įteikė 
Japonijos delegacijai susitaiki- 
mo sąlygas. Sąlygos japonams 
nepatinka ir lodei įvyko užsi
kirtimas tarybose. Japonai pra
nešė Tolimųjų Rytų respubli
kos atstovams, kad jie tarsis 
apie žuvavimo teises rytinėj 
Siberijoj tiesioginiai1 su .Vla
divostoko valdžia. Čitos dele
gatai tai pasmerkė, pareikšda
mi, kad Vladivostoko valdžia 
nėra de fheto valdžia tame dis- 
trikte. 4 i

Rusai taipjau pareikalavo 
evakuoti Sachaliną, pilnai iš
traukti Japonijos kareivius iš 
Siberijos, atmainyti žuvavimo 
teises ir pilnai išpildyti duo
tus Japonijos prižadus Wash- 
ingtono konferencijoje.

Ikišiol Japonija nerodo, kad 
ji norėtų apleisti Sibepiją. o 
ir šiaip niekas netiki į Japo- 
tyjos padarytus Washingtone 
prižadus.

CHICAGO. — Vakar* ■ nusta
čiau, kad Raymond J. Bischo
ffo turtas siekia Ntik $500,000, 
kuomet jo skolos siekia $2,- 
000^000, federalinis teisėjas 
Landis paliuosavo Bischoffą 
nuo taip vadinamo “writ of no 
exeat”, t. y. nuo federalinės 
valdžios priežiūros, kad jis 
pabėgių.

Techniškai tai reiškia 
kad Bischoffas gali dabar
sikrauti savo daigius ir dum
ti į Monte Carlo ar kurią ki
tą šalį prašvilpti dar užsiliku
sius pas jį pinigus ir juoktis 
iš reikalavimo jį išduoti ir su
grąžinti į Jungt. Valstijas. Vie
nok jis prižadėjo teisėjui Lan
dis, kad jis niekur^ nebėgs ir 
pribus į visus paskesnius tar
dymus. i

Receiverio Central Trust Co. 
advokatas Tiedebohl padavė 
teisėjui Landis peticiją, kad vi
sų Bischoffo giminių, kurie da
lyvavo vedime Bischoffo biz
nio, — jo patėvio, motinos, 
švogerio ir k. — turtas, susi
dedantis iš pinigu/ automobilių 
ir morgičių, apdraudos ir bo- 
nų butų paimtas ir .priskaldy
tas prie Bischoffo palikto tur
to ir kad jie butų priversti 
parduoti namą prie Hyde Park 
bulvaro, vertės $(50,(XX) ir gau
tus pinigus taipjau atiduoti 
Bischoffo kreditoriams.

Bischoffo advokatui duota 
laiko iki pčtnyčios prirengti 
atsakymą į peticija ir įrodyti 
kodėl tai neturi būti padary
ta. \

Kiek galima spręsti iš iki- 
šiol surasto „Bischoffo turto, 
Bischoffo kreditoriai gal gaus 
po 
pas

25c ant kiekvieno sudėto 
jį dolerio. 

J 
.— ---------------- I---------

Pašalino Bostono
prokurorą

BOSTON, Mass., v. 21. — 
Augščiaus teismas pašalino iš 
vietos Suffolk pavieto prokuro
rą Joseph .0. Pelletter, kurį 
rado kaltu netikusiame ėjime 
sayo pareigų. . '

Valstijos prokuroras Allen 
kaltino jį, kad jis darė suokal
bius, grūmojimais teismu iš 
gaudavęs iš žmonių pinigus ir 
kad už mnigus j>anaiikindavę‘s< 
apkaltinimus. Teisimas pripaži
no kaltinimų teisingumą.

Bando slapta jsigauti 
į Ameriką

STOCKHOLM,^ vas.
Pastaruoju laiku apie 400 žmo
nių iš įvairių Eiiropos dalių, 
kuriuos. nepriėmė Jungt. Val
stijų delei įvairių priežasčių, 
dabar išplaukė į Meksiką 
Centralinę Ameriką, iš kur 
kiši slapta pereiti rubežių 
atvykti į Jungt. Valstijas.

20. —

ar

ir

t MEX/ICO CITY, ’ v. 21. — 
Gen. Marrero, kuris pereitą sa
vaitę pradėjo sukilimą prieš 

[Obregono valdžią Chihuahua 
valstijoj, liko užmuštas mūšy
je su federaliniais kareiviais.

4 ŽMONAS SUDEGĖ.
AIKEN, S. C., vas. 21. — 

Mrs. Monz ir jos 3 vaikai' su
degė gaisre, kuris sunaikino jų 
namą. Pats Monz sunkiai ap
degė gelbėdamas savo šeiminę.

PINIGŲ KURSAS
J ■

Vakar, vasario 21 d., užsienio pini- 
grų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ...^ $4.40
Austrijos 100 kronų ......... 3c
Belgijos 100 frankų .......... $8.70
Danijos 100 kronų .... .........  $20.87
Finų 100 markių .........  $2.02
Francijos 100 frankų,....... $9.09
Itali jos J100 lirų .................  $5.04
Lietuvoš 100 auksinų .............. 47c
Lenkų 100 markių ..........    3c
Norvegų 100 kronų .......... $17.02
Olandų 100 guldenų ..........  $38.25
Švedų 100 kronų .............. $26.60
šveicaru 100 markių ....... $19.54
Vokietijos 100'- markių ............. 47o

Ketvirtadienį 
vasario 23 d., bus SVAR
BIOS PRAKALBOS North 
Side — Liuosybės svotai- . 
nėj, 1822 Wabansia avė., 
kalbės “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis, apie 
įsigalėjimą klerikalų Lie
tuvoj ir naująją darbinin
kų partiją. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vak. Įžanga vi
siems dykai.

Lenkai aiškiai pasisako
■■ ,4. , , ■

VILNIUS, saus. 25 EI. — 
'“Gazeta Wilcnska” straipsny 

jos kraštų ateitis, 
tarp kito ko klausia, kokią bu
sianti Rytų Baltijos krantų at- 

v— — — eitis ir į tai pati rašo: “Kad 
Šiandie prasidėjo sinn feiperių. atsakius j tą klausimą reikia 
kliubų suvažiavimas, Ard Fheis,1 pamanyti, ar įsikūrusios valsty- 
kuriame dalyvauja 3,592 dele- bės suirtrriuš Rusijos pakraš- 
gatai. / Ičiuose, kaip Suomija, Estija ir

\ . • . . , i Latvija 1 pasiliks, ar savo ne-
Sinn Fein pirmini as v. e| priklausomybę gaus. Mums ro- 

Valera, atsidarydamas suvožia-, do^ ka(J nc vienQ Su(>miją ga
vimą, ragino sinn femenus a - R sąjunga su &vedijaj
mesti sutartį ir kovoti uz P1 " jr reikia manyti, kad tauta taip 
ną Airijos nepnklausomy ę. geraį valstybiniu žvilgsniu su- 
Jis veikiausia permato, a jSipratusi greičiau ar vėliau pri-j 
sinn feinerių^ organizacija tU“|ej8 prje vienintelės politinės 
rėš skilh« ir pareiškė, kad^ ge- ]ęOncepčijos, kuri ją apsaugos 

nuo naujo rusų užgrobimo.
Reikia taip pat pagalvoti, ko

kią poziciją turi užimti Lenki
ja rytų Baltijos krantų klau
simu. Į tą klausimą atsakymas 
turi J)#li trumpas: Lenkija tu
ru stengtis užtvirtinti sau įta
ką plote nuo Klaipėdos iki Lie- 
pojaus. Tai yra vięnas svar
biausių musų valstybinių sie
kinių, nes reiškia apie priėji
mą prie jurų, be kurio nėra 
ekonominės laisves ir valsty
binės jėgos.

Rytų Prūsams ekzistuojapt, 
Dancigui gręs. visuomėt pajo
jus ir petikrumas. Tuo tarpu 
I>ancigas patobulintas laisvu 
priėjimu prie Baltiko iš kitos 
puses Rytų Prūsijos, užtikrips 
Lenkijai tą jurų minimumą, 
prie kurio jL4tfri siekti būti
nai ir nuosakiai, jei nori tap
ti tikrai stipri valstybė.

Kada susirinks lenkų ba
laganas Vilniuj.

VARŠUVA, s. ^25. (Elta). — 
Paskutėm žiniomis, Vilniaus sei
mas turįs būt sušauktas grei
čiausiai sausio 25 d. Galimas 
dalykas, kad tas terminas bus 
prailgintas iki vasario 1 d.

Sinn Feineriy su 
1 važiavimas

De Valera ragina sinp feine- “Rytų Baltij
, 1______ Ai _..A___ ImM br.rius atmesti sutartį.

DUBLINAS, vas. 21.

riau turėti dvi armijas, kuri 
viena kitai galėtų pagelbėti, ne
gu kad turėti vieną' pasidali
nusią armiją. Jam sinn feine- 
riai smarkiai plojo, f

Smarkiai buvo plojama ir 
Griffithui, kada tasis padavė 
pataisymą prie įnešimo ir pra
dėjo ginti padarytąją su Ang
lija taikos sutartį, kaipo vie
natinę išeitį Airijai.

Ypač triukšmingai buvo svei
kinamas Collins. Jis pareiškė, 
kad jis pritaria tam, kad su
važiavimas atvirai ir plačiai 
apsvarstytų visus svarbiausius 
klausimus. /

Išrodo, kad kuri pusė ne lai
mės, de Valera ar Collins, lai
mėjimas bus atsiektas tik ne
didele didžįnma balsų.

Nepaleidžia 26 ulsteriečiy
BELFAST, vas. 21. — Nors 

didžiuma airių išvogtųjų ulste- 
riečių liko paliuosuoti, bet vis 
dar tebėra Airijoje ir nėra pa- 
liuosuOjami 26 ulsteriečiai — 
visi Ulsterio konstabeliai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

. t •

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreiciausia ir kuopigiausiaf pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGAtl PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
- yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 

Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halgted St., Chicago, III.
\ Budgeportd Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, III.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Chicago, UI.
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., * Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523eWest 120th St., . West Pullmah, UI.
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Gomperso
Bankrutumas

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel . Gompers 
inarŠavo Washingtono gatvė
mis eisenos priekyje į buvusio 
prezidento Wilsono namus, ši
ta eisena tapo surengta susirin
kime laikytame tikslu įsteigimo 
atminimo buvusiam preziden
tui. Susirinkusieji išreiškė sa
vo pasitikėjimą Wils6no dar
bu; Gompersas kalbėdamas apie 
jį pasakė, kad Tautų Lyga 
ra mirusi, kad ji yra gyva

nė- 
tik-

Make Us a Visit

e “Spešelai” 
bet didžiųjų ir senųjų 
kompanijų.

Šerai ir Bonai 
tegali jums atnešti didesnį 
nuošimtį.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

Pamėginkite —. —-

Šito susirinkhno tikslas 
vieni juokai. Wilsono atmini-1 
mas yra jau įsteigtas ir jis pa
siliks ilgiau, negu koks nors jo 
šalininkų pastatytasis pamink
las. Jis yra Francijoj; tai yra 
eilės baltų kryžįų, pažyminčių 
kapus tų, kurie paguĮdė galvas 
“bedarydami pasaulį sveiku de
mokratijai”. Amerikoj /jis ap
sireiškia VVilsono; paprašytu 
žiauriųjų įstatymų aukų dau
gybe ir tūkstančiais buvusių 10 
kareivių besibastančių po šalį 
be naihų, alkanų. Jis apsireiš
kia 20,000 kareivių, kurie ne
teko proto ir dabar su jais ne
gražiai pasielgiama. \Vilsonui 
nereikia kitokio paminklo. Jo 
darbai palaikis 
gyvu mintyse tų, 
begėdiškai suvylė.

Kas dėl Tautų 
Go m persas parodo 
bankrutumą ir savo 
sugebamą atstovauti Amerikos 
darbininkus. Tautų Lyga yra 
paremta taja,idėja, kad pasau
lio tautos susijungę gali ug- 
dinti tą civilizaciją, kurią mes 
turį. Kapitalistinės pasaulio 
tautos dabar diek pat yra nusi
statę prieš viena kitą, kaip ir 
pirm karo. Francija priešinga 
Anglijai ir Vokietijai. Anglija 
pagelbsti Vokietijai prieš Fran- 
ciją. Graikija .priešinasi Tur
kijai. Amerika ir Japonija 
priešingos viena kitai Ghinijos 
išnaudojimo dalyke. Kova dėl 
pasaulinio žibalo kontrolės pa
stato vie^ą šalį prieš kitą. Tiki 
pagalvokite apie žmogaus pro
to stovį, kuris nesakytų, kad 
Tautų Lyga yra gyva tikreny
be, o tik numotų į tai!

Ekonominiai ginčai sudraskė 
pasaulį į šmotus, šitie ginčai 
apsireiškia tautų nusistatymuo
se ir kiekvienas, kuris gerai 
prisižiūrėjo tarptautinei padė
čiai, žino, kad karas yra kūdi
kiškumas, ar net daugiau kaip 
kūdikiškumas, tai yra nusidė
jimas, ypač kada tą savo orga
nizuotų darbininkų atstovas. 
Gompersui geriaus pritiktų į- 
kurti pasaulinę organizuotų 
darbininkų lygą, kad darbinin
kai galėtų pasipriešinti karui 
atėjus. Darbininkams tenka 
kovoti karuose ir jiems tenka 
duoti aukos. Darbininkų už
daviniu yra susdorganizuolti 
taip, kad ateityj netektų nei 
kovoti, nei aukas parūpinti. 
Lai tie kovoja, kurie rengia 
karus. •

yra

jo atminimą
kuriuos jis

Lygos, tai 
savo proto 
visišką ne-

SKAITYKIT IR PLATINKlT
A T1 TT ū XT O C»»

• J • I

Musų prenumeratoriai ir draugai širdingai kviečiami 
apsilankyti telefono ofise. Mes žinome, kad busite užin- 
teresuoti switchboard ir kitais įrengimais ir pamatysit, 
kaip jūsų pašaukimas yra atliekamas.

Nesenai įvykusioj Pagent of Brogress parodoj Chica- 
goj, daugiau kaip 75,000 ypktų apsilankė telefono kom
panijos name, kuriame buvo išparodyta veikimas, To- 
kis pat parodymas bus ir tamstai suteiktas bile laike mu
sų ofise. <

Jus# patarimas taipgi mums pagelbės geriau aprūpint 
-tamsta su geriau užganėdinančiu patarnavimu.

(Vardai ir kur randasi telefono ofisai galima atrasti 
ant 15 puslapio telefono directoryj).

Kvailas pasitikėjimas , 
. humbugieriais atvedė 

lietuvius prie didžiau
sio^ nelaimės. Tvirti 
bankai yra saugiausia 
pinigams vieta. Bet 
kas turi klok davnią’1 
pinigų ir nori didesnio 
nuošimčio, tas gali juos 

t indėti nu saugumu tik 
į pirmos klesos bonus.

Parinktiniai bonai 
yra visiškai saugus ir 
neša pelno nuo 4 iki 8 
nuošimčių.

Šerai yra mažiau 
saugus, bet dabar atei
na jų kįlimo laikas. į

f Nuoseklus
krovimas.
Šerų ir bonų prie
žiūra, pirkimas ir 

' pardavimas.

[
Patarimai ir 

kinimai apie 
SUS.

turto ;

.OIOIOIO:

Kur seniausia,
Ten geriausią.

SENIAUSIA
AosniurA
VIENYBE

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY pamo- j 

fiiian- 1

Pardiioda laivakor
tes v ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hafriourgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į. patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

r

Su užregistruotu vaisbnžejikllaSuv. Valat 
Patentu Biure.

Nadjaino mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan- 

Čiol ypatybės Siamo vaiote idėtos, 
bu priemaiša priimnial Švelnaus 
kvėpalo.

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

—patiks kad 
-ir gabiau
siai ypatai.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mioato ofisui

127 N. Dearborn SU Rooih 1111-11
Tai. Central 4411. Vai nuo 9-6 i

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted SL

Valandos: nuo 6i|d 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus atarrink* Ir 
ketvargą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

ĄtęOHOl -4OX

SIOPSDANDRlg t'i/CMorrs
HEALTH Y-SCAI.P
I.IIXl)RIANTIIAIR|

I ONTtMTS 5fltltU OZS

^ADRlCHTf,P*CO
•gUŠH TI AMINAI jllUGb 

BROOKLYN 
NEW YOWK

Aptiekoso 
parsiduoda 
po65e. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paBta 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2281 W. 22nd SU kerti Laavitt 8t
Telephone tanai 2551 5

Valandos i 4 Ud 6 po piet, k b«i 
7 Ud 9 vakare.

Veda visokiai bylai, viiuon 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tui, ir padirba visokius Dokumen
tui, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Bizniui, 
Skolina Pinigus ant pirmo marge- 
/iaus ant lengva ittyge-

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 824
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel.: Yards 4681

B. W. BANES
ADVOKATAS

L

Pirma Paklauskit 
Savo Bankieriaus• . * ' L

Pirmiau, negu investysit savo pinigus, paklauskit savo 
banko viršininkų, ar yra saūgu. Jie nuodugniai ištirs vi- 
sokios rūšies investmentus ir yrą išsilavinę duoti patari
mą, kur yra saugu ir pad&ro pinigų.

Geras Chicago Real Estate yra saugiausis investmen-* * 
tas kokį gali gauti. Turime naujai išleistų parinktų Pir
mo Mortgečlaus, kurie neša 6 nuošimčius. Kreipkitės, 
telefonuokit arba rašykit informacijų.

Parduodame ant dalinių išmokėjimų arba už cash.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 Westw35th Street
Turtas virš $6,000,000.00.

Bankas atdaras subatoj visą dieną ii* seredoj nuo 6 iki
8 vai. vak. • ,

SERGANTI VVRAT Lž visai mažas lėšas, suteikiama g v X IVALI. eriau8is gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje'tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas,, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa- 

/ žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

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

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

leidimą nuo Illinois Valstijos.
“Ačiū gydytojui 

išgydymą’’. - - .
85 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago, 

III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kamieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub, 5:80 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

U

liiiiiiiMKiiiiiiKiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiNiMiiiiihiiiiiiiiiiymiiiiiNiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
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Company
STOCKS & BONDS 

Laikinas ofisas
1207 Garland Bldg., ,

58 Eašt Washjngton St., 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 12 iki 4 
vai. po piet.

Pinigui siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuva 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su ' CCQ 
fixtures

Darbą 'gvarantuojame.
Elektriškam? darbui

(7101Telefonai Boulevard j 1392

1619 W. 47th Street.
/

Ant išmokesČių, jei pagei
daujama.

71 West llonroe Street Chieaga, 
Phone Central 2860 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1915. Vai. i 6 iki 9 vak.

.............. ..... ........ . ........ *’ '■ .............. ■ ... ...................... ■■■ ■ —

Tsl, Haymarkat 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietvvii Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland

I Ofise ral.i ano 9 Ud 5 ir mm 7 
iki 9 vakare.

Telefonas Boulevard 8674
JUOZO GRUŠO ?

ORKESTRĄ IR BENAS’
3147 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.
. f u ,J_____________ __

MOKYKIS
Auto truck ir tractor . 

Electricity
Uždirbsi iki $400' į mėnesį, 

fr' Gali tapti Au- 
, tA Elektrišku ek- 
‘spertti į kelias 

/rr ’* sava^es — ^a// n \ pat Chicagoj, di-
želėse C o y n e 
dirbtuvėse. • Už- 
'baigęs, . užtikrin 
^as dideliu už- 

\ mokesčiu visur,
I I z apskrita metą.,LI Pirmesni paty

rimai nereikalingi.
DIDELES COYNE DIRBTUVES 

yra įrengtos virš $100,000 vertes 
įrankiaią, kuriais mokiniesi. Nereik 
didelių knygų; tik ypatiškai nurody
mai, paaiškinimai ii* praktika. Gali 
pradėt visada. Tapk žinovu lightn- 
ing, stardavimo, apie beterės, užlai
kymo ir patarnavimo.

Veltui bizno lavinimas 
Pradek savo locną biznį.

Musų veltui bizhio vedimo kursas, 
padidins įeigas. Dabar laikas pra
dėti. ■

Aplankyk mokyklą — šiandien.
Ateik* — sutik musų mokytojus, 

pamatysi įrengimą. Pamatysi, kaip 
mokiname auto electricity iš pat pra
džios. Ši yra tavo proga griebk 
ją. Mokinama tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba telefoniiok, veltui infor
macijų.

COYNE
HADE AND ENCINEED1NG SCHOOL

63 E. Illinois St. Chicago, Illinois 
z Tel. Central 2634.

”VlENYĘfiS”
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams Ukietus ir' tt. 

ils; 

fiENYBĖ” 
DUKART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
”TARKA”

AMERIKOJE $8.50 MET.
LIETUVOJE ....... 4.50

Pirkito ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas. t

Vienas Šeras $10. ‘

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

Ssokių knygų.

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
vJei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai.
Sajįom’ental s

Jis sulaužis slogas per naktĮ ir jei

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

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit paty's.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
/ 2824 W. Chicago Avė.,

CHICĄGO, ILL.

t-.................... - ■ ' ■ >j- ■ 1 —A

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARUAI 

1885-7 127 N. Dearbora 81. 
ttandolph 3891

MAUR1CE J. GOLAN 
Bee. 1182 S. Ashland BlvA

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie’St,
> Room 1808

Valandoa: 9 ryto iki fi pt> pietį
f

S ■ . ■ „ , ........ ...............

Phene Boulevard 6801
ANTANAS GREDUiKA

Generalli
Kontraktorkn |t 

. bodavotojaa.
Budavojame Ir tateema. 

1401 W. 47th St, CHear*.

vi-
C

fti- 
ra- 
rei-

•Beikribukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais ' 
kreipkitės šiuo adresu:

LITfiUflNlflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.
Brooklun/N. y.

lt ... I u .....—

Kur vienybė,
Ten galybė.

M^DR.HERZMAIKM n RH8UO8
Feniksu ui 8412 Be. HabM 88.

Reni lietuviams Haeraas pu H 
mate kaipo patyru Badytojas, iM- 
rirni ir aknieris.

elektrai prietaiius.
Ofisas Ir Labaratorijai HSI

18th St., netoli Fiik St.
VALANDOSl Hee 18-11 plato.

ir aua fi Iki 8 vai. vakarais. ' 
( Dienomis! Baaal 

8111 arba 857

Ilaktimiii Drezel 
M - Drevei 4186

BTVENIMASt 8818 S. Halsted-84.

TalepbtMll

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyrišku ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackjnavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokių žemą kainą, kad apsithokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėipykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15/ 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeigines ir darbinės 'ke

linės po $2.50* ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ tvžti kitVr, mes norime iš- 
pardUv Ateikite anksti ir pasirin
kite katjFj dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. . Įsteigta 
1902.

Atd'u; kasdien* 1M 9 vai. Nod. Ud 
6 vak.

S. GORDON.
1415 So. Halite'd St

..............A........i. ii......................... -............................. ............. ........... .

DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
, 1922

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

i • ' ; •

* w *

Kovo-March
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Nupuolimo 
valandoj

Pagalios sprogo ta hum- 
bugo ir nedorybės votis, 
apie kurią šiose skiltyse at
kakliai per ištisus metus 
persergėdavau skaitytojus.

Bischoff, Harrington, 
West, Apple, Šakalis ir kiti 
nunešė lietuviams Chicagoj 
ir apielinkės daugiaus kaip 
dešimts milionų dolerių. Su 
tuo pašluota didžiuma lietu
vių pinigų, kuriuos jie su
taupė per karės metą ir po 
karės „geriausiais laikais”. 
Dabar atėjus blogesniems 
laikams tokią sumą pinigų 
lietuviai begalės sutaupyti 
per ilgą eilę metų.

Tas voties sprogimas tu
rėjo atsitikti vėliaus ar ank
sčiau. Labai bloga, kad tas 
atsitiko vėliaus, o ne ankš- 
čiaus, nes jeigu taip butų 
atsitikę anksčiaus, tai vietot 
dešimties milionį dolerių, 
gal būt, butų pražuvę tiktai 
penki milionai dolerių ar 
dar mažiau. Netolu 
pragariškas “skymas
tuo į didesnę prapultį buvo 
įtraukiami lietuviai — ir fi
nansiniai ir moraliai.

Nes išvtikro' per šituos 
“spešalų” laikus mor^lis lie
tuvių sugedimas, baiįus nu
puolimas padorumo, gėdos, 
broliškumo ir žmoniškumo 
jausmų buvo neapsakomai, 
didelis. r

tas 
ėjo,

ir yra atsigrįžę- lietuviai, 
ypač dabar.

Kad ko tai jieško su išsiil
gimu paprasto Jietuvio sie
la savo moraliam sustipri
nimui, mes matome ir iš to 
fakto, jog tokia daugybė 
lietuvių spiečiasi dabar 
klausyti prakalbų Biblijos 
Studentų. Ant nelaimės vi
sas tas Biblijos Studentų 
užsiėmimas išrodo tiktai ga
na dideliu mulkinimu, ap- 
temdinimu ir tžpp tamsaus 
materiališkuose dalykuose, 
lietuvių proto, o prie jų,mo- 
ralio pakįlimo vargiąi gali 
kuo nors prisidėti. Anaip
tol, daug kas Biblijos Stu
dentų išguldinėjimuose iš
rodo pataikavimu žmonių 
žemiems jausmams ir žai
dimu jų baime.

, «
Nupuolimo tamsybėje, 

nubudime ir gėdoje lietuviai 
turi susirasti sau visai nau
ją religinę spėką, kuri pa- 
jiegtų atgaivinti ir palaiky
ti augštai jų dorą. Kelro
džiu prie tos spėkos tebūnie 
jiems šitie 
principai:

- “Nedaryk 
pats nenori, 
darytų.”

“Mylėk savo artimą kaip 
pats save.”

Kl. Jurgelionis.

žmoniškumo
i

to kitam ko 
kad kitas tau

income

Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

St. Louis St. Frisco
6į bonai, kada patarėm, kainavo 
$462 už tūkstantinį boną, o da
bar kainuoja 612, taigi į metų 
laiko pelnyta $150 pakylimo ir 
$60 procentų, viso $210, " arba 
suvirš 45% ant indėto pinigo.

Hudson - Manhattan Ref. 5į 
bonai, kada patarėm, kainavo 
$620 už tūkstantį boną, o da
bar kainuoja $780, taigi į metus 
laiko pelnyta $160 pakylimo ir 
$50 procentų, viso $210 arba 
suvirš 33% ant indėto pinigo.

• Rods, labai nedaugelis skai
tytojų tada paklausė musų pa
tarimų, bet ka? pak’lausė, tas ne 
tik sučėdijo savo pinigą, bet ii 
gavo didžiąusią nuošimtį, kokį 
teisėtu budu galima gauti. 1

*♦ ♦

Pavasario biznis.
sariu daugumas laukia geresnio 
biznio. Tiesa, ne vienoj srityj 
jis bus geresnis. Vienok apskri
ta biznio padėtis nelabai tepa- 
sigerins. Jieškanciam progų 
padaryti pinigo tokių progų pa
sitaikys nemažai. Pinigų indė- 
jimo srityje, — laukiama, kad 
pavasaryje bonų kainos dar 
augščia/us pakils 
rai galės kilti, —
saryj, tai vėliaus jie žymiai bus 
augštesni. — 
rėš dar pulti.
dūktų kainos nebepuls: taip ver
ta prisipirkti dabar, kam to rei
kia, cukraus, vario, Švino, gu
mos, a'lumino, cinos, sulfuro 
rūgšties.

Darbininkų algos kaikuriose 
industrijose gal dar nupuls bet 
nebedaug. Apskritai algos bus 
pastovesnės.

Kl. Jurgelionis.

Itin h w Kainu::..
Su pava-

Taip-jau šė- 
jeigu ne pava-

Namų kainos tu- 
— Kaikurių pro-

Ant tūlų dalykų • vakar Chi- 
cagos marke to kainos buvo se
kamos :

SVIESTAS — Creamery eks
tra 36c. centralizuotas MV2C., 
ladles .22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina rctaileriams sta- 
tinukės 39c., spaustas 41c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 26c., paprasti pirmtui- 
niai 23 ir 25y2c., maišyti lotouse 
25 ir25^c„ ekstra sudėti balto 
medžio dėžėsna 30 ir 31c. mar
giukai 22 ir 23c., purvinukai 23 
ir 24c. 1

GYVA PAUKŠTIENA—kur- 
kės 35c., vištos 25c., pavasari
niai 26c., gaidžiai 18c., antys 
28c., žąsys 18c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 46c., vištos 24 ir 25c., 
gaidžiai 19 ir 20c., pavasariniai 
vištukei 25 ir 26c., antys $7 ir 
28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVĖS — Baltos šiaurinės

maišuose $1.75 ir $2.00 už 100 
svarų; saldžiosios $2.50 ir $2.65 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$8.00 ir $12.00 statinės; grėp- 
sai $3.50 ir $3.75 kreitais; leme
nai $6.00 ir $6.50 dėžė; orančiai 
$4.00 ir $4.50 dėže; ananasai 
$4.25 ir $4.50 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
viniai $3.00 ir $5.00 už 100 pun
delių ; salieriai $4.00 ir $5.00 dė
žė; morkos $5.00 ir $6.00 už 
statinę; kopūstai $2.50 ir $2.75 
maišas; žyduoliai kopūstai $2.50 
ir $2.75 kreitas; agurkai $6.50 
ir $7.00 dėžė; salotos, galvose 
$5.50 ir $6.50 kreitas; grybai 60 
ir 75c. dėžė; cibuliai $7.00 ir 
$8.50 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $3.00 ir $3.50 kreitas; ri
dikai 50 ir 75c. tuzinas purple
lių ; tamėtos $4.50 ir $5.00 krei
tas.

JAVAI — Kviečiai $1.28%, 
komai 64 %c., avižos 42^c., ru
giai $1.00. ,

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimv. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Iš tos nupuolimo gelmės 
dar negreit išsikrapštys 
Chicagos visuomenė.. Kai
po lietuviai, kaipo vienutinė 
Chicagoj tauta, kuri taip 
a^lai puolėsi ant “spešalų”, 
mes turime su didelei gėda 
žiūrėti vienas kitam į akis. 
Berods taip ištikrųjų did
žiuma lietuvių ir jaučiasi. 
Tik aršiausieji gaivalai, jau 
turbut ant visados netekę 
padorumo, dar siaučia ir 
statosi savo visame biauru- 
me prieš tuos, kurie saugo
jo musų visuomęnę ir ją 
persergėjo nuo patvirkimo 
begėdystės.

Šitokiu gėdos ir susikrim
timo laiku kaip dabartinis 
butų sveika lietuviams kur 
nors susirasti gryną religi
jos šaltinį, iš kurio jie gale- 

tų pasisemti pastiprinimo 
savo sielai — dorybės prin
cipų. , K \

Ant nelaimės tokio religi
jos šaltinio lietuviai dabar- 
tiniuoju laiku niekur nema
to. Jų senoji Rymo Katali
kų bažnyčia nieko panašaus 
negali jiems suteikti, nes su
kaustyta formoms ir dog
momis, ji pavirto tiktai į 
popiežiaus kolektų agentū
rą. Jos tarnai, kunigai, pa
tys yra perdaug paskendę 
patys yra perdaug įbridę į 
gembleriavifną ir patys bu
vo sukišę į “spešalus” ne tik 
savo, bet rods ir parapijonų 
pinigus. Pas juos butų pas- 
kutiniausia vieta j ieškoti 
dvasiško sustiprinimo nelai
mės valandoj. Nuo jų todėl

PASTABOS APIE BIZNIO 
EISENį.

—4-------------
Po “spešelų.” — Taip “speše- 

lai” jau praėjo. Jų smūgis 
toks buvo didelis kad reikia ti- 
kėties jog jie nebesugrįš. Gai
la, žinoma, kad jie greičiaus ne- 
žlugo — nes butų mažiau pini
gų nunešę. Kaltk tame, kad 
jie greičiaus nebuvo sulaikyti, 
iš dalies puola ant musų ban- 
kierių. Nors bankams “speše- 
lai” kenkė daugiausia, bet ban- 
kieriai buvo užvis nedrąsiausi 
kovoj'e šu “spešelais”. Rašąs 
šiuos žodžius pusę metų atgal 
norėjo sutelkti bankierius į 
krūvą kovai prieš “spešelųs’\ 
Tai idėjai visi, tiesa pritarė, bet 
prie kovos su darbu nei vienas 
bankierius neprisidėjo. Kiti 
bankieriai net prašė, kad jų 
vardas tame sąryšyje visai ne
būtų . minimas. Rašančiam 
šiuos žodžius teko ir visus išty
rinėjimus pačiam padaryti, ir 
visą ataką ant “spešelų” vie
nam vesti ir visus “velnius” ant 
savęs už tai susirinkti.

Dabar po “spešelų” 
atsidūrė sunkiausiame
miniame krizyje, ir šiais k 

kiais laikais jų padėjimas 
sunkesnis negu kitų.

Kartie išėjimias iš tokioj 
kios padėties?

Kito išėjimo nėra kaip tik 
Sunkus ir ilgas darbas, nuo
seklus skatiko taupymas.

lietuviai 
ekono- 

sun- 
bus

sun-

....Kas išlošė? — Kas sekė šį 
biznio skyrių ir klausė patari
mų, kokie buvo jame duodami 
be abejo yra daug išlošęs.

Metai atgal šiose skįltyse bu
vo patarta pirkties sekamus bo
nus, ir štai kiek naudos gauta 
iš tų bonų į metus laiko:

American Smelting & Rėfin. 
5% bonai, kada patarėm pirkti 
kainavo $752 tūkstantinis bo- 
nas, dabar kainuoja $890; į me
tus laiko pelnyta $138 pakylimo 
r 50 procentų, viso $188 arba 
suvirš 26%.

-■HM) .„■i/ji...
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nuo Butelio bet ne nuo
Brand PienoBorden Eagle

ir kepalukus kur

Kūdikis gali atsisakyti

Paskutinėje kalboje mes nurodėme prie
žastis delei kurių daugelis motinų kreipė
si prie Bordeno EAGLE BRAND PIENO, 
kuomet jos negalėjo savu pienu peneėti sa
vo kūdikių. Yra faktas, kad milijonai ir 
milijonai kūdikių laimingai išaugo ant 
Bordeno Aaglė Brand Pieno. Ir bus įdo
mu jums žinoti; kad nereikės jatimti šito 
stebuklingo maisto nuo tavo kūdikių dėlto 
kad jie jaii perdidelt valgyti iš butelio.
Z • į i -'; 4
Tas pats puikus Eagle Brand Pienas yra 
lygiai geras. kūdikiui kuriam butelis jau 
nebereikalingas. Suprantama, kad tuose 
metuose jis jau gauna ir Kitokia maisto, 
bet Eagle Brand Pienas tupėtų dar būti 
jo maisto dalis. 3

šitame kūdikio amžyje motinos pagamina 
maistingus ryžių pudingus su apsčiu kie
kiu Bordeno Eagle Brand Pieno. O kito
mis dienomis —- jos padaro sveikas ko
šeles irgi iš Eagle Brand. Beto jos pada-

Kram

ro dailius pyragaičius
apsčiai yra Eagle Brand. Daugelis vaikų 
randa didelio smagumo ir maisto valgant 
duonos riekes an t kurių užtepta Eagle 
Brand Pienas kaip sviestas. Per ilgą laiką 
po to kaip augantis kūdikis atimamas .nuo 
butelio jam reikalingas sveikas, maistin
gas Bordeno Eagle Brand Pienas ir moti
nos įvafrįąis augščiau minėtais budais užr 
tikriną savo vaikams nuolatinį augimą ir 
gerą sveikatą? v T

Bordeno Kompanija yra išleidusi įdomią, 
knygą, pilną ‘paveiksiu ir patarimų, kurio
je pasakoma kaip vartojant Eagle Brand’ 
padaryti dailių lAaistingų valgymų vai
kams. Galima taippat pridėti, kad šitie 
pudingai ir košelės yra lygiai skanios 
kaip suaugusiems taip vaikams, čia rasi 
daugelį valgių iš kurių džiaugsis ir tėvas 
ir sūnūs, o motina lengvai ir pigiai juos 
padarys.

Iskirpęs kuponą esantį šio paskelbimo kampe ir mums atsiuntęs, gau
si dykai Kūdikių Gerdvčs Knygą, kurioje pasakoma kaip kūdikį svei
ką išlaikyti, kaip pagaminti maistą ir patarimai, tavo kalboje.

THE BORDEN COMPANY 
jrk&K' 

Pienines po visą Ameriką
Vyriausia Ofisas:

350 Madison Avė., New York City.

f ......................... ■■ «

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 
L . i /

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL. 

1 ............-..............

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
L n ............... ...... I...........

Telephonte Y arda 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SL 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

Ofise Tat Kvd. 7828 
Pranešimas

DR.M.T.STRIKOL7S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIBVMLAfl 
Perkali savo ofisą I 

4601 SO. ASHLAND ATB 
, Vai.: 10:80 iki 12; 8:80 UI i ir 

6:80 iki 8:80. Nad.1 UiM fld 
12:00 diena.

Kam.: 2914 48rd StsMfc. 
Tel. Lafayette 268
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Keturi milionai organizuo
tų žmonių, eidami išvien, 
Įgali padaryti labai daug.

Iš laikino susitarimo, ko
alicijos, toliaus išsivystytų 
ir politikos partija. Šitoje 
partijoje socialistams butų 
užtikrinta svarbi rolė, ka
dangi jų veikimui čia butų 
plati dirva. Socialistai į 
šią konferenciją ir ėjo dėlto, 

- ~ .kad jiems rupi pasiekti pla-Enterod m Second C!aM Matter L. J , , . . /,
Mareh i7th, 1914, at tha Post Office ciag organizuotų darbininkų 

minint Mareh Bud, 187t. minias.

NAUJIENOS
Hm Llthnutaa Daflz NMa

CHICAOO, ILLINOIS. 
t»l»phon« BMMHlt 8MI

Subscription Rataai

Hautanot tina kasdien, ilsHriant Bet SOCiahstamS nėra rei- 
MdUdlenius. Leidtia Naujiena Ben- h , . .v ....
drovi, 1789 Sa. Haiaud st? chieago, | kalo atsižadėti nuosavos or- 

ganizacijos. Nors ji šian
die, ačių “kairiųjų pastan
goms, ir yra susilpninta, bet 
ji vis tiktai dai>palieka vie
nintelis sėkmingas įrankis 
socializmo idėjai skelbti. Be 
tos idėjos darbininkų pasi- 
liuosavimas yra negalimas.

Matama r-*--
mat* .... «,,<

Trinia minėdama iru k
Dviem minėdama „ < t r
Jfanuun minadd r— „ r -

fifileagoje — per aettetejui
Viena kopija - T. r-,
Savai tai
Minaaiui

Suvienytose ValftijaM *1 ĮDhlcagoJ,

Metama — r r ■ u *~r yn >7.00Į1 - •

I Apžvalga .
Dviem minėdama t v , 1 JO ,, _______
Jlanam minadd v . , » , , - .75 -

Lietuvon Ir kitur uisiadiMN 
(Atpiginta)

Matams _______ _ w ,
Pusei metą - r - , t 
Trims minasiams - - , - -

Pinigus reikia siūti paltą 
Orderiu, kartu su užsakymą.

>8 JO
, 4.50 

2J5 
1.75

i 1J0

K 
18 
75

LYG VOTIS PRATRUKO.

, 4J0
- 2.25

Darbininkų ir 
farmerių 
“koalic/a”.

Chicagoje susirinko dau- 
giaus kaip trys šimtai įvai
rių darbininkų ir farmerių 
organizacijų atstovų pasi
tart apie suvienijimą savo 
jiegų politikos darbui. Ši
tą konferenciją sušaukė ge
ležinkelių darbininkų unijų 
viršininkai. Joje dalyvauja 
visa ėilė stambiausiųjų uni
jų vadų — geležinkelių bro
lijų, mašinistų unijos, amal- 
gameitų rubsiuvių, anglia
kasių ir tt. ’ Dalyvauja ir 
keletas įžymiausių socialis
tų vadų. Organizacijos, at
stovaujamos konferencijo
je, tur visos kartu apie 4 mi- 
lionus narių.

Rašant šį straipsnį dar 
nėra žinios, ar šis suvažia
vimas nutars steigti naują 
politinę partiją, ar ne. Kaž
kurie kalbėtojai išsireiškė 
prieš steigimą naujos parti
jos. Veikiausia įvyks ne su
siliejimas tų visų organiza
cijų į vieną politikos kūną, 
o tiktai susitarimas veikti 
tam tikruose dalykuosę iš
vien. Bet ir toks susitari
mas turėtų milžiniškos reik
šmės Amerikos politikoje.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas 
f ______

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO) APSAKYMAS

ITt.tay.)',

Bet, tiesą pasakius, tas buvo labai geru 
daiktu, nes Gledė Frišbytė Gudžienė buvo pui
ki šeimininkė ir ėm^si darbo lizdą krauti kaip 
tikroji vebfė. Ji vis laikės savo nagų šveitimo 
darbo, nes ji skaitė, kad Raudonasis judėjimas 
turi būti tuojaus sunaikintas ir josios Petras 
tuojans galės netekti darbo. Vakarais ji ėjo butų 
jieškoti, J perpietėmis, nepasiklausdama Petro, 
išsiskyrė rakandus, popierą sienoms ir mažne 
viską supirko penkia-ir-došiint centineje krau
tuvėje savo vebrinei gūžtai iškloti.

Gledė Frišbytė Gudžienė mėgo su atsidėji
mu skaityti maldų laikraščius ir vaikėsi pačias 
vėliausias madas; ji taipgi nusipirko knygą apie 
apseitį, išmoko ją atmintinai nuo pradžios iki 
galui ir dabar pasiėmė Petrą mokyti. Kam jam

(Bus daugiau)

NEDUOS BALSO SAVO 
OPONENTAMS.

! “Laisvė” praneša, kad ji ne
talpins nė straipsnių, nė rezo
liucijų, priešingų jos nusista
tymui Ain. Darb. Partijos klau
simu. Sako:

“Redakcija... savo skilty- 
; se neįlavė ir neduos jokiems 

j straipsniams , vielos, kurie
bus prieš partiją.;. Taipgi 
nebus ‘Laisvėje’ vietos rezo- 

i liucijoms, kurios priimtos 
prieš Amerikos Darbininkų 
Partiją ir prieš redakciją,

I kad ji ndduoda vietos £arti- 
I jos griovikam, nepaisant, kas 

tas rezoliucijas rašytų. Tei- 
( sybė, rezoliucijų autoriai pa- 
j sivadina darbininkais ir tuo- 
j mi remdamiesi reikalauji j 

jas talpinti, vienok tas dar
i nesuteikia jiems privilegijų, | renffta Kalėdomis prof. Moky- 
^kad jų rezoliucijos tilptų.

Juk ir Švento Juozapo orga
nizacija' susideda iš darbi 

į ninku, todėl ir jie privalėti
reikalauti, kad jų rezoliuci-

1 jai ‘Laisvė* talpintų, nes jie
darbininkai. Vienok jie ge
rai supranta, kad jų pozici
ja skiriasi nuo tos pozicijos, 

į kurią ‘Laisvė’ yra užėmus, 
todėl ii pesikreipia su jo
kiomis rezoliucijomis.” 
Labai gražus 

Sąvo oponentus, 
dirbusius vienoje 
“Laisvės” štabu, 
vienos lentos su “švento Juo
zapo organizacijos” nariais.

Ji tečiaus ignoruoja du fak
tu. Viena, tą faktą, kad “Lais
vės” redaktoriai ir jų vlenmin-

pamokslėlis, 
dar nesenai 
partijoje su 
ji stato ant

I Kuomet sprogo “spešelų” 
humbugas, tai išsivertė į vir
šų tiek daug nešvarumo, jogei 
stačiai šlykštu darosi.

Pasirodė, kad tie, kurie ža
dėjo žmonėms didžiausių pel
nų, yra niekas dauginus, kaip 
besąžiniški apgavikai./

Pasirodė, kad daugelis žmo-|Čiai da ir šiandie priklauso 
nių, apie kurių padorumą pir
ma niekas neabejodavo, buvo 
tų apgavikų padėjėjai.

Pasirodė, kad visa eilė stam
bių biznierių ir profesionalų, 
neatsilikdami nuo tamsių žmo
nelių, kišo savo pinigus tiems 
apgavikams, godžiai laukdami 
didelių pelnų.

Pasirodė, pagalios, ir musų 
laikraštijos veidas. Kovot su 
“spešelais” teko vienoms tiktai 
“Naujienoms”, o kiti laikraš
čiai arba tylėdavo apie tuos, ar
ba net remdavo juos. Kuomet 
gi “spešelų” humbugas išėjo į 
aikštę, tai tie laikraščiai su
manė “atsigriebt” purvinoms 
atakoms prieš “Naujienų” ve
dėjus.

Ir klerikalai, ir komunistai, 
ir “spešel-demokratai” šiandie, 
broliškai susivieniję, keikia ir 
šmeižia “Naujienų” redaktorių 
i? biznio vedėją, kad sumaišius 
mintis žmonėms, kurie nuken
tėjo dėl “spešelų”. Pirma tie 
gaivalai nenorėjo perspėti žmo
nių, o dabar jie stengiasi ap
mulkinti juos. Į

Bet tuo jie nieko neatsieks. 
Žmonės perdaug aiškiai mato, 
kas gynė jų reikalus, o kas ne; 
kas sakė tiesą, o kas ją slėpė. 
“Naujienų” šmeižikus jie pa
statys greta “spešelų” humbu- 
gierių. Į

toms pačioms organizacijoms, 
kuriose veikia “kairieji” (A. L.

ve” yrp net oficialia organas 
vienos tų organizacijų (AL 
D. L. D.) — bet ji lygina tos 
orgaiųzacijos kuopas, neprita- 

I riančias ^Laisvės” pozicijai, 
prie šv. Juozapo skyrių!

Antra, “Laisvė” yra gavusi 
tuksiančius dolerių atikų iš tų 
“kairiųjų” elementų, kuriuos ji 
dabar niekina. Visą laiką ji 
tik aukomis pasilaikydavo, ir 
dabartiniai “kairieji” buvo 
karščiausieji aukotojai.

Jeigu “Laisvė” sakytų, kad ji 
netalpins Šmeižiančių arba ko- 
liojančių straipsnių, kuriuos jai 
siųs “kairieji”, tai butų kas 
kita. Bet ji visai atsisako 
duoti jiems vietos išreikšti sa
vo nuomonę.
sako, o da ir spiauja jiems į 
akis!

Brooklyno
šauks, kad šitos musų pasta
boj reiškia jbgei mes pritaria
me Jukelio ir Bimbos frakci
jai. Bet tai, žinoma, yra ne
tiesa. Tas idėjas, kurias jie 
skelbia, mes kritikavome dar 
tada, kada už jas stojo pati 
“Laisvė”, ir mes visuomet bu
sime joms priešingi. Bet yra 
ne tiktai idėjos, o ir doros prin
cipai. z

Dešinieji komunistai min
džioja šituos principus po ko-

Ir ne tiktai *atsi-

plunksnabraižos

I tojų Sąjungos Kaune, dar kar
tą sužadino Lietuvos visuome
nės domesį, versdama rimtai su
sirūpinti Lietuvos mokyklos at> 
eitim. Priminimas padaryta mu
sų visuomenei labai laiku, žiū
rint į mokinimo reikalus iš ša
lies ir tuo pačiu paviršomis, at
rodo, tartum, toje musų gyveni
mo srityj darbas neblogiausia 
vystosi. Paimkim kad ir pradi
nio mokslo skaitlines. 1921 me
tus baigiant, Lietuva turėjo jau 

| apie^ 1400 pradžios mokyklų, ar
ti 2,000 liaudies mokytojų. Tose 
mokyklose mokinosi apie 110 
tūkstančių vaikų. Per vienus 
1921 metus mokytojų skaičius 
padidėjo beveik 400 naująis 
švietimo darbininkai^. Caro 
vadžios laikais Lietuva niekuo
met nėra turėjusi tiek mokyklų 
ir tiek besimokinančių vaikų.

i Einamieji metai nežada pasi
likti užpakaly pragyventųjų. 
Padidėjo ne tik mokytojų semi
narijų skaičius ir įvairių laikinų 
kursų, kuriuose gaminama liau
dies mokytojai, bet ir skaičius 
tas > seminarijas ir kursiisx lan
kančiųjų. Švietimo Ministerija, 
rengdamos vęsti Lietuvoje vi
suotiną, privalomą vaikų moki- 

[nimą, imasi to uždavinio prak
tiškai ir bando pieningai išvys
tyti mokyklų tinklą ir juo nu
tiesti visą kraštą. Savivaldybės, 
kad ir neįaj^ia daugAc^ue, ne 
vienam atsitikime yrą parodžiu
sios didelio susirūpinimo švieti
mo reikalu ir stengiasi, valsty
bę pavaduodamos, kuo tik,’gali
ma padėti mokyklai išaugti, su
tvirtėti ir surimtėti.

Ir vis gi, kalbant apie musų 
pradžios mokyklą, tenka giliai 
“susidūmoti”, šiuo kartu aš 
neliesiu nepaprastai opaus klau
simo, keno rankose pasiliks atei
tyje Lietuvos liaudies mokykla, 
klerikalų ar vadinamųjų pirmei
vių. Šiuo momentu aiškaus nu
galėjimo gyvam gyvenime grei
čiausia nebus nei vienoj, nei ki
toj .pusėj.

Kova dėl mokyklos da tik pra
sideda. Ji eis dešimčiais metų; 
ją nulems galų gale pati musų 
liaudis, kai paaugusi ir subren
dusi,pati faktinai pajėgs paimti 
į savo rankas ir švietimo^ rei-

būti visuomet “Baltųjų” Džimiu Iginsu? Ko
dėl jis negali pasisavinti apšviesto žmogaus žo
di jos, pasiturinčiųjų žmonių menų ir graikšty- 
bių? Gledė žinojo, kad galų gale algą nustato 
tik šitos plonybės; tatai kas septintadienio rytą 
ji būdavo aptaiso jį nauja pilka skrybėle ir 
pora naujų pilkų zomšo pirštinaičių, nusiveda į 
Dieviško Susimylėjimo bažriyčią ir abudu klau
sos kunigo dc Viliubai Stotefbridžio patriotin- 
go pamokslo; kada ateina laikas melstis, Gledė 
palenkia galvą ir žvairomis žiuri į ponioj pa
rėdus kitoj klaupkoj. Po pamaldos jie prisideda 
prie septintadienio parado ir Gledė pastebėji
mų daro Petrui apie jos vadinamą “prakilnu
mą.” Vakarais jie* eidavo pasivaikščioti ir-be
vaikščiodami .sustos kur ties didelės krautu
vės langu ir Vžiuri, arba ji nusiveda jį į viešbu
čio koridorių, kur turtingieji galima pamatyti 
bt^ pinigų. Petras išalkęs norėtų nueiti kur p pi
gią valgyklą ir sočiai pasivalgyti, o ji, suvaly
dama tiek, kaip paukštis, nusitempia jį į Hotel 
dc Solo viešbučio valgomąjį kambarį pasiiMa 
puodelį sriubos su duona su sviestu — tik tam, 
kad gavus pamatyti grožės reginį ir “prakil
nius” žmones valgant.

LXXIX.

IR kiek Gledė Frišbytė Gudžienė garbino 
turtingus, tiek ji buvo priešinga biedniems.

Jei ją prispirdavai sų tuo prie sienos, tai ji pri
pažindavo, kad biednieji turi būti; negali būti 
prakilnumo, jei nėra didelės klasės be prakil
numo žmonių; Gledė buvo priešinga vien tam, 
kad jie užmiršta savo vietą, arba bando kriti- 
(Luoti tuos, kurie yra geresni už juos. Pas ją 
buvo vienas žodis, kuriuo ji pareikšdavo visa, 
kas tik buvo jai neapkenčiama, žodis “prastas;” 
ji vartojo jį pavadinimui tokių žmbnių, su ku
riais ji nenorėdavo susitikti ir ji vartojo jį be
taisydama Petro apsiėjimą ir jo pamėgimą skry
bėlių Būti “prastu” reiškė būti peikiamu; ir 
kada Gl^dė matė žmones, kurie nepaabejoja- 
mai ir neišvengiamai buvo “prastais,” užsispy
rusius atsiskirti ir nusistatyti sau savo normas, 
tai ji skaitė įžeidimu sau ir su įnirtimu imdavo 
rūstauti ant jų. Visi jie buvo jai jos. pačios prie
šais, priešais to dalyko, prie kurio ji eina, prie
šais jos idealo.

Petras pirmiaus pats šitaip jausdavos, bet 
dabar jis buvo liuosas, turėjo palinkimą tingėti 
ir daryti viską išpalengvo. Todėl buvo geru 
daiktu turėti Gledę, kuri jį paskatina ir nelci* 
džia jam užmigti. Gledė išpirmo nesusitikdavo 
su Raudonaisiais akys į akį, ji žinojd^apie juos 
tik iš Petro pasakojimo apie juos, Petrui pa
rėjus namon po dienos darbui. Bet kiekviena 
nauja grupe, kurią jis medžiojo, virto Gledei tik

esančios išmintingos ir teisin
goj; savo oponentus ji visuo
met stengiasi nupiešti, kaipo 
paskučiausius žioplius ir niek
šus. Ką kita, jeigu ne demo
ralizacijų, gali pasėti “Laisves” 
skaitytojuosė jos propaganda?

jomis. Pirma jie skelbė tas 
pačias idėjas, kaip ir Jukelis 
su Bimba, ir keikė “Naujie
nas”, kurios joms nepritarė. 
Dabar jie atsižadėjo tų idėjų 
ir keikia tuos žmones, kurie 
dar nenori jų atsižadėti. Kei
kia kartu ir tuos, kurie visuo
met kritikuodavo tas idėjas.

Ką gi tai reiškia? Tai reiš
kia, kad “Laisvei” jokios idėjos 
nerupi.- Jos keičiasi pas ją su 
kiekviena oro atmaina. Vienok 
ji visuomet stengiasi parodyt, 
kad tiktai jos vienos idėjos

Remtinas Darbas
• ' -

Ji deinoralizudja juos tuo, 
kad užmuša juose prisirišimą 
prie bent kokios idėjos; pada
ro juos be principų žmonėmis. 
Be to, ji demoralizuoja juos ir 
tuo, kad įpratina juos keiktis, 
koliotis ir neapkęst.

Mokslo priemonių paroda, su- kalą. Kol tas laikas ateis, lais
vos mokyklos ginėjų uždavinys 
bus neleisti musų kunigėliams 
tiek be atodairos šeimininkauti 
Lietuvos mokykloj, kaip klebo
nijos kutyse. j

Be konfesiniai-politinio pavo
jaus iš klerikalų pusės Lietuvos 
mokyklai susidaro tiek pat rim
tų sunkumų kitu atveju. Dabarti 
nė Lietuvos liaudies mokykla la
bai žemai pastatyta beveik visais 
atvejais kaipo mokykla. Rašy
damas savo laiku apie mokslo 
priemonių parodą, esu paminė
jęs, kad pirmasai iš jos įspūdis 
gavosi nepaprastai keistas ir net 
bėdinas. Iš parodos buvo jau
čiama, kad kultūros srityje, pa
lyginus su kitais kultūringais 
kraštais, esame vargingais pro
letarais. Jci^u palyginsime tą 
parodą su kasdieniniu . Lietuvos 
mokyklos gyvenimu, tai turėsi
me šventę, / nes aikštėn iškėlė 
paroda sudarė mokyklos gyveni
me šventę, nes ir kitur iškėlė 
tai, kas musų mokykloj yra ge
resnio, gyvesnio, sąmoningesnio. 
Kasdieninė Lietuvos mokyklos 
buitis yra labai liūdna.

Pažiūrėsim į jos padėtį kad ii 
paviršomis. Mokyklos vertė vi
sų pirma pareina nuo, mokytojo1, 

—jis sėja vaiko sielon mokslo 
grūdus, žadina ir vysto jame 
jauną mintį, nustato jo būdą, 
pratina prie darbo, augina iš 
vaiko sąmoningą pilietį ir bren- 
dusį ateities žmogų. Bet kaip 
yra su mokytojais pas mus? Kiek 
jie patys pasiruošę dirbti tą 
sunkųjį darbą? Iš 2,000 dabar
tinių liaudies mokytojų tėra la
bai mažas nuošimtis vadinamų 
“cenzuotų” mokytojų, būtent to
kių, kurie savo laiku yra išėję 
mokytojų seminarijas ir įgiję 
reikalingos praktikos. Bet ir 
tie cenzuotieji jog yra išimtinai 
ėję rusų mokyklą, yra mokyto
javę rusų 'laikais. Iš sunkios 
praeities tie žmonės žymioj savo 
daly j yra atnešę Lietuvos dabar
tinei! mokyklon senus mokini
mo budus, savus įpročius, ku
riuose gana tanikiai dar reiškiasi 
“kazionas” žmogus. O jog tie' 
mokytojai yra musų švietimo 
gvardija, beveik pavizdys nau
jai pradėjusiems mokytoj ąut. 
Dauguma liaudies mokytojų,— 
tai karo meto padaras: ant grei-

tųjų paruošti, labai dažnai patys 
nebaigę net 4 gimnazijos klasių,* 
kartaįs tik išėję pradžios mor 
kyklą ir šiek tiek prasitrynę mo
kytojų kursuose, pasiėmę moky
tojaus sunkaus darbo pripuola
mai ir laikinai, jie vos nevos su* 
valdo sausai vaikų prikimštą 
ipokyklą, bet mokina, — tai die
vai mylėkit^ jaunas vaikų sie
las/ ■ A \

Mokykla* menkai aprūpinta 
ne tik mokytojais. Ne kiek rū
pinosi švietimu caro valdžia, bet 
visgi rusų laikų mokyklos turė
jo bent būtinuosius mokinimo 
pabūklus. Dabar yra daug pras
čiau. Net senos bažnytkiemių* 
mokyklos ne visos spėta tinka
mai atremontuoti ir sutvarkyti. 
Jų sienos daugumoj tebėra pil
kos, — jokio žemlapio, jokių pa
veikslų, mokslui reikalingų; jo
kio knygynėlio vaikams pasi
skaityti. Tiek teturime dabar, 
kad mokslui būtiniausių vadovė
lių jau nebestingame.

O kaip dedasi su mokykla kai
me? Kur mokyklos išimtinais 
atsitikimais pasisekė įgyvendin
ti apleistų dvarų namuose, ten 
bent buto klausimas sekasi iš
rišti kiek pakenčiamiau. Bet 
dauguma' kaimo mokyklų ran
da laikinos pastogės to paties 
ūkininko grįčioj, arba^šeiginiam 
jo triobos gale. Triobos žemos, 
troškįos, tamsokos; mokslo suo
lai ir stalai ant greitųjų sukai- 
ti; mokslo priemonių beveik jo
kių ; iš plikų .sienų negut gailcs- 
tingasai Kristus liūdnai žiuri iš 
palubės ,į tą jaunąją Lietuvos 
kartą, bet ir jis tuo tarpu nie
ko negali padaryti. Vargingos 
visuomenės varginga mokykla.

Jau dabar dažnai tenka iš tėvų 
užgirsti pasiskundimų, kad vai- < 
kai mokyklose nesimokinaj tik 
pasileidžia, žinoma, tų pasi
skundimų netenka priimti be 
kritikos. Bet ir jie reikšmingi. 
Be abejo dabartinė musų mo
kykla nėra naši. Vaikai moki
nasi jose labai lėtai, netikusiai 
ir neperdaug išsineša gyveniman 
;urto, mokykloj įgyto. Jei tie 
mokyklos trukumai gyvai atjau- 
čiaipi pačių mokytojų ir visuo
menės, tai tuomet, sakyčiau, pa
vojus dar neperdidelis. Iškarto 
viskas sunkiai ir kartais nevy
kusiai kuriasi. Bet tegul tik 
junie Aiuolatinio, gyvo noro 
blogumus šalinti, mokyklą kelti, 
ai tuomet yra pamatuotos vil

ties, kad ir toje srityj gana grei
tai išbrisim į platesnį vieškelį, 
žinoma, pamatinį darbą švieti
mo srityj turi sutvarkyti ir .tin
kamai pastatyti pati valstybė, 
visuomenei padedama. Bet šian
dien niekas nega'li atsidėti tik 
valstybe. Valstybinis švietimo 
aparatas yra tiek pat silpnas, 
rambus, dažnai pertekęs senojo 
rusų raugo. Valstybės iždas 
skiria švietimo reikalams per
daug menkas lėšafe. Susirūpinęs 
palaikyti bent tai, kas jau įkur
ia, jis dažnai nesugeba įsigilin- 
i į jo vadaujamo darbo tikrąjį 
;urinį, nemato ar nenori matyti 
savų ydų ir klaidų.

rų nelabųjų gauja ir jai bešveičiant nagus drū
toms visuomenės ponioms, kurios per susnudi- 
mą negalėjo kalbėti, jos protas dirbo planus ši
tiems nelabiesiems suimti.

Kartais jozs idėjos buvo labai nuostabios. 
Pas ją buvo motorinėf įžvalga, žinojimas žmo
gaus silpnybių, visų painiųjų jaudros gyvenimo 
plonybių; ji sustatydavo Petrui programą ko
kiam jaunam radikalui suimti taip pilnai, kad 
rodos ji tą žmogų ar žmoną pažinojo visą savo 
gyvenimą. Petras jos idėjas perduodavo Ma- 
givnei, o Maglvnė Gofei ir to sėkmė buvo ta, 
kad jos gabumai tapo pripažinti ir riebios al
gos buomu ji tapo išversta iš nagų šveitimo sa
lono. Gofė pasiuntė ją susipažinti su tarnaitė
mis namuose vieno turtingo žmogaus, kuris to-; 
lydžio aukojo Tiesių Pirmųjų Rinkimų Draugi
jai ir kitoms pus-Raudonėms organizacijoms, 
ir kuris, kaip buvo manoma, turėjo skandalą 
savo privatiniame gyvenime. Gledei šitas dar
bas taip gerai pavyko, kad Gofė paskyrė jai 
dar opesnį darbą lankytis pas turtingąsias po
nias, įpasakoti joms, apie Raudonųjų pavojaus 
didumą ir įtikinti jas reikalingumu padengti to
lydžio didėjančias Goles- biuro išlaidas.
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Tokioj padėtyj krašto kultū
ringųjų .darbininkių pastangos 
turi ypatingos svarbos. Ir ten
ka pasakyti, kad kaip tik pačių 
musų mokytojų tarpe šiandien 
reiškiasi gyvo susirūpinimo mo
kyklos tolimesniu taisymu ir 
brendimu. Priešakiniai jų tarpo 
žmonės ne tik atsidėję tėmija, 
kas yra bloga dabartinėj liau
dies mokykloj, ne tik ieško bū
dų ydas pašalinti ar bent suma
žinai, bet rūpestingai semia ži
nių iš kitų mokyklų praktikos, 
domisi naujais mokymo budais 
ir per savo laikraštį stengiasi 
jomis dalintis su savo draugais.

Iš tų jaunųjų mokytojų tarpo, 
susispietusių prof. Mokytojų 
Sąjungoj, iškilo pastaruoju lai
ku du svarbiu sumanymu imusų 
mokyklai pagerint. Gausus mo
kslo priemonių parodos lanko
mas parodė, kiek opus yra mo
kslo priemonių -klausimas. Taigi 
Mokytojų Sąjunga yra pasiry
žusi įrengti artimiausioj ateity 
savą dirbtuvę toms priemonėms 
gaminti. Tuo laiku radosi ir an
tras sumanymas, — įsteigti pe
dagoginį muzejų, kuriąme susi
mestų ta visa mokymui reika
linga medžiaga, visos būtiniau
sios mokymo priemones, be ku
rių mokytojas negalėtų tinka
mai pažinti savo darbo ir jį at
likti. «

Abudu sumanymu nebus leng
va įgyvendinti. Trūksta reika
lingų žmonių, nėra lėšų, darbas 
tenka pradėti iš nieko. Bet ge
rų norų yra daug ir reikia tikė
ti, kad jaunų žmonių pasiry
žimas galų gale nuveiks visus 
sunkumus.

Rašau apie tai ne tik dėlto, 
kad informuočiau. Amerikos 
draugus apie Lietuvos mokyk
los padėtį. Visai galimas daik
tas, kad ir prof. Mokytojų Są
junga, pasekdama kitas musų 
organizacijas, kreipsis savo lai
ku ir į jus, prašydama pašal
pos ar paskolos minėtam reika
lui. Mokytojų Sąjunga turi iš
imtinos teisės susilaukti gyvos' 
užuojautos iš amerikiečių pu
sės, nes kiekvienas skatikas, pa
švęstas tam rimtam kultūros 
darbui, virš musų liaudies sie
loj gyva sėkla, kuri netrukus at
neš šimteriopą vaisių.
» .......................... ;

Vokiečių inžinieriai išmata
vo kelią Vokietijos-New Yorko- 
Chicagos oro linijai. Kiek lai
ko tam atgal <Vi vokiečių oro 
laivyno inžinieriai buvo apsi
lankę šitoj šaly, kad patyrus 
galimybes pasažierinei tarnybai 
šituo keliu su greituoju Zepeli- 
nu. Aukštutinė atmosfera ta
po ištirta jautriais žymčjamais 
buklais paleistais oran vanagi
niais balionais ir tapo ištirta 
Oro Biurų užrašai.

Redakcijos Atsakymai.
"Draugo”, “Vilnies” • ir “ži- 

nių” redaktoriams: — Del Jū
sų besąžiniškų šmeižtu mes 
neisime sux Jumis į jokias po
lemikas. Aiškintis Jus gausite 
patys — teisme,

(Apgarsinimai) »

Paveiksluotos Prakalbos
ANT T0WN OF LAKE

< — Temoje — ■
Kunigų Darbai Seniau ir Dabar

/ — Atsibus —
Ketverge, Vasario-Feb. 23, 1922 

EŽERSKIO SVET.
4600 South Paulina St.

Pradžia 7:30 v. v.
šitos paveiksluotos prakalbos, 

tai bus pirmos prakalbos ant 
Town of Lake, kuriose bus ro
domi paveikslai. Ir pirmą sykį 
— “Kunigų darbai seniau ir da
bar.

Todelgi, visi lietuviai marš į 
šitas paveiksluotas prakalbas.

Inžanga 25 centai.
Rengia 1 kp. L. L. F. į .

R-.............. .. ........... «Į» I '

—...... .... ■■imu

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare, 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
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Menas Nepriklausomoj Liet CHICAGOS
Žymus ir žinomas lietuviams darbininkų organizacijos turėtų 
italas dainininkas dalyvaus!E 1— ir padariusios vienų frontų 
Naujienų koncerte Kovo 55 gx0<u vjsa savo jietra. prieš su-

Padegėlis Kasmatė.
z :: ŽINIOS

bet ir

pirma 
visuo-

I. Bendros Pastabos.
Menui plėtotis sųlygos -Lietu

voj, berods, niekuomet • nėra 
buvusios pakankamai patogios. 

*Nors gal ir kiek keistokai 
skamba, tačiau pasilieka negin
čijama teisybė, kad meno 
plėtotės sėkmingumas labai 
daug priklauso nuo bendro ša
lies ekonominio gerbūvio. Na, 
žinoma, ir nuo bendro kultū
ros laipsnio. Ir viena, ir kita 
visų lietuvių tautos gyvavimo 
laikų leido linkėti daug ko ge
resnio. Jau tars vienas faktas, 
kad, pavyzdžiui, Lietuvoj nėra 
nė vieno laikraščio, kuris ne tik 
galėtų kokį pelnų duoti,
išsilaikyti savo lėšomis, labai 
daug pasako. Jis visų 
liudija^ apie skaitančios 
menės gausumų ir apie jos su
sipratimo laipsnį. Tuo labiau, 
kad visi Lietuvos laikraščiai 
stengias kuodaugiausia patai
kauti skaitančiąja i publikai, 
pripildydami savo skiltis tokia 
medžiaga, kuri padoriame kul
tūringame laikrašty neturėtų 
rastis. Visa kita Lietuvos laik
raščių medžiaga — tai praneši
mai, paskelbimai, žinios, kurios 
kiekvienam piliečiui jo šiokia
dieniame gyvenime neišvengia
mai yra reikalinga. Pagaliau, 
žymių laikraščiuose vietų uži
ma visuomeniniai ir paprasti 
pletkai. Ir vis tiktai, nežiūrint 
į tokį laikraštijos moralinį ver
tumą, laikraščių tiražas nuos
tabiai mažutėlis. Pavyzdžių# 
valdžios oficiozas ‘Lietuva’, 
daugybę egzempliorių siuntinė- 
jųs dovanai kareiviams ir val
džios bei visuomenės įstaigoms, 
spausdina vos 8000-9000 eg
zempliorių. Dienraštis ‘Lais
ve’ (krikščionių organas) 
spausdina vos 3,000-4,000 eg
zempliorių, nežiūrint į tai kad 
kiekviena klebonija yra jo pa
vyzdinga agentūra. Dvidienis 
opozicinis laikraštis ‘Lietuvių 
Balsas’, kuddaugiausia atitin
kantis visų nepatenkintųjų tipui, 
— tokių skaičius berods kas
dien didėja, — ir tai spausdina 
vos 3,000-3,500 egzempliorių. 
Sųvaitiniai laikraštukai dar ma
žiau. Jei sudėti krūvon visų 
Lietuvos laikraščių skaitytojus, 
tai bendras skaičius siekia ne 
daugiau 30,(100.0 tuo tarpu, pa
vyzdžiui, latvių ar estu papras
tas kasdienis laikraštis siekia 
30,000-40,000 egzempliorių. 
Tai labai karakteringas ir liūd
nas reiškinys. Jeigu tokia pa
dėtis yra laikraštijos, kas jau 
bekalbėti apie meno reikalus ir 
padėtį! Apie meno reikalus, 
kurs savaime reikalauja giles
nio susipratimo ir 
dvasios gyvenimo 
Ir šit 
tuvoj 
veik

platesnių 
uždavinių!

mes nepriklausomoj Lie- 
turime reiškinį, kad be- 
kiekvienas 
neabejojamos 

skursta kokioj nors 
nuoširdžiai keikdamos, barba- 
lioja astuonias darbo valandas, 
ir mono kūryba užsiima tik 
šventės poilsio metu arba • ir 
to nedaro, ‘ilsedamos* dažnai

menininkas, 
dovanos, 
įstaigoj,

nevertoj įstaigoj. Tokiu budu, 
be jokios pašalinės pagalbos, 
joks meno laikraštis, jokia me
no įstaiga, joks meno judėji
mas Išsilaikyti negali — tokiais 
reikalais besiįdomaujanti vi
suomenė perdaug yra mažutė ir 
nuskurdusi. O, žinoma, tokie 
reiškiniai, kaip ‘mecenatai’ Lie-. 
tuvoj yra neįmanomi, o gal ir 
nesuprantami — gal jie jau 
apskritai yra atgyvenę savo 
amžių, nors žmonijos kultūrai 
ir begalo daug yra nupelnę. 
Pas mus apie tai nėr kas '‘kal
bėti. Lieka tiktai vienas fak- 
toris — tai kad valstybė ateitų 
šiuo reikalu į pagalbų, kaip tai 
yra daroma kitose mažose tau
tose, kur visuomenė delei savo 
negausumo negali patiekti me
no vystymuisi reikalingų ęfko- 
nominių sąlygų, kaip tai yra, 
pavyzdžiui, Norvegijoj.

Bet čia kįla didelis klausi
mas, kokiu keliu valstybė $a- 
li ateiti menui j,pagalbų. EL 
nant demokratinės valstybės 
tvarka, jeigu valstybė k&m 
duoda lėšų, tai ji privalo ir 
kontroliuoti, kaip ir kam • jos 
duotos lėšos yra suvartojamos. 
Vadinas, logingai galvojant, 
valstybė įturi kontroliuoti meno 
kūryba. O meno kūryba yra 
toks procesas, kiiril negali bū
ti kontroliuojamas, kuris koh- 
frolūj tarpti negali, kurios esi- 
mo pirmoji ir būtinoji sųlyga— 
absoliutinga laisvė. Tokiu bu
riu, susidai’d kaž koks užbur
tas ratris, iš kurio išeitį ne taip 
jau lengva rasti. Antra vėl 
vertus, pati valstybė, grynai 
politiniu žvilgsniu, labai užinte- 
resuota, kad menas bujotų, 
nes jis yra tautos kultūringu
mo požymys ir reiškėjas. * Ir 
ypač, kol dar Lietuvos valstybė 
taip nekantriai .tebelaukia savo 
de jure pripažinimo, kiekvie
nas galingesnis žygis meno sri
ty yra jai’be galo svarbus fak- 
toris politikos dirvoj. Vadinas, 
užblirtasai ratas daros dar pai
nesnis. Tuo labiųu, kad ir val
stybė, nuolatos kankinama žiau
riausių kovų dėl nepriklauso
mybės išlaikymo, negalėjo gal 
ir tinkamai įvertinti šio tiek 
svarbaus nepriklausomo gyve
nimo faktorio. Negalima ta
čiau ir nepaminėti dar vieno 
reiškinio: valdžios viršūnėse 
visuomet buvo stoka žmonių, 
kurie meno svarbumų tautos 
kultūros rutulojime tinkamai 
įvertintų.'
. šitų faktų aky vaizdo j visas 
meno darbas jau Nepriklauso
moj Lietuvoj tėra kaž kokia at
kakli, kerštinga kova tarp val
stybės ir menininkų. Ir jeigu 
vis dėlto meno srity pasiekta 
gana stambių rezultatų, —> tai 
reikia ir pripažinti, kad ta me
nininkų kova buvo vistiktai di
deliai garbingas darbas. Tiesų 
pasakius, ne buvo, bet yra, nes 
ji ir dabar nėra pasibaigus, nes 
ji dabar ima įgauti kaip tik
tai atkaklesnės 4r griežtesnės

Suvažinėjo Lopatus; li
ko 5 našlaičiai.

Barta Sopa,

automobilius apsi
moka ta-

Pereitų septintadienį, vasario 
19, įvyko baisi nelaimė. Sta
nislovas Lopata, 2246 W. 21 
gat., jo žmona, 
2133 W. 20 gat., ir Jonas Bru-
džis, 3418 W. 37 gat., važia
vo Brudžio automobiliu ir ties 
Roosevelt Road ir Leavitt gat. 
jų automobilius susidaužė su 
Juozapo Svirmickio, \ 3732 W. 
62 gat., automobiliu, j

Bhidžio
vožė, Lopita ir jo 
po ant vietos po i 
užmušti, popai sula 
BAidžį šiaip nepavojingai su
žeidė. 

* *Brudžis ir jo draugai buvo 
krikštynose. Jie visi iš ’ poky
lio grįžo namon ir pakelėj su* 
tiko nelaimę.

Lopatai paliko penkis mažus 
vaikučius. Juos laikinai pri

žiūri nabašninkų draugai.

T. BELLANDI, baritonas.
Jis yra gerai žinomas netik 

italams, bet ir lietuviams ar- 
tista's-daininirikas, kuris pasi- 
žadejot dainuoti “Naujienų”, 
koncerte sekmadienį, kovo fį, 
1922, Ashland Boulevard Au
ditorium, Vdn Buren St. ir 
South Ashland Boulevard.

Naujieniočiai ir naujienietčs 
turės pr^ų išgirsti šį žymų 
dainininkų “Naujienų” didžiam- 
jame koncerte.

HARRINGTONO JVESTO- 
RIŲ SUSIRINKIMAS.

Pereitų pirmadienį, vasario 
20, įvyko skaitlingas IIarring\ 
tono įvestorių susirinkimas 
landaūskio svetainėj, 4501 So." 
Hermitage avė. Žmonių buvo 
susirinkę apie du syk tiek, kiek 
galėjo svetainėj tilpti. Nema
žai buvo ir moterėlių ir tai, 
kaip teko patirti iš nusi- 
klausymo, daugumas jų. fnivo 
susirinkę, kurios “įvertinę” sa
vo pinigus pas Ilarringtonų 
be savo vyrų 'žinios ir leidi
nio.

Susirinkime kalbėjo kai ku
rio/ agentai, norėdami žmo
nėms neva duoti patarimus ir 
tokiu budu pateisinti save.

Dar kai kurie norėjo kalbė
ti ir iš publikos, bet jiems 
duota.

Trimis atvejais kalbėjo 
vokalas Eidward White.
aiškino, kad žmonės neduotų 
pinigų įvairiems advokatams 
už patarimus kaip išgauti sa
vo įdėtus pinigus pas Harring- 
tonų. Jis patarė žmonėms pa
sirinkti vienų gorų advokatų ir 
tai dar ‘tokį, kuris stengtųsi 
žmonėms patarnauti, o ne li
kusius iš jų pinigus išbaigti 
vilioti. Ant galo priminė, kad 
visi suneštų pas jį savo resy- 
tes dėl

ne-

ad-
Jis

užregistravimo.
— Ten buvęs.

BĖDA KAI APSĖDI BĖDOS.

laiko atgal M. Jodar-

RALT1JOS-AMERIKOCU UNIJA 9BK»Jvay. NevYork NYL/
LIETU VK

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoji ' į Piliayą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA I KAMBARIUS
ANT 2-jų; 4-rių, 6-šiu ir 8-nių LOVŲ 
ESTONIA ............i.......................Kovo 8, 1922
LITHUANIA ........ :................ ........ Kovo 22

TREČIOS KLASOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento. ,

Kiek 
tas, prikalbintas agentų, įves
imo dalį savo pinigų pas Bi
šofų. Kiek vėliau už likusius 
pinigus jis nusipirko fordukų, 
kuriuo vienų gražių dienų su
manė eiti lenktynių su gatyė- 
kariu. Nelaimėn gatvekario 
butą netokio greitaus kaip for- 
dųkas. Už tai fordukas, kaip 
ožys susinervavęs, kai spyrė 
užpakalinio gatvekario galan, 
tai netik pačiam ragai į šypu- 
lius subirėjo, bet ir gatveka- 
rį gerai sutrenkė.

Pagaliuos gatvekarių kompa
nija pa traukė Jedartų teisman, 
reikalaudamas atlyginimo už 
sutrenkimą karo ir ten tuo 
kartu važiavusių žmonių. Tei
sėjas nuteisė jį užsimokėti 
kompanijai 150 dol. atlygini
mo. ’

Tuo patim laiku Jedartas
įužinojo, kad 1 jo “įvestinii” pi-

■

nigai, 700 dol. pas Bišofų nu
grimzdo. Dabar vyras nebetu
ri nei forduko, nei pinigų ir 
kas blogiausiai dar įlindo ,gat- 
vekarių kompanijai net sko
lon.

GarsinkitesNaujienose SKAITYKIT IR PLATINK1T 
<‘N A U J I E N O S”

____________ - - ________ * -

BIBLIJOS STUDENTŲ 
PAMOKSLAS.

Pereitų scptinthdicnį, vasa
rio 11^ Mildos svetainėj Bib
lijos studentai šiaip prabilo į 
savo Vernus “parapijomis”: 
“Nei karo reikėjo, nei kraujo 
praliejimo, “hands up”, o tik 
“spešėlai” “sulygino” musų 
žmones. Tai taip išsipildys ir 
musų pranešystes, kad už pen
kių metų pasaulyj nieks ne
bemins”...

Darbininky judėjimas
jSocialistu Partijos Prakalbos,

stotų visa savo jiega prieš su
sijungusio kapitalizmo puolimų, 
nes tik tokiu budu busią galima 
aršiausios vergijos išvengti.

Antrasis kalbėtojas, New 
Yorko laikraščio “Call” redak- 
toriuS) James O’Neal kalbėjo po
litinių kalinių reikalais. Poli
tinių kalinių Jungtinės Valsti
jos turėję ir seniaus. 1800 me
tais Jamesui Madisonui prezi
dentaujant reakcininkai buvo 
įsigalėję taipj pat kaip ir dabar, 
bet žmonėms subruzdus visi jų 
suvaržymai tapo panaikinti. Ka
da 1848 m. Jungtinių Valstijų 
“džingoistams” sukėlus karų 
prieš Meksiką, Lincoln, Clay ir 
Webster rašė protesto rezoliuci
jas prieš tokį valdžios žingsnį ir 
smerkė jį, tai niekas jų neva
dino išdavikais ir nekišo jų į ka
lėjimų už'tai. Jie turėjo laisvę 
sakyti tų, kų jie manė . Šitų lai
svę suvaržė »vėl “demokratin- 
giausias” prezidentas Woodrow 
Wilson. Wilšono pravestoji' re
akcija pasiekė to, kad reakcinin
kai išdrįso net paduoti įstatymo 
projektų, reikalaujantį, kad dar
bininkai prievarta butų imami 
į darbų privatinėms įstaigoms. 
Šitas kalbėtojas, kaip Ir pirmu
tinis, at£ j o prie to paties išvado, 
kad darbininkai turi ne snausti, 
ar vaidus savutarpy kelti, o sta
tyti suvienytų frontų reakcijos 
jiegoms. Visų pirmiausia jie 
turi paliuosuoti vienintelius lig 
šiol kalinamus apie 150 aidobli-

(Scka ant 6 pusi J. \

&

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligps.
10929 S. State StH 

Chicago, Ilb

Išvadžiokite 
Dratais 
Namus

Elektro šviesa yra 
švari, saugi, paranki 
ir ne daugiau išlaidų, 
kaip kad kita kokia 
šviesa. - /

, Justi
Apielinkeje 
Elektros 
Kontraktorius

Padarys darbų ant leng
vų išlygų. Jei butume - 
jums naudingi prigelbs- 
tint nurodymui gero 
kontraktoriaus, patele- 
fonuokit, Randolph 1280 
Local 287.

« 'AI Ii ■ ’

Commonwealth 
' Edison Co.

72 W. Adams Street.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
50 cent. už 100 auk. 

arba
200 auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike 

Central Manufacturing
District Bank
State Bank— 

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

dr. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

4729 S°'rChipl'l“ndn^Ve- 2 ,ubo« 
Chicago, Illinois.

bpecialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
N VALAND0S:Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki Š:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

i*yte iki 1 vai. po piet. 
lelefonas Drerel 2880

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

įtempimą, kuris
Vas. 19 d. Soc. Partija su

rengė prakalbas Ashland blv<k 
Auditorijoj. Prakalbų tikslu 
buvo sukelt darbininkų ūpų ir 
sukurti jų pasipriešinimų užgu
lusiai juos kapitalistų reakcijai, 
o visų pirmiausia < paliuosuoti 
politinius kalinius, žmonių su
sirinko apie pusantro tūkstan
čio ir visi "su atsidėjimu klausė
si, kaip trys kalbėtojai pasako
jo jiems apie dabartinę nelemtų 
jų padėtį ir kaip iš jos išeiti.

Pirmutinis kalbėjo Pennsyl- 
vanijos Darbo Federacijos -pre
zidentas James Maurer. Jis aiš
kino kapitalistų nedorumų dar
bininkams algas kapoti1 ir jų or
ganizacijas naikinti ir darbinin
kų apsileidimų, jų lengvatikybę 
ir nesirūpinimų savo reikalais. 
Iš jo nurodymų buvo kiekvie
nam aišku, kad pragyvenimo 
brangumas negalės atpigti dėl 
kapitalistų siūlomo vaisto, algų 
nukapojimo. Sakysim, .visas 
darbas iškasimui vieno tono an
glių pareina vidutiniai $3.00; 
dešimtų (nuošimtį šitos sumos, — 
3o centų, atėmus nuo pardavi
nėjamos kainos, $16, bus mažas 
skirtumas; visas darbas pasiu
vimui poros čeverykų pareina 
nedaugiau kaip $1.50, o čeve- 
rykai pardavinėjami po $6 iki 
$9;, algas darbininkams numu- 
šus čeverykai taipgi neatpigs; 
per didelius pelnus paima kiti 
ir tie kiti turi nukapoti savo 
pelnus, jei jie iš'tikro nori, kad 
pragyvenimas .atpigtų. Taip, 
pat,, algas nukapojus ir darbo 
valandas prailginus darbininkai 
negaus dųugiaus progos dirbti. 
Philadelphijos statymo amatai 
sutiko 
algų
bo t 
miau.
darbininkai leidžia sau įkalbėti 
tokias nesąmones, bpt dar pavė
dų savo ginčus išspręsti aršiau
siems savo klasės reikalų prie
šams, — Chicagos statymo ama
tai pavedė savo ginčų išspręsti 
visiems žinomam darbininkų 
priešui teisėjui Landisui. Šitaip 
darbininkams besielgiant jų lau
kia aršiausia vergija, sakė jis. 
Jis ragino visus darbininkus ei
ti išvfeno, rūpintis, kad visos

Palengvins akių 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo,' skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuim-a kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

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

Ii

priimti nukapojiiną
ir dabai* mažiau dar

gų turėjo pir-
' Negana to, kad

- Chicagos statymo ama-

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus koją kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai iirastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met deb smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ai' namie. Kojų Sutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip r 
į kvortą Šilto -vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su ko j olų mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 

y^ieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
iigydo kojaa 
mo iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose. ' /

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tat rašykite 11- 
dirbėjams adresui

BIngol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

s Chicago, Iii.

DR. S. BlEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd Si.

tr . . bafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-1 a piatv.

Tel Auth 717
DR. MARTA 

DOWIATT-SASS.
K*tlk l«gr|le H Calif.ndj.i tr 

fril tu Bar. praktikavimą p« 
52128 W. Kantam Si.

vakare lieHrient nedildlenlui.

Dr. Maurico Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

4631 So. Ashand Avą, 
T«l.i Yarda 994

8 iki II v. ryto, 1 iki 8 
ir Tiki 9 ▼. Naktimi, ir nediUoi pa 
pietą. , Tel.: Ookland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gydaolią ir be operacija 

8347 Kmerald Are.
» M 11 ryto ir 9 iki ifl takam

• - Tel.: Boulorard 9297
?31 W. 18-ta gat. 2 iki I rak,

‘ * Tal.i Canal 279

DR. C. K. KUĄUGA 
DANTISTAS 

IMI te Balated Stn Ckfcage, HL 
kampa* 18th Si. 

Valamtau 5—18 vyta ir 1-1 vak. 
Fbena Canal 857

Telephona Yarda 5884

DR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valaudoi nuo 8 iki 12 Ii 

ryto Ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Hateted Stn Chicago, TU,

Telsphons Boulevard 5fl5| (
Dr. A. Juozaitis J

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 ikf 9 vai, vaka
re. Seredom 9 v. ryte iki 12, Va- 

Nę^U. pagal sutarimą,
1261 Be. Halsted SL, Chicago. RL

■
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET : 
lel. Kedde 8S02

____

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loeis Ave^ 

CHICAGO. ILL.

PASIRŪPINKIT LOTĄ
L 

o mes pastatysim jums namą ar flatą. ant labai lengvų ir patrau
kiančių išlygų; mes imame tik aprubežiuotą skaičių kontraktų ant 
gegužės mėnesio. Patariame susižinoti su munri tuojaus. Rašykit 
ąiums šiandicfn,ar kreipkitės: »

Chicago Home Construction Co
14 W. Washington St.

KRAUSTYKITES GEG. 1-mą
I savo nuosavų namą, gražiausioj Brookfield Manor, tik 27 minutos 
į vidurmiestį, prie G, B. & Q.; 5 kambarių modemiška-bungalow ant 
loto 30x125 uėdas, tik už $4,300. Išlygos —:<$250^ash, likusius kaip 
renda. Rašykit mums šiandien ar kreipkitės:

Chicago Home Construction Co.,
~ i 14 W. VVashington St

—. ____ ________________________ ________ -_____ ____________________________ - - -________________ ■ . ________________

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame ‘ dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gra
bus turime nuo 
$3 ir augščiau; 
dideliems nuo 
$25 ir augš
čiau. Taip pat 
turimė gerus
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
štynų ir ‘t. t.

Reikale kreipkitės
3307 Aubdrn Avė.

Tel. Boulevard 4189



Z

NAUJIENOS, Chicago, UI
S* Sereda, Vasario 22 d., 1922

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

stų už prasižengimus karo lai
ko įstatymams. Jis išreiškė 
vilties, kad E. V. Debsas, susti
prėjęs, pavaris vajjj už politikių 
kalinių paiiuosavimą ir sukels 
darbininkų miniose tiek ūpo, 
kad valdžia bus priversta juos 
paleisti.

Jis perskaitė taipgi protesto 
rezoliuciją, reikalaujančią poli
tinių kalinių paliuosavimo, ku
ri busianti pasiųsta Washingto- 
no valdžiai ir bus atspausta vie
tos partijos laikrašty. Rezoliu
cija tapo vienbalsiai priimta.

Trečias kalbėjo Hillųuit. Jo 
kalbos tėma buvo: Paimkime 
Jungtinių Valstijų valdžią į sa
vo rankas, šitoj savo kalboj jis 
papasakojo socializmo tikslą, 
nurodydamas, kad dabartiniai 
kapitalistiniai valdininkai taip 
susibankrirtijo, kad darbininlkai, 
paėmę valdžią į savo rankas 
blogiau vesti reikalų negalėtų 
jokiu budu; kad paėmimui val
džios į savo rankas darbinin
kams daugiausiai trukdo jų pa
čių apsileidimas ir jų bega
linis užsitikėjimas savo po
nais — repuiblikonais ir 
demokratais, kuriems’ jie. pa
kaičiui leidžia save valdyti ir 
gyviems kailius lupti. Europos 

^darbininkai seniaus, girdi, taip 
pat buvo apsileidę, kaip dabar 
Amerikos darbininkai; bet da
bar ten visai esą kitaip. Angli
jos darbininkų partija valdžio
je turi didelę galybę ir netru-| 
kus visa valdžia pereis į darbi
ninkų rankas; tą patį galima pa
sakyti apie Italijos, Belgijos, 
Danijos ir kitų šalių, darbinin
kus. Rusijoje, nors dažnai pa
daroma klaidų, bet, žiūrint ap
skritai, ten labai daug esą pada
ryta socialistinės tvarkoSSįabui. 
Jei gi Rusijoj, toj atsilikusioj 
šaly, darbininkai, galėjo tiek 
daug padaryti, tai čia nepaly
ginti busią lengviaus dubinin
kams paimti valdžia į savo ran-1 
kas.

ir savo bųvio pagerinimo rei
kalais besirūpinantiems darbi
ninkams , skaitlingai atsilankyti 
į šiąs LSS. 81 kuopos /rengia
mas prakalbas, kurios įvyks 
sekami) ketvirtadienį, vasario 
23, - Liuosybės svetainėj, 1822 
VVAbansia avė. Prakalbos pra
sidės lygiai 7:30 vai. vak.

, — Northsidietis.

Musų Moterims
MOTERIMS SUKNIA — 

No. 1258.

MELROSE PARK.

Praeitą šeštadienį, vas. 18 
d., vietos Šv. Jono Krikšt. 
draugija buvo surengusi kon
certą Ig. Vaičiulio salėj, 23-čia 
ir Lake gatv. Prog 
dė p. B. Lauraičio \ 
Šv. Grigaliaus Choras iš 
ro, III. Kai musų kolonijai, 
koncertas buvo labai puikus. 
Programas buvo įvairus. Dai
navo visas choras, vyrai ir 
mergaitės — viso septynias 
dainas, taipjau Lietuvos ir 
Amerikos imnus. Vyrai vieni 
sudainavo ‘‘Močiutę”, “Razbai- 
ninkųr dainą” iš “Blindos”, ir 
“Lietuvos dievai”. Solo daina
vo p. K. Andrejunas “Ko liū
dit sveteliai” ir ‘Kurilas šal
tinėlis”, o publikos iššauktas 
dar padainavo, “Vai varge, 
varge”. P. S. I^uiraitienė vie
ną dainelę gražiai sudainavo 
solo, 6 paskui dyiese su K. 
Andrejumi puikiai padainavo 
“Valio valuže”. Svečių koncer
tai! buvo pusėtinai atsilankę.

— Svetis.

BRIGHTON, ARK.

Ten buvęs.

LieMii Rateliuaso
NORTH SIDE.

Rengiama didelės socia
listų prakalbos.

i

Socialistų* darbas pradėtas ir 
jis Sėkmingai eina pirmyn. Jau 
buvusios trys viešos socialistų 
prakalbos rodo, kad Chicagos 

darbininkai nebesaipnuoja tų 
sapnų, kuriais juos žavėjo per 
keletą metų komunistų — ko
munistų — davatkų agitato
riai. Jie dabar gausiai lanko 
socialistų prakalbas, nes pa
matė, kad socialistų skelbia
mos idėjos buvo ir yra teisin
giausios.

Socialistai ir toliau varys 
savo • propagandą spaudoj ir 
gyvu žodžiu, aiškindami dar
bininkams vienybės ir susi- j 
klausymo bendriems kovos rei
kalams idėją. Socialistams kaip! 
rūpėjo taip ir rupi, kad dar
bininkai, nežiūrint kokių įsiti
kinimų bei pažvalgų jie nebū
tų, visi laikytųsi savo klasės 
principų. Jie kaip skelbė dar
bininkams taip ir skelbs, kad 
tiktai vienybėje yra darbinin
kų galybė. į

Socialistai darbininkų jiegų 
skaldymo idėjai niekuomet ne
pritarė. Atpenč, jie visuomet 
kovojo su tais darbininkų skal
dytojais ir demoralizatoriais. 
Dabar socialistai irgi eina į 
minias, viešai skelbia savo 
principus ir nurodo tų darbi
ninkų vienybės ardytojų klai
das.

Socialistai veiks i toliau ir] 
dar su/didesniti pasišventimu 
ir energija varys savo darbą 
pirmyiU nežiūrint ir į tai, kad 
kitų pakraipų neva danbinin- 
kiški laikraštėliai ir kalbėtojai 
nešvariausiai užsipuldinės ir 
juos niekins.

Todėl dabar yra būtinas rejJ 1 
kalas visiems protaujantiems

REIKIA DARBININKU
, YYRŲ /

REIKIA JUODOS DUONOS 
kepėjo, turi būti pirmos klesos 
darbininkas,

Kreiptis
4435 S. Halsted St.

RAKANDAI 1 NAMAI-ZEME
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 

Kastantino Girkonto. Paeina iš Paž- 
velkių kaimo, Andrejavo parapijos, 
Kretingos apskričio. Ir Felikso Gu- 
dauskio, iš žadvainų kaimo, Rietavo 
parapijos, Telšių apskričio. Jiedu 
abudu gyvena Amerikoje, bet nežino
me kur. Jie patįs ar žinanti jus ma
lonėkite pranešti mums, nes turime 
svarbių žinių iš Lietuvos.

Kazimieras Girkontas ai’ 
Magdaleną Girkontaitė,

3337 S. -Morgan St., Chicago, >11.

’RARDAVIMUI MAŽAI VARTOTI 
rakandai už labai pigią kainą. Vi
sus ar po vieną. Puikus gyvenimu; 
kambariai. Proga dėl jaunavedžių. 
Matyti galima visada.

713 W. 19th St., 
2-ros lubos

' DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, far
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas m-usų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

ice-

1253

suknią galima

(Vardan ir pavardi)

(Adresas)

(Miestan ir Vaisi.)

ai

APSIVEDIMAI.

amas

nuėjau į 
igas klc- 
pamokslą 

šv. tikeji- 
delto kad

Praeitą sekmadienį 
I.vietos bažnytėlę. K 
bonas pasakė gražų 
apie “sudrutini'mą 
mo”. Sakau gražų,
vartojo gryną lietuvių kalbą. 
Baigęs pamokslą perskaitė ke
lis skelbimus, porą užsakų ir, 
ant galo, prisiminė apie “spe- 
šelus”. Pradėjo taip: keletas 
metų atgal Atlantiko vandeny
ne atsitikus baisi nelaimė: di
džiausia pasauly laivas Titani
kas, susidūręs su ledynu, su
dužęs; žuvę daugybė žmonių. 
Kiek vėliaus Chicagoj apvirtęs 
ir paskendęs laivas Eastland
— taipjau prigėrė daugybą 
žmonių, jų tarpe ir keletas lie
tuvių. Paskui užėjo karė i— 
taipgi žmonės daug nukentėjo. 
O dabar, sako, ištiko nauja 
nelaimė: žmonės prarado daug 
pinigų. Tokia, mat, Dievo va
lia! Toliaus sako: Kai kuvie 
musų laikraščiai vietoj kad 
suraminus nukentėjusius, dar 
stengiasi sužadinti žmonėse di
desnę desperaciją. Aš sakysiu,
— sako kunigas, — kad nu
siminti nėra ko', tik reikia tur 
rėti tvirtą viltį ir atsiduoti 
Dievo valkų... Kai kurie laik
raščiai neiškentė neužkliudę ir 
manęs, buk ir pražudęs 30 
tūkstančių dolernjv — šitą sa
kinį kunigas juokdamos pa
kartojo ir pareiškė, kad jis 
matąs reiKalo pranešti visiems 
tiems, kurie dėl tos žinios bih 
vę baisiai nuliūdę, taipgi ir 
tiems, kurie dėl jos buvę labai 
nudžiugę, jogei ta žinia esanti
— hm, hm!.. neteisinga.

— Svetys.

GIRIŲ KARALIUS 
SCENOJE.

Pereitų septintadienį, vasario 
19, L. Vyčių 4 kuopa statė 
scenoje M. Petrausko fantas
tišką vieno akto operetę “Girių 
Karalius” D. Ap. Parap. sve
tainėj. Veikalas, galima saky
ti, visais žvilgsniais suvaidinta 
gerai.

Pirma perstatymo minėtos 
kuopos choras, po vadovyste 
p. J. Balsio, vykusiai sudaina
vo keletą jausmingų liaudies »

Reikia pažymėti, kad šį sy
kį publika pavyzdingai užsi
laikė laiku programo, kas pas 
aštuoniolikiečius retenybė.

Programui pasibaigus tęsėsi 
šokiai. x

Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė.

Ten buvęs.

siūti iš dvejo-Šią 
pos materijos. Rankovės yra prisiū
tos prie apatinės suknios. , Pritinka 
visoms formoms. (

Tokiai sukniai pavyzdys^No. 1258, 
sukirptos mieros nuo 36 ik i 56 colių 
per krutinę. Sukniai 36 colių mie
ros reikia 314, jardo 3G calių materi
jos, 2% jardo 36 col. kitokios mate
rijos ir % jardo pamušalo.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iikiipti žemiau paduotą ’ blankutę, p« 
žymėti mierą, paradyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, Idėjas | 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiusti tnunh 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chfcago, III 

čia |d«du 15 centų Ir prašau at> 
siųsti man pavyzdį No. 1258
Mieros ..............:................... metų

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J 1 E N O S”

11 un—MM——<a 
Pranešimai

■ —M
Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal

bas ketvergo vakare, 7:30 v., Ray- 
mond Chapelėj, 816 W. 3Ist .St. Bus 
krutomi paveikslai ii* geri daininin
kai. — Užkviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti. — Komitetas.

Birutiečiai kviečiami susirinkti 
ketvirtadienį, vasario 23, 8 v. v. Mark 
White Sųuare salėj repetieijdms. 
Nauji nariai, turintys balsą ir no
rintys lavintis dainuoti, kviečiami 
taipjau atvykti. — Valdyba.

Town of Lake.—Paveiksluotos pra
kalbos temoj “Kuni ~ darbai seniau 

 

ir dabar” įvyksf ketverge, vas. 23 d , 

 

7:30 v. v., Ežer^kio svet., 4600 South 

 

Paulina St. Viki lietuviai kviečiami 
į šias pirmas tokias įdomias prakal
bas. — L. L. F. 1 kp.

D. L. K. Keistučio Paš. ir Polit. 
Kliubas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduolių. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus" vieni kitiems.

— Vakaro Komisija.

NORTH SIDE. — Labai svarbios 
prakalbos. — Vasario 23 dieną, ket
virtadienį, rengia L. S. S. 81 kuopa 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., dideles prakalbas, kad supažin
dinus visuomenę su politikos atmai
nomis, įvykusiomis paskutiniu laiku 
Lietuvoje, o taip pat ir su naujais 
apsireiškimais komunistų judėjime. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis ,tėmoje: “Įsigalėjimas kle
rikalų Lietuvoje” ir naujoji darbinin
kų partija”. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vak. Įžanga visiems dykai.

— Prakalbų Rengimo Komisija.

ASMENŲ JIESKOJIIUI
JIEŠKAU JUOZAPO SAKAVI

ČIAUS, Nataučių kaimo, Kuršėnų 
vai. Šiaulių, 5 metai atgal gyveno 
Detroit, Mich. Atsišaukite, arba kas 
jį žinote malonėkite pranešti.

Teodora Andrulienė (Sakevičiutė), 
3604 S. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS ANTA- 
no Pašakamio, Kauno Vėd., Telšių 
apskričio, Luokės nar., Elkšilio kaimo. 
Pirmiau gyveno Kanąas, Mo. Malo
nės atsišaukti, arba žinantį jį teiksis 
pranešti.

ANTANAS KIRŠIS, 
Box 55j Royalton, Jll.

REIKALINGAS BUČERIS, 
mokantis savo darbą.

Atsišaukite
2558 W 69th St.

PARDAVIMUI liAKANDAI, 
taipgi galima ir flatas paimti. 
Kreipkitės.

1124 W. 14th PI. 
1-os ūbos.

JIEŠKAU NAŠLĖS APSIVEDI- 
mui nuo1 25 iki 30 metų senumo. Aš 
esu našlys be vaikų — 34 metųX-se- 
numo. Geistina, kad butų iš Chica
gos, kad butų galipfa ypatiškai pasi
matyti. Meldžiu atsišaukti.

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

REIKIA TUOJAUS PARDA- 
vėjų kalbančių lietuviškai ir an
gliškai. Kreipkitės: 732AV. 31st 
St. nuo 5 iki 9 po pietų. Tel. 
Boulevard 9013. Taipgi ir dea- 
ler/ių reikia.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI DRAU- 
gės, mylinčios gražų gyvenimą. Gei
stina, kad butų linksmo budo ir kad 
pažintų šios šalies apsiėjjmą, ne se
nesnė 26 metų. Su prmū laišku mel
džiu prisiųsti paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekyienai ir paveikslą gra
žinsiu, A. J. S., R .D. No. 3, Box 31A.
Morgantown, W. Va.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
YRA KAMBARYS IšNUO- 

moti dviem ypatom, su valgio 
pagaminimu. Atsiklausti 545 
W. 32-nd St. (Antros lubos).

REIKALINGI ŽMONES ANT GY- 
venimo lietuviškam vicšbutyj. Su val
giu arba be valgio, labai pigiai dar
bininkams. Šyičsųs kambariai, vis
kas apžiūrėta.

1606 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
•2 KAMBARIAI SU RAKANDAIS 

arba be rakandų duodu dykai šeimy
nai dėl gyvenimo tik už patarnavimą 
vienai ypatai. Kambariai pulkus: 
maudynė, elektros šviesa ir toje apie* 
linkėję oras yra geras sveikas. Kreip
kitės sekamu antrašu:-M. Uginskas, 
4800 Gunnison St. Phone: Kildare 
4953., P. S.: Jei nežinotumėte kur 
randasi ta vieta, tai klauskit telefonu 

y

REIKIA DARBININjy ~
MOTERŲ^

REIKIA PATYRUSIŲ MER- 
ginų vilnų sortavimui. Kreipki
tės. B. Cohen & Sons, 1100 W. 
22ųd St. Matykit Mr. Wil- 
liams. :t.'.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų sortaviului skudurų. 
Kreipkitės 'England Iron & 
Metai Co., 66^1 So. Halsted 
S t.

REIKIA 2 MOTERŲ SKIRS- 
tymui atkarpų (regsų).

SM1TH & OGUSS 
2633-5 Roosevelt Road 

Prie Ta'lman Avė.

• REIKALINGA MOTERIS ar 
mergina kuri mylėtų ant farmos 
dirbti. Geras gyvenimas — mo
kestis nuo $20 iki $25 J mėnesį. 
Pusė mylios nuo m^sto, M. 
Stungis 1734 Wabansia Avė.

REIKIA MOTERŲ DIRBTU- 
vės darbui. ^Kreipkitės.

Bakers Food Products Co., 
4856 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 9300 '

' REIKIA TIK PATYRUSIŲ MO- 
terų maišytų skudurų sortavimui ir 
vilnonių. Nuolatinis darbas, geras, 
sanitarės darbo aplinkybės, gera 
ga. t 

Kreipkitės:
GUMBINSKY BROS., 
2261 So. Union Avė.

al-

REIKALINGA MERGAITĖ, APm 
sipažinusi su knygų vedimu ir su dru- 
ko raštu. Reikalinga

Atsišaukit
FOUNTAIN PAINT 

1314 W. 21st St..
/ Phone Canal

stenograpė.

BRUSH CO..
Chicago, III. 

3457

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

r REIKIA PARDAVĖJŲ, par- 
davoti Reo ir Moon automobi
lius. Taipgi Reo speed wagons. 
Tel. Prospect 0054.

REIKIA .PATYRUSIŲ MAI
ŠU lopytojų.

M. S. GOLDBERG,
150,8 Newberry Avė.

REIKIA KLERKO PRIE MAIL 
order ir pagarsinimų skyinų, spaustu- 
vėn . Nuolatinis darbas; priduokite 
amžių, mokslą, reference, algą ir te
lefoną. Gera plroga pramokti tiesinį 
per paštą pardavoti . Kreipkitės tik 
laišku į Naujienas No, 543

‘REIKIA STOCK IR BONDS par
davėjų, penkių gerai prasilavinusių, 
pardavoti pirmo mortgečiaus bond-' 
sus. Puiki proga tiems, kurie tiks. 
Mes suteiksime jums visus reikalin
gus nurodymus. '

RENFRROW & EITĘRS 
1001 Consumers Bldg., 

Tel Harrison 1134

RĖIKIA VYRŲ ĮSTOJIMUI DI- 
delėn cab kompanijom Mažai reika
linga cash įnešti, užtikrins pilnai 
įrengtas cab; jūsų automobilių pri
imsime. Musų žmones abelnai pa
daro virš $75 į savaitę. Norime tik 
darbą laikančių žmonių, kurie dirb
tų, Ro'om 808, 5 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonogra- 
phas ir tt. Turi būt parduota pirm 
kovo 1, atsišaukite dieną arba vakare 
4959 Prairie Av. Apt. 1.

DIDŽIAUSIS BARGENAS SO. 
Side 10 flatų, šiaur rytinis kampas, 
43 Place ir Union Avė. Mūras ge
riausiame padėjime, pečium apšildo
mas, elektros 
baris šviesus, 
dos $3,648. 
cash $15.000, 
kalingas ir teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas.

J. A. BUCKLEY, 
1724 W. 47th St.

šviesa kiekvienas kam- 
Lot 71x125 pėdų. Rcn- 

Savininkas reikalauja 
greitas veikimas rei-

AUTOMOBILIAI (
AUTOMOBILIŲ BARGENAS 

Oakland touring 5 pasažierų geram 
stovyj $250, 1918 modelio. Ši vertė 
yra kuri už save kalba. Dirbtuvės 
skyrius Oakland Motor Car Sales Co. 
2426 Michigan Avė. Phone Calumęt 
5310. Atitlara vakarais ir nedėldie- 
niais. \

SUSTOK
Metęs savo pinigus ant niekų —- 

buk urnai turtingu, įstodamas propo
zicijoj su geriausiomis aplinkybėmis 
Chicagos gyvenimo — real estate*^ 

ĮSIGYKIE NUOSAVŲ NAMĄ
Aukštos klesoš priemiestyj 33 min. 

iki villurmiesčio, prie C. B. Q. gele
žinkelio, netoli stotis, mokykla ir tt. 
4 kambarių stuba, $1,500.00. $600 
cash, likusius tik po $15.00 į mėnesį. 
Didelis 50 pėdų lotas; prirengiamas 
j 30 dienų arba ant geg. 1, jei tik 
norėsi.

OLIVER SALINGER & Co., 
Rooin 628, 

Ist National Bank Building.

NAMAI-ZEME.
_________ t * ■■ —

FARMOS! FARMOS!
Norinti apsigyventi didžiojoj lietu

vių ūkininku kolonijoj, kur yra ap- 
sipirke 483 lietuviai farmas. Aš tu
riu dideliu ir mažų farmų ant parda
vimo. Parduosiu ant lengvų išmo
kėjimų. Reikalaukit farmu kata- 
liogo, John A. Žemaitis, R. 1, Box 17, 
Fountain, Mich.

PADAVIMUI
Dviejų flatų mediniai ir mūriniai 

namai. J Palaikykit šį surašą, vertės 
$25.00 ką tik pirksite:
1248 W. 49th PI., 6 ir 6 kamb. $4,700

W. 50th St., 4 ir kamb.* $4,650
W. 49th PI., 5 ir 4 ‘
W- 49th PI., 5 ir 5
W. 49th PI., 4
W. 50th St., 5
W. 50th St., 4
W. 50th
W. 51st

2150
1329
1420

PARDAVIMUI BAKERNĖ IR 
grosemė, geroj vietoj, lietuvių, len
kų ir rusų apgyventa. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis nesuti<- 
kimas partnerių.

Kreipkitės į Naujienas numeriu 
542.

ir 4 
ir 6 
ir 6 
ir 4 
ir 4 
ir 4

St., 4
St., 4
PI., 4
PI., 4,ir 4
PI., 5 ir 5 kamb
PI., 4 ir 4 ’

kamb. $3,200
kamb.
kamb.
kamb.
kamb.
kamb.
kamb.
kamb.
kamb.

PARDAVIMUI MADINIS NAMAS 
su saliunu ,ant dyj^.ių gyvenimų, di
delė svetainė, gėrai viskas įtaisyta, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, ar bučemės.

Atsišaukite
4415 So. Wood St.

$5,400 
$3,600 
$5,200 
$3,800 
$3,600 
$6,000 
$4,600 
$3,000 
$5,000 
$2,000 
$3,000- 
$5,300 
$5,000 
$7,200 
$5,000 
$2,500 
$4,500 
$7,000 
$3,200 
$3,000 
$6,600

PARDAVIMUI’ GROSERIS KU- 
name laikoma visokia mėsa, ' išski
riant šviežią, taipgi saldainiai laiko
ma. Per 4 blokus kitos tokios krau-> 
tuvės nėra. ^Visokių tautų apgyyen- Į 
ta, biznis gerai eina. Renda pigi.

2858 W. 39th St. į"™
kampas Frajjcisco I 2113

2123 
2445' W. 47th 
2448 W.'46th
2439 W. 47th 
2455 W. 47th 
739 W. 48th PI., 4 ir 4 
1228 W. 49th PI., 4 ir 4 
731 W. 48tU PI., 4 ir 4 

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR |
saldainių krautuvė Brighton Park ’ * p] 
apielinkėj. Parduodame į trumpą ™. •,
laiką, pigiai. Pardavimo Pricžastis> įofo 49^ PI ’ 
einu į savo namą. .( . 11329 W.'49th Tl"

Kreipkitės • )422 w Mth st,
3302 W. 88tn 11. 4211 S. *Albany , 4 ir4 kamb.

to 4553 S. Campbell, 5 ir 5 kipnb. $6,300
4338 S. Califomia, 4 ir 4 kambariai

lotas 50 pėdų ..................... $6,700
2957 Bonaparto St., arti Archer

7 ir!8 kambariai ..................  $3,500
4345 S. Californią, 4 ir 4 k. $10,300 
£200-5202 Emerald Avė. dubeltava

stuba, 6 ir 7 kambariai ....... $7,000
3039 W. 4Ist St., 4 ir 4 kamb. $7,20'0 
2741 W. 43rd St., 4 ir 4 kamb. .$7,100 
4746 S. Elizabeth, 5 ir 4 kamb. $2,800 
4523 S. Halsted, 685 su 4 kamba

rių cottage užpakalyj ... $4,000
S. Halsted, 6 ir 6 kamb. $7,000 
S. Honore ,9 ir 6 kamb. $5,600 
Honore, 6 įr 5 kamb. $4,700 

S. Honore, 4, 4 ir 5 kamb. $9,900 
S. Honore, 6 ir 6 kamb. $5,000 
S. Hermi ta ge, 5 ir 6 k. $10,000 
S. Hoyne, 4 ir »4 kamb. $3,250 
S. Hoyne, 4 ir 4 kamb. $3,400 
S. Hoyne, 5 ir 5 kamb. $5,200 
S. California, 4 ir 4 kamb.,

{jais .................... .......... -..... $6,600
1237 S. Irving, lotas 34 pėdų $3,600 
258 S. Irving Avė., 5 ir 5..k. $4,500

COTTAGES IR REZIDENCIJOS 
W. 41st St., 4 ir 4 kamb. $6,450 
W. 50th PI., 7 kambariai $7,500 
S. Campbell, 5 kambariai $4,600 
S. Campbell, 6 kambariai. $2425 
Haynes Ct., 8 kambariai $2,425 
W. -50th PI., 6 kambariai $3,200 
S. Elizabeth, 4 kambariai $3,000 
W. 50th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ
Grosemė su visoms mašinoms: pjau
nama ir šaldoma. Biznis išdirbtas 
per 16 metų, liętuvii| apgyventoj vie
toj, ne mažai 
timtaučių^ T' _
tirsit ant vietos. Kreiptis pas J. G. 
Tyškevvicz, 314 E. Kensington Avė., 
Kensington, III. Bučernes tel. Pullman 
1468, gyvenimo Pullman 7229.

„ PARDAVIMUI ANGLIMIS 
(visokioms) kūrinamas pečius. 
Visai ne daug vartotas, par
duosiu pigiai, 2017 So. Union 
Avė. . »

lietuvių apgyvento) vie- 
i • y?a kostumerių ir sve- 
Pardavimo priežastį pa-

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

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

PEARL TRAD1NG CO., 
Box 122,

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

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui 2 bučernes ir groser- 

nės pigiai, visokių tautų apgyventa 
kolonija, cash-biznis, prie didelės gat
vės, renda pigi. Pardavimo priežas
tis važiuoju j Lietuvą.

718 W. 120 St., West Pullman, III.

Iš PRIEŽASTIES VYRO MIR- 
ties, priversta parduoti abelną tavo- 
rą, krautuvę ir įrefl^ųius už paau- 
kavimą. Stakas suskaityta virš 
$4,000. Interesuojanti pirks už bar- 
geną. Gera vieta, priešais Nash Mo
tor dirbtuvę. Renda pigi. Mrs. W. 
Raffin, 1054 Grand Avė., Kenosha, 
Wis.

PARDAVIMUI SALIUNŲ 
fixtures, visokių dydžio, pilnas 
pasirinkimas, labai pigiai, J. 
Kraus, 918 W. Madison St. Tel. 
Haymarket 3016.

PARDAVIMUI PUSĖ SA- 
liuno, arba visas; rusų ir lietu
vių apgyventoj vietoj. Kreip
kitės: 1434 So. Solon Avė. ir 
14th Place.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir fixtures, lietuvų apielinkėj, 
pigiai greit perkant, 3058 West 
40th St., kampas Albany.

PARDAVIMUI KARČIAMA 
lietuvių ir rusų apgyvento] vie
toj, lysas ant 3 metų. Kreipki
te sekamu antrašu, 4522 South 
Honore St. c

PARDAVIMUI SALIUNAS; LA- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas 
ant dviejij metu; 4 pragyvenimui 
kambariai. Pardavimo priežastis — 
važiuoji! Lietuvon.

Kreipkitės
i 3404 So. Morgan St.

St., 6 ir 6 
St., 6 ir 6 

4 ir 4 
4 'ir 4 

ir 
ir 
ir

6
4
4

6
4
4

kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb. 
kamb.

PARDAVIMUI KAMPINIS 
tas Roseland, III., $1,500 ve^, tik 

f\iz $500, nes turiu gre’t parduoti, iš
važiuoju į Lietuvą. Kreipkitės prie 
savininko

T,. REKAS, 
812 West 83rd St.

Phone Boulevard 9136

MOKYKLOS "

25^3 
4614 
4914 
4849 
4843 
5635 
4805 
4847 
4747 
4329 O. vaiuviiua, ■» >* -y

mūrinė nauja, lengvais išmokes-

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA / z

Mokinai Idrpti, aiutiį pritaikyti L 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams. *
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMT OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:k Rarrison 1421. Chicago

3015 
2242 
4405 
4101 
2934 
2307 
4843 
2509 
2416 W. 45th St., 
1007 
4056 
1244 
2453 
3314 
5429 
2912 
2930 
2830

$4,500 
$3,200 
$2,000 
$3,000 
$3,200 
$2,900 
$1,800 
$2,800 
$2,500 
$3,250 
$5,500

kambariai 
kambariai 
kambariai 
kambariai

6 
4 
5 

. 5
W. '49th PI., 4 kambariai
W. 45th St., 4 kambariai
S. Hoyne Avė., 4 kamb.
S. Keating, 4
Keeley, 3 ir 4 kambariai 
Keeley, 4 ir 4 kambariai 
Keeley, 4 ir 4 kambariai

TRYS, KETURI, PENKI IR 
ŠEŠI FLATAI.

2826 Keeley, 4, 4 ir 4 kamb. 
4839 
4929 
4519 
5155 
4416 
4337 
4847 
4946 
4445 S. Honore, 4 flatai --- - x$5,500
510 W. 43 St., 6 po 4 kamb. $6,000 
624 W. 49th St., 4 flatai 
1432 W. 49th PI., 4 flatai
245 W. 43rd St., 6, 4 ir 6, 4 k. $6,000 
3021 Farrell trys 4 k. flatai $3,600 

Platesnių žinių rašykit ar telefo- 
nuokit.
REALTY SELLING & TRUST 

3517 Archer Avė., 
. h ' Tel.: Lafayette 3543-1643 

Brokeriai ir pardavėjai.

W. 47th St., 
S. Campbell,

kambariai

$4,500 
$4,500 
$5,900 
$4,500

Justine, 4 po 4. kambar.
? 4 po 4 kambar.

S. Hermitage, 4 po 4 k. 
S. Honore, 5, 6, 4 ir 4 k. $7,9K)0
S. Honore, 4, 5, 4 ir 5 k. $5,000
S. Honore, 4 flatai ....... $5,500
S. Honore, 4 flatai ....... $6,200
S. Hermitage, 4 3 ir 4 k. $5,000 

... x$5,500

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir liatuviškoa 

kalbą, aritmetikos, knygredystfts, ste
nografijos, typ«writing, pirkly bos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinšs 
ekonomijos, pllietystšs, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 0 
iki 19 valandai.
>106 SO. HALSTED ST„ CHTCAGG.

AUŠROS MOKYKLOJ

$3,300
$7,000

co.

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

PARDAVIMUI NAMAS SU 
groseriu ir delikatesjen, geroj 
vietoj. Atsišaukite į Naujienų 
Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No. 88.

' 3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

MAINYSIU
90 akrų farmu. III. valstijoj, su gy
vuliais ir mašinoms. Gera žemė, 
nuikuą budinkais ir netoli miestelio. 
Mainysiu ant gero namo Chicagoj.

S. STX)NKSNJS,
3437 Wallace St.. Chicago.

> Tek Yards 2242

Leveskio Mokykla
PERSIKELS .

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

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




