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Nuskraudęs tūkstančius žmonių

biznyje
_ -------------------

Bischoffo tardymas prasidėjo]

Kun. Briška “investavęs” $40,000
Bischoffo tardymai 

x prasidėjo
tarto 
kuni-

Eina kafbų, kad pralobęs 
žmonių Bischoffas vedęs labai 
palaidų gyvenimą ir ne vienai 
merginai įtaisęs puikius na
mus. Dabar tų merginų j ieš
koma. Pats Bischoffas yra ne
vedęs ir turi tik 25 m. am
žiaus.

Kunigai Bischoffo biznyje.
Bischoffas sako, kad tarp 

“investavusių” pas jį pinigus — 
ir pražudžiusių juos — yra ne 
tik paprasti darbininkai, kurie 
nieko apie finansus nenusima
no ir tiki kiekvienam praei-

Bandoma surasti klek
jis dar turi. Lietuviai
gai irgi, nemažai pinigų pas
Bischoffą “investavę”.

CHICAGO. — Vakar prieš
• federalinį teisėją Landis pra

sidėjo tardymai nusibankruti- 
jusio didžiojo “spešelo”, Ray-

. mond J. Bischoffą kuriam lie
tuviai buvo patikėję milionus

. dolerių, ir kuris tuos sunkiai viai_ kllris ,jk paža(la 
uždirbtus jų pinigus prašyilpė, |ius ; ^|nus> bet taipjau ncma. 
praleido. Buvo tardoma ir vi- žap kllni(W> ' daktary> j.ankų 
sa Bischoffo šeimina — moti- prezi(lcntų jr kitokių fjnansis- 
»a- patėvis, švogeris. Teismas |Ų> k|lrie> nx|o9 tllrėjo nusi. 
bandė sprąsti kiek dttr Biseho- .manyti apie biznį.

bankų

50,000 audinyčių dar- 
bininky streikuoja

sa Bischoffo š
kurie. nxlos, turėjo nusi-

ffmr turi pinigų ir turto, ir Į ’ ’ ' t
Zz/r y7.ę juos turi padėjęs, kadį Fasak anųlų laikraščiu, Jofn 

j Augustiniak, buvęs svarbiau 
.Įsius ugnius ir jc

RAYMOND J. BISCHOFF (dešinėje, su ūseliais), kuris 
prašvilpė milionus iš lietuvių surinktų dolerių, šalę jo stovi 
Jungt. Valstijų detektyvas, kuris jį saugo. Bischoffas < 
gyvena viešbuty] po sargyba, bijodamasis savo “i n vektorių*. 

a

Visa Naujoji Anglija paliesta 
streiko prieš nukapojimą al
gų ir prailginimą darbo va
landų.

' BOSTON, "Ifass.' v^s. 13. — 

Beveik pusei 200,000 audinyčių 
darbininkų Naujojoj Anglijoj 
tapo Nukapotos algos ir delei 
to dabar sustreikavo apie 50,- 
000 tų audinyčių darbininkų. 
Delei to daugelis audinyčių už
sidarė.

New Hampshire valstijoj vi
sos audinyčios nukapojo algas 
savo darbininkams ir prailgi
no darbo valandas nuo 48 vai. 
iki 54 vai. savaitėje. Delei to 
ir streikas labiausia ir palie
tė tą valstiją. Apskaitoma, kad 
vien šioje valstijoje streikuoja 
apie 30,000 darbininkų.

Massachusetts valstijoje cen
tru streiko yra Lowell, Ten ir 
apielinkėse kelios audinyčios 
delei streiko turėjo užsidary
ti, o ir kitose pasiliko tik.ne
didelė -dalis darbininkų.

Rhode Island valstijoj audė
jai streikuoja jau dvi savaiti 
ir .streikas nuolatos plečiasi.

dabarl Apkaitoma, kad šioj valstijoj 
orių”. J streikuoja apie 20,000 audi-

nyčių darbininkų. Čia net val
stijos miliciją fabrikantai pa

I ------------- ------------------

Dar vienas nuneše milio 
nūs lietuviu pinigu

A. Lebeckis ir kiti du Harringtono 
agentai areštuoti

Vakar po piet pasklido dar 
viena skaudi lietuviams žinia 
— HARRINGTONAS PABCGO.

Tas reiškia, kad dar dveje
tas milionų dolerių lietuvių pi
nigų žlugo kaip į. vandenį.

Chicagos detektivų • biuras 
gavo skundų ant Harringtono, 
kad jis neišmokąs pinigų. Su
judinti žiniomis apie Bischoffą 
detektivai luojaus nusiskubino 
į Harringtono ofisą.

Senąjame Harringtono ofise, 
North American Bldg., nebe
buvo nei Harringtono nei jo 
darbininkų. Detektivai tad nu
ėjo į naują Harringtono ofisą: 
20 E. Jackson blvd. čia jie su
ėmė tris Harringtono darbi
ninkus: L. Byrne, kurs gyve
na 107 S. Tliroop str., ir y r k 
Harringtono korporacijos, U. 
S. Novaculite kompanijos, pre
zidentu, Th. Moran, 3506

Tarp žmonių, kurie dėjo pi
nigus Bischoffui, Harringtonui 
ir kitiems, buvo .ne tik tam
sus žmoneliai, bet daugybė 
prasilavinusių žmonių, profe
sionalų, daktarų, kunigų ir net 
bankierių. Rytoj tikimės pa
skelbti keletą pavyzdingų atsi
likimų.

Detektivai' “Naujienų” repor
teriui pranešė, kad šiandien 
jie dar porą “spešelų” suim
siu..

Airijai gręsia karas
Anglija nebegabena iš Airijos 

kareivių.

LONDONAS, vas. L3. — Ko
lonijų sekretorius Winston 
Churcbill paskelbė atstovų bu
te, kad Anglijos kareivių su-

Uji.
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Lietuviu kunigai Bischoffo 
biznyje >

Nuskraudęs tūkstančius žmonių -

Bischoffo tardymas prasidėjo

Kun. Briška “investavęs” $40,000
Bischoffo tardymai 
■ ; prasidėjo

turto 
kuni-

Bandoma surasti kiek 
jis dar turi. Lietuviai 
gai irgi, nėmažai pinigų pas 
Bischoffą “investavę”.

Eina kalbų, kad pralobęs 
žmonių Bischoffas vedęs labai 
palaidų gyvenimą ir ne vienai 
merginai įtaisęs puikius na
mus. Dabar tų merginų jieš- 
koma. Pats Bischoffas yra ne
vedęs ir turi tik 25 m. am
žiaus.

CHICAGO. — Vakar prieš 
federalinį teisėją Landis pra
sidėjo tardymai nusibankruti- 
jusio didžiojo “spešelo”, Ray- 

. mond J. Bischoff, kuriam lie
tuviai buvo patikėję milionus 
dolerių, ir kuris tuos sunkiai 
uždirbtus jų pinigus prašyilpė, 
praleido. Buvo tardoma ir vi
sa Bischoffo šeimine — moti
na, patėvis, švogeris. Teismas 
bandė suraski kiek dar Bischo
ffas turi pinigų ir turto, ir 
kur jis juos turi padėjęs, rkad 
jis negalėtų jų kur paslėpti.

Pats Bischoffas sakėsi tik
rai nežinąs kiek žmonių pas jį 
buvo “investavę” visokiems 
“spešelams” ir kiek, tikrai tų 
pinigų buvo sudėta. Jis apskai- 
tąs apie $4,500,000 ir kad tuos 
pinigus sudėjo apie 4,000 žmo
nių, daugiausia lietuviai.

Jis spekuliavęs aliejum, ban
dęs įgyti kontrolę ant Oil- and 

tada 
savo 
pra- 

kele-

Kunigai Bischoffo biznyje.
Bischoffas sako, kad tarp 

“investavusių” pas jį pinigus — 
ir pražudžiusių juos — yra ne 
tik paprasti darbininkai, kurie 
nieko apie finansus nenusima
no ir tiki kiekvienam praei
viai, kuris tik pažada dide
lius š pelnus, bet taipjau nema
žai1 kunigų, daktarų, bankų 
prezidentų ir kitokių finansis- 
tų, kurie, rodos, turėjo nusi
manyti apie biznį.

Pasak anglų laikraščių, Joiin 
Augustiniak, buvęs svarbiau
sias Bischoffo agentas ir jo 
dešinioji ranka pinigų iš žmo
nių rinkihie, sako, kad tarp 
kitų lietuvių kunigų, kurie bu
vo sudėję pinigų pas Bischoffą 
yra ir kun. Antanas Briška. 
Tas kunigas sudėjęs Bischoffui 
tarp $30,000 ir $40,000 savų pi
nigų. Jau kada pirmiau buvo

RAYMOND J. BISCHOFF (dešinėje, su ūseliais), kuris 
prašvilpė milionus iš lietuvių surinktų dolerių. Šate jo stovi 
Jungt. Valstijų detektyvas, kuris jį saugo. Bischoffas dabar 
gyvena viešbuty j po sargyba, bijodamasis savo “investorių”.

Gas Co., bet nepasisekę, 
jis bandęs tverti naują 
kompaniją, tečiaus visur 
kišęs. Jis dabar turįs po
tą šimtų tūkstančių Šerų ke
liose aliejaus kompanijose. Bet 
tie Šerai yra labai abejotinos 
vertės. Jų vertė apskaitoma 
apie $1,000,000, bet kreditorių 
advokatas sako, kad vargiai gą- 
lirna bus gauti ir pusę tos su
mos.

Jis dar turįs ir keletą namų, 
ar penkis automobilius, bet jie 
visi užrašyti ant jo giminių 
vardo, nes buk tie “investavę” 
pinigus, ar už juos “užmokė
ję”. Bet toliau klausinėjant pa
sirodė, kad ’ tie visi giminės 
“pirko” iš jo namus jo paties 
pinigais, nes jie pirmiau nieko 
neturėjo, o pralobo tik tada, 
kada Bischoffas pradėjo “spe
šelus” iš žmonių rinkti. Nors 
visas tas turtas buvo nupirk
tas iš žmonių surinktais pini
gais, bet jie jokiu būdu ne
norėjo turto išsižadėti ir kiek 
galėdami spirėsi, kad viskas 
jiems “legaliai” priklauso, nes 
jie yra “pirkę” ir todėl prie 
paties Bischoffo turto priskai- 
tyti negalima. Tečiaus teismas 
uždraudė ir jiems su savo tur

istei-

clipffo nepaprastus pelnus, Bri- 
škos vardas tampriai buvo su
rištas su Bischoffo vardu, kai
po vieno didžiausių Bischoffo 
investorių, kuris ne tik pats in
vestavęs, bet ir kitus raginąs 
tai daryti.

Bet ne vienas kun. Briška 
buvo įdėjęs pas Bischoffą pi
nigų. Buvo įdėję ir daugelis 
kitų lietuvių kunigų, ir tai ne 
šimtines, bet tūkstantines. Jie 
dabar turbut^ gėdijasi savo to
kios lengvatikystės, nes deda
ma pastangų, kad jų vardai jhe- 
patektų spaudon.

Liūdnas vaizdas.
Kada teisme buvo tardomas 

Bischoffas, prie jo uždarytojo 
ofiso, prie 22 ir Marshall Blvd., 
susirinko didelės minios buvu
sių jo investorių. Daugiausia 
tai buvo tamsesnieji 
ir moterįs, kurie dar 
jo, kad tas “gerasis” 
ffas butų bankrutijęs
jo patįs apie tai' persitikrinti. 
Ir nusiminę, verkdami grįžo 
namo, fpdę uždarytas duris. 
Jie daugiausia buvo sukišę 

iki paskutinio 
Daugelis buvo 
nebeturi iš ko 
gyveno viltimi, 
Bischoffo kru-

sukišę Bischoffui iki paskutr- 
niam skatikui ir dabar nesu- 
mano kaip toliau reikės joms 
gyventis ir kuo fnaitintis.

Kaip agentai rinko pinigus.

Nors IJkčhoffas sakosi, kad 
visi dėjusieji pas jį pinigus ži
nojo, kad jie deda pinigus gem- 
bleriavimui ir kad jie gali 
juos prarasti, vienok žmonės 
pasakoja kitaip. Agentai, ku
rie rinko pinigais, tikrino žmo
nėms, kad jų pinigai niekad 
negali žūti, nes už juos atsa
kanti pati valdžia. Ant kiek
vienos notos buvo lipinamas 
“internal revenue” ženklelis 
(stempa) ir agentai, kad gavus 
pinigus, tikrino, kad tas ženk
lelis ir esąs valdžios gvaran- 
tija, kad pinigai bus sugrąžin
ti čelybėje ir tai su dideliu 
pelnu. Tik taip' užtikrinus, 
žmonės tedėjo pinigus, o nė 
savo liuosu noru.

tikisi išsisukti.
sakosi, kad jis

ar jį

žmonės
netikė-

Bischo-
ir be-

Pas i saugok i t agentų!
Yra žinių, kad dabar vėl pra

dėjo valkiotis po stabas agen
tai ir prašinėti iš žmonių duo
ti jiems Bischoffo išduotąsias 
nptas, neva “pridėjimui stem- 
pos”. Kartais jiems ir pasise
ka tas notas gauti iš nesu
prantančių žmonių. Jie tada 
su tomis notomis nebegrįšta

l

Kas turi tų notų, neturi duo
ti’ jų jokiam agentui, nes tuo 
jis netenka prirodymo, kad jis 
yra davęs pinigų Bischoffui, 
ij jeigu kada bus atmokama 
maža dalelė pinigų, jie negaus 
nė tos dalelės.

Bischoffas
Bischoffas

pajutęs, jog jam busią blogai 
ir kad jis turės bankrutyti, 
dar spalio mėn. pereitais me
tais. Lapkričio mėn. jis j>a- 
matęs, kad jam jokio išėjimo 
jau nebėra. Bet ir po to jis 
nesiliovė rinkęs “spešelus”. 
Betgi Bischoffas tikisi, kad 
jam pasiseks išsisukti nuo ka
lėjimo. k.

Bischoffo advokatas Kelly 
saiko, kad Bischoffui neteksią 
nė vienos dienos praleisti ka
lėjime. Girdi, “Bischoffas ne
prasižengė prieš įstatymus — 
jis vien pražudė pinigus spe
kuliacijoje. Juk negalima žmo
gaus pasodinti kalėjiman vien 
už neužmokėjimą paskolos no
tos”.

Kelly sako, kad jis manęs, 
jog Bischoffo skolininkai gal 
ir gaus po dešimtį centų ■ ant 
kiekvieno Bischoffui duoto do
lerio.

50,000 audinyčiy .dar
bininkų streikuoja

Visa Naujoji Anglija paliesta 
streiko prieš nukapojimą al
gų ir prailginimą darbo va
landų.

BOSTON, Mass.', v^s. 13. — 
Beveik pusei 200,000 audinyčių 
darbininkų • Naujojoj Anglijoj 
tapo nukapotos algos ir delei 

dabar sustreikavo apie 50,- 
(M)0 tų audinyčių darbininkų. 
Delei to daugelis audinyčių už
sidarė.

New Hampsliire valstijoj vi
sos audinyčios nukapojo algas 
savo darbininkams ir prailgi
no darbo valandas nuo 48 vai. 
iki 54 vai. savaitėje. Delei to 
ir streikas labiausia ir palie
tė tą valstiją. Apskaitoma, kad 
vien šioje valstijoje streikuoja 
apie 30,000 darbininkų.

Massachusetts valstijoje cen
tru streiko yra Lowell, Ten ir 
apielinkėse kelios audinyčios 
delei strėiko turėjo užsidary
ti, o ir kitose pasiliko tik ne
didelė 'dalis darbininkų.

Rhode Island valstijoj audė
jai streikuoja jau dvi savaiti 
ir streikas nuolatos plečiasi. 
ĄjSkaitoma, kad šioj valstijoj 
streikuoja apie 20,000 atidi-1 
nyčių darbininkų. Čia net 
stijbs miliciją fabrikantai 
sišaukė.

Vt-- --- 8-----  •
Skelbs didelį audiny- 

; čiy streiką

val-
pa-

NEW YORK, vas. 13. — 
Amalgamated Textile Workęrs 
unija rengiasi paskelbti streiką 
savo 150,000 narių MasSachu- 
settes, Rhode Island ir visose 
kitose ąudinyčiose, protestui 
prieš nukapojimą algų 20 nuoš.

Nauji mūšiai Belfaste
BELFAST, vas. 13. — Ai

riams padarius puolimą ant 
misterio ir išvogus Ulste- 
rio vadovus, pasidrąsino ir 
Belfasto sinn feineriai ir at
naujino mūšius. Laike pasta
rųjų 24 valandų mūšiuose už
mušta penki žmonės, o daug 
sužeista. Kad sustabdžius mū
šius policija turėjo pavartoti 
ir kulkasvaidžius.

5 vaikai prigėrė

Dar vienas nunešu mino 
nūs lietuviu pinigu

A. Lebeckis ir kiti du Harringtono 
agentai areštuoti

Vakar po piet pasklido -dar 
viena skaudi lietuviams žinia 
— HARRINGTONAS PABĖGO.

Tas reiškia, kad dar dveje
tas milionų dolerių lietuvių pi
nigų žlugo kaip į. vandenį.

Į Chicagos detektivų • biuras 
gavo skundų ant Harringtono, 
kad jis neišmokąs pinigų. Su
judinti žiniomis apie Bischoffą 
detektivai tuojaus nusiskubino 
į Harringtono ofisą.

j Senąjame Harringtono ofise, 
North American Bldg^, nebe
buvo nei Harringtono nei jo 
darbininkų. Detektivai tad nu
ėjo į naują Harringtono ofisą: 
20 E. Jackson blvd. Čia jie su
ėmė • tris Harringtono darbi
ninkus: L, Byrne, kurs gyve
na 107 S. Throop str., ir yra 
Harringtono korporacijos, V. 
S. Novaculite kompanijos, pre
zidentu, Th. Moran, 3506 
Floumoy str., ir Antaną Le
beckį, gyvenantį adresu 5300 
EVlis avė. Policija taipgi norė
jusi suimti Petrą Žilvitį, bet 
jo neradusi.

■ Kada A. Lebeckį klausinėjo, 
kur yra L. Harringtonas, tai 
jis pasakė, kad Harringtonas 
išryto sėdęs į traukinį ir išva
žiavęs į rytus praleisti ten po
rą dieniu Harringtonas išva
žiavęs iš Englewood stoties. *

! Sakoma, kad Harringtonas 
visuomet ^važiuodavęs į Ne\v 
Yorką itfflnO’ *kaip surinkdavęs 
“spešelus”. Jis, mat, New Yor- 
ke pasidėdavęs pinigus, kad jų 

| ten niekas nebegalėtų surasti. * 
ISakoma taipgi}, kad tarp 

Bischoffo, Harringtono; Westo, 
Mato ir Žitkaus buvęs pilnas 
sutarimas ir kad jie veikę iš- 
vieno.
jungia 
bet J. ‘ 
žinoma,
tvėrėju 1 Colorado 
Power kompanijos, kurios Še
rus jis pardavinėjo ir kuri da
bar jau pradėjo darbą Colo- 
radoje prisirengiant kasti auk-

Tarp žmonių, kurie dėjo pi
nigus Bischoffui, Harringtonui 
ir kitiems, buvo .ne tik tam
sus žmoneliai, bet daugybė 
prasilavinusių žmonių, profe
sionalų, daktarų, kunigų ir net 
bankierių. Rytoj tikimės pa
skelbti keletą pavyzdingų atsi-

Detektivai “Naujienų” repor
teriui pranešė, kad šiandien 
jie dar porą “spešęjų” suim
siu.*

Airijai gręsia karas
Anglija nebegabena iš Airijos 

kareivių.

LONDONAS, vas. 13. — Ko
lonijų sekretorius Winston 
Churchill paskelbė atstovų bu
te, kad Anglijos kareivių su
stiprinimai tapo pasiųsti j Ul- 
sterio provinciją.

" Evakavimas Anglijos karei
vių iš Airijos tapo sustabdy
tas. Anglijos valdžios įsakymu 
tapo sustabdytas gabenimas ka
reivių iš Cork, Dublino ir Ban- 
try pavietų.

Septyni žmones liko užmuš
ti ir 14 sužeista mūšiuose Bel
faste laike pastarųjų 24 va
landų.

Prisibijoma, kad Airijoje 
gali kilti civilinis karas. Daug 
medžio pjovyklų Bailina dis- 
trikte, Ulstcryj, liko sudeginta.’

Anglija daugiau 'nebegabens 
iš Airijos kareivių iki' nebus 
išrištas Ulsterio rubežių klau
simas.

Anglų laikraščiai pri- 
prie to ir J. Ugandą, 
llgaudas, kiek mums 
“neužsiėmė, o buvo 

Mine &

Lietuvos atsakymas Len
kijai dėl Vilniaus derybų

GALEXIC<), Cal., v. 13. — 
Penki vaikai prigėrė vakar ap
virtus valčiai, kurią ja jie ban
dė plaukti.

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT
MN A lt J IENAS”

jo 
tu-

pa-

savo 
turi 

ban-

pas Bischoffą 
savo skatiko, 
bedarbių, ktirie 
gyventi ir vien 
kad ve gaus iš
vą pinigų ir bus viskas gerai. 
Jiems dabar badas žiuri į akis. 
Viena našlė nuo Tovvn of Lake

sti.
Taipjau pasirodė, kad 

giminių vardu Bischoffas 
daug saugiųjų skrynučių 
kuose pasisamdęs. Dar nežinia sukišA-Bischoffui apie $19,000,
kas ten yra, bet teismas už- kuriuos jai buvo palikęs vy- 
draudė giminėms jas atidary- ras. Ji dabar neturi kuo nė 
ti ir ką-nors iš jų paimti. Prie nuomos užsimokėti, nė maisto 
tų skrynučių giminės išprad- nusipirkti.
žiu visai nenorėjo prisipažin- tokis atsitikimas, Daugelis naš- 
ti.

Bet tai ne vienas

lių, turinčių pulkus vaifkų, yra

Bischoffo K reditoriams.
Su skundais ant Bischoffo ir reikalavimais pasidalinti 
jo likusiu turtu kreipkitės tiesiai pas Naujienų advoka
tą K. Gugi, 127 N. Dearborn St., 11 aukštas; arba na- . 
muose 3323 So.HaIsted St. ' .

Bišchoffas teisme teisėjui 
Landis paliudijo, / kad jis pa
skolindavęs Harringtonui pini
gų. Jis taipgi metė bėdą ant 
Harringtono, kad tai dėl 
priežasties jis, Bischoffas, 
rėjęs subankrutyti.

Skundą ant Harringtono
davė šie žmonės: M. Rimkie
nė, 4322 So. Maplewood avė., 
davusi Harringtonui $1,300; J. 
Gondok, 4156 S. Albany avė., 
davęs $100; St. Mockus, 3020 
W. 41st str., davęs $100; J. 
Ėieck, 356 W. 45th str., davęs 
$500. — Skundėjų reikalus at
stovauja advokatas J. Kučin- 
skis.

Detektivai, kurie suareštavo 
A. Lebeckį ir kitus, vadinasi: 
J. Cartan, P. Ryan, F. Green 
ir J. Quinn.

' WASHINCxT()NAS, vas. 9 d. 
(Elta). — Vasario 6 d. Lietu
vos valdžia pasiuntė Lenkijos 
užsienių reikalų ministeriui, 
Skirmantui, atsakymą,, kuria
me prašo pranešti ar sutik
sianti Lenkija ant pasiųlymo 
tiesioginių derybų dėl Vilniaus 
klausimo, o ne dėl konsulari- 
nių, prekybinių ir kitų santy
kių, aplenkiant konflikto pama
tą. Toliaus Lietuvos valdžia 
atsakyme prašo, kad Lenkija 
praneštų prieš pradėsiant dery- 
baSi ar ji sutinka grąžinti Vil
niaus srityje status quo (bu
vusį stovį), sulaužytą Želigov
skio ir atitraukti karįuomenę 
ir administraciją iš šiaurės nuo 
Suvalkų sutarties linijos. Np- 
gatyVų atsakymą Lietuvos val
džia skaitys atsisakymu nuo 
tiesioginių derybų pasiūlymo.

CIMCAGO HEIGHTS, Ilk, v. 
13. — Išsiuntęs savo vaikus, 
John Liss kirviu sunkiai sužei
dė savo pačią ir paskui pats 
pasikdrė.
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T0WN QF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tek: Boulevard 7078.
WAUKEQAN, ILLINOIS 
A. J. Sutkus, 
1317 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 R, 
A- St Precinąuskas 
760 So. Sheriuan Road 

Tel. Waukegan 1017 z
PASTABA: Nekurie-blogose valios žmonės leidžia paskalas buk pinigus siųstus per Lietuvos Pre

kybos Bendrovę reikia važiuoti ąt&iimti į Kauną. Tai yra bjauri melagyste. Pinigai siunčiami per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę yra išmokami per Lietuvos paštus ir Bendrovės Skyrius be jokio ati
traukimo. V. M. STULPINAS, Manager.
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taikos imperializmas.
Liepos mėnesį, 1915 m. Hai

ti republikai atmetus Jungtinių 
Valstijų pasiūlytų sutartį/ ku
ria ji turėjo išsižadėti savo su- 
verėnumo, Jungtinės Valstijos 
pasiuntė jon savo jūreivius; tie 
paėmė republikos iždų, užvaldė 
šalį ir ėmė joje šeimininkauti. 
Haiti buvo antra seniausia šito 
.žemyno republika. Septyni 
šimtai hailiečiu gelbėjo Wa- 
shingtonui Amerikos kare už 
nepriklausomybę. Haitiečiai 
rėmė pinigais ir kitaip pietų 
Amerikos išliuosuotojų Boliva
rų. Jungtinės Valstijos besi- 
rengdamos į didįjį kryžiaus 
karų už demokratijų, kad pa- 
liuosavus mažas tauteles, klas
tingu bud u padarė su Haiti tų, 
ką vokiečiai padarė su Belgija. 
Dokumentiniai šito begėdišku
mo įrodymai dabar yra viešų 
užrašų dalimi. Bet imperializ
mas gėdos nepažįsta.

Jungt. Valstijos užėmę Hai
ti 1915 m., Santo Domingo res
publikų užėmė 1916 m. Kiek
vienam apeipažinusiam su im
perialistų darbais pasakojimas 
apie pasisavinimų, terorų ir 
žudymus Haiitje ir Santo Do- 
mingoje skamba kaip sena, se
na pasaka, šitų karibinių re-

vęs reikalingas Amerikos sau
gumui, nes, girdi, Vokietija tai
kėsi jas užimti. Okupavimas 
buvęs reikalingas ir dėl pačių 
jos gyventojų: jie negalėję pa
tys valdytis; jie esu tamsus, 
atsilikę civilizacijoje ir pas
kendę vaiduose. Okupavimo 
geidę patys nelaimingi žmone- 
liai, kad Jungtinės 
turėdamos per daug 
timo, ar dievotumo, 
priimti atsakomybę 
ir įstatymų”, šitose 
^publikose. 
voz šventi i

meiles ar; 
malonėtų 

už “tvarkų 
tamsuolių 

^publikose. Tokie ’ melai bu
vo7 šventi imperializmui visose 
gadynėse ir visuose kraštuose, 

šitų pavergtų republikų api- 
pasakojime Amerikos žiauru
mai atstoja Anglijos žiauru
mus; jos jūreiviai elgiasi kaip 
juodieji, ir rusvieji — “įstaty
mo ir tvarkos” sargai; Den- 
by’į pakeičia Daniels, Hamarų 
Greenwoodų, lan MacPherson; 
“žmogžudžių gauja”, yra vadi
nama nų sinnfeineriai, o kakai 
ir banditai; kitaip 
Santo Domingo visai

Haiti ir 
atrodytų

Per amžins, kada 
brutalumas laikinai 

nuomonę,

Anglijos 
sukelia 

viešų nuomonę, pajaučiamų 
net Airijoje, tubi būva paski
ria ma karališkoji fctgnisija iš
tirti dalykų ir pranešti. Angli-

jos archyvai pilni tokių prane
šimų, kurių paskutiniu buvo 
garsusis StiAoklando kamisijos 
pranešimas teisinantis Corko 
išdeginimų. Amerika - taipgi 
pradėjo rinkti oficialius prane
šimus, ^išbaltinančius 'imperia
listinį Haities ir Santo Domin- 
gos okupavimų. Paskučiausiu 
buvo senatoriaus McGormicko 
pirmininkaujamos Senato Ko
misijos pranešimas.

Apie haitiečius komisija pra
nešė, patardama stengtis palen
gvinti komercinio imperializ
mo procesų, jau prįgijusf Hai
tyje; šitas .procesas pareina ant 
mėtymo kaimiečių iš jų žemių 
ir padarymo jų samdomais 

darbininkais, dirbančiųis už 
dvidešimts centų į dienų. Haį-v 
tiečiai turi priimti Wall-gatvio 
bankininkų paskolų; “Haities 
valdžia”, vattinas, okupacine 
valdžia po kauke, busianti ga
lima perkalbėti jų “priimti“. 
Kontrolė ligŠiol buvusi civili
nių ir karinių viršininkų ran
kose patariamų perduoti > vie
nam žmogui, kad “plėtotės” 
procesas sparčiau eitų Wall- 
gatvios kompanijoms. Kitaip 
sakant, komisija pataria 
tiat diktatorių, tolesnį 
stovį ir karinių pajiegų 
mų.

Karo stovis per šešis
laike šitas mažas republikėles 
savo geležiniuose pančiuose. 
Laikrašti n ink a i protestavusie- 
ji prieš šitų prasižengimų jų 
šaliai Amerikos nemirtinų prin
cipų 'vąrdu tapo “nuteisti” ka
ro teismo ir įmesti kalėjimai) 
prie sunkių‘darbų. Tie patrio
tai, kurie išėjo į kalnus su ne
užtenkamais ginklais ir bandė 
priešintis Jungtinių Valstijų 
imperialistinėms pajiegoms, ta
po be pasigailėjimo išnaikinti. 
Bet Amerikos imperialistas 
neturi gėdos pasakoti, kad oku
pacija tapo padaryta tam, kad 
“pagelbėjus” dominikiečiams ir 
haitiečiams, mylintiems savo 
kariškuosius valdytojus, ir 
kad tik menka saujalė agitato
rių yra jiems priešinga. Pa
klausus, ar negalinga butų at
imti karo stovio nuo tų, kaip 
senatorius McCormick vadina 
juos, Mnegudrių, malonių, švel
nių ir dosnių” žmonių, šitie 
senatoriai atsako, pakartodami

Kas daugiau girtauja 
Lietuvoje.

rasy-
Lietuvoje yra

girtybe,

“Naujienose” jau buvo 
ta, kad dabar 
įsigalėjusi žmonių 
kaip gal vargu begu buvo ka
da nors pirmiau. Kadangi tuo
se^ aprašymuose apie girtybę 
tebuvo rašytu lik bendrais 
brūkšniais, taigi didesniam aiš
kumui šiame rašinyje pabrię- 
šiu, kas daugiausiai girtauja ir 
kas yra tokios daugybės kar- 
čianių Lietuvoj geriausi palai
kytojai.

Jei kas manytų, kad didžiau- 
girtybės įstaigų rėmėjai 'yra 

miestų ir kaimų darbininkai, 
tas labai klystų. Tiesa, kad ir 
darbininkų yra nemažas nuo
šimti^ mėgstančių išsigerti per 
šventes, yra ir didelių alkogo^ 
lip mėgėjų, girtuoklių, bet juos 
dažnausiai nuo jo sulaiko ki
šenė, juo kad daugelis 
raibsto tų nelaimingų 
ir savo kasdieniniams 
Įams. % * »•

Išlikrųjų daugiausia 
to “rojaus” linksminančio sky
stimo, —’ ir tuo yra geriausi 
karčiamų palaikytojai kaimuo
se, tai turtingesnieji ukinin- 
kai-žemvaldžiai bei geri ii už
dirbantieji amdtninkai. Jie ne 
tik kad varo ir geria naminę- 
“samagenkų,” bet ir atvykę

nestig- 
ma rikių 

reika-

NAUJIENOS, Chicago, I ĮMl .'J4JM1L..'.aįUU1 1 'MM?-1- ' 
nriestan ar inie^telin labai mė
gsta paūžti didelėmis kampa
nijomis prie apkrautų sialų 
dešromis, sūriais, kumpiais 
traktieriuose bei restoranuose. 
Gi miestuose <laugiuu girtuok
liauja visokie vertelgo84Šmugel- 
ninkai,'civiliai aukštesnieji val-

____ mui.li— urT-yr-—— 

dininkai, eiliniai kareiviai ir j"ų 
“načalstva” karininkai, Ypa
tingai Kaune dažnai galima ma
tyti girtus pasipuošusius bliz
gančiomis žvaigždutėmis ka
rininkus. ^-Proletaras.

Kaunas/ »
I. 23. 1922.

DebsaS'turėjo nusistebėti pa- f 
matęs, kad jo nebuvimu didie
ji diplomatai pasivogė jo teori
jų 'apie tai, kad karas yra pra
sižengimas.

K. GUOIS 
ADVOKATAS 

/ Miesto ofisas į
127 N. Dearborn SL, Room 1111-18 
Tok Central 441L V«L nuo 9-8 

Gyvenimo riet*t
8823 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiekvia- 
b

Sveikame Kūne Tvirta Dvasia
Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali išsigydyt i kelias savaites?

Savo specialiu gydymu stučkinės kirmėlės, esu iš
gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išsigydy-
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės / i 
kirmėlės nežipo, kad tai ta liga, todėl ima vaistus nuo < 
kitos ligos. Todėl tas gydymas nieko nepagelbsti.

Stučkinės kirmėlės symptoinai.
Žmones kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus synrptomus: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 

’užkietičjimas, krutinės skaudėjimai. Jei turi vieną iš mi
nėtų sympatomJ, turit tuoj pamatyti mane, o aš išgydy
siu įtrumpiąusį laiką, kuin galinga. Gydau /visokias vyrų 
ir moterų ligas, su pagelba vėliausiu elektrikiniu iran- 
kių. | • . • I , .7 L

I ____ ___ ___ _ z____ _ _

kdu negalima, nukiltu prieš 
mus.” Kaip tas gražiai parodo 
hailiečių ‘ir dominikiečių atsi
davimų savo ginkluotiems glo-

Gali prisieiti laikyti koftfep 
t’cncijų konferencijoms užbaig
ti.

Automobilių Savininkams
•

Neužmirškite šitos vietos, nes jau atidariau sa
vo biznį (Persbing Garage) ir pradėjau automo
bilių taisymo darbą, sų kuriuo esu susipažinęs 
per daugelį metų, todot savo darbą gvarantuoju. 

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

jokio trubelio. Todėl nepamirškite mano naujos vietos, žinote gerai, 
kad naujas biznierius visada užganėdina kostumerius savo darbu ir 
atlyginimu. Taipgi parvežame sudaužytus į trumpą laiką. Ant pa
reikalavimo pribuvam į visas dalis miesto.

, PERSHING GARAGE
2857 West 39th Pla«ce, Tek: Ufayette 4493

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo raukas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip \
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kuri kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsiavę bejieškodanai savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žemu ir išlygos prieinamos.

______ Patarimai veltui.
l'hitney" 175 N. Clark St., Chicago, III.

Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofįso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie
ną.Nedelj o mis nuo 10 vai, ryto iki 1 vaLpo pietų.____ •

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 
LYTIŠKAI NUSILPNfiJUSIEM

VYRAMS*
Prisiųskit mumsttfk 50c

Lytiškai ndsilpnėję vyrai, kaipo 
nervuoti, išgyja ant visados,. IŠsigy- 
dysit vartodami N(ĮyO. Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinų, kuris jau 
tūkstančius išgydė lytiškai nusilpu
sius vyrus. Jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas, jei nustojęs vyriškumo, 
jei turite melankoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties 
paeinu baisus sapnai ir abelnai kas 
tik apsireiškia žmonėse. Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku, 
laimingu, jei tik laiku vartosit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persi tikrin
si pasiųsime VELTUI tiek, kad pil
nai užteks ant 15 dienų, jei tik pri
siusite pavardę antrašą ir 50c. pašto 
ženkleliais arba pinigais apmokėji- 
nfui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamėginimui pakelis, užteka ant 
15 dienų. Šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var

gią, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo- 
jaus.

NOVO COMPANY
Box 33, Dept. 48, Brooklyn, N. Y.
—--- -—-tv2-------------

JOHN KUCHINSKAS
UKTIJVI8 ADVOKATAS

W W. 22nd su kerti LeArttt 01 
Telefone Caiul 2652.

'taUndoBj 4 iki 6 po pieL U 
7 iki 9 vatam.

Veda visokias bylu, vlfiOAM 
įmaniuose. Ękzeminavoja Abatraka 
tus, Ir padirba visokius Pokuinan- 

perkant arba parduodant, U- 
tnjs, Namus, Faruiaa ir Rinuna, 
'ikoiiua Pinigu ant pirmo 
ftaus ant lengvu i&ygii.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

19 S. La Šalie St. Room 324 
Tol.: Central 6390 

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

8.1V.T&ANE3 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Bailding 

79 Waat Monroe Street, Chieaj 
Pbone Centrai 2560

Rer. 3203 So. Halsted St. 
Y*H> UI R. Valu 6 iki g vak.

SIUSK PINIGUS
LIETUVON

Savo tėvams iu giminėms pęRį Lietuvių Prekybos Bendravę, kuyi 
geriausiai ir teisingiausiai pinigus išmoka per paštą ir savo sky
rius. Pilna gvarancija ir po valdžios priežiūra.«

Laivatartes parduodam' pLietuvą, iš Lietuvos ir'į kitas pasaulio 
■■ - < O i - ■■ : ’ X- tM. ,,, ‘įį ’ 7,

-^apportus parupinatn važiuorjąMiems f Lietuvą ir norintiems par-t,j»» •%,*<■ .
traukiam gimines iš Lietuvos Amerikon. »

Lietuvių Prekybos P-vės serai dar parsiduoda po $7
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptatftinį Banjcą ir mo

kame 7 % per metą.
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Patarnavimas 

). s Z teisingas, mandagus ir greitas. ,?
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

3313 So. Halsted. St. Chicago, Illinois
Tel. Yards 6062 > (

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9)val. ryto iki 7 v. vakaro. Vakarais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
iki 9 v. Nedėliomis: huo 10 vai.ryto iki 3 vai. po piet. / .

v —A' Kuriems arčiau, kreipkitės į musų Skyrius:
BRIDGEPORT CHICAGO
A. Bružas, , ,
3303 Aubum Avė.
B. RIGHTON PARK CHICAGO
A, Andreliunas,
4436 S. Fairfield Avo. 
Tel. Lafayette 5665,. !
CICERO, ILL.
B. B. Posanka, 1 
1422 So. 49th.Ave., 
Tel. Cicero 5362

ROSELAND, ILL. ' '
J. Ramanauskas, 
10808 Michig'an Ava., 
Tek: Pullman 974. 
KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakšelis,
464 N. Sheridan Rd., 
ROCKFORD, ILLINOIS 
P. Kutro, ‘ /-
1012 S. Main St., / 
Tek Main 1726. J

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII III

alaktros prietaisus.
Ofisas k Labaraterijal IRKI V. 

18th St., netoli Fisk St,
VALANDOS! Nae IU—14 pieta 

te 8 iki 8 v*L vakarute. \
( Dlcnuimįs: CaiMd

» TwJ«ph«Mnil•< 7 ., j KakŪmteS Pru«i
J ( m- Dreve 418fi

GYVENTMASi 3813 S. Halrted SI.

Tai. Haymarket *3669
JOSEPH/W. GRIGAI.

Lietuvis Advokatai 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Aym 
Ofiso v aki nuo 9 iki 6 Ir *b« 7 

iki 9 vakare.

AR BIJOTE nFLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Sąpoipental

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
mėginamu persiūk rinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.. - x

Polo Chemical Company
2824 VV. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

j Fine for Lumbago®
Mustcrole drives pain away anr! 

brings iu its plące delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, white ointnient, mada 
with oil of mųsjtard. Get Mustęrole 
today at your cįrug store. 35c and 65c 

• in jars and tubes; hospital size, $3.00.
better than a mustard plaster

» i. u..
Tel. Randolph 2898

I

ADVOKATAS 
Ofiaaja vidurmjastyj. 

ASSOCIATION BLDO. 
19 So. La Šalie St.

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hydo Park 8891
z
Ph«M Boulevard 5801
ANTANAS GREDUAKA

fianattiHi
Koitraktoita* U , ‘ 

budavotojas.
Budavojama te ftatatoa. 

1401 M. 47th St, CHcata.

Pratuštinimo Išpardavimas 
* Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siutcasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų Jy- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
ne reikėt" - vnžti kitur, mes 
pardu. Ateikite anksti 
kitę ko.f»4 dar visko yra. 
dinimas 
1902.

Atd'rf
1 vak.

norime iš- 
ir pasirin- 
Užsigąne-

Įsteigtagvarantuojam,as.

kasdieni iki 9 vai. Kad. Ud
S. GORDON, 

1416 So. Halated St
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DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS*

i Kvvo-March 5,1922
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Utarninkas, Vasario 14,’22 NAUJIENOS, Chicago, UI. - . 4
providence, r. i.

KORESPONDENCIJOS Petrausko-Pociaus 
koncertas.

ASHFORD, N. Y.

viams daugiau lankyti, kad ir 
svetimtaučių (anglų) teatrus ir 
koncertus ir pasimokinti, kaip 
ten publika užsilaiko, tąsyk ne
reikėtų nemalonių “pamokini
mų” rašinėti į laikraščius.

— Vietinis.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tęl. Boulevard 9708
Baigus! Aku
šerijos kolegl 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo-MSuo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

bai svarbias sau įstaigas, ragi
na, kad kiekvienas geras katali
kas dėtų po $100 ir bent kiek 
apmažintų bažnyčioszskolas, bet 
žmonės nelabai skubina,

velka overkotų, o taip ir sėdi, 
nors salėj butų temperatūra 90° 
laipsnių.7 O jau* tie raivymaisi, 
sukinėjimaisi, kuždėjimas, — 
begaliniai. Tuo jie kenkia kaip

Vasario 7 d. kompozitorius M. dainininkams, taip ir tiems, ku- 
Petrauskąs ir pp^ Pociai davė'rie norėtų tikrai koncerto pasi- 
mums providensiečiams puikų klausyti. O vėl tasai delnais 
koncertą, kokio ši kolionija dar-pliauškėjimas ne vietoje dar Ja- 
nėra girdėjusi. Kokiu budu ir.biau sudarko visą vakaro gra- 
sąlygomis gerb. kompozitorius žumą. Net ir patsai komp. Pet- 
ir Pociai teikėsi mus apdovanoti1 
tąja laime, — sprendžiant.iš ti- 
kietų pigumo ir salės prastumo 
tokiems koncertams, — aš neži
nau. Lankydamas svetimtau
čių koncertus moki už bilietą 
nuo dolerio iki trijų, ir daugiau, 
o betgi jie ne ką geresnio duoda 
^skiriant minkštąsias sėdynes, 
erdvesnes sales ir gražias deko
racijas.

Programas susidėjo ir 13 išė
jimų, bet reikalaujant buvo ir 
daugiau dainų dainuota. Tai 
buvo linksmiausias vakaras ko
kį aš gyvendamas Providence 
kada nors turėjau. Tik publi- 

be jokio sau pelno. Antra ver- nuplovė nuo to protestono trep- I ^os elgęsis visą skonį gadino, j 
Imant domėn musų “gerbia

mą publiką”, kurios neperdau- 
giausiai buvo atsilankę koncer
tam (apie šimtas žmonių), rei
kia tarti keli žodžiai dėl jos ne
mandagumo ir nemokėjimo kul
tūringai užsilaikyti. Atėję sve
tainėn, neina užimti savo vietų, 
bet susikemša koridoriuje ir sa
votiškas “teorijas” riečia, rūky
dami ir spjaudydami ant grin
dų, kas padaro tiesiog nepaken
čiamą atmosferą svetainėje. 
Prasidėjus programui, jie pra
deda eiti salėn. Atėję nenusi-

Del ūkio pirkimo.

juoKiek laiko atgal važinėjau 
po Michigano ir Wisconsino kad dabar ir nedarbas juos sle- 
vidstijas, žiūrėdamas, ar nera-’gia. 
siu kur tinkamo sau ūkio nusi
pirkti. Labiausia prisižiūrėjau 
ten, kur yra lietuvių kolonijos. 
Buvau ir Adams kauntėj, Wis., 
bet niekur man nepatiko, man 
atrodė, kad ten yra sunku gy
venti. Vienoj' vietoj užėjau; 
namo langai lentomis užkalti ir, 
savininko nėra. Jis gal bando ■ 
tą savo ūkį išmainyti ant ko- nas s«‘>ko išpildyti jos reikalu- 
kio supuvusio namo mieste.

Nesenai čia krikštyta vienas 
švedas Petersenas; jis įsimylė- 

Į jo vieną vietos lietuvaitę kata- 
1 likę ir įsigeidė ją vesti, bet toji 
užsispyrė; kad ji neišianti už jo, 
kol jis nepriims švento katali
kų tikėjimo. Nenorėdamas ne- 

' tekti mylimos, švedas protesto-

rauskas turėjo prašyti “gerbia
mos” publikos nusiraminti.

Patartina Providenco lietu-

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokato 

' Dienomis: Koom 511 — 
127 »N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. Waba*h Ava.
Tel.) Pullman 0877.

k

I LIETUVĄ
Arčiausiai pasiekiamos vietos Lie

tuvai. Geras valgis ir daug. Geros 
apystovos. Didelė vieta pasivaikš
čiojimui. Visi parankumai moder
niškų laivų.

RedStarLine
Plaukia kas savaitę

New York iki Hamburgo, Danzigo ir 
Liepojaus, Samland (tik 3-čia klesa) 

Kovo 7.
New York ir Pl^moųth, Cherbourg’o 

ir Antvverpo. ) 
FINLAND......................... . Kovo
GOTHLAND ....... ;.......... Vasario
KROMLAND ..................  Vasario
ZEELAND ...........a................. Kovo 4

Sustoja prie Halifax

> American Line
New York iki Plymouthp Cherburg

« ir Hamburg?
MINNEKAHDA ..................  Kovo 8
MACHURIA ............<......... Kovo 22

18
18
25

kio supuvusio namo mieste. vimą ir leido jai, padaryti save 
Ūkininkai daugiausia pasida-1 kataliku. Jis ėmė mokytis po

ro pinigo iš pieno; bet ten nė- i terių, katekizmo ir kaip bema- 
ra kur’parduoti pienas; miestų* tai juos išmoko. Taigi vas. 4 
aplinkui nėra ir jei nor* * J 1 A iš
parduoti, tilri parduoti 
ma kaina trustui, j

ir jei nori pieną d. buvo ceremonija, jo krikštas. 
__.i jį že- Storasis kunigėlis pavartojo vi- 
gali sakyt, *sas šventąsias priemones,< kol

nuvalė ir padarė iš jo
Motina su duklere

tus, musų lietuviai nepataiko Durnus, 
nei žemės geresnės nusipirkti; kataliką, 
kas kokią smiltynę jiems paki- žiūrėdamos į šitą cerempniją iš 
ša, Tai jie ir nusiperka. Perkant džiaugsmo kuone šoko, — tai 
žemę reikia apsižiūrėti.

Kiek man teko patirti
New Yorko valstijoj ir ten, kir j 
aš važinėjau, tai man 
kad lietuviams geriaus

žertas, atversti paklydėlį ir iš
gelbėti jo dusią.

Kada vietos lietuviai katali- 
rodos, kai šitaip progresuoja, tai jų 

bus broliai pažangininkai snaudžia, 
pirktis žemė New Yorko vals- Didžiausia vietos lietuvių drau- 
tijoj. T aigi aš patarčiau, ypač gija, Lietuvos Laisvės Mylėtojų 
chicagječiams nepasigailėti ke- Draugija, gyvuoja apie 15 mė
lių centų ir atvažiuoti čia ap- Įy, turi narių apie 250 ir turto 
žiūrėti; dideli miestai čia arti kasoj apie $4,000, bet dabar nie- 
ir pienu labai lengva verstis; neveikia. Kada ji buvo jau- 
mažiausias ūkininkas čia laiko nesnė, ji buvo pažangi ir veikli; 
po 20 karvių; didesni po 30 - jį turi Nemažą knygyną apie iš 

l icno^kasdien jis parduo-|j^ tomų knygų, kurias duoda 
t dykai nariams pasiskaityti ir 
šiaip naudinga nariams; už 25 
centus, mėnesinės nario mokes- 
ties moka $5 savaitei pašalpas 
ligoje. Bet šiuo laiku ji yra bai-1 
šiai nerangi. Sausio 29 d. meti
niame susirinkime pažanges
nieji nariai buvo įnešę reikala
vimą ką nors parengti, bet mie
galiai nariai nenori apie tai nei 
nei girdėti; jie bijo pabusti iš 
savo saldaus miego.

Draugai, \ negražu ir gėda 
mums miegoti, kada kiti dar-, 
buojasi; pabuskime bent kartą 
metuose ir nukrakštykim mie
gus sau nuo akių.

Lietuvos Sūnų rir Dukterų 
Dr-ja yra laisva draugija. Ji 
moka $10 savaitinės1 pašalpos 
ligoje, imdama nuo narių po 50 
centų mėnesinių mokesčių. Ji 
surengia pramogų, koncertų ir 
teatrų; yra gera ir pažangi 
draugija, kuri verta yra pagirti.

Veikliausia yra L. D. L. D. ir 
Moterų Progresisčių 47 kp.; ji 
darbuojas kiek tik ji gali. Nors 
jos statomi veikalai kartais bū
va prasti, bet kartais vidutiniš
ki. Vas. 5 d. buvo statomas il
gas veikalas “Neatsiektas tiks
las”. Vaidinimas buvo viduti
nis. Geistina butų turėti ir I 
daugiau tokių vakarų. •

Laisvės Aitvaras.

Kada ji buvo jau

Ir

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10, Dabar $3.00.
JEIGU LEKCIJOS’ NEPATIKS, GRĄŽĮSIME JUMS PINIGUS.

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti 
rašyti. Jis yra lengviausis, greičiausis ir tikriausia būdas išmokti

Visą anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atski
lus dalykus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys ne
tik gali, bet turi viską atminti .* Jos perstato dalykus taip aiškiai ir 
praktiškai, kad interesnigumas kiekvienos ėilutės, kiekvieno žodžio 
spaudžias į mokinio mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo 
lekcijos, kol visko neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir vertimas 
lietuvių kalbon taipgi yra praktiškas.

šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popieros 
lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitoš iš 
d didelių puslapių.

Štai ką musų'mokinys sako apie niusų kursą, išmokęs angliškai: 
“Gerbiamieji: — Meldžiu priirųti nuo manės širdingiausią jums 

padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų me-., 
todos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi 
ačiū ir už konsuliasiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai 
yra pigus. Su augšta pagarba Joseph Kijauskas, Norristovvn, Pa., 
July 11, 1917. • ;

Turime šimtus panašu] laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mo
kėję po $10 už kursą yra taip užganėdinti -— busi užganėdintas» 
ir tamsta, mokėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsira
šyk tuojaus — dabar. Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes tu
rime tik 100 kursų po $3.00 kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 
kiekvienas kursas. Taigi, buk pirmas. Siųsk $3.00 šiandien. Įdėk 
markių už 15c delei iškaščių prisiuntimo kurso. Tamsta nieko nerizi
kuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk'lekcijas mums atfeal už trijų (3) die
nų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas 
$30.00. Musų kaina tik $.10, bet tamsta dabar turi progą gauti jį už 
$3.15 sumarkėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šiądien. 
Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk “Money Orderiu’ šiuo 
adresu: t

WAITCHES PREPARATORY SCHOOL,
4509 SO. 'ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

INTERNATIONAL MERCAN- 
TIL'E MARINE CO., 

120 laivų 1,300,00 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West Paša 

Manager, 14 North Dearborn St.

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikatą.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- 
sėkmiais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
50 centai.—Severa’s Cold andGrip 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripcs) sulaiką persi
šaldymą nedodanLjam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekose.

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118*
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. įProspect 3466

40. ] 
da apie 1,000 svarų. Gauda
mas už 100 sv. pieno po $2.60, 
kas mėnesis paima čekį ant 
keturių ar penkių šimtų dole
rių. Už tai čia nematyti nei 
tokių ūkių, kur namai butų 
užkalinėti lentomis. Pinigas 
čia lengva pasidaryti ir todėl 
ūkiai gerai atrodo. Todėl pa
tariu visiems lietuviams, kurie 
norėtų farmą įsigyti/atvažiuo
ti apsižiūrėti į Ashfondą.

— Senas Ūkininkas.

THOMAS, W. VA.

Verčia angliakasius pasirašyti.

„ (Lig šiol dar po kiek dirbom, 
bet nuo vasario pirmos musų 
kasyklos visai sustojo ir dabar 
laukiam balandžio pirmos, ka
da pasibaigs kontraktas. Kom
panija nenori nieko bendro tu
rėti su unija ir dabar išanksto 
pradeda darbuotis manydama 
galėsianti ją sugriauti. Ji pri
žada darbą ta pačia užmokės
imu iki balandžio pirmos 
tiems, kurie pasirašo jai, kad 
jie bus patenkinti tuomi, ką 
kompanija jiems mokės

■ nestreikuos.
į Sako yra pasirašiusių, bet
■ kiek jų yra, nežinau. Tie pa-
■ tys rašosi ir į uniją, sakydami,
■ kad tas\ jų paradas duotas
■ kompanijai neturįs svarbos,
■ nes duotas kaip ir su prievarta 

ir tik iki balandžio 1 d., 1922 
metų. — Naujienietis.

VVAUKEGAN, ILL.

Iš draugijų darbuotės.

Nors miestelis nedidelis, bet 
lietuvių tirštai apgyventas, tik 
gaila, kad jiems veikimo trūk
sta.

Lietuviai turi penkias drau
gijas, tris bažnytines‘šventųjų 
vardais ir dvi laisvas: Lietuvių 
Laisvės Draugija ir Lięh$oė 
Sūnų ir Dukterų Draugija; be 
to yra dar kuopjf. Apskritai 
lietuviai yra pasiskirstę į dvi 
dalis: katalikus bažnytininkus 
ir pažangiečius. Katalikams va
dovauja kunigėliai; jų vadova
vimas prasideda ir baigiasi be
galiniu raginimu aukauti viso
kioms katalikų įstaigoms. Jie 
turi savo bažnytėlę ir mokyklą. 
Parapijos reikalai stovi labai 
prastai; bažnytėlė su mokykla 
yra paskendę skolose. Kunigė
lis, norėdamas gelbėti šitas la

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPlUS/.ld^A

Town of Lake
lietuviams naujiena!

“Naujienų” Skyrius'
ant TOWN of LAKE

Dlrbijas ir Importuotoja* ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijama, 
Kaiykt angliškai dėl informacija.

Ruatta& Serenelll 
817 Blae laland Ava.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui.

MANUFACTURERS
PATENT CO ]

roR 520 FIF1H AVĖ 
NEVV YORK

ĘXPELLER”
J ’K8,P tik pasirodo pirmutinis 
J apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
! reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 

I ad naudokite šitą patikėtiną naminį 
I vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie

na bouka Falu - Expellerlo, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

y. f. AO. RICHTER A C0. _
104-114 So. 4th St, K

Brooklyn. N. Y. 7

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro. 

>■ . 1 
3303 So. Morgan Street,

CHICAGO, ILL.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS

Jei Tamsta nori siųsti pinigus j Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. 1 c' I I • 4 *

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

1 ■ - *
Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 

AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kfeipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake. ‘ <

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

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

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake. • 4. < 'ii1

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

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

NAUJIENOS
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.)
i '

Telefonas Boulevard 0672.
Ofisas atdaras kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldięniais nuo 

10 vai. ryto iki 2 po piet.

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosulis 

užeina pačiame vidurnaktyj be jokio 
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glcssco 
prašalins krupą į 15 minutų be vėmi
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 
vietas ir išmeta gličiąją me-iegą iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit Glessco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamieruot dalyko vertę, kuris gali iš
gelbėti gvvastį?

Glešsco
For Coughs, Coldsand Croup

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori slysti pini
gus iš Kenoshos savo gi- 

/ minėme Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwankee Ave^ 

Kenosha, Wii.
f - - ■

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 

po piet, 6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Telephon* Vai Butui BM 
Bu. 1139 Indepudenc* Blvd. Chlca<f

DR. A. A. ROTH
B ĮSAS GYDYTOJAS Ir CBIBORGAB 

gaedalhtu Moteriška, Vyriik^, 
ir churonMki ligi

OttoMi IMI Sa Halited 8L Chte«KOftou
T«l«ph«M Drwv« MM

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted StM CJiįcago.
- - ---- r-...... - ............ --

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR.M.T.STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkeli savo ofisą } 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 Ir 

6:80 iki 8:30. Ned.1 10:80 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 48rd StruL 
Tel. Lafayetta 268

 ■ ■ " ■

DR. G. M.
Praktikuoja

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriiką. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOSi

Nuo lt ryto iki 8 po pietų, 6—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —- 

2 po piet
Telephone Yards 687
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Naujienos eina kasdien, ((skiriant 
fcedildianiuSi Lsfdžia Naujiena B«m>
UL — Telefonam JSebsavelt 85M.

Uftsimokljimo Kalnai 
Chlcagoji paltai 

Metams r , -r , 
Pusei metą________ «...

Trims minėdama -o , . , ,
Dviem m*ne«lam| M , t

Dhicagoja — per aaiiatojvtt 
Viena kopija

Ūtarninkas, Vasario 14, y22
Darbi- t Vaikas: Vieni žmonės turi go-

------"t- — .
rie* priešinasi Dėdelės “■ 
ninku Partijai”, esą darbininkų

nusiminimo ir sielvartos da
bar yra pats tuos žmones, 
kuomet jie mato, kad viki jų 

r sunkaus darbo vaisiai nuėjo 
’ niekais! Mums teko vakar 

pastebėti kaip seni, pražilę 
i vyrai verkia, pasakodamiesi 

apie tų savo nelaimę.
Kodėl taip atsitiko?
“Naujienos” jau senai ra

šė, kad tas “spešelų” biznis 
yra humbugas. Bet žmonės 
penorėjo mus klausyt;, ažuot 
pasinaudoję geru patarimu, 
jie pykdavo ant “Naujie- 
nų”» rašydavo jiems įęvul>i- 

joniškus laiškus (keletas to
kių laiškų buvo vakar iš
spausdinta dienraštyje) ir 
grūmodavo:

Nėra tečiaus abejonės, 
tad protingesniuosius žmo
nes tie musų perspėjimai vis 
dėlto pamokino. Iš senųjų 
“Naujienų” skaitytojų tur
būt randasi labai mažas 

^[skaičius tokių, kurie atida- 
1.50 f ve savo pinigus Bischoffui.

Savo aukas jisai , surado 
daugiausia tarpe katalikų, 

I!kurie neskaito jokio laikraš
čio arba ^skaito “Draugų”. 
Girdėt, kad toje miesto da
lyje, kuri ^adinasį “Town of 

|Lake” ir kuri skaitosi kata
likiško judėjimo centru Chi- 
cagoje, randasi apie trys 

[ketvirtadaliai Bischoffo ko- 
istumerių.

Jeigu “dorasis” kunigų 
laikraštis, ažuot be paliovos 
šmeižęs “bedievius”, butų 
padėjęs “Naujienoms” per
spėti žmones nuo to kreivo 
“biznio”, -tai daugeliui para- 
Ipijonų šiandie nereikėtų 
ašaras lieti. Bet “Draugas” 
tylėjo apie tų humbugų.

Nepasirūpino perspėti 
žmones ir musų kunigai, 
nors tamsus žmoneliai butų 
paklausę jų žodžio geriaus, 
negu kieno kito. Vietiniai 
anglų laikraščiai praneša, 
kad lietuvių kunigai net pa
tys dėjo savo pinigus pas 
Bischoffų. šitas praneši
mas patvirtina pirmiaus tu
rėtas musų žinias, kad to 
“biznieriaus” ao antai duoda 
gerus .“spešelus” kunigams, 
idant galėjus lengviaus pri
eiti prie parapijonų.

Dabar, kuomet nelaimė 
jau atsitiko, tai atsiranda 
pakankamai visokių “pata
rėjų”, kurie labai gražiai 
moka nupasakot nukentėju- 
siems žmonėms, kaip jie tu
rėję būt atsargus, negeisti 
greito pralobimo ir tt. Bet

18.00
4.50
2.25
1.75
1JM)

B8 
18 
75

Suvienytose ValstiJeM M Ghlcagoj,
ĮiuitUt w

Metams ------------------------- >7.00
Pusei metą--------...
Trims minesiams - r - -, 
Dviem mėnesiams - - n -i » - 1 
Vienam minėsiu! , v r^, .75

Blatuvon ir kitur uisisnlsossl 
(Atpigintai

Metams r -r į >8.W
Pusei metą ----- 4.50
Trims mėnesiams ... 2.25

Pinigus reikia eiąsti paita Money 
Orderiu, kartu su užsakyme.

Chicagiečių 
bėdos.

r rr

Chicagos lietuviai vėl pra
žudė milionus savo sunkiai 
uždirbtų pinigų.

Garsusis Bischoffas, ku
riam per paskutinius dvejus 
metus musų žmonės nešė 
savo sutaupytuosius dole
rius, kad gavus po 100 ir po 
200 nuošimčių “pelno”,, su- 
bankrutijo ir šiandie ran
dasi federalės valdžios ran
kose. Pas jį dingo keletas! 
milionų dolerių.

Prieš tai chicagiečiai jau I 
buvo prakišę begales pinigų 
pas kitus tokios pat rųšies 
“biznierius”. Bet šitas smū
gis žmonėms yra skaudžiau
sias. Bischoffas turėjo apie 
6000 kostumerių, kurie bu
vo davę jam po keletu šimtų | 
ir net po keletu tūkstančių | 
dolerių. Buvo nemaža at
sitikimų, kad žmonės ne tik
tai išimdavo visus savę de
pozitus iš bankų, kad* “in- 
vestinus” pas Bischoffų, bet 
da ir pasiskolindavo; kai 
kurie žmonės, pagalios, bu- 
Vo net pardavę savo namus 
ir visus gautuosius už tai pi
nigus sukišę Bischoffui.

Galima įsivaizduoti, kiek

siandie tos pasakos jau ne
padės Bischoffo aukoms at
gauti pražudytuosius pini
gui Jos vargiai apsaugos 
nuo tokio pat likimo ir ki- 

i tus žmones, kurie nežino 
kų daryti su savo centais.

Žmonės, kurie turi atlie
kamų pinigų, visuomet bus 
linkę įdėti juos į kokį nors 
biznį,, kuris žada atnešti pel
no. Kovoti su tuo palinki
mu butų bergždžias darbas. 
Patarnauti tiems žmonėms 
butų galima, ne barant juos 
už jų “godumų”, o apšvie- 
čiant juos,, išmokinant jtros 

atskirti teisingą, biznį 'nuo 
humbugo.

Jeigu Bischoffas butų už
siėmęs supirkinėjimu ir par
davinėjimu kokių nors ge
rai stovinčių kompanijų ak-, 

’ cijų — vadinasi, spekuliaci
ja, tai jisai butų galėjęs pra
kišti dalį pinigų, o ne visų 
sudėtųjį turtų;. jeigu jisai | 
sudėtaisiais žmonių pini
gais butų užvedęs kokių 
nors* pramonę arba prekyba, 
tai jisai nebūtų taip greitai 
prašvilpęs milionus dolerių. 
Priė gero gi nusimanymo ir 
spekuliacija ir pramonės a-^ 
ba prekybos biznis gali duo
ti pejno.

Bet Bischoffas to nedarė. 
Jisai jokio biznio nevedė (ir 
veikiausia, neišmanė apie 
jokį biznį), o tiktai ėmė pi
nigus tikslu pasinaudoti 
jais. Jo “spešelai” nebuvo 
joks pelnas" (kadangi jisai 
jokio pelno nedarė), o tik
tai sugrųžinimas dalies uįdė- 
tŲju” pinigų, kad gavus dar 
daugiaus pinigų.

uNaujieno8en šita “speše- 
lų” paslaptis jau buvo išaiš
kinta pereitų vasarų. Ir 
šiandie mes nieko kita nega
lime pasakyti žmonėms, 
kaip tiktai tų, kad jie turi 
skirti humbugų nuo biznio.

pastangos negali būti vadina
mos Lietuvai naudingomis.” 
Mes, suprantama, negalime 

pasakyti, ar šita žinia yra teisin
ga, ar ne; bet ji yra panaši į 
tiesą.

Lietuvos krikščionys juk sto
vėjo už Hymanso projektą, kuris 
yra niekas kita, kaip planas pa
statyti Lietuvą po Lenkijos glo
ba, Kad krikščionių demokratų 
šulas, kun. Purickis, kuris pir
ma buvo Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris, pritarė Hyman
so projektui, tai pripažino ir pa
tys klerikalų laikraščiai, kuo
met kilo skandalas dėl šmuge
lio.

Pagalios, ar ne keista, kad S t. 
Seimas, kurį kontroliuoja krikš
čionys demokratai, paskyrė mi-; 
nisterių pirmininku p. Galva
nauską — tą patį Galvanauską, 
kuris Genevoje vedė derybas su 
lenkais ir sutiko priimti Hyman
so projektą?

Lietuvos žmonės paskui savo 
protestais prispyrė valdžią ir 
Seimą atsisakyti nuo to projek
to; jie, vadinasi, atmetė p. Gal- 

Ivanąpsko politiką. Vienok tas 
pats Galvanauskas dabar stovi 
ministerių kabineto priešakyje.

Todėl nebūtų nieko nuostabu, 
jeigu pasirodytų, kad krikščio
nys demokratai ištiesų derasi su 
lenkais <įel Lietuvos kailio

KAIRIEJI VARO I OŽIO RAGĄ 
DEŠINIUOSIUS.

nepritaria 
“kairiųjų 

Ji pati yra pri-

f ■ ■ >■"

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsfayi);

—Eik ir pasijieškok sau darbo su kirka ir 
kastuvu, — tarė Magivnė; ir Petras nuėjo nosį 
nuleidęs. Jis turėjo savo kišeniuj tik kelis do
lerius, kurių neėmė ilgai jam išleisti, ir jis pasi
liko su paskutiniu penktuku; jam vėl grūmojo 
badas, kada Magivnė atėjo pas jį į {naminės 
kambarį su nauju sumanymu. Dar viena vietą 
buvo likusi, kuria Petras galėjo pasinaudoti, jei 
pas jį, geros akys.

Tai buvo valstybės liudytojo vieta. Petras 
perėjo per visą Raudonųjų judėjimą, jis pažįsta 
visus rymtininkus, socialistus, sindikalistus ir 
aidoblistus, kurie dabar yra kalėjime; taigi Pet
ras vėl gali gauti savo algtį atgal, jei jis apsiims 
liudyti, ir sakyti tą, kas jam bus liepiama ir 
jei jis ištesės sėdėti teisme neįsimylėjęs į kokią 
teisybininkę, ar kokią teisinamosios pusės šni
pę. Šitų mirtingų pašaipos šūvių Petras nri ne-

Apžvalga
NORI SUVIENYTI LIETUVĄ 

ŠU LENKIJA?

S. L. A. organas rašo:
“Vienas ‘Tėvynės’ ’ bendra

darbių pridavė mums sekamų 
žinių:

“Praneša iš Londono, kad 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi- 
nisterjs, kun. Jurgutis, re
miamas pp. Stulginsko ir Gal
vanausko, tarėsi lenkais 
reikale suliejimo Lietuvos su 
Lenkija federacijos ryšiais. 
Tokios'krikščionių demokratų

“Laisvė” todėl netveria pik 
tumu. Buvusiuosius savo vien
minčius, kurie šiandie jau nė-) išdavikai, žiopliai, provokato 
pritaria jai, ji keikia ir šnioi^ia 
beveik taip pat šlykš< 
iki šiol ji keikdavo ir/šmeižda- 
vo socialistus.

, kaip
riai ir valdžios pasamdyti šni
pai.

Tuos kairiuosius komunistus, 
kurie “Bolševikų Grupės” vardu 
išleido atsišaukimą prieš deši
niuosius, ji iškoliojo “Bachmet- 
jevo agentais”. O dabar beveik 
kiekvienam “Laisvės” numeryj 
yra rašoma, kad tie žmonės, ku-

KLAIDOS PATAISYTAS.

apie gen. 
“Naujie- 

5-am pa- f 
toks sa-

kurį reikia 
..” Vietoje •

Straipsnyje “Dar 
Slasčevą”, kuris tilpo 
nose” pereitą subatą, 
raigrafe išspausdinta 
kinys: “Vardas, 
tūkstančiai našlių
“reikia” turėjo būt keikia.

Pakantrus Tėtulis ir Klausus Vaikas■
duoti gelumbės tiems žmonėms, 
kurie neturi drabužių ir —

Tetu’lis: Sunau, tu nesupran-. 
ti; aš negaliu to padaryti, nes 
aš neturėčiau drabužių tau.

Vaikas: Ir tu to nenorėtum, 
tėtuli ? •

Tėtulis: žinoma, ne.
Vaikas: Ar manai, kad to 

vaikučio tėtulis nori to?
Tėtulis: Ne, manau, kad ne

nori, bet taip pareina; musų pa
reiga yra pagelbėti nusipelniu-

rus laikus, o kiti prastus!
Tėtulis: Ne; danguje visi turi 

gerus laikus.
Vaikas: Aš to nematau. — 

Sakyk tėtuli! ar Dievas rpyli 
kad dėdė Juozas pardavinėja 
svaigmenis savo aptiekoj ?

Tėtulis: Ką?
Vaikas: Anądien aš girdėjau 

tave kalbant apie tai; sakei,kad 
jie davė daug pinigo, Tarnas 
Šmitas šiandien nuėjo ten.

Tėtulis: Kaziuk! Tu per jau
nas šituos daiktus suprasti.

Vaikas: Tanias Šmitas ilgai 
žiurėjo į duris, paskui įėjo sar 
kydamas, “Aš turiu užmiršti,

Tolyn vis labiaus pasirodo, 
kad, “Laisvė” rašė netiesą, kuo
met sakė, kad oportunistiniam 
bolševikų sparnui 
tiktai mažas būrelis 
neišmanėlių”
versta dėti žinia§, iš kurių ma
tyt, kad JukeliO-Bimbos frakcija 
daugelyje vietų komunistinėse 
organizacijose<juna viršų ant 
dešiniųjų. i*» •

Štai vasario 9 d. “Laisvėje” 
tilpo aprašymas bolševikuojan- 
čiosios A. L. D. L. D. kuopos su
sirinkimo So. Bostone, 
taip kitko skaitome: į ■ 4

“Priimta rezoliucija prieš 
centro valdybą už raginimą 
kuopų ir pavienių narių remti 
Darbininką Partiją.” 
Sekančiam to paties laikraščio 

numeryj aprašyta A. L. D. L. 
D. kuopos mitingas Newarkc, N.

sekretorius, Steponavičius. Ir 
ve kas pasakojama: ,

“Pastarieji (kairieji), ma
tomai, iškalno prisirengusiai, 
pasiūlė susirinkimui rezoliuci
ją prieš “Laisvę” už jos vien
pusiškumą, teisingiaus sakant 
už tai, kad per ją buvo nuro
dyta tūlų musų veikėjų šiai 
organizacijai blėdingi žygiai. 
Rezoliuciją pervaryti jiems 
šiaip-taip pavyko.”
Taigi dviejuose centruose, kur 

“Laisvės” sekėjai buvo ypatin
gai įsigalėję, bolševikiškos orga
nizacijos pasmerkė jos politiką.

Tenai

tenai, kur gyvena centro

Vaikas; Tėtuli! (Tėtulis apsi
meta negirdįs).

Vaikas: Tėtuli! (Kaziuko 
akys išpustos).

Tėtulis: Negaišink manęs, nc- 
jj turiu laiko.

Vaikas}: Bet tėtuii, aš noriu 
žinot —, '

Tėtulis: Negaišink gi manęs.;
Vaikas: Klausyk, tėtuli!
Tėtulis: Kas gi yxa?
Vaikas: Ar tu buvai Kada al

kanas ? , , . iviga pagciuvvi
Tėtulis: Alkanas! žinoma bu->siems biedniesiems.

vau. |
Vaikas: Vadinas, labai alka

nas t— ilgai ilgai neturėjai ką 
valgyt ? , ,

Tėtulis: žinoma nebuvau; tai 
tik tinginiams taip pareina.*

Vaikas: šitaip! Ar Tarnas 
Šmitas tinginys ? ,

Tėtulis:/ K^s ?
Vaikas: Tarnas Šmitas, kurį 

tu neseniai iš gamyklos atlcidai, 
nes sakei dabar esą prasti lai
kai ir tu negali jo laikyti.

Tėtulis: Ne, Šmitas visuomet : 
dirbo ir buvo darbštus. ; vą tokias mintis, kurios nebūtų

Vaikas: Darbštus nereiškia 
tinginį?

Tėtulis: Ne, sunau.
Vaikas: Taigi, Tarnas Šmitas* 

hetur ką valgyti. Jis visas su- 
plyšęs ir — ar dabar blogi lai
kai? . j

Tėtulis:-Taip, sunau, nėra 
darbo.

Vaikas: Gi gamykloj yra dau 
gybč daiktų, ar ne?

Tėtulis: Taip, , yra. Man 
linksma, kad tu pradėti domėtis 
ir aš tau išalkinsiu. Matai, va 
kaip yra; visų tų daiktų nega
lima parduoti; jų yrą per daug; 
mes pridirbam daugiau negu 
mums reikia ir dabar turim pa
kaukti, kol parduosim; paskui 
pradėsim dirbti daugiau. -

Vaikas: Kodėl jie neparduoti, 
feėtuli ? Gti daugybė žmonių rei
kalauja drabužių. Aš mačiau 
vaikutį visą Apdriskusį. Kodėl 
jie negali gauti drabužių, kada 
pridirbta tokia daugybė gelum
bių?

Tėtulis: Dėlto, sunau, kad jie 
neturi pinigų.

Vaikas: Kodėl jie neturi pi
nigų ?

Tėtulis: O — aš nežinau; gal 
jie nesirūpina, gal jie ar jų tė
vai prageria. . z

Vaikąs: Tėtuli, kodėl tu nc-

• aš turiu užmivtit4'’. Aš manau, 
1 jis norėjo užmušti blogumus

leidžia pini- 
tai jis turi

Juozas par-

Vaikas: Taigi, tėtulis, pagel
bėk Tarnui šmitui. Tu turėtum 
pagelbėt; tai tavo kaltė, kad jis 
nedirba, ar ne? i

Tėtulis: Mano kaltė! JAsai 
ne. Aš tau Kaziuk išaiškinau, 
kad aš'neturiu jam darbo.

Vaikas: Vistiek, bet jo mar
gaitė baisiai serga. Ar negalė
tum pasiųsti ją į vandenius?

Tėtulis: Kaziuk! Aš netu
riu pinigų siuntinėjimui į van
denius visų vaikų kurie suser
ga; be to, tas įvarytų jai į ga'l-

jai. sveikos. Ji pasitaisis it 
taip.

Vaikas: Kada aš susirgau, tu 
mane pasiuntei į vandenius.

Tėtulis: Gerai, tai buk dėkin
gas, kad turi tokį tėvą, kuris 
gali tave pasiųsti.

Vaikąs: Ar, nemanai,> kad Ta
rno šmito 
ga?

Tėtulis: 
kinga.

Vaikas: Už ką? U^ tai, kad ji 
serga, negali nuvažiuoti pas van
denius ir jos tėtulis yrU be dar
bo? •

Tėtulis: Yra priederme būti 
dėkingu it pasitenkinusiu, kada 
Dievas nubaudžia .

Vaikas: Ar Dievas taip leido, 
ka'd tu Tarną Šmitą atleistum?

Tėtulis: O, neklausk tokių 
juokingų klausimų.

Vaikas: Bet pasakyk man, ar 
Jis leido ?

Tėtulis: Aš nežinau; gal lei
do.

Vaikas: Ar Viešpaties malda 
yra teisinga?

Tėtulis: Žinoma.
Vaikas: Taigi ji sako:. “Buk 

valia Tavo kaip danguj taip ir 
žemėj”. Ar taip yra ir dangu
je?

Tėtulis: Kaip?

mergaitė yra dėkin-

namie, ar ne?
Tėtulis: Kaziuk, jei jis toks 

neišmintingas, kad 
gus svaigmenims, 
būti biednas.

Vaikas: Ar dėdė
davinėtų svaigmenis, jei jie ne
apsimokėtų ?
\ Tėtulis: žinoma, ne.

Vaikas: Tarno Šmito pinigai 
padeda mums turėti daiktų, ar 
ne?

Tėtulis: Taip, taip. Na, gana; 
buk geras vaiks ir eik gulti.

Vaikas: Ar Tarnas Šmitas 
taipgi padėjo gaminti gelumbę 
gamykloj, ar ne?

Tėtulis: Jis dirbo gelumbę ir 
aš jam užmokėjau už tai.

\aikas: Bet tau reikėjo turė
ti kas-nors, ar ne?

Tėtulis: O, taip.
Vaikas: Taigi Šmitas moka 

dėdei už vaistus ir Šmitas padė
jo tau gelumbę dirbti. Ar tu ne
įmanai, kad tu turėtum pagelbė
ti Šmitui ?

Tėtulis: Kaziuk; jei dar ką 
paklausi, gausi mušt. Eik gult 
tuojau^ ir — klausyk, Tarnas 
Šmitas rytoj gaus darbą. (Val
kas išeina).

Tėtulis (pats sau piktai): 
Kad jį galas tokį vaiką su jo 
neatsakomu klausimu. Mano 
pasamdymas Tarno šmito nei 
kiek nepagelbės kitiems badau
jantiems žmonėms, ir
sa; baisu ir pagalvoti — bet ką 
aš galįu padaryti. Et, tokio 
čia daikto! neverta laužyt sau 
galvos. Aš duosiu šmitui dar
bą, kad patenkinus vaiką, bet 
aš' negaliu daugiau to padaryti, 
nes aš pats save sunaikinsiu ir 
kas iš to gero? Tas pasiutėlis 
socialistas, kurį aš girdėjau gat
vėje vėpČiojant, turėjo tiesą, sa
kydamas, kad darbdaviai nega
li šito klausimo išspręsti. Tik
rai negali; tai yra per daug 
man. Tegul Tanias Šmitas ir 
kiti tokie kaip jis patys žiuri 
savęs, o aš ^u kitais darbdaviais 
turime gdtia. darbo su savim.

tas tie-

KURIAMASIS SOCIALISTŲ 
DARBAS.

jautė, nes jis buvo perdaug išgązdintas Magivnęs 
pasiūlytąja propozicija. Išeiti atvirai ir stoti 
akyvaizdoj apakinamai žėrinčios Raudonųjų ne
apykantos! Padėti save, skruzdę tarp /triuški
nančių kovojančių milžinų kumščių! ’

Taip, tas gali atrodyti tokiam bailiam šuny
čiui, kaip jis, tarė Magivnė; bet daugelis žmo
nių turėjo drąsos tai padaryti ir nei vienas jų 
dar nemirė. Magivnė pats neva nepaisė to, ar 
Petras apsiims, ar ne; jis pasiūlęs-jam Gofės lie
piamas. Vieta verta keturių dešimtų dolerių 
į savaitę ir jis galįs ją imti, arba ne, kaip įis 
norįs.

Pas Petrą buvo tik penktukas su dvejetu 
centų kišeniuj, o nuoma už kambarį reikėjo mo
kėti dvi savaitės tam atgal ir šeiminiųkė laukia 
jo kur priemenėj, kaip indi jonas su savo kirviu. 
Petras bandė prieštarauti, primindamas • visus 
tuos bloguosius dalykus savo pradžios istorijo
je, Periklą Priamą, Džindžiambos Bažnyčią; 
kurie sunaikino jį kaipo liudininką , Gilberto 
byloj. Bet Magivnė sausai jam atsakė, kad jis 
negali ištrukti su tokiais pasiteisinimais; jis 
esąs kviečiamas kaipo pasitaisęs “aidoblistas” :įr 
juo daugiau prasižengimų ir niokšumo buvo jo 
Įiracity, juo geriau teisyba tikės, kad jis yra 
tikrasis “aidoblistas.“

Petras paklausė, kada reikės 
Magvnė atsakė, kad kitą savaitę, 
septyniolikos aidobtistų, kaitinamų sąmokšlu;

jam stoti.
Eina . byla

Petras turėsiąs stoti kaip liudininkas ir papasa
koti, kaip jis girdėjo juos skelbiant gvoltą,j 
kaip jis girdėjo juos giriantis kluonus ir kviečių 
laukus padegant, fosforines bombas į šieno kū
gius mėtant, vario vinis į vaisių medžius ka
lant, didžiąsias vinis į pjaujamus tįstus suva
rant ir smyrio dulkes į garsukių dalis supilant.: 

nereikia rūpintis tuo, ką jis turės pasakot, 
Magivnė pasakis jam viską ir prižiūrės jį, kad> 
jis gerai nusimanytų apie tai, ką jis kalbės; ačiu( 
tam jis ‘ bus didvyriu laikraščiuose, kurie išal
kins jam, kad jis daro tą pačiais aukščiausiais 
šimtanuošimtinės amerikietybės ^tikslais ir kad 
nei vienas kareivis karo fronte nėra pavojinges
nėj padėty, kaip žmogus šitą tarnybą eidamas.

Petrui * atrodė, kad jiems lengva pasakoti 
šitą be didelio sielojimosi. \

Bet Magivnė ėmė sakyti, ką/d janĮ nėra ko 
bijotis; į Gofės programą neįeina tas, kad 
duoti Raudoniems patenkinimą leidžiant jiems 
saviA_geriausį liudininką sunaikinti. Petras bu
siąs laikinas saugioj vietoj ir visuomet jį sau
gosią sargai. Kol jis bus mieste ir liudis, jie lai
kysią jį Hotel de Soto viešbuty.

Taip viskas buvo sulygta. Prieš vargšą 
Petrą su penktuku ir dviem: variokais kišeniuj e 
stovėjo ugniniai ratai su prikabintais magiškais 
eržilais ir jam reikėjo tik sėsti ir važiuoti Olim
po kalnan. Petras sėdo ir nuvažjavo?

LXXIV.

Kol jis ’bus mieste ir liudis, jie tei

MAGIVNĖ nusivedė jį Goles raštinei! ir Gofė 
negaisindamas laiko prisirengimais, nuėjo 

pas savo rašomąjį stalą, išėmė ilgą, mašinėle ra
šytą dokumentą, visą išdėjimą to, ką kaltina
moji pusė ketino įrodyti prieš septynioliką ai
doblistų . Pirmiausia Petras papasakojo, ką 
jis mate ir girdėjo pats — nedaug, bet buvo 
pradžia, gembe jo pasakai pakabinti. Aidoblis
tų svetainė buvo susirinkimo vieta pabastoms 
benamiams šalies darbininkams, “vargo pe
lėms”, kurie aptaškydavo smarkiausius pasaulio 
smūgius ir kartais grąžindavo juos atgal. Ne
buvo to neteisingumo, kurio šitie žmonės nebūtų 
patyrę ir kartais jie atiduodavo smūgį už smūgį. 
Tarp jų buvo taipgi žmonių palaidais liežuviais, 
kurio pagiežą gieždami grūmojo atkeršinti savo 
priešams. Retkarčiais užeidavo tikras krimina
listas, o kartais apmokamasis kurstytojas, toks 
kaip Petras Gudžas, ar Džovas Angelas. Petras 
papasakojo ką blogiaušio jis girdėjo ir visa, ką 
jis žinojo apie suareštuotuosius; Gofė visa tai 
susirašė ir pradėjo iš to tverti. Tasai Alfas Gi- 
nis turėjo kivirčių su ūkininku Wheatlando ap
skrity; ten netoliese sudegė kluonas; Gofė apsi
ėmė parūpinti automobilių ir porą žvalgų kelio
nei su Petru, kad jie nuvažiuotų apžiūrėti gais
ro vietą ir artimąjį kaimą ir apsipažintų su 
vieta; Petrui reikėsią paliudyti tai, kaip jis su 
Giniu ir dar a^pie su šešiais kitais kaltinamųjų 
tąjį kluoną padegė. • '

Socialistinė administracija 
Milane, Italijoj. paskyrė lėšas 
pastatymui atviro oro mokyk
los, kurioj galėtų sutilpti 1,700 
vaikų. Mokykla susidės iš 12 
atskirų pavilionų po keturias 
klases su sėdynėmis 35 vaikams 
kievkienoj. Sėdynės bus taip 
sustatytos, kad kiekvienas vai
kas turės gana erčios. — The 
Survey.

Vietoje parako kasyklose 
anglims plaišyti dabar yra iš
rasta naujas būdas su pagalba 
vandens, ačiū kuriam tikima
si, kad nelaimių - skaičius ka
syklose sumažės. ’

Išrastasis aparatas susideda 
iš ilgo švirkšlio^ kuris kaip tik 
tinka įdėti skylčn išgręžton pa
rakai pilti. Įleidus skylčn ke
lias kvortas vandens, garas su
varoma į anglis ir kitą kartą 
vandenį paleidus, anglis suskį- 
la ir sutrūksta, patapdama tiek 
minkšta, kad‘ji galima ardyti 
su kirka. Sakoma, kad šitas 
naujas būdas sėkmingai panau
dojama Anglijoj ir kai kur 
Amerikoj.

M oratorija (skolos mokėji
mo atidėjimas): Nutarimas ne
melžti karves, kada ji y 
gždžia;

ta
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Bischoffo bylos tardymas
Bischoffo bylos tardymas 

prasidėjo vakar. Advokatai, 
kurie veda bylą prieš tą “spe- 
šelų” “davinėtoją”, deda pa
stangų pirmiausiai sužinoti 
kiek yra Bischoffo turto, nes 
prisibijoma, kad 
nors 
da 
kiek’ 
Įgijo 
mo “spešelų”, nes mat bus ban
doma atimti iš jų visas tuo 
laiku įgytas turtas, kad tokiu 
bud u atmokėjus žmonėms nors 
dalį jų pinigų.

Kiek “Naujienų” reporteriui 
teko patirti iš pasikalbėjimo 

*su . advokatais, tai jie norėtų, 
kad visi žmonės, kurie žino 
tų agentų vardus, kuriems jie 
įdavė savo pinigus ir turi “spe- 
šglų” “notas”, tuojau apie tai 
jiems praneštų.

Tuo reikalu galite kreiptis į 
advokatą K. Gugį, 127 N. Dear- 
born St., Room 1111-1113, ar
ba vakartis jo namuose, 3323 
S. Ilalšled.

jis jo kur 
nepaslėptų. Taipgi jie de
pas langų, kad sužinojus 

kuris Bischoffo agentų 
tujrto laiku pardavinėji-

Sumišimas teisine. .

Beklausinėjant teisėjui Bis
choffo agentus, staiga pasigir
do ekspliozija ir žmonių klyk
smas. Po to pasidarė f teisme 
sumišimas, nes nežinojo, kas 
atsitiko ir kas daryti, kad ne
tik savo žuvusitu^4)inigus, 
ir s^ivo gyvybę’rsgelbėjus. Vie
ni jų bėgo laukan, o kiti, ypač 
motei ėlės, net apalpo. Tečiaus 
už valandėlės viskas aprimo, 
ikai paaiškėjo kame dalykas. 
Tai buvo ‘ angliškų laikraščių 
fotografų “flash irght” eksplio- 
zija, kuri visus to kambario 
langus išdaužė ir vienaip Chi
cago Daily Ne\vs fotčgrafui 
stiklais surėžė visą jo veidą, 
akis ir rankas taip, kad var
giai jis bepasveiks. Šiaip ki
ltis sužeidė lengviau. Nelaimė 
įvyko šalyj teismo kambario 
kambaryj, kur buvo laikomi 
Bischoffo liudininkai.

Reikia pažymėti, kad eksplio- 
zija buvo taip didelė, kad jos 
balsas atrodė kaip kanuolės 
šūvis. Taigi buvo *is ko žmo
nėms ir išsigąsti, nes daugu
mas mane, kad kas nors no
rėjo Bischoffui bomba atsiker
šyti už žuvusius savo pinigus.

Bischoffo agentai keikiasi. •
Teisme kai kurio godesni 

agentai, kurie, norėdami dau
giau pasipelnyti, laikė visus 
savo pinigus pas Bischoff^ 
baisiai keikėsi ir išmetinėjos 
kam, girdi, Bischoffas ir juos 
prigavęs ir tai dar net dau
giau ir u^ paprastus savo “k/)- 
stumerius”. Kiti jų, sako, tu
rėję pas Bischoffą net_ tul^ 
stančiais pasidėję ir jautėsi, kad 
ryt, poryt jau busią ir jie 
“kapitalistai”, .o dabar likę 
vėl be pažaliavusio cento prie* 
dusios...

Kaip yakar teisme paaiškė
jo, tai Bischoffo visas turtas 

'siekia apie 150,(XX) dol., bet 
yra tikimasi, kad #dar jis ne 
viską prisipažinęs.

Rytoj bus daugiau apie Bis
choffo bylą.

CRENCH LINE
NEW YORK — MEMEL

S.-S. PARIS

*Vas. 21, Kovo 15, Bal. 5
S. S. FRANCE '

Kovo 22, Bal. 12, Ge£ 10
* Jungiasi su S. S. Pologne plaukian

čiu iš Hąrve Kovo 2
3>ios kląsos kaina ............... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos parankumai, 
2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy
noms, Taip pat puikiausis patarna
vimas ir valgio gaminimas, kuris yra 
žinomas FRENCH LINE suteik’a- 
naas savo keliauninkams.

Platesnių informaciją kreipkitės 
prie vietinių French Unę agentų.

Žymus rusų dainininkas dalyvaus Naujienų 
Koncerte kovo 5 d.

.J'M

BORIS TORČINSKY, BARITONAS.
<*■— 1 •Jis yra gerai žinomas Chicagoj artistas-dainininkas, kuris pasižadėjo 

nu” koncerte sekmadienį, kovo 5, 1922, Ashland Bdiilevard Auditorium, 
ir South Ashland Boulevard.

Lietuviai pirmą kartą turės progos Išgirsti šį žymų dainininką “Naujienų? koncerte.

Jieško Bischoffo sesers
Valdžia, besirengdama* for

maliai pradėti tyrinėjimą ry
toj pas teisėją Landis, Ray- 
rnondo J. Bischoffo $5,000,000 
subankrutijimo dalyką, pasi
gedo jo sesers Mrs. E. G. Geer.

Tapo sužinofu, kad dvi sa
vaitės tam atgal ji išvažiavu
si j Pacifiko pakraštį. Jos,,vy
ras buvo Bischoffo ofiso ve
dėju, o ji metai tam atgal bu
vo * stenografė. Dabar- ji turi 
automobilių ir namą, bet apie 
per mėnesį prieš savo pasiša
linimą jie gyveno Bischoffo na
muose, 5499 Hyde Park blvd.

Be sesers Bischoff turėjęs 
kokių tai reikalų su kažkokia 
mergiAa, giedojusia Southsides 
kabarete apie trys savaitės tam 
atgal. Ji taipgi pranyko. Bis
choffo sargybinis John Auguą-

Pinigai Išmokėti Lietuvoj e
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
11177—U. Venckienė 
11178—U. Striškienė 
11179—D. Varabauckas 
11188—0. Simotienė 
11210—Z. Stančienė 
11217—O. Jankauskiutė 
11218—J. Ratkevičius 
11219—A. Ratkevičius 
1125j A. Vaičiūnas / 
11272—O. Pietariūke 
11282—B. Maigienė 
llį 
1D.
113()-$—|A. Užubalaitė 
11311—B. Stasevičius 
11331—S. Jankauskas 

b O. šalniutė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

.tyniak sako, kad šita mergina 
kartų telefonavus Bischoffta, 
sakydama, “Aš noriu $5,000. 
Jei man neduosi jų iki ryto
jaus pietų, aš visiems išpasa
kosiu, ką aš žinau apie tave”. 
Po savaites laiko Bischoffas 
pasakęs Augustyniakui, kad jo 
advokatai atsilygino su ja ta 
išlyga, kad ji apleistų miestą. 
Tyrinėtojai jos nesurado ir ma
no, kad ji išlaikė savo žodį.

Apgautos moters verkia.
Southsidėj moters gatve ei

damos verkia.
eina kūdikiais nešinos, 
nių būriai susirinkę 
se ir gatvėse rauda 
nelaimės. Daugelis 
Bischoffo gyvasčiui. 
damas puolimo, jis 
sargus savo < $400,000 vertės 
namuos. Bischoffas pats ^ra po 
Jungt. Valstijų areštu viename 
vidurmiesčio viešbučių. Jis ne-

Daugumas jų
Žmo- 

krautuvė- 
savo dėl 
grūmoja

pasisamdė

Tel. 115—L. Visniauskas 
1423—L. Matkevičius 
2680—J. Kasparas 
2958—T. Stankuvienė 
2972—O. Vaičienė 
8090—J. Skrobtus i 
8175—J. Mačius 
8124—L. Ūkininkas 
8141—O. širmulienė 
8193—Liet. Ūkininkas 
8207—P. Klimka 
8210—K. Bieliilis 
8223—St. Kairys 
8242—J. Dagis 
8276—Liet. Ūkininkas

■ S’1'.: ,

dainuoti “Naujie- 
Van Buren St.

-j--------—-
nori pasiliuosuoli teisėjo Lan
dis nustatytu laidu $25,000, 
sakydamas, “Čia man saugiau
sia.”

Jo agentai vdkar bėgiojo po 
savo kostumerius rinkdami sa
vo paliktus raščiukus už jų pa- 
įpitus pinigus ir žadėdami at
nešti už juos šorys. Daugumas 
lengvatikių jais patikėjo ir ati
davė. Dabar jie neturi ne tik 
pinigų, bet nei jokio ženklo, 
kad jie yra davę jam pinigus. 
Auna Bartas, 4558 S. Paulina 
gat. vieną kartą buvo įdavus 
$500; kitą, $400; dabar atida
vė agentanls ir kvitas, laukda
ma “Šerų”. Mary D. Bervin- 
ski, 4645 S. Paulina gat. su- 

1 ' 1 “ 1 p"

Bischoff’o Kreditoriams
Duokite mums Jūsų pasiskundi

mais mums rūpintis, nes daugeli jau 
atstovaujame. Tuom kart nieko ne- 
imame. Pas 
ant komišino

įskundimui imsime tik
i

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, III.

BEN. F. BOHAC, AOJUSTER

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą, 
Čekiais ar telegramais, (
Parduoda laivakortes i visą pasauli.
Parduoda namus, žemes, farmąs ir bondsus.

' \ OFISAI:
666 W. 18-th S).. , 1439 S. 49th Court,

Chicago. Cicero.
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kišo jam $18,900 — sukišo vi- / 
sa, ką jos vyras buvo jai pa- H 
likęs, nes agentai pasakojo jai, I

Į kad jos pinigai pasidvigubins
ir ji galės savo vaiką univer- 
sitau leisti. Bischoffo agentas 
Dulkus ant galo, atėjęs paėmė 
kvitas už pinigus, kad ant jų 
antspaudą uždėti.

Domicėlė Sharkey, 4559 Her- 
mitage Avė., yra našlė ir dir
ba skerdyklose; ji pasidėjo pas 
Bischoffą $2,500.

Tarp kitų “turinčių” pas jį 
savo pinigus s ir prisipažinusių 
prie to, yra: Jofm Verva, 4645 
S. Wuod St. $2,300; Mat. Ghi- 
bris, $3,(M)0; John Missonis, 
44016 S. Wood gat. $500; Jos. 
Poška, 4622 S. Wood gat. $200.

Teisme bus klausinėjami 
Bischoffo švogeris E. G. Geers, 
ofiso vedėjas, Frank O. Davis, 
neregys jo patėvis, kuris bu
vęs tikruoju galva Bischoffo 
“skymų”.

Atsakymas apie 
“spešelus” ./

• ———---- r* 1
Tiems, kurie klausia, ar ga

lima dėti plliigus į kitus “spe
šelus”, kurie dar liko riesu- 
bankrutiją, mes turime atsa
kyti vienaip:

nedėkite pinigų j jokius 
“spešehffc”, kur jus nežinote 
kas suĄ jūsų pinigais daroma 
ar kas su jais atsitiks. Jei kam 
duodate pinigus, iš -to turite 
reikalauti atskaitos apie jo pi- 
nigišką stovį ir turite žinoti 
tikrai, kad jis turi užtektinai 
turto ir yra visiškai teisingas 
Žmogus/ ,

“Naujienos” stengėsi nepri
imti jokių paskelbimų nuo 
“spešel” agentų, ir atmetė dc- 
sčtkus tokių paskelbimų.

Vienok “spešel” agentams, 
prisimetant ar tai “real estą te” 
bizniu ar tai kokiu kitu biz
niu, pasisekė ne sykį inbruk- 
ti savo apgarsinimą į “Naujie
nas”. Apie kitus mes nesuži
nodavome,- kad jie yra tikri 
“spešelai”, per ilgą laiką.

“Spešel” agentais mes vadi
name tuos, kurie išvylioja pi
nigus iš žrtionių dideliais pri
žadais, o paėmę pinigus, su 
jais ne /tik jokio biznio neda
ro, bet suvartoja juos toles
niam žmonių prigaudinėjimui. 
“’Sipešel” agentų skymas yra 
dviguhinimo skymas — duo
dant mažesniam žmonių skai
čiui rinkti pinigus vis nuo di
desnio skaičiaus žmonių.

(Seka ant 6 pusi.).

/T* E R B, Naujienų, skai- 
tytojoe ir skaitytojai 

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

VINCENTAS BRAčAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 12 d., 1922, 9:30 vai. 
vak., sulaukęs 37 metų amžiaus 

\ Paliko dideliame nuliudime mo
terį Varoniką ir 4 vaikučius: 
Antaniną, Prancišką, Oną ir 
Bzimierą; seserį Oną Petkau- 

enę ir švogerį Antaną; Lie- 
oj du broliu ir dvi seseri. pa

ėjo iš Kauno red., Šiaulių/ap., 
Grūzdų parapijos.

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

Ta 
plėšė iš musų tarpo, 

\ musų 
būna 
lė.
reli. • Kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti ^i- 
dotuvėse.

Sesuo Ona ir švogeris 
Antanas Patkauskai.

baisioji beširde mirtis iš- 
suardė 

gyvenimą. Lai lengva 
ši svetimos šalies žeme- 

Ilsekis mano mylimas vy-

VINCENTAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vas. 12 d., 1922, 2:30 vai. po 
pietų, turėdamas 55 metus am
žiaus. Velionis paėjo: Suvalkų 
rėd., Vilka’viškio apskr., Šuns
kų par., Paršelių kaimo. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Elzbietą, 4 sūnūs ir 4 duktęris: 
Petronę, Konstanciją, Marijoną 
ir Anelę; sūnus: Antaną, Vin- 
cA, Juozą ir Joną. Laidotuvės 
Įvyks iš namų 1624 N. Wood st. 

iš ryto į Šv. Mykolo bažnyčią 
ir į šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliudusi Kaminskų šeimyna

Keistai jautiesi v 

sulaukusi pusamžio
Moterys turi žinoti kaip 

Lydia E. Pinkham Vegeta
ble Compound gelbsti šiame 
mėginimo periode.

Shcboygan, Wisconsin. — “Silpnė- 
jąu, pailsusi buvau ir n e iv uotą, kad

negalėjau savo 
Į darbo stuboj atlik

ti, naktimis nega
lėjau užmigti ir 
visoki keistumai 
kankino, kad jiet 
maniau, kad jau 
kas blogo su ma
nim yra. Galop 
nustojau ir dakta
rus lankyti, bet 
mano draugės pa
tarė imti Lydia E. 

Pinkliam Vegetable Compound. Iš
naudojus pirmą butelį, galėjau ge
riau miegot ir taisytis. Išnaudojau 
septynis butelius, o dabar esu laimin
ga ir nejaučiu blogo jausmo”. — Mrs. 
B. LANSER, 1639 N. 8rd St., She- 
boygan, Wisconsin.

Moterys įžengiančios į pusamžį, 
daugiau naudos gali gauti iš Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Laike ^io Laiko, daugybės visokių 
įvairunių gyvenime pasitaiko, ir iš 
nekuriu išsivysto sunkios ligos.

Malencholija, nerviškumas, erzu- 
j^ias, galvos skaudėjimas ir svaigulys 
yra dalis simptomų. Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound yra natu- 
rališkas atitaisytojas, ypatingai yra 
pripažintu prigelbėtojuV gamtai sau
giai pergyvent šį laiką. Kodelgi ge
rai ne išmėgint?

Pa
savo 
arba'

JAUJAS BUDAS 
Virimui ir kepimui 

Sumažinkit 
kuro išlaidas 
— anglies ii’ 
malkų, 
keiskit 
ririmui 
(ipšildimui pe 
Hų į gasinį 
pečių įvedant 
1922 modelio Uni-Hete Gas Burner, 
VELTUI IŠMĖGINIMUI.

Įsideda fį ugnies užlaikomą vietą ir 
gasas dega, , Xur’s pasidaro iš pa
prasto kerosino', — pigiausis kuras 
kuris yra žinomas. Visuomet išduo
da karštą ugnį urnai. Visuomet kon
troliuojama krano užsukimu. Ste
bėtinas moksliškas išradimas, kuris 
kainuoja trisyk mažiau ir greitai 
patsai išsimoka. Interesinga litera- 
lura VELTUI.

REIKIA AGENTŲ
Acorn Brass Mfg. Co., 

208 Acorn Bldg., Chicago^ III.

(Apgarsinimas)
BULGARŠKA KRAUJO

ARBATA
Imk šutintą,karštą einant gulti 

PAGELBSTI GAMTAI 
UŽMUŠIMUI SLOGŲ 1 
Apsaugojimui nuo influenzog 
Sutvarkimui jaknų.
Bulgariška Kraujo Arbata susideda 

iš tyrų žolių. Jos sutirština, padaro 
raudoną krauią gįslose, priduos ‘tvir
tumo apgalėti ligas.

Vaistininkai visur nąrdavineja
Arba prisiusime apdrausta paštu 1 

dideli šeimynai baksą. už $1.25 arba 
: 3 baksus^už $3.15, arba 6 bakaus už 
$5.25 . Antrašas: H. H. Von schlick, 
President Marvel Product Co., 451 
Marvel Building, Pittsburg, Pa.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus 
56 Centai už 100 auk.

I arba • 
|82 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

T. Pullm^n 5432 

t, SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 rAsh,an<lT),4^., 2 lubos

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų e 

c??.180 VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
& vai. po piet ir nuo 7 iki'8:30 vai. 
vakaro. Netlėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. pp piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4 

X-Spinduliai
Ofląaą, 2201 W. 22nd St., kampa* B, 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St, 

Tęi. Lafayette 4988.
VaJ.: 1-4 ix 7-9. Ned. 10-12 ptetą.

Tai Autis 787

DR. MARTA 
DOWIATT-SASB.

K,® nagili. U Caltt.nilj., tr 
W1 t«l Uv* praktikavimų p.

UM V. Usnim tu.
Vdakdsn B—U ksMlmų te | 

vakar* GaMriast aadUdlsnlaR,

Dr. Maurico Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashand Ava. 
TsLi Yardn 994

Ofiso vai.: 8 iki 18 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v, Naktimis ir nadllioj po 
plstĘ. ' Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS 
Gydai be rydioli* ir be operacija 

8847 ’Emerald Avė.
9 Iki 11 ryte ir 9 Ud 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9897
711 V. 18-ta gat. 2 Iki 1 M, Tal.i Canal 279 “

DR. C. K. KLIAUGA 
DBNTI8TAS 

18th Si.

Pbena Canal M7

Telephone Yarda 5884

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

ryto iT nuo 7 iki 9 ▼. vak,
3325 So. Halsted St., Chicago, TH-
nrwi- m i'. n

Tetaptume Boulevard 506| (

Dr. A. Juozaitis;
DENTISTAS '

Valando*; nuo 9 9 vaL vak»>
re. Seredom 9 v, ryto Iki 12. Va
karais 6—9. NedŽi. pagal sutarime, 
8M1 8* Halrted SU, Chicago m.

Talafoiuuu Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
r

IJelivb Deatbtaa

Bril 07-Imi gaivia

) >

ji che?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, į 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
Qna or two and the paln stopa 

Contain no hablt-forminu tiruos > 
navų you tried Dr. Milės’ Nervine? 
t, AeJI; «our DrugįĮi»t
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Chicagos Žinios KodeI iaunieji isimyli?
Meilė tarp lyčių, kaip ir kiek- 

vienas kitas reiškinys, eina tam 
tikrais dėsniais, turi tam tikrą 
priežastį, kuri ją pagimdo. Šita 
priežastimi yra motinos arba tė-1 motinos, už savaitės laiko jau 
vo meilė, kuria pasiremdamas 
jaunikaitis, ar mergelė pasiren- 

venimo draugę, ar

, (Seka nuo 5-to pusi.)

VIEŠAI SUSIRINKIMAS 
POLIT. KALINIAMS 

PALIUOSUOTI.

. ka sau gyPereit, sept.nta.heni po pię- d
\ 1A 11/ I i I av»i i A itų.Ashląnd blvd. Auditorijoj ( 

buvo laikomas viešas tarptau
tinis susirinkimas sukėlimui 
miniose ūpo, reikalaujančio iš 
valdžios, kad butų paliuosuo- 
ta visi tie politiniai kaliniai, 
.kurie lig šiol tebelaikoma ka
lėjime. Šitą susirinkimą suren
gė “American Civil Liberties ' 
Union” ir kitos draugijos, 
lygus protesto susirinkimai 
vo laikomi šitoj Lincolno pa-j 
minėjimo dienoj ir daugely 
tų miestų — New Yorke, Phi-i

Pittshurge, Los si liežuvius pasidėję ir daug iš

Šitą teoriją gražiai išdėstė sa- 
vo-paskaitoj .pereitą septintadie- 
nį Rimbai Hali svetainėj — 
Percy Ward. P-nas Percy Ward 
sakė šitą paskaitą skaitęs apie 
metai laiko tam atgal. Po mė
nesio laiko jis apturėjo iš savo 
klausytojų laiškų su prašymais, 
kad jis ją pakartotų; jis, vie- 

1 nok, nenorėjo to padaryti. Bet 
tiems nepaliaujant prašyti, jis 

^į_ sutiko. Ir ištikro paskaita bu
vo verta atkartoti. Visi klausė-

To- 
bu-

ladelphijoj, 
Angelese, San Franciscoj.

Kalbėtojai ’ buvo sekami:
jos pasimokino.

Pamatinių referuotojo tvirti-
Robert Morss Lovett, Chicago nimų yra du: , vienas, kad vai- 
l niversite fakulto narys, Chris-^ag ne apsigema su tėvų budu, 
tianson, I. W. W. gynėjas 0 sav0 Ludą perima nuo tė- 
Hugh Robert Orr, Visų Sielų Vll Jaunoji vaiko siela yra to- 
Uhitarų bažnyčios pastorius 
Rv-anstone, Wni. E. Rodriguez, 
Nacionalūs Ūkininkų ir Darbi
ninkų Partijos atstovas; K. 
Richards O’Hare; Jan Adams 
ir John Nicholas Beffel, “Am. 
Civil Liberties Union” atsto
vas.-

Visi kalbėtojai kalbėjo ta 
pačia tema, žiūrėdami į daly
ką kitu žvilgsniai. Jie įrodinė
jo, kad Jungtinės Valstijos, ku
rios didžiuojasi savo demokra- 
tingumo vardu, laiko žmones 
kalėjimuose uždarytus dėl ka
ro laiko įstatymą, kuomet ki
tos šalys seniai 
nius nusikaltėlius 
Ypatingai buvo 
Lincolno pasielgimas piliečių 
karo metu, kuris paliuosavo 
politinius nusikaltėlius tuojaus 
karui pasibaigus.

Lovett priminės, kad prezi
dentas Harding apsiverkė, pa
matęs Debsą paliuosubtą, sa
kė, kad čia vienų ašarų nėra 
gana, o reikia ir veikimo. Chris- 
tianson pareiškė, kad vyriau
sias prokuroras Daugherty pla
tina šmeižtą, aiškindamas, kad 
I. W. W. nariai, kurių dabar 
laikoma Leavcnwortho kalėji
me apie 150 žmonių, nesą jo
kie politiniai prasikaltėliai, nes 
jie busią nuteisti už sabotažą, 
kuomet aukŠčiausis teismas ši
tą kaltinimą prieš juos atme-

savo politi- 
paliuosavo. 
pabrėžiama

sveikatos, o lai-

Orr nurodė į faktą, kai 
Daugherty paleidžia iš kalėji
mo bankininkus nuteistus už 
žmonių apiplėšimą, jiems pa
siprašius važiuoti Italijon dėl 
jų “menkos'
ko kalėjime nekaltus žmones 
tokius “kaip 
tai, kad jie savo mintis išreiš
kė. Jis sakė, kad mums nerei
ksią nei konstitucijos mainy
ti, ta pati busianti gera, jei mes 
ją paliuosuosime nuo Wall- 
gatvio gaujos.

Rodriguez pasakė, x kad jis 
nesupranta, kaip tokie, tary
tum kilnus žmonės, kaip pre
zidentas Ilarding ir Valstybės 
sekretorius Hughes gali būti 
vienoj draugijoj su tokiu igno- 
rtintu, ar šmeižiku, kaip vyr. 
prok. Daugherty, kuris turėtų 
žinoti, kaip yra, o bet to 
žino, ar to nenori žinoti.

Kate R. O’Hare aiškino,
dėl ypač I. W. W. nariai yra 
I>ersekiojami valdančiosios kla
sės daugiau negu kiti kapita
lizmo priešai. Viena, jie savo 
ekonominiu programų kenkė 
daugiausia tiems, kurie tikėjo
si daugiausia iš karo pasipel
nyti — Medžio trustui, vario 
tmstui, ūkio produktų trus- 
tams. Antra, pas juos nebuvo 
jam juos užtarti. Ji labai prie
lankiai papasakojo apie šitą 
darbininkų organizaciją ir jau
smingai ragino klausytojus už
sistoti už juos.

Užsistoti už juos galima ra- mat jis prisižiūrėjo, kad jų opo- 
šant laiškus ir siunčiant tele-'nentės rankos labai švelnios ir 
gramas bei rezoliucijas pas pre-1 gražios, kaip tik tokios, kokios 
ridentą ir vyr. prok. Daugher- buvo jo motinos, o jo mylėtinės 
ty ir aukojant pinigus šitai dar- rankos buvo kaip tik tam prie- 

buotei. * X. šingos — storos, bukais pirštais

aš ar jus”, už

ne

ko-

kia įspūdinga, kad kiekvienas 
motinos ar tėvo pasikrutinimas, 
žosmė ir visas veido pavidalas 
giliai įsibrėžia jo sic ; nuo 
pat pirmos dienos, k;^la vaikas 
pradeda pažinti daiktinį įtc da

 

ro tai, ką mato kitus dalant, ži
noma, savo tėvus, šitaip pa
mėgdžiodamas juos jis išdirba 
savo, papročius, savo skonį apie 
dailę ir visus kitus savo pamė
gimus, ar nemėgimus. \Referuo- 
tojas pavyzdžiu įrodė, kad vaikų 
perėmimas tėvų budo yra ran
damas net tokiam žęmams gy
vijos laipsny, kaip paukščiai. 
Veislių auklėtojai bandė supo- j 
moti dviejų veislių balandžius—J 
laukinį balandį keršutį su pašti- 
niu balandžiu, bet pora jokiu 
budu neprisiėmė. Tąsyk jie 
paštinio balandžio kiaušinius 
padėjo perėti po laukiniu balan
džiu ir šitaip^ išperėtieji pašti- 
niai balandžiai leidosi poruotis I 
su keršučiais.

Antru jo tvirtinimu yra tas, 
kad jaunųjų įsimylėjimas yra 
ne kas kita, kaip atradimas tų 
ypatybių, kurios buvo pas jų 
tėvus. Vaikinas savo meilės 
idealą turi nusistatęs pagal savo 
motinos išvyzdį — pagal išvyzdį 
jos plaukų, burnos, nosies ir t.t., 

mergina savo meilės idealą nusi
statė pagal savo tėvo išvyzdį. 
Kada jaunieji vienas pas kitą 
atranda šitas savo idealo žymes, 
arba jų dalį, jie įsimyli į vienas* 
kitą. Bet šitos įsimylėjusio ide
alo žymės dar neparodo jam jo 
pamylėto asmens budo; vyrui 
labai gali patikti mergina savo 
panašumu- į jo motiną, kuri jam 
yra mylimiausiu vaizdu, bet ji: 
gal buvo išauklėta visai kitoj i 
dvasioj, ji turi visai kitus pa
linkimus, pamėgimus negu jis ir 
jiedu kiekviename žingsnyje yra 
priešingi vienas kitam. Aišku, 

kad tokia pora negali sugyventi 
ir turi skirtis, nes jų gyvenimas 
krūvoj yra jiems nelaime. Iš to 
išeina, kad jaunieji skirdamiesi 
sau gyvenimo draugą, turi žiū
rėti ne tik to, kad jis savo iš-J 
vyzdžiu jiem patinka, o ir to, ar | 
patinka jiems jo palinkimas, bū
das. Bet šitą padaryti nie kiek- Į 
vienas gali. Vieni žmonės daro 
viską apsvarstydami, gyvena, 
taip sakant, protu; kiti gyvena 
upu, be apgalvojimo ir yra ne
perkalbami. Jie, atradę savo 
idealą asmeny kad ir priešin
giausiais jiems palinkimais, ar, 
pamėgimais, įsimyli į jį ir jų ne
atskirsi nuo jo iki gyvenimas 
parodis jiems, kad jie padarė 
klaidą. Jis šitą nušvietė pavyz
džiu. Vienas jaunas teisininkas 
turėjo savo mylėtinę. Vieną 
vakarą jis su ja ir kita jauna 
pora lošė kazyromis. Jam su 
mylėtino baisiai nesisekė. Jis la
bai nervavos dėlto, — ar nesi
sekė dėlto, kad jis nervavos ;:

ir jam pasižiurėjus į jas jam 
pikta da^ė. Jie metė kaziruot; 
jis susibarė su savo mylimąja; 
toji atidavė jam žiedą; jis- jį su 
džiaugsmu priėmė ir, atidavęs jį 
merginai su rankomis * kaip jo

Ibuvo apsivedęs su ja. Bet, apsi
vedęs, pamatė, kad jo žmonos 
būdas yra visai kitokis negu jo 
ir jam prisiėjo skirtis su ja. s

Paskaitos išvedimas tots:
Renkantis sau gyvenimo drau

gą reikia būtinai vadovautis ne 
tik įspūdžiu, upu, akla meile, o 
ir protu; tąsyk pasirinkimas 
bus geras ir gyvenimas laimin
gas. Namais yra vieta, kur rei
kia jieškoti žmogaus budo susi
dėjimo. Vaiko būdas prikląuso 
nuo tų įspūdžių, kuriuos jis 
gauna iš savo tėvų nuo tos die
nos, kada jis pradeda daiktus 

i pažinti. Meilė yra reikalinga 
žmogaus laimei; be jos, kad ir 
didžiausią klotį gyvenime jis 
turėtų, jis nesijaus pilnai lai
mingu ėsąs.

—Ten buvęs.
" : ■ 1 i

Lietuviu Rateliuose

kiekvienas neatsisakykite pirkti 
Šerų kiek kas išgalite, nes su 
dabartiniu kapitalu dar 'negai
lima pradėt statymo.

Ketverge vakarą, vasario 16 
d., šaukiama visų draugijų val
dybos pasitarti, kaip pasek- 
mingiau darbą privedus iki 
pabaigos. Susirinkimas bus J. 
Stančiko svetainėj.

Pasirodžius nogeistinofns ko
respondencijoms, kuriomis 
kurstoma prieš kaikurių įsiti
kinimų žmones, nutarta turėti 
nuosavą korespondentą. Kores- 
pandentas tapo išrinktas ant 
vietos ir jo uždavinys bus in
formuot teisingai visuose laik
raščiuose apie Bendrovės dar
buotę. —B-vės koresp. / I

Praneiimal

West

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 
'BĖS’ PAMINĖJIMAS.

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

BRIDGEPORT
Universal State Bank, 3252 South 

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

33rd St.
tf. A. Mickeliunas (krautuve), 3141 

So. VVallace St.
Kučinskas Bros. (Bakery), 949 W. 

34th St\ v
TOWN OF LAKE

P. P. Baltutis & Co., 4600 South 
Wood §t.

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

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

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

F. Pečiulis (Real EstateX, 4438 S. 
Fairfield Avė.

Maplevvood Pharmacy, 44-tos 
Maplewood Avė.

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

Oakley Avė. ‘
Metropolitan Staje Bank, 22-tos ir 

Lcavitt gatvių.
18-TOS KOLONIJOJ

Alex Dargis, 7^> W. 18th St.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.

NORTH SIDE
Šv. Mykolo parap. knygyne, 

VVabansia Avė.
CICERO, ILL.

Darbininkų Užeiga, 1447 So.

; ROSELAND.
Lietuvių Darbininkų J Namo 

Bendrovės susirinkimas buvo 
6 d. vasario. Susirinkimas bu

rto vienas iš skaitlingiausių iš 
visų iki šioliai buvusių. Mat 
dabar turėjo būti išspręstas 
klausimas galutinai: Ar pirkti 
Strurnilos svetainę, ar pirkti 
lotus ir statyti naują svetainę?

Susirinkusieji išklausę ra
portą direkcijos^ ir pirkimo ko
misijos; nutarė 9 balšiiįs prieš 
6, kad pirkti lotus ir statyt 
svetainę. Pirkimo darbas pa
vesta komisijai iš 5 asmenų.

Daibar roselandiečiams ir 
apylinkės* lietuviams reikia su- 
brusti, kad ateinantį, rudenį 

I turėtume svetainę gatavą. Ro- Avenue- 
dos,*kad darbą daugiausiai iki 77" i s u.v. .. . . i j- . .v., WEST SIDE. —1 Labai svarbiossioliai ir trukdė tas neaišku-, prakalbos. — Vasario 17 d., pėtnyčio- 
mas, nes daugelis nenorėjo pirk Ue> rengia L. S. S. 22 kp. Meldažio 
i; . i • svet., 2244 W. 23rd PL, didelės pra-gatavos, nes nebusią paratl- kalbos ,kad supažindinus visuomenę 
kūmo draugijoms* Dabar jau su politikos atmaimomis, įvykusioms 
viskas aišku, todėl visi f--:-1 M*1™“"1“ laik“ tfetuvtfje, o taip 
darbo. Pirkite šėrits, ir ragin- | munistų judėjime 
kitę kitus pirkti. Varykit dar
bą stropiai, kad nesutrukdžius 
svetainės įsteigimo, nes ji mum 
labai reikalinga. .

Kiek teko patirti iš komisi
jos, tai lotai jau yra užpirkti 
prie 104-tos ir Michigan gat
vių. Tatai atidėti nėra ko, ir

1? 1 • , . i SVvh, W« ZolClti gatavos, nes nebusią pardn- kalbos >kad supažiftdlnus

Utarnfnkas, Vasario 14, ’22

ir

1644

50th

t r’n I paskutinių laiku Lietuvoje, o taip 
PŲe Į pat ir su naujais apsireiškimais1 ko-

■ Kalbės “Naujie
nų” redaktorius d. p. Grigaitis. Pra
džia „lygiai 7:30 v. v. Įžaų^a dykai. 

Prakalbų .Rengimo Komisija.
, •’ --------- T^TT”-*

Racine, Wis. ---, Vietos lietuvių 
draugijos rengia vasario 16 d., Union 
Hali salėj, dideles prakalbas ketve- 
rių metų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvėms paminėti. Prakalbos 
prasidės 7:80 v. y. Bus geriausi 
Kalbėtojai. Įžanga nemokama. Kvie
čiame visus lietuvius atvykti.

— Komitetas.

Musų Moterims
SUKNIA

No.
MERGAITĖMS — 

1270.

Ši suknia yra visai lygi. Ant šo
nų yra po du kvoldu. Rankoves ga
lima siūti ilgas ar trumpas.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1270, 
sukirptos m-ieros nuo 4 iki 10 metų. 
Sunkiai 8 metų mieros reikia 2 par- 
dų 32 ar 36 colių moterijos.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyadį, pralosi 
t|kirptj žemiau paduot* btaukutą, pa 

▼aidą Mina *
žymėti miara, jmu 
pavardę tr alKni į 
konvertą kartu bu 
taiki altais ar ptaigsris) rtaftąirtl aniaaia 
(taip utatassmu: NAUJISNOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Balata 
St, Chicago, IM.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Cnicago, III.

čia įdedu 15 centų. Ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1270.
Mieros .................................. metų

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

i
(Miestai ir Vaisi.)

APSIVEDIMAI. PARDAVIMUI- , NAMAI-ZEME
JIEŠKAU NAŠLĖS APSIVEDI- 

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

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

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

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

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

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

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGA JAUNAI, VEDU- 

siai porai du arba trys kambariai. 
Geistina, kad butų su steam heat fur- 
nished, Biidgeporte, apielinkėj, prie 
mažos šeimynos.

G. CHERNAUSKAS 
8247 Emerald Avė., 

Apt. 2,L

JIEŠKO KAMBARIO VIENAS 
vaikinas, pietinėj dalyje miesto, tar
pe Halsted ir Kedzie Avė., geistina 
prie švarios šeimynos. Atsišaukite į 
Naujienų Skyrių, Town of Lake, 
1614 W. 46th St., M. L. M., No. 1, 
Tel. Boulevard 0672

SIDLYMAI KAMBARIU
IŠRENDAVOJU KAMBARĮ VIE- 

nam arba dviem vaikinam. Kamba
riai apšildomi štymu, elektros šviesa 
ir maudynė.

Atsišaukite vakarais. ' 
3237 Auburn Avė., 

2-ros lubos.

JIESKO DARBO

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

4618 So. Weston Avė. *

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

3264 S. Morgan St.

EXTRA
Turime keletą likusių lotų iš 54 

lotų. Geri bizniui lotai prie Hal- 
ted St.. 30 pėdų, rezidencijoms prie 
Green ir Peoria, tarpe 52 ir 53 Sts. 
Tik po $577.00, bet mes parduosime 
ant lengvų išmokesčių. Namai labai 
greitai statosi ant jų, todėl pasisku- 
binkit pasirinkt gerą lotą busiančion 
lictuviškon kolonijon. Ateikite, o 
mes parodsysim tuos lotus. 
KARBAUSKAS ir JOKUBAUSKAS

5159 So. Racine Avė, 
Tel.: Yards 3287

DELIKATESEN IR GROSERIS
North. Labai bizniavus ir tirštai 

apgyventa apielinkė. Daroma dide
lis cash biznis kasdieną. Tik ta vie
na krautuve per daugelį blokų, nėra 
kompetieijos. Visas setas rakandų, 
kaipo: cash registeris, rokuojamos 
skalės, mėsos pjaustytojas ir tt. La
bai daug stako. Pardavim-o priežas
tis liga. Viską parduosiu už $1,275 
su rakandais. Daug daugiau vertės. 
Išmokesčiais, jei reikalinga. Pigi 
ronda. Extra Šviesa^ gyvenami kam
bariai mažai šeimynai. Geidausi^ 
mieste bargenas. Kreipkitės:

1220 Belmont Avė.

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

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

Rašykit šiandien, kad galėtumėt 
šiuos lotus matyt ateinantį nedėdie- 
nį, nes kaina greitai pakils.

OLIVER SALINGĖR & CO.
Rood 628, First National Bank 

Bldg.,

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

JIEŠKAU DARBO PRIE 
kriaučių. Moku pilnai visokį 
darbą. Atsišaukite į Naujienas I 
3210 So. Halsted St. No. 85.1

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

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

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

REIKIA DARBININKU
/ MOTERŲ
REIKIA MOTERS ABELNAM 

namų darbui ir virimui valgio į 4 
žmonių šeimyną, kurie dirba visą 
dieną. Skalbimo nėra. '

Kreipkitės
MRS. L. MARCHAND, . 

1920 Monroe St.,
. Tel.: Seeley 1314.

• REIKALINGA MOTERIS 
pridabojimui 2 vaikų, lengvas 
darbas su mokestini susitaikysi
me. Atsišaukite R. ĮB. 3634 So. 
Union Avė., 1 floras užpakalis.

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

ų ' EXTRA.
PARDAVIMUI VIENAS BIZNIS 

iš dviejų, saliunas arba ice creamine. 
Ice cream randasi prie pat Mildos 
teatro po 3150 So. Halsted St., .te
lefonas, Blvd. 3305, saliunas randasi 
ant Blvd. telfonas Canal 4235 929 
Roosevelt road visokių tautų apgy
venta daugiausia rusų. Priežastis 
pardavimo 2 bizniai.

MR. DIJOKAS.
3150 So. Halsted St.

GRAŽUS DU FLATAI
Mūrinis, namas ir ekstra lotas; 93 

pėdos nuo Douglas Boulevaro, blokas 
nuo parko, gražiausia vieta West 
Side, 6 ir 7 kambariai, vėliausi įren
gimai,’tile maudynė, murmuro prie
menė, bargenas už $13,000.00. Kreip
kitės nrie savininko: 1338 S. Troy St. 
Tel. Rockwell 1908 Imkit Kedzie Av. 
karą iki Dauglas Boulevaro.

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

PARDAVIMUI KARČIA- 
ma, lietuių, rusų apgyventa. 
•Lysąs^mi 3 metų.

Kreipkitės:
4522 S. Honore St.

MOKYKLOS

RAKANDAI

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

Rengimo Komitetas.
• ..............

Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti
nas susirinkimas bus antradienį, va
sario 14 d., 8 vai. vak. Mildos svet., 
3188 So. Halsted gat. Visi nariai 
susirinkite, yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. — Valdyba.

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

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamą jam kambariui Šė
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas^ phonogra- 
phas ir tt. 4959 Prairie/Av. Apt. 1.

P-lis E. KAŽtAUSKAITĖŠ 
LIETUVIIKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirptu siūti, pritaikyti h 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tek. Harrison 1421. Chicago

AUTOMOBILIAI
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
REIltlA /AGENTŲ — STU- 

ba nuo stubos — dideli pinigai 
— patyrimas nereikalingas — 
keripkitčs asmeniškai arba ra
šykit tuoj, “Alberta”, 5051 So. 
Ashland Avė., Chicago.

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

'C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St, 

Chicago, III.
___________  _____________ i------------------------------- —— ’

ASMENŲ HESKDJĮMAT
JIEŠKAU SAVO DRAUGĖS Onos 

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

PETRONĖLE ŽVALGINIENE, 
1304 Coria St. Joliet, III.

JIEŠKAU SAVO MOTERS SA- 
liomėjos. Steponavičienės, po tėvais 
Krasauskaitė. Meldžiu atsišaukti, 
kadangi trumpame laike išvažiuoju į 
Lietuvą . Parvažiavęs aplankysiu ta
vo motiną ir gimines, gal norėsi, kad 
ka/pasakyčia apie tavę. K. Stepona
vičius, 988 W. 34th St., Chicago, III.

JIEŠKAU PETRO ZAKAUSKO. 
paeina iž Panevėžio miesto. Girdė
jau buk gyvena Chicago. Meldžiu 
atsišaukti, nes labai sverbų reikalą 
turiu.

z S. LEPAS, 
938 W. 34th St. Chicago,

• 2 lubos — užpakalis.
JIĖŠKAV DRAUGO JUOZO PA-j 

plaucko, paeina, Valentriškių kaimo. 
Girdėjau nesenai, atvažiavęs iš Lie
tuvos, turiu svarbų reikalą; norėčia 
pasikalbėti. Ar kas-jį žinote, malo
nėsite pranešti;

PAUL BALĘS,
130 W. Huron St., Chicago, III.

AŠ KAZYS MTSTUS. JIEŠKAU 
puseserės Onos Kinderaites, pirmiau 
gyveno West Side Paeina Tauragės 
apskr., Skaudvilės vąlsč. Meldžiu at
sišaukti, ąrba žinanti pranešti. Ne
senai atvažiavau iš Lietuvos, tad tū
rių svarbių naujienų, Kazvs Misius, 

.8844 So. Auburn Avė., Chicago, III. |

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

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

NAMAI-ZEME

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 
no $100.00 j savaitę; mokestis $5 j 
mėnesį įstojimo mokesties. Mes pa
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę mnstj Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
\ 2356 Lincoln Avė,.

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

PARDAVIMUI
REIKALINGA BUČERNĖ

Mainyti ant 2 flatų naujo mūrinio 
namo, kuris randasi Brighton Čark. 
prie pat Western bulvaro, 5 ir 6 
kambariai, su visais. įtaisymais, garu 
apšildomas, vertas $9,500. Turi būt 
parduotas arba išmainytas j trumpa 
laiką už $8,500, C. P. Suromski & 
Co., 3346 So. Halsted St. Chicago.

PERSKAITYK ŠIĄ AUKSINĘ 
PROGĄ!

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

Rašyk ar ypatiškai pribuk šiuo 
antrašu.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKUA
Mokinama: anglilkos ir lietu vilkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystls, ste
nografijos, typewriting, piršlybos tei- 
ąjų, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinlB 
ekonomijos, pilietystis, dalliaraiya- 
tls ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 0 
iki 10 valandai,
8190 8G. HALSĮ^D ST» CUįŲAGO>

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

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

P. S. Kas pirks, keliones lėšas ap- 
mokėsiu.

SALIUNAS LA- 
Biznis išdirbtas 

_ _ Priežastis pardak
vimo savininkas turi 2 bizniu.

3650 Kedzip Avė.
Phone Blvd. 0120.

PARDAVIMUI 
bai geroj vietoj, 
per daugeli metų.

' DIDELIS BARGENAS
Pradavimui 2 aukštų medinis na

mas ir ekstra lotas prie Emerald 
Avė., arti 53-os {gatves, 4 ir 4 kam
barių flatai. Išviso rendos per me- į 
nesj $63.00. Kaina $5,750.
KARBAUSKAS & JOKUBAUSKASj

5159 So. Racine Avė., 
Tel.:, Yards 8287. ..

Leveskio Mokykla ‘
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių įr Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į 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. P

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




