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Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje

Amerikos darbininkai vienijasi 
politiniam veikimui

Danijos darbininkai pralaimėjo
Rusams Vokietijoj visai nepavyko

Amerikos darbininkai vie
nijasi politiniam veikimui

Unijų atstovai šauks Konferen
ciją Progresyviam Politiniam 
Veikimui. Socialistų partija 
atstovaujama. Priimta princi
pų deklaracija.

CHICAGO. r- Vakar užsi
baigęs unijų ir darbininkų par
tijų suvažiavimas, kurio tiks
las buvo suderinti darbininkų 
politinį veikimą, davė pamatus 
naujai darbininkų politinei or
ganizacijai ir tampresniam 
Amerikos darbįpinkų susiriši
mui politiniam veikimui.

Konferencija plačiai svarstė 
apie reikalą pašalinti iš kon
greso visus neprielankius dar
bininkams atstovus ir senato
rius. Tapo priimti plati princi
pų deklaracija, kuriais vaduo- 
sis dalyvavusios organizacijos 
savo politiniame veikime, taip
jau tapo priimtas politinis pro
gramas sekamiems kongre- 
siams rinkimams.

ši konferencija išrinko pil
domąjį korhitetą iš penkiolikos 
narių, kurie ves visus reika
lus naujosios darbininkų orga
nizacijos. Be to nutarta gruo
džio 11 d. sušaukti plačią “kon

ferenciją progresyviam polAi- 
niam veikimui”, kuriame pla
čiau ir nuodugniau bus ap
svarstyti naujojo darbininkų 
politinio sąryšio pamatai ir nu
statyta būdas jo veikimo. Vie
ta konferencijai dar* nėra pa
skirta. Ją paskirs pildomasis 
komitetas.

Pildomasis komitetas suside
da iš sekamų asmenų:

J. G. Brovm, sekretorius 
darbininkų-ukininkų partijos; 
Mrs. E.4 P. Costigan, Colorado, 
nuo Nacionalinė^ Moterų, Bal
suotojų Lygbs; G. H. Griffiith 
nuo National No-npartisan Ly
gos;' J. A. Franklin, preziden
tas boilermeikerių brollijos; 
VVilliam Green, sekretorius an
gliakasių unijos; /Sidney Hill- 
man, prezidentas riibsiuvių uni
jos; F. C. Howe iš N©w Yor- 
ko, nuo bendruomenės grupės; 
Wm. M. Johnston, preziden
tas mašinistų unijos; Morris 
Hilkpiit nką Socialistų parti

jos; E. J. Manion, prezidentas, 
geležinkelių telegrafistų broli
jos; Edwąrd Keating ir Basin 
M. Manly iš VVasbingtono nuo 
bendruomenės grupės; W. S. 
Stone, prezidentas garvežių in
žinierių brolijos; p-lė Agnės 
Nestdr nuo Chicago moterų 
darbininkų unijų lygos, ir Bon- 
jamin C. Marsh nuo Farme- 
rių Nacionalinės Tarybos.

Naujasis sąryšis ^tidarys sa- 
• vo raštinę Washingtone. Ją ves 

Wm. M. Johnston. Taipjau bus 
organizuojamos ir atskiros val
stijos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“Socialdemokratas”
Musą draugą savaitinis lalkraitis 

ii Kauno. Skaitykit vist
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

Nuveikė Danijos 
darbininkus

Fabrikantų paskelbtas lokautas 
privertė darbininkus 
duoti. u

pasi-

korespondentus pasikalbėti su 
juo. Vėliau jis vedė pasitari
mus su Francijos agentais^ ir 
plačiai skelbė faktus.

Dabar patirta, kad rusai da
rė tai tikslu padaryti spaudi
mą ant Vokietijos • industrijos, 
kuri turi 400,000,000 auksinių 
markių ($100,000,000) kontrak
tą , ant garvežių, bėgių, ūkio 
mašinų ir maisto. Bušai bando 
panaikinti tų Icoiiitrsrk'tų, Jctvciiiri- 

gi mokėjimo sąlygos esančios 
perdaug sunkios.

Tuo pačiu laiku rusai , grū
moja pasinaudoti Versailles su
tarties sąlygomis, kurios užtik
rina Rusijai teisę išreikalauti 
iš Vokietijos kontribuciją, ka
da bus susitaikinta su talki
ninkais. Tuo grumojimu ir už
mezgimu prekybinių ryšiu, su 
Francija, Rusija tikisi gauti 
didelių koncesijų iš Vokietijos.

Harringtonas siūlosi 
pasiduoti Nelaimės su orlaiviu 

atbalsiai
Kara-

tik jį apsaugotiPrašo
prigautų žmonių.

nuo Jo
34

STOCKHOLM, vas. 22.
Skandinavijos darbininkų or
ganizacijas gal pralaimės ir Da
nijoje. Laike paskutinių dvie
jų metų kiekvienas svarbesnis 
darbininkų susirėmimas su ka
pitalistais Skandinavijoje bai
gėsi darbininkų pralaimėjimu.

Danijos darbininkai aitsisakė 
priimti ajgų nukapojimą ir pra
ilginimą darbo valandų ir taip
jau atsisakė pavesti tą daly
ką arbitrą ei jai. Kapitalistai pa
skelbė visuotiną lokautą. Visa 
plieno industrija ^užsidarė,. iš
mesdama iš darbo tūkstančius 
darbininkų. Bedarbė gi} ir pir
miau jau buvo gana didelė.

Neužilgo viena po kitos uni
jos, matydamos negalėsiančios 
atlaikyti, pradėjo atskiras de
rybas su samdytojais^ Pas
kiau ir daugelis kitų unijų su
tiko pasiduoti arbitracijai. b 
tai reiškia naują darbininkų 
pralaimėjimą.
. Darbininkų reikalavimai bu
vo teisingi, bet vadovavimas 
unijomis buvo silpnas ir ne
apsvarstytas. Streikai tankiai 
buvo skelbiami tada, kada pra
laimėjimas buvo neišvengtinas. 
Silpnumas darbininkų vadovų 
ypač buvo didelis Norvegijoj 
ir Danijoj ir ten darbininkai 
labiausia ir daugiausia pralai
mėjo.

Rusijos misijai Vokietijo
je visai nepasisekė

Rusijos “derybos” su Francija 
buvo vedamos tik nugąsdini- 
mui Vokietijos.

BERLINAS, vas. 22.
Vokietijos industrinių ratelių, 
turinčių artimus ryšius su ru
sais, tapo patirta, kad išėmus. 
Krasino susitarimus su dviem 
Vokietijos bankais apie gavi
mą kreditų, paskiausia Krasi
no, Radeko ir kitų sovietų va
dovų misija Vokietijoje buvo 
visai nesėkminga. Tie patįs 
žmones sako, kad naujosios 
Franci j os-Rusi jos derybos yra 
tik gudrus sumanimas nugąs
dinti vokiečius ir išgauti per
mainymą esančių kontraktų.

Vyriausias tikslas Radeko 
apsilankymo buvo padaryti tie
siogines prekybos sirtartis su 
Vokietijos industrija. Spren
džiama, kad tik vienas Felix 
Deiltsch, galva Vokietijos elek
tros kompanijos, priėmė pieną.

Krasinas, per savo agentus, 
buvo užkalbinęs Hugo Stinnes, 
kuris atsakė, kad jis ves pre
kybą su Rusija tik per inter
nacionalinį sąryšį, kuriame 
taipjau dalyvaus Anglija ir 
Amerika. Krasinas labai susi- 
vylė gavęs tokį atsakymą nuo 
Stinnes grupės.

Vesdamas derybas1 su Vokie
tija, Radekas pradėjo flirtuoti 
su Francija, pakviesdamas nie
kučius Amerikos ir Francijos

Atsisako nuo taryby su 
, angliakasiais

PITTSBURGH, Pa., vas. 22. 
— Pittsburgho apielinkės ang
lių kasyklų savininkų asociaci
ja vėl atmetė angliakasių uni
jos prezidento Lewis pakvieti
mą dalyvauti bendroje konfe
rencijoje pasitarimui apie algas 
ir darbo sąlygas, ir apie atniau- 
jinimą kontrakto, kuris užsi
baigia bąl. 1 d.

Geležinkeliečiai prita 
ria angliakasiams

Angliakasiai prašo tik morali
nės pagelbės ir kurti bendro 

.gynimos sąjungą.- X *
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CHICAGO. — Vakar anglia
kasių ir -' geležinkeliečių susi
rinkime angliakasių unijos pre
zidentas Lewis išdėstė pama
tus angliakasių siūlomos kurti 
su geležinkeliečiais sąjungos. 
Jis nereikalavo, kad geležin
keliečiai imtų ir sustreikuotų 
kada angliakasiai sustreikuos, 
bet kad tik suteiktų angliaka- 
siams, atsitikime streiko, savo 
moralinę pagelbą. Jeigu gi pas
kui kiltų geležinkelių streikas, 
tai tokią pat ar didesnę pagal
bą teiks jiems angliakasiai.

Geležinkeliečiai tokiai sąjun
gai pritaria ir veikiausia ji bus 
įkurti. Rezoliucija apie teikimą 
angliakasiams pagelbos galbūt 
bus priimta dar šiandie.

Konferencijoj dalyvauja apie 
100 geležinkeliečių ir angliaka
sių vadovų. Ji laikoma prie už
darytų durų.

Šios konferencijos' atidary
mas susitnrkdė delei tuo pačiu 
laiku laikytos unijų viršininkų 
konferencijos politiniais reika
lais. » (

Lewis gavo žinių, kad Pitts- 
burgho kasyk Jų savininkai at
sisakė dalyvauti pasitarime su 
urtija. Bet Illinois kasyklų sa
vininkai pranešė, kad jie kon
ferencijoje Clevelandc tikrai 
dalyvaus. Indianos kasyklų sa
vininkai . pranešė, kad jie irgi 
priims pakvietimą į konferen
ciją. *

Atbudavos bažnyčias 
valstybės pinigais

PARYŽIUS, vas. 22. — 
Francijos valdžia nutarė atbu- 
davoti savo lėšomis 3,000 baž
nyčių nuteriotoj apygardoj. Tuo 
tikslu bus išleista už 200,000,- 
(XX) frankų Bonų, nešančių 6 
nuoš. palūkanų. Tie bonai bus 
tokie pat, \ kokiuos pirmiau iš
leista rekonstrukcijos reika- 
iaims.'< \

CHICĄGO. — Pabėgę5 “spū
sčių” rinkėjas Leslic Harring- 
ton netiesioginiai pranešė val
stijos prokurorui vakar, kad 

jis sutinka pasiduoti, jei jam 
buš^prižadeta apsauga nuo jo 
klientų, — tų žmonių, kuriuos 
jis prigavo išviJiodaipas iš jų 
pinigus žadėjimais didelių pel
nų.
i “Musų kalėjimas laukia jus”, 
atsakė prokuroras. “Ji^ yra 
taip saugus, kaip Y aliejaus 
atakas”.

“Mes nedarysime jokių kon
cesijų Harringtonųi”, pareiškė 
prokuroro pageibininkas Hod- 
ges, kuris veda bylas prieš spe- 
šehis. “Mes vistiek jį kada-nors 
sugausime. Jeigu jis nori 
suduoti, gerai; bet jis neras 
kių palengvinimų”.

Ant dirižabelio Roma žuvo 
žmonės. Bus tyrinėjama prie- 
"žastis nelaimės.

RYMAS, vas. 22.
liūs Emmanuelis šiandie pa-’ 
kvietė Gio'liitti sudaryti naują 
kabinetą, vieton Bonomi mini
sterijos.

Buvusia premieras Orlando 
bandė sudaryti naują ministe
riją, bet jam nepavyko.

Lietuvos ekspertės gruod 
žio m. 1921 m. ■

pa- 
jo-

Grancija grūmoja 
Graikijai

PARYŽIUS, v. 22. — Fran
cijos užsienio reikalų ministe
rija pranešė zGraikijos valdžiai, 
kad jei ji tuojaus mepaliuo- 
suos Francijos laivo Espoir su 
anglimis, kurį suėmė (Graikijos 
torpedinis laivas, Francija tu
rės griebtis panašių algiežos 
priemonių pripš Graikijos 
vusj.

Iš Atlienų pranešama, 
Graikijos valdžia sutiko 
liuosuoti laivą Espoir, bet 
sulaikysianti anglis.

Atidėjo ^alsavimą

lai-

kad 
par 
pa-

DUBLINAS, vas. 22. — Sinn 
feinerių kliubų suvažiavimas 
Ard Fheis nutarė atidėti trims 
mSnesrains balsavuną apie pri
ėmimą ar atipeumą Airijos- 
Anglijos taikos sutarties. Bus 
laukiama parašymo Airijos 
konstitucijos ir jos patvirtini
mo. Dail Eireann negalės per 
tą laiką pašalinti dabartinio 
kabinėto, bet taipjau nebus ir 
rinkimų į naująjį Airijos par
lamentą. «

Delegatai, kurie labiau susi
duria su žmonėmis ir kurie 
matė baisias pasekmes kovos 
su Anglija, suprato, kad pasi
dalinimas gali visai pražudyti 
Airiją, nes netik kad nepri
klausomybė netus iškovota, 
bet galima pražudyti ir tą ką 
turima — autonomiją.

Airijos unijų kongresas 104 
balsais prieš 49 nutarė .akty
viai dalyvauti sekamuose rinki
muose. /

14 mirė nuo degtinės
DETROIT, Mich., vas. 22. — 

Koroneris paskelbė, kad nuo 
sausio 1 d. Detroite nuo imin- 
šaino pasimirė'14„ žmonių. Dar 
penki mirimai yra tyrinėjami; 
mainoma, kad ir tie žmonės vei
kiausia yra mirę nuo alkoho
lio.

7 žmonės prigėrė
GALVESTON, Tex., v. 22. — 

Laivas EI Oriente atvežė du 
išgelbėtus žmones nuo žvejų lai
vo Col't, kuris susidaužė į uo
lą laike audros vas. 13 d. Ki
ti 7xžmonės įgulos žuvo. L

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS"

NEWPORT NEWS, Va., v. 
22. Dėlei vakur ištikusios

nelaimūs su dideliu iš Italijos 
nupirktu dirižabeliu Roma jau
čiamas nemažas sujudimas. An
tra nelaimė su kitose valsty
bėse pirktais orlaiviais pažadi
no valdžią ir šį syk ketinama 
padaryti nuodugnų tyrinėjimą 
tos nelaimes priežasties.

Ant orlaivio žuvo viso 34 
žmonės; kiti gi išsigelbėjo, nors 
visi yra sunkiai sužeisti.

Kalbama, kad orlaivio oro 
maišas buvęs negeras, todėl ir 
ištikusi ši nelaimė — eksplo
zija ir užsidegimas ore. Bet 
kiti tai užgina. Jie sako, kad 
jokios ekspldzijos nebuvo ir 
orlaivis užsidegė tik tada, ka
da jis nupuolė tiek žemai, kad 
užgavo elektros vielas. Tą pa
tvirtina ir išsigelbėjusieji. Jie 
sako, kad sugedo kontrolės 
mechanizmas ir orlaivis vieton 
kilti pradėjo pulti. Išmestu vi
są balastą, bet puolimas/vis- 
tiek nesustojo, Jie taipjau pa-5 
tvirtina, kad orlaivis nebuvo 
užsidegęs, ore; orlaivį uždegė 
elektros vielos, kurias jis už
gavo prie pat žemės. Jeigu tų 
vielų nebūtų buvę užgauta, sa
ko jie, orlaivis nebūtų užside
gęs ir nebūtų buvusios tokios 
baisios nelaimės, tik gal pats 
orlaivis hutų susidaužęs, ar pa
gojęs; išsigelbėti gi neužpuo- 
lus\ ant vielų nebuvo galima, 
kadangi orlaivio negalima bu-

Armijos oro departamentas 
jau paskiro komisiją išpirti ne
laimes priežastį. Be abejonės,

nėjimų.

Persekioja streikierius
PAWTUCKET, R. I., Vas. 22. 

— Šis nedidelis miestelis, kut 
streikuoja audinyčių darbinin
kai, tapo pilnas privarytas ka
reivių. Jau šešios rotos pajū
rio artilerijos yra atsiųstos į 
miestelį. Per kareivius nebega- 
.lima nė gatvėmis pereiti, bet 
vis dar siunčiama daugiau ka
reivių. Kareiviai užsimovę ant 
šautuvų durtuvas stovi prie vi
sų kryžkelių, o arčiau dirbtu
vių niekas, išėmus streiklau
žius, negali ne prirodyti.

Nuteisė kalėjimam
MASKVA, v. 22. — Du ofi- 

cieriai, kurie tarnavo Kolčakui 
ir Denikinui tapo vyriausio Ru
sijos karo tribunolo rasti kal
tais kontrrevoliuciniame gink
luotame veikime. Pulk. Avana- 
siev tapo nuteistas sušaudymui, 
bet dclęi amnestijos mirties 
bausmė tapo pakeista 5 metų 
kalėjimu. Pulk. Mamuikin bu
vo nuteistas 5 metams kalėji- 
man, bet ir jam bausmė tapo 
trečdaliu sumažinta. -

Šiandie
vasario 23 d., bus SVAR
BIOS PRAKALBOS Noiih 
Side — Liuosybčs svetai
nėj, 1822 Wabansia avė., 
kalbės “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis, apie 
įsigalėjimą klerikalų Lie
tuvoj ir naująją darbinin
kų partiją; Pradžia lygiai 
7:30 vai. vak. Įžanga vi
siems dykai. , ' \

>... ■____________ */

Sėkmingas boikotas
LONDONAS, v. 22. — Laik

raščiai rašo, < kad triinsporto 
darbininkų unijos - paskelbtas ’ sl]Tįy (jp Ci
boikotas prieš alų eina, labai 
sėkmingai. Darbininkai paskel
bimo paklausė ir susilaikė nub 
alaus gėrimų. Boikotas tapo 
paskelbtas protestui prieš al
aus brangumą ir nukapojimą 
algų b ra varą darbininkams. 
Yra pavojaus, kad boikotas ga
li persimesti ir į kilus miestus 
ir tapti atkreiptas prieš kitus 
reikmenis, kurių kainos tebėra 
iškeltos.

Petmainys dieną Genoa 
konferencijos.

RYMAS, vas. 22. £ Laikraš
čiai rašo, kad Gonoa^konomi- 
nė konferencija atidarys ne 
kovo 8 d., bet koVb 15 ar 23 
d., kadangi n^g^ima spėti į 
laiką padaryti visus reikalin
gus prirengimus.

Atsisako sudaryti kabinetą.
RYMAS, vas. 22. — Italijos 

atstovų buto prezidentas Enri- 
co De^NicolaVatmctė karaliaus 
pakvietimą sudaryti naują mi
nisteriją, vieton rezignavusio 
Bonomi kabineto.

LONDONAS, vas. 22.. — 
Pirmieji komai, kurie tapo nu
pirkti su Amerikos kongreso 
paskirtais $20,(MM),000 Rusijos 
šelpimui, jau pasiekė badau
jantį Volgos klonį, sako gau
tosios Amerikos šelpimo admi
nistracijos ^inios. (

KAUNAS E. Išduota išveži
mui leidimų 1921 m. gruodžio 
jvičnesy:

Kiaušinių 79,500 štukų: žąsų 

3.401 št.; Kalakutų 1.310 št< 
Mėsos: kumpių, dešrų, konser
vų 624 centn sviesto 60 c.t 

grybų džiovintų 
289 c.; rugių 100 c.; kmynų 
321 c.; kiaulių gyvo svorio 
1.446 c.; Raguočių 32.086 c.; 

sėmenų 11.273 c.; dobilų 647 
c.; motiejukų 41 c.; vykių* 
4.940 c.; pcliuškių 42 c.; šeriui 
ir ašuXj^^)03 c.; žalių odų 3.-i 
265 c
466 c.; (gyvulių produktų (žar-‘ 
nos, pfiyai, ragai, kanapos); 
487 c/; skarmalų ir popurio at-; 
matų. 5.994 c.; senos geležies* 
1.500 c.;, išdirbtos odos 40 c.;« 
zuikio, lapės, šeško ir t. p. kai-, 
lių 121 c.; degtukų šiaudelių 
1.000 c.; arklių 1.100 št.

. . • t '

Musų tremtiniu grąžinimas

vių kailių (sausų) 1.-

KAUNAS. Tremtinių skyr. 
grąžinimo pranešimu, sausio 
20 d. iš Ukrainos, Krimo, Char
kovo, Dono Rostovo ir Kauka
zo atvyko ešelonas 1400 žmo
nių: lietuvių 184, žydų 8^6, 
lenkų 34, rusų 80, latvių 14, 
vokiečių 1 ir grąžinta Rusijon 
21.
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PA
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

STI LIETUVON PINIGŲ

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių flinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi- 

.taria siųsti pinigus 
uodą pilną gvaran-

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Bridgeporto Skyrius

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

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

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.
I » West Pullmano Skyrius
623 West 120th St., , West Pullman, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL j
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BRIDGEPORTIETIS*.

Q

Įžanga 30c. ypatai

8

- ------------------ ----------~.ju. -----------ITT

Bridgeportas
Nekarta girdisi nusiskundimų tarpe draugysčių ir didesniųjų organi

zaciją, kad, draugijoje netvarka, kad susirinkimai neskaitlingi, kad nariui „ ... • ..... •._
šalinasi, pašalpoms pinigų trūksta, ir tt., ir tt.

Taigi gerbiamieji, jeigu pas jus taip yra, eikite 'pasimokyti pas tas 
draugijas, kuriose viskas kaip ant mielių; iš tų bene bus pavyzdingiausia 

krūvelė moterų susispietusių i draugiją po vardu Šv. Petronėlės. - y yy.‘, M n 
y *' •* -'♦""y'-i’' v-• - y

zKokia draugiją daugiausiai pasidarbavo Tėvynės, tai yra Lietuvos la
bui,. kas daugiausiai nupirko Liet, paskolos bonų, ta pati draugija nesenai 

!■***.**■'•-<* 'fa**'-'’'*’ dT-■ j * - ■ ■*» ► ’*W*įr'-*W* ' M
nupirko šėrų už 500 dol. naujai Bridgeporto svetainės statymui (Audito- 
rium). Negana, kad iš kasos pirkta, bet dar nutarta sekantį susirinkimą 
aptarti ir pirkti kiek Viena narė, kiek katra išgalės. Tai milžiniški moterų 
darbai, kuriofnis net stambios vyrų draugijos užvydi.

Beto, kokia draugija surengia Bridgeporto kolonijoje švaresnius ir pą- 
sėkmingesnius pasilinksminimo vakarus, kuriuos taip skaitlingai jaunuo
menė lanko, tai Dr-stė šv. Petronėlės, jų nenuilstančiu' gabiu pasidarba
vimu nesenai įvyko Maskarados balus, Mildos svet., buvo perpildyta jau- 
nomėne, net ir senieji atėjo pažiūrėti to. triukšmo.

Dabar šokių sezonui baigiantis, tai vra prieš Gavėnę, ta pati draugija 
rengia net du šokių vakarus (balius): pirmas bus nedėlioję, vasario 26 d., 
1922 m. Pradžia 6tą vai. vak.; antras utarninke, Užgavėnių vakate, 7tą 
vai. vak. šv. Jurgio parapijinėj svet., 32ra gat. ir Auburn Avė.

gaa
yra

Išpatikėtinų ypatų girdėta, kad Dr. šv. Petronėlės deda visas jjastan- | 
kuo pasekmingiausiam įvykdinimui šitų vakarų, todėl musų pareiga \ _ _—' L
paremtltokią darbščių draugijų.

LIETUVIŲ TAUTIŠKA DRAUGIJA 

( • Rengia ( ,

PUIKUBAL1U
Subatoje, Vasario 25 d., 1922
JOS. KALLARITSCH SVET.

♦ k ’ C /

4430 Wentworth Avė.

Svetainė ląus atidaryta nuo 6:80 v. v.

Nepraleiskite progos smagaus pasilinksminimo, *Visi atsilanky
kite, o busite užganėdinti. KOMITETAS.

i

•...... ... ------  ..b..,— ..—..

Didelis Balius
Rengiamas ant V^est Side’s

LIETUVIŠKOS EV. LIUT. DR-STĖS 
Subatoje, Vasario-Feb. 25 d., 1922 

M*. MELDAŽIO SVET., 
2242 West 23rd Place 
Pradžia 7:00 Vai. vak.

Įžangos kortelę nusiperkant iš anksto nuo naritj 25c. ypatai, o prie 
reikės ipokėti 35 .centus.

širdingai kviečiame visus koskaitlingi^usiai atsilankyti, o busite pilnai 
užganėflint. , Kviečia .KOMITETAS.

Metinis Balius
Lietuvių Neprigulmingo Kljubo 

Nedėlioję, Vasario 26 d., 1922 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3138 South Halsted S’t. \
Pradžia 6 vai. vak. f . Įžanga 50c

Meldžiame visus atsilankyti ant šio baliaus, nes bus puiki muzika, po 
vadovyste brolių Bigelių, galėsite smagiai pasišokti, ir dar laimėti už įžan
gos tikietą puikų pianą, nes tai bus balius su išlaimūjimais.

KOMITETAS.

Puikiausis' su 
keliauąinkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški ‘ val
giai.
- III ■

ANCHOR - DONALDSOb

Yra musų a- 
gentųs jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. « Už- 
sisakykit vie
tą dabar.

■ YPATJŠKAS PRAVEDJMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO

Per Southampton
AQŲITANf A — Kovo 21 -

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant

g Caronia — Bal. 8 — Geg. 13 
g Aųuitania

kito
3 Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai į Memelį, kurį pasieks į 9 dienas.

3-ios klesos pasažieriai užims „kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas.
B Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursijh parūpinta Cunardo vir-
■ šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke-
■ lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali
■' važiuoti. \ 1

Speciales kainos: iki Memelio $108, Kauno $109. Antro kabineto
■ $155, taksų $5,00.

( , Kiti išplaukimai
Saxonia — Kovo 7 — Bal. 18 Sęythia ........................  Vas. 2& ’

■*3 Cassandra iš Portland Kovo
............... Vas. 28 Algeria ...........................  Kovo
Per Aųgliją iki Libavo $110, taksų $5.

Laįyakortės: kabineto $130; 3-ios klesos $103.50 taksų $5.
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Dievo Karalyste Prisiartino

i

Milionai Žmonių Dabar Gyvenančiu
Šioje temoje bus kalbama visame pasaulyje, ir visose 

Lietuvių kalboje bus dešimtyje 110! miestų

9

Nebemirs!!!!
kalbose!

Nedelioje, Vasario 26,1922
Chicago, III., SCHOOL HALL svet, 48 ir Honore gat. Pradžia 2:30 vai, po pietų 

Kalbės garsus Biblijos studentas S. J. BENECKAS .

DANIELIAUS REGĖJIMAS

... Gerbiamas skaitytojau, atkreipk 
atydą ant šio paveikslo, nes jis 
yra' aprašytas Danieliaus prana
šystėj 2:31—35. Čia yra parodyta 
priekyn istorija-pranašystė, kas nu- 
aiduos iki musų laikų, o ypatingai 
Tyrinėtojai švento Rašto arba Stu- 
dijuotojai atsižinojo tą nuodugniai, 
kad viskas išsipildė ir dabar dar 
pildosi musų akyse.

Ta pranašystė buvo rašyta 606 
m. prieš Jėzaus gimimą, tada, ka
da paskutinis žydų karalius Zede- 
kija tapo nuverslity

Ezek. 21:24—27/ tuočės užstojo 
taip vadinamos pagoniškos kara
lystės ir šiame regėjime yra pa- ■ 
ženklinta ,kad jos btivo keturios 
(4) taip vadinamos alųelnos, K, ’A. 
Aukso galva perstato pirmos kara
lystes karalių, Nebukadnozorą, t. y. 
/‘Babilionijos Karalystė”. Sidabrinė 
krūtinė, perstato “Medų ir Persų 
Karalystę”. Potam trečioji, Vari
nė, kuri ponavo ant visų žemių, yra 
“Gretija”. Potam, ketvirtoji, Ge
ležinė, “Roma”. Dan. 2:37—43. Tas 
viskas jau išsipildė, nes ištorija 
parodo, kad jos buvo viena po ki
tos, ir mes dabar gyvenam tame 
čėse, kada ištiko Dievo Karalystė į 
šias Karalystes, kaip su kokiu ak
meniu Dan. 2:44, 45. ir šias Kara
lystes trupina, naikina ir panai- 
kys ant amžių, o pastos penkta Ka-

ralystė ir amžina, kurios prašėm: 
“ATEIK KARALYSTĖ TAVO IR 
BUK VALIA TAVO, KAIP DAN
GUJ TAIP IR ANT ŽEMĖS”. 
Mat. 6:10. Ir dabar septintas 
aniolas trubija ir girdis didis bal
sas iš dangaus (religijinio). Visos 
svieto Karalystės teko musų Vieš
pačiui Kristui ir Jįš Karaliaus nuo 
amžių iki amžių,, apr. Jono 11:15. 
18 eilėj sako, ir Supyko pagonai 
(svietas) ir atėjo tavo kerštas, nuo *s 
1914 m. ir trauksis ir didinsis tie 
vargai iki 1925 m. ir tame tarpe 
puls pinigai Ezek. 7:19, ir Sugrius 
Karalystės Dan. 2:44, sugrius vi
sokių rųšių institucijos ir politiški 
susivienijimai, ir bus daug vagių 
prigavikų ir visi žmonės bus pri
gauti, jeigu galima ir išrinktuosius 
suvedžios, nes V. Jėzus Kristus sa
ko, jeigu nebūtų sulaikyta tie var
gai nei vienas kūnas ne paliktų iš
ganytas Mat. 24:21, 22, O kas tą 
sulaikys?.. Luk. Ev. 21:27—31....
ir tada jie pamatys žmogaus Sūnų, 
ateinantį debesyje (didžiuose var
guose) su didele galybe ir šlove. 
Bet prasidedant tai 'nusiduoti, žiū
rėkite aukštyn ir pakelkite savo 
galvas todėl, kad prisiartino jūsų 
išganymas, — ir matydami tai vis
lab prasidedant, žinokite arti esan- 
Čicl«

DIČVO KARALYSTĖ!

raliaus pagonų karalystės: Dan. 
4:13. čia parodo, kad joms yra 
duota (7) septyni čėsai (laikai) 
tas laikas, kitaip vadinas metai 
pranašiškai turinti 360 dienų pa- 
dauginsit 360x7=2520 d. šventas 
Raštas mokina, kad tas dienas rei
kia rokuot už musų metus, tai da
bar gavom žinot, kad Dievas pa
ženklino’ "huo 606 m. prieš Kristų, 
iki Dievo pažadėtos Karalystes yra 
2520 m. Ką mes privalom dabar 
daryt? dabai’ turim iš 2520—606 
—1914 m. Ką tas reiškia 1914 me
tai, reiškia, kad pagonų laikai pa
sibaigė arba pasibaigė svietas ir 
jų karaliavimas. O atėjo Dievo 
Karalystė. Jeigu taip tai ar yra 
daugiaus kokių darodymų iš šven
to Rašto? Taip yra labai daug,kad 
jau gyvenam pabaigoje /svieto: 
pranašas Dan. 12:1 sakų, kad bus ■ 
tokia priespaudos gadyne? kokios

Bėgyje tūkstančio metų Kristaus 
viešpatavimo.

Vilkai gyvens prie Sričių, ir par- 
deliai prie ožių gulės. Mažas vai
kelis veršiukus ir jaunus liutus ir 
penimus galvijus podraugei ganys.

Karvės ir meškos ganykloje vai
kščios, kad jų vaikai viendje vie
toje gulės; ir liūtai šiaudus ės, kaip 
jaučiai.

Niekur nebus pažeidžiama nei 
pagadinama ant mano švento Kal
no; (karalystėje) nes toji Žemę bus 
pilna išpažinimo pono Dievo, kaip 
jūrių vandeniu aptvinta. Jezai 11: 
(V7X^,.... ,

Į)jtbai’ pareina klausimas, kada 
tas viskas bus insteigta ? ir ^cas tą 
insteigs? j tuos klausimus yra at
sakymas šventame Rašte—Bibli
joj; Luko Evangelijoj 21:24 “Kaip 
pagonų laikas išsipildys”, tada tie 
pažadai bus įvykinti. bebuvo kaip žmonės gyvena ant

Čia jau duoda suprast, kad pa- žemės! Tas išsipildė ant laiko pa
gonų laikai turųišsipildyt, jeigu jie 
turi išsipildyt, tai turi būt a^rube- 
įiuotas laikas, arba amžiusk Ką 
tas reiškia “pagonų laikai”? 'Tas 
reiškia, kad Dievas yra paskyręs 
laiko-tarpą, tarpe Žydų Karalystės 
ir Dievo Karalystės; Žydų typiška 
Karalystė pasibaigė su nuvertjmu 
Zadekijo, paskutinio karaliaus Žy
dų. 606 m. iki Jėzaus gimimo, ta
da pastojo karalium pagonų Nebu- 
kadenzaras Babelės Karalystė ir 
jam Dievas parodė, kaip ilgai ka-

ženklinto 1914 m. Kada Jėzus 
Kristus tapo užklaustas mokyti
nių; koks bus ženklas Tavo atėjimo 
ir svieto pabaigos? Jėzus atsakė, 
Mat. 24:(k 7, nesą sukils Karalys
tės prieš Karalystes, žmonės prieš 
žmones ir bus badas ir rharas ir 
drebėjimai žemės, (revoliucijos) 
tas viskas išsipildė ir yra tikrai 
žinoma, kad 1914 m. pasibaigė 
Senoji šėtono Karalystė, o atėjo 
Dievo Karalj^tė ir bus insteigta 
trumpai po šių sumišimų...............

"H© Bnsrv© flsitem w®.y

Luk* l»s>» W

BEDA RAŠTO-MOKYTIEMS.
Bėda jums raštemokintiems; ka

dangi raktą išpažinimo turite, pa
tys ne įeinate, ir įeiti norintiems 
užginate. Luk. . 11:52 ištikrųjų 
bus didi bėda ir jau dabar yra tai 
klesai, kuri yra prisisavinus tokią 
garbingą stovę, būti sargais ir 
pranešt žmonijai visus Dievo insta- 
tus ir atsitikimus, kurie turi nu
siduoti savo laiku, ir ant kurjų- jie 
turi inplauką, nes jų žmonės klau
so, o mes matom kitaip, dabar jžiu 
ir ne tikėliai į Dievą, išpažįsta 
ir mąsto ir permato naują gady
nę tik dar ne žino, kokia ji bus, 
bet trumpam laikui perėjus supras; 
bet tie sargai arba klebonai nieko 
nežino; taip, kaip pranašas kalba, 
Jezajošiaus 56:10, 11, 12, Visi jų 
sargai yra akli, jie visi nieko ne
žino; jie yra šunys neloją, kurie 
ne gali .pamokint: tinginiai guli ir 
rodi miegot. Ale jie drūti šunys 
ant kūno, jie niekados ne pasotina
mi. Jie ganytojai ne turi nei jokio 
proto.

Pranašas Amos 3:7, Nes Vieš
pats, Ponas Dievas, nieko ne daro, 
jei Jis nedarytų žinoma paslaptinę 
pranašams ,Savo tarnams. Tai mes 
ir matom, kad dabar ištikimas Die
vo vaikai skelbia visam pasauliui 
visose kalbose ,kad jau svietas pa
sibaigė 1914 m. ir bus didi vargai 

visokių rųšių, kokių niekados ne
buvo —iki 1925 m., o tuočės prasi
dės amžinas pakajus jo vadovyste 
Kristaus, ir Jo kunigaikščių, ku
rios pakels iš kapo, ant gyvasties 
24 pranašus ir Jie bus tais Dievo 
inrankais, ir visi žmonės mokinsis 
nuo Jų, Jie savo kardus pavers į 
noragus ,ir savo ragotines į pjau
tuvus. Nei vienas žmonių pulkas 
ne pakels kardą prieš kits kitą ir 
ne mokinsis daugiau kariauti. Mi- 

. kas 4:1, 2, 3, 4, ir Dievas nušluos
tys visas ašaras nuo jų akių ir 
smerties jau nebebus, nei raudoji
mo, nei rėksmo, nei peršulių, nei 
vagystės nei prigavystės nebebus; 
Nesą pirmieji laikai perėjo. Apr. 
21:4. O, kodėl musų klebonai tą 
neskelbia? šventas Raštas kalba, 
kad jie yra girtus Jez. 56:12, šven
tas Povilas kalba prie Kor. 2 laiš
kas 4:33.

Taigi jei niusų Evangelija ap
dengtai ta, ji padengta prapuolan- 
čiose, kurių šio svieto Dievas (t. y. 
“Šėtonas”) netikinčiųjų mus apja- 
kino, tai yra faktas Brangus prie- 
teliai, todėl neišsigąskit, kada pa
matysite šitą pagarsinimą, o atei
kit ant šm prakalbų, o atsižinosite 
garbingų Ąąiktų, ką dar nesat gir
dėję. Nepraleiskit progos.....

A.

Išguldymai kituose miestuose Vasario-February
GARY, INDIANA. J

Tyler Park svet., prie 15th Avė. Pradžia 2 po piet.
Kalbės A. BENECKAS. ________ ’

GRAND RAPIDS; MICH.
Šv. Jurgio svet., 1513 Quarry Avė.

Pradžia 3 vai. po piet. ir 7:30 vakare. Ęalbės A. STEPONAITIS.

DETROIT, MICH.
Svet. 9179 Delmer, arti Westminister.

Pradžia 7:30 vai. vakare Kalbas J. SAVIČIUS.

26 d., 1922 m.
ST. CHARLES, JLL.

F. Pearson svet. 2-nd and Main Str. 
Pradžia 3:30 po pietų. Kalbės J. GRAMONTA’S.

SAGINAW, MiCH.
K. O. T. M. svet. 2723 So. Washington Ąve.i > • 

Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės P. KULEVIČlUS
A ________ _£___________

CLEVELAND, ORIO.
W. Abel and Sons. svet. 7017 Superior1 Avė.

Pradžia 3:00 po pietų ir vakare. Paveikslai rodoma 7:30 vai. vak.
Kalbės J. R. MUZIKANTAS.

AURORA, ILL.
Bldg. Trades svet. Fox ir Waters Str.

Pradžia 3:00 p. p. Kalbės J SINKUS

OGLESBY, ILL.
P. Bėdini* Hali

10 vai. iš ryto. Kalbės W. BENECKAS.
SPRING VALLEY, ILL.

P. Jonavičiaus svet., Dakota and Spoolding Str. 
~ !7 T Pradžia 3:00 po pietų. Kalbės W. BENECKAS.

Svarbus išguldymas atsibus Vasario 26 d.
Temoje Sugriuvimas Babiliojio, Mildos svetainėj, 32 ir Halsted Str. Pradžia 11:30 iš 

ryto. Kalbės S. J. Beneckas. <
Biblijos Studentų išguldymai jatsibuna kažną nedėldienį 11:30 išryti ir taipgi išguldymai kožną Ketvergo vakarą. 
Pradžia 7:30 v. vak. Nėra kolektų. Įžanga dovanai. Visi esat užprašomi atsilankyti.

SU VISOKIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I BIURĄ 
SARGYBOS BOKŠTAS 4033 W. Warren Avė., Detroit, Mich.

i SVARBIŲ KNYGŲ GALIMA GAUTI
1. 1 Milionai žmonių dabar gyvenančių nebemirs ..................................................................... ..............
2. Dieviškas planas amžių .................................................... ..........................................................................
3. Ką sako šv. Raštas apie peklą ...................*?»...................................  -............................ ............

ĮŽANGAI DOVANAI =r
25 centai
25 centai
25 centai

4. Socializmas ir Biblija ........................... :...........................   :
5. Medi^ sodintas paupiuose ....................................................................................................................  v.
fi. Biblijų visokių. — Pigiausia su prisiuntimu ................................./............................. :.........v....

/Antrašas knygų: Sargybos Bokštas 4033 W.Warren Avė., Detroit, Mich.

10 centų
10 centų
.... $1.50

*
Rengia Tarptautinis Biblijos Studentų Susivienijimas

NEBUS KOLEKTŲ
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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Ketvergas, Vasario 23, 1922

NAUJIENOS

u*, .t. B Srlffltfc 7" 
4789 Se. HAlSTED! S 
■ CHICAGO, ILLiNOIS.

Talephone Rooseielt 85M

k ISubscription Rateai

lymą visoms valstybėms pa
naikinti visas karo laiku už
trauktąsias skolas. Rimti 

,,jg Į žmonės jau senai sako, kau 
išėjimas 

keb-
tai yra vieninteli 
iš dabartinių Europos 
luinų.

Lietuvos
9^m per year m canada. I r, . • •
I7.M per year outaide of ChldKf. IftOKljtOlO.l.

b 8c. par pepy. J
Entared m Second Claai Matter 

March 17th, 1914, at th« Poat Office 
*į Chicago, I1IM aadaK. tba aaft of 
March žnd, 1871,

fifauiienoi 
■•d 41 dieniu? 
drovi, 1789

VialmokijlDM Kalvi
Chieagoja paltui

Metami
Pusei meti ......... .
Trinu minusiame
Dviem minusiame

gfteagoje — p«x
Vlana kopija -.......... ,t ■«,,
Savaitei . 7 - n i*
Mintsiui ,

Suvjanytoaa Valstija* M Oiicaffoj. 
paltu;

Metama , , „ - j—, >7.00
Pusei meta - - - i j r -r-m 4.00 
Trima minėdama - - T 1T 2.00
Dviem minėsiant l . « > i
Vienam minaafaL r t , .75

Bletuvon ir kitur uidaaiuoaeB 
(Atpiginta)!

Metama __________  < » < t . |8.f0
Pusei meti -■ ,- , -4.50
Trims minėdama ■ 2.25

Pinigus reikia silpsti paltu Maney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Laimė, kad Lietuvos mo
kytojai didelėje savo didžiu
moje yra pažangus žmonės, 

kasdian, Uskiriant Į Jeigu butų kitaip, tai kleri- 
kalai susikištų į savo maišų 
visas Lietuvos mokyklas.

Iš 2000 Lietuvos liaudies 
|8jo mokytojų daugiaus kaip 
4jo 1000 priklauso laisvai profe- 

Į Į 1.75 sinei sąjungai. Klerikalų
I sąjungai priklauso tiktai i 
200.

Francija , 
nemokus skolų

Buvusis Francijos minis- 
teris, Louis P. Loucheih-, 
kuris skaitosi autoritetu fi
nansų Ir ekonominiuosej'' 
klausimuose, šiomis dieto
mis pareiškė, kad FraneijA 
negalėsiąnti sugrąžinti 
Jungtinėms Valstijoms nei 
skatiko skolų. Ji yra kalta 
Amerikai 15 miliardų (mili- 
ardas arba bilionas yra tūk
stantis milionų) auksinių 
frankų arba tris miliardus 
dolerių.

Francija, be to, yra kalta 
keletą, miliardų Anglijai. Ši
tos skolos tečiaus ji taip pat 
neketina mokėti. Bet Vo
kietiją ji nori priversti už
mokėt visą karo kontribuci
ją, iki paskutinio skatiko.

Tai yra gana patogi poli
tika: nemokėt jskolų zsavo 
kreditoriams, bet reikalaut 
skolų užmokėjimo iš savo 
debitorių (skolininkų). To
kiai politikai tečiaus var
giai pritars kitos' valstybės. 
Amerika ir Anglija neatleis 
skolų Franci jai, jeigu ji bus 
užsispyrus, smaugti Vokie
tiją.

Jai pačiai todėl butų svei
kiau; jeigu ji paduotų pasiu-

Ačiū tam, kad klerikali
nės dvasios mokytojų yra 

i mažai, klerikalai negalėtų 
pavesti visas liaudies moky
klas savo žmopėms, jeigu 
jie ir turėtų tokių galių.

Bet mokytojų padėtis Lie
tuvoje yra sunki. Mokyklos 
yra blogai įrengtos, moky
tojų algos menkos ,jų paty-

I rimas ir prisiruošimas savo 
darbui irgi nedideli — o mo
kytojų uždavinys milžiniš-i 
kas. Jiems tenka eiti ne 
pramintais takais, o pa
tiems visa kų tverti išnaujo 
— šalyje, kuri niekuomet 
neturėjo žmoniškų mokyk- 
1U!
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Tiesų pasakė drg. St. Kai

rys, kad niekas neužsipelno 
tokios amerikiečių para
mos, kaip Lietuvos mokyto
jai. Bet mes turime padėti 
jiems, nelaukdami, kol jie 
kreipsis į mus, prašydami 
aukų. Ne tik pinigų jiems 
reikia, o ir galimybės laisvai 
darbuotis.

“Naujienos” jau ne kartų | 
nurodinėjo, kad laisva 
kykla Lietuvoje rupi' ne ^je
nai kokiai nors partijai, o 
visai pažangiajai * visuome
nei. šitam reikalu^ privalo 
sujungti savo jiegas visi, 
kurie nėra krelikalai. ( i 

Padėkime Lietuvos darbo 
žmonėms apginti savo mo
kyklas nuo dvasiški jos jun
go, tuomet Lietuvos moky
tojams bus lengviaus eiti sa
vo pareigas, auklėjant jau
nųjų kartų šviesos ir pažan
gos dvasioje.

o-
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Apie šitą laiką buvo pats bruzdumas va
jaus prieš Raudonuosius. Mažne per du metu 
nuo pat bolševikų revoliucijos laiko Rusijoj so
cialistų darbuotėj pamažu vyko skilimas ir 
Traukos lYusto “marškasiaučiai” darbuotojai 
išvien su apskričio teisintojo ir feUera!ės vab 
džios raštinių veikėjais atsidėję plėtė šitą ski
limą ir kūlė organizacijoje vaidus. Buvo kaiku- 
rių Socialistų tikinčių politika itypasirengusių 
visą gyvenimą pašvęsti palengvam ir nuobo
džiam partijos ugdymo darbui. Buvo kitų ne
turinčių kantrybės, jieškančių tiesaus kelio, vi
suotino streiko, ar masinio darbininkų sukili
mo, kuris padarytų galą kapitalizmo vergijai. 
Jie sakydavo, kad visa politikos žaismė yra su
puvus; kad politikas per minutę gali daugiau

Apžvalga^}
Mamame. t. ■— —r-mail

VISUOMENIŠKI IR PRIVATI
NIAI DALYKAI.

reichstage 17 vietų, Socialde
mokratų partija
Komunistų partija — 2 vietas, 
Rinkikų -Sąjunga — 23 vietas, 
demokratai — 6 vietas. Tuo 
budu socialdemokratai su ko
munistais turi kartu 31 atstovų 
landtage, o buržuazinės panti-* 
jos — 29. . \

Panašus santykiai yra ir Sak-

12 Vietų,

Kaikurie žmonės, matyt, ne
moka atskirti privatinių reika
lų nuo visuomeniškų.

Vakar mes gavome laišką iš 
f vieno asmens (nepasirašiusio 
Įsavd vardo), kuris ųiėgiha kri
tikuoti “Naujienas”*už tai, kad 
jos pranešė apie traukimą teis
man šmeižikų: tos pačios “Nau
jienos,” girdi, nesenai peiku
sios . “Laisvę,” kam ji nepasi- 

I aiškina dėl Geležėlės priekaiš
tų Sovietų Rusijos Draugams, 
o grūmoja jam teismu.

i šitas ‘‘Laisvės” prietelis, ma 
tyt, įkvėpė vietinį klerikalų or
ganą, kadangi jame pasirodė 
tos pačibs mintys. Pastebėti
nas idėjų ir simpatijų solida
rumas atsirado tarpe “juodųjų” 
ir “raudonųjų*” ' ‘

Tam anonynuii ir visiems 
jo* vienminčiams mes > turime 
nurodyti štai ką: Sovietų Rusi
jos • Draugai yra visuomeniška 
organizacija. Jeigu' ji jaučiasi 
esanti apšmeižta, tai ji gali, 
jeigu nori, traukti savo priešus 
teisman (tos teisės “Naujienos” 

Į niekuomet jai 'neužghičijc); 
bet visuomeniškuose klausi
muose kompetentiškesnis sphcn- [ 

'dejas, negu teismas, ypi pati Į 
visuomenė.

Visai kas kita yta tie daly
kai, kuriuos klerikalų, komu
nistų ir “spešel-dempkratų” 
organai prikaišioja “Naujienų” 
redaktoriui. Tie dalykai yra pri
vatinio pbfoudžio. Tik pagalvo
kite: kokia butų nauda visuo
menei, jeigu žmogus, kurį Koks | dėl nieko stebėtino, kad 'pakak

davo nupiešti Viliją ar ‘tauti
nį’ sijoną, kad tapti garsiu lie
tuvių tautos dailininku, arba iš
leisti laikraštinių feljetonų rin
kinėlį, kad tapti garsiu rašy
toju^ Tokie buvo laikai, tokie 
buvo meno kriterijai, tokie rei
kalavimai ir tebuvo tenkiriaųii.

nors niekšas nekaltai apšaukė 
vagim ir apgaviku, pradėtų 
vesti laikraščiuose polemiką 
su juo? Visuomenei nebūtų iš 
to jokios naudos, o šmeižikui 
polemika irgi teužimtų burnos.

Tokie gaivalai, kurie kėsinasi 
ant gero žmogaus vąrdo, turi 
būt persekiojami taip pat, kaip 
ir tie, kurie kiša nagus . prie 
svetimo turto.

SOCIALISTINĖ DIDŽIUMA 
BRAUNŠWEIGE.

Dvi valstybės, įeinančios 
Vokietijos sąstatų, Saksonija 
Thueringenas, turi socialistines 
valdžias, kadangi jų parlamen
tuose socialistines partijos su
daro didžiumų.

Prie tų valstybių dabar pri
sideda ir Braunsclivveigas. Rin
kimuose į Braunschweigo lan
dtagų (parlamentų), kurie įvy
ko sausio mėnesyje, balsai pa
sidalino sekamai: Nepriklauso
moji Socialdemokratų partija 
gavo 73,404 b., Socialdemokra
tų partija —- 52,640 b., Komu- 
nistų partija 10,518 b., Šalies 
Rinkimų Sąjunga — 101,0041 
bal., demokratai — 28,116 b.

Pagal proporcionalę rinki
mų sistemą Nepriklausomoji 
Socialdemokratų . partija gavo

ir

soiiiijoje ir Thucringene. Tenai 
komunistai irgi turi po dveje
tų atstovų, nuo kurių priklau
so valdžios sudarymas. šito
se dviejose valstybėse komu
nistai nedrįso eiti prieš darbi
ninkų minias . ir savų balsais 
parėmė socialdemokratus* Ne 
kitaip jie turės pasielgti ir 
Brau ūseli weige?

f ■’
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pienas Nepriklausomojoj
/ *♦

Lietuvoj
Padegėlis Kasmatė.

II. Meno darbuotė Vilniuj. Į 
I Vos susikūrus Lietuvos vy
riausybei Vilniuje, tuojau buvo 
atsiminta ir meno reikalai, ir 
tuojau buvo suprasta, kad be 
valstybės paramos menas Lie
tuvoj negalės sėkmingai nitu- 
lotis. Bet tuomet dar nebuvoI i

aišku, kokioj formoj turėtų 
valstybė ateiti menui į pagal
bą ; tai nebuvo aišku nė vald- 
žioj stovintiems vyrams, ne pa
tiems menininkams.

Kiek žinoma, gyvenimas ru
sų valdžioj, o paskui vokiečių 
okupacijoj, meno srity paliko 
nelabai šviesias tradicijas. 
Prieš karą visais lietuvių meno 
reikalais rūpinos taip vadina
moji Lietuvių Dailės Draugija, 
turėjusi narių — kelius šimtus 
gerų norų žmonių, kuGų tarpe 
buvo^berods, vos pusšešto me
nininko. Tas reiškinys buvo 
visai teisingas ir savaime su? 
prantamas. Gerų norų buvo la
bai 'daug, tik, deja, gero noro 
be galo maža, kad sukurti ką^ 
nors žymesnio meno srity. To-

tokiuo nepasitikėjimu ar pasi
piktinimu, bet abelnai visuome
nei gyvenant valstybės kūrimo 
roman tingų ūpą, šis kiek nelau
ktas Valdžios žygis buvo grei
tai, nelyginant, atleistas. Daly
kas naujas — buvo laukiama 
darbuotes rezultatų. O meno 
departamentas buvo tuo tarpu 
paskirstytas į skyrjius, nusam
dyta darbuotis keletas me- 

dezor-nininkų; ir įnešta 
ganizacijos į pačių meni
ninkų tarpą. Bet

meno reikalams ir tiek nebuvo 
pavedama visuomenės domesio.

Nepriklausomoj Lietuvoj to
kiais kriterijais ir tokiomis 
garsenybėmis tenkintis jau ne
buvo įaliijųi. Nauji laikai, 
nauji uždaviniai, naujos verty
bės.

pe
reinant nuo žodžių į koiikretin- 
gus darbus, Meno Departa
mentas pajuto, kad be meninin
kų organizacijos pagalbos jis 
nieko padaryti nesugebės. Pa
vyzdžiui, Vilniuj tuojau rei
kėjo steigti teatras, ir meno de
partamentas pasijuto, kad jam 
oficiallniai yra nepatogu steig
ti lietuvių teatras, tuo tarpu 
kai Vitniiij gyvena įvairios tau
tos, kurioms ir gi reikalinga 
valstybinė pagalba. Meno De
partamentas sumanė ir vilką 
pasotinti, ir avelę sveiką pa
likti. Būtent įsteigti oficiali- 
nai visuomenės teatro draugi
ją/ kuri lietuvių teatrą steigtų, 
o valdžia neva duotų jam pa
šalpos, Valdžia pradėjo politi
kuoti su visuomene, kuri šį 
sumanymą pasitiko didele kri
tika ir nepasitikėjimu. Tas pat 
atsitiko ir kitose meno ‘šakose. 
Besiruitulojant ginčams ir 
suimmymamš, vyriausybė eva- 
kuavos iš Vilniaus ' į Kauną, 
menininkų dauguma liko Vil
niuj, o visi sumanymai vėjais 
nuėjo. Bolševikų Vilniuj ilghi 
laukti neteko.

Bolševikai Vilniuje* į darbuo
tę meno srity atkreipė ypatin
go domesio. Per kelias dienas 
susiorganizavo švietimo Komi
sariatas, o prie jo įvairus sky
riai meno reikalams. Vilniuj 
bolševikų valdžios prišaky sto
vėjo Mickevičius-Kapsukas, 
kuris, nežiūrint į jo visą bolše
vikinį fanatizmą, buvo aiškus 
lietuvybės šalininkas ir lietuvių 
reikalus visur, kur tik galėjo, 
rėmė, Švietimo komisaras bu
vo Vaclovas Biržiška, labai 
energingas ir darbštus žmogus. 
Jis skubėjo savo inioiativa su
traukti visus lietuvių meninin
kus į darbą, ir nesigailėdamas 
jėgų ir bolševikinių lėšų organi
zavo pozitivų darbą. Tu^iu 
buvo suorganizuota Dailės Xo-

legija, kurios taryba buvo ,iš- 
aukšto paskirta, bet į kurią 
įėjo dailininkai Varnas, Žmui
dzinavičius, arkitdktai Dube
neckis (Vilniaus'■pilietis, arki- 
tekturos prof.), Levinsonas/ir 
skulptoris Jakovleva^, (visi jie 
vėliau darbavos Kaune Lietu
vos valdžios įstaigose). Visoj 
kolegijoj nebuvo ne vieno ko
munisto, tačiau kolegijai buvo 
suteikta pilnos autonomijos 
teisės, by tik pozitingą davbą 
dirbtų. Tuųjau po visą bolše-* 
vikų valdžioj buvusią Lietuvą 
buvo organizuota kuoplačiau- 
sias meno 'turtų rinkimas, ypač 
iš dvarų ir miestų rūmų. Vil
niuj —* nusavinta čiurliomes 
paveikslai, nusavinta, keletas 
puikiausių rūmų galerijoms, 
trumpu laiku surinkta daugybė 
medžiagos grynosios ir pritai
komosios. dailės mtizejams; ku
rie jau buvo organizuojami'ati
dengti.7 Greta^to darbo įsteigta 
dvi dailės studijos (Varno ir 
Žmuidzinavičiaus vedamos), bu
vo atliekami prirengiatniieji dar
bai arkitekturos dirbykloms ir 
•skubotai rengiamas planas 'Lie
tuvos Meno Akademijai. Toje 
akademijoj turėjo būti moko-* 
ma visų meno šakų. Muzikos 
srity* — buvo suorganizuota 
tuojau sirpfoniniai koncertai, 
liaudies konservatorijos, muzi
kos mokyklos, rengiama ope
ra ir tt. Silpniausia gyvavo 
literatūros skyrius, kuris .užsii; 
minėjo tiktai propagandos li
teratūra. Tokia plati progra
ma buvo užmegsta siekiant pa
statyti meną į tą yietą, kurią 
iki šiol buvo užėmusi religija. 
Ir gal todėl kelių mėnesių tar
pe meno srity taip daug pada
ryta. Bet netrukus papūtė ki
tas vejasi Bolševikai rie lietu
viai, norėdami palaikyti sa
vuosius, užsipuolė Kapsuką už 
lietuvių palaikymą ir 
mimą kultūros darbais, 
bolševizmo platinimu.
kas nusileido, Biržiška- turėjo 
apleisti komisaro yietą, kurioj 
buvo pasodintas atkaklus len
kas, o visi meno skyriai apso
dinti komunistų šnipais.'Lietu
viai turėjo pasitraukti nuo vie
tų ir ėmė bėgti į Kauną. Taip 
pasibaigė roniantingas meni
ninkų darbas Vilniuj prie bol
ševikų. Sumanytieji projektai 
įsiuvo' apleisti, jų vietą užėmė' 
bolševizmo propaganda. Bet 
enkų okupacija veikiai ir tuos 
planus jiems sutramdę. Len
kams įsibriovus į Vilnių visi 
lietuvių menininkai pamažėl! 
lerslenka į Kauną, kur prade

da megstis naujas gyvenimas, 
suris daros pamažėli Lietuvos 
valstybės^ kultūros ii' kūrybos 
centras.

(Apgarsinimai) s

Paveiksluotos Prakalbos
ANT TOWN OF LAKE'

— Temoje
Kunigu Darbai Seniau ir Dabar

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

EŽERSKIO SVET.
4600 South Paulina St n

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

Jai bus pirmos' prakalbos ant 
Town of Lake, kuriose bus ro
domi paveikslai. , Ir pirmą Tsykį 
— “Kunigų darbai seni’au ir da
bar.

Todelgi, visi lietuviai marš į 
šitas paveiksluotas prakalbas.

• Inžanga 25 centai.

Rengia 1 kp. L. L. F.

; EXPELLER"
' pasirodo pirmutinis
j apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
j reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
; (ad naudokite šit# patikėtiną namini 
; vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie

na bonka Pain-Esjųdlerlo, kurią 
jus perkate, butu pašymėta Inkaro 

/ vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c.
aptiekoso arba pas.

EM’EUER

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.užsiė- 

0 ne 
Kapsu-

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne- ' 
doras ligas su tolin sekančiais pa- E 
sekiniais tankiai gali būti prašaliu- Į 
tas turent tam tikrus vaistus.

Severais
Cough Balsam ;

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne i 
doda ilgai viešpatauti paprastam g 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli- ; 
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- I 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara į 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 2$ ir 
50 centai.—Severa’s Cold andCrip I 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- j 
sišaldymo ir Oripcs) sulaiką persi- \ 
šaldymą nedodant jam išsivystyti. ! 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekose. i

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas scf o Ap tie kario, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

(Bus daugiau).

DR. A. MONTVJD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301
UB24 Wabansia .Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 
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supašti būdų darbininkams apgauti, negu darbi
ninkai pasipriešinti į melus. Jie nujodinėjo į 
Vokietijos socialistus, tuos tarptautinės iš’cluvi- 
kus. Buvo žmonių, vadinančių $avc socialistais 
čia pat Amerikos Mieste, kurie norėjo įtraukti 
judėjimą į tas pačias kilpas! '

šitie ginčai buvo vedami ne, ati trauk lybių 
srity; du judėjimo sparnai su' įnirtimu puolė 
vienas kitą. “Politikieriai” niekino “nesubren
dėlius” vadindami juos “anarchistais,” šitie gi 
įskaudinti kaltino savo priešus busią jie yra 
valdžios nusamdyti' Petras pranešdavo Magivnei 
apie tuos skandalus, suruoštus “vyrų po marš
ka” kairiasparnių .eilėse; ilgainiui šitie kivirčiai 
kuopoje išeidavo į aikštę. Herbertas Aštonas 
paminėdavo apiq juos karčiu pašiepimu, arba 
“Trumpys” Gantonas savo prakalboje išbliau
davo — “mesdamas j uos. savo priešininkams^ į 
dantis,” kaip jis mėgdavo sakyti. \

“Trumpys Gantonas fnivo pūbasta spaus- 
tininkas, bastyklinis agiluotojas, visas atsidavęs 
tiesioginiam veikimui, kuris nieko nepaisė tuo, 
kad kas tą žino. “Gvoltas”? sakydavo jis. “Kiek 
tūkstančių metų kęsime dar kapitalistų val
džios gvoltą, neturėdami teisės atsiliepti?” , Ir 
paskui pridurdavo: “Gvoltas? Taip, žinoma, 
mes turime atsisakyti nuo gvolto iki mums 
jo pakaks!” Petras klausydavos , “Trumpio”

da 
jis 
tas

Kelių menininkų iniciativa 
buvo sušaukta keletas pasitari
mų, kaip tvąrky ti rųenp reika
lus. Juose dalyvavo kaip meni* 

pinkai, taip ir šiaip meno srity 
nusimaną žmones. Maž daug 
vienaminčiai buvo apsistota 
ties sumanymų, kad meno Rei
kalus turi tvarkyti pačių meni\ 
ninku >ta ar kita organizacija, 
liet, besiformuojant tai organi
zacijai, staiga Švietimo Minis- 
terio kabineto išdygsta Meno 
Departamento sumanymas, ku
rio įpryšaky atsistoja Dailės 
Draugijos pirmininkas dailinin- 

4kas Žmuidzinavičius, šis su
manymas dailininkų srity buvo 

Į nelauktas, sutikta su šiokiuo 
jg-jj —=*

koliojimų “pataikūnų” ir “ politinių., mainybi- 
ninkų” ir manydavo sau, kad jis yra vienu ira- 
vojingiuusių Amcrijkos Mieste, liet vėliaus, ka-

Džiovo Angelo vaizdelis atidarė* Petrui akis, 
manė, kad “Trumpys” taipgi turi būti slap- 
agentas kaip if jis pats^

Petrui riiekas nepasakydavo, bet jis tai
čia, tai ten surinkdavo faktus, sudėdavo juos į 
krūvą ir kaip bematai jo įtarimas išeidavo tik
renybe. “Kairiasparniai” socialistai atskilo nuo 
partijos ir sušaukė savo konvenciją, kuri savo 
keliu skilo ir išėjo Komunistų Partija ir Komu
nistų Darbininkų, Partija. Kada šitos dvi kon
vencijos buvo laikoma, Magivnė atėjo pas Pet
rą if pasakė, kad federalė valdžia turinti savo 
žmogų Komunistų Partijos programo komisi
joj ir nori įdėti į programą tokias frazes, ačiū 
kurioms patsai buvimas partijos nSjriu butų 
nusidėjimu ir kiekvienas, kuris turi narybos 
kortą galima butų kišti į kalėjimą be jokio to
lesnio įrodymo. Tos frazės, žinoma, reikia pa
rinkti atsargiai, jos turi būti vartojamos tikro 
komunisto kalboj ir va šitam yra ręikąlingas 
Petro specialia žinojynas dalyko.

Taigi Petras paraše frazes ir už kelių die
nų jis gavo skaityti laikraščiuose apie konven
cijos tarinius. "Rtog^’anio komitetas įteikė pra
nešimą, “Trumpys” Gantonas padavė mažu-

ihos prai/Šimą ir rėžė ugningą kalbą konvenci
jai; sėkmė buvo ta, kad mažumos pranešimas 
buvp priimtas maža balsų didžiuma. Tame ma- 
žmnos pranešime buvo visos tos frazės, kurias 
Petras buvo parašęs. Po dviejų mėnesių vėliaus, 
kada valdžia suruošė savo bylą ir visur įvyko 
puoiiinlas ant Komunistų, “Tritmpys” Gantonas 
tapo areštuota^, bet i>o kelių dienų dramatingai 
išbegd iš kalėjimo per^kylę stogė!

e LXXX. .< 4

AIDOBL1STAI vėl išlindo iš maišo Amerikos 
Mieste ir atidarė naują raštinę. Petras pats 

nedrįso eiti pas juos, bet jis įgundė porą jaunų 
vaikinų, kuriuos Magivnė buvo jam atsiuntęs; 
jis pamokino juos Raudonųjų kalbos ir nuro
dė būdą kaip įsiskverbti judėjimai!. Nepoilgam 
vienas jų tapo kuopos raštininku ir Petras, pa
mokindamas juos ką daryti, kas savaite du 
kartus gaudavo nuo jų pratesimus apie tai, ką 
aidbblistai daro ir žada daryti. Petras su G lede* 
suko sau galvas kitu’bombiniu suokalbiu atkrei
pimui domės į šituo^pavojingus žmones, bet 
štai vieną dieną Petras paima rytmetinį laik
raštį ir mato, kad Apveizda pasiuntė 
jam į rankas..

priešę

/(Bus daugiau)
•' X -.......... - --Tįį- '

FRENCH LINE
■ COMPAOMIE KmĖMLETRANSATLAHDOŲE I

’ Greita kaliope
NEW YORK — MEME#

S. S. PARIS
*Vas. 15, Kovo 15, Bal. 5, Bal. 2G

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

♦Jungiasi su S. S. Pologne plaukian
čiu iš Harve Kovo 29

3-ios klesos kaina ..................  $110.00
Puikiausi 3-ios klesos parankamai, 

2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy
noms. Taip pat puikiausia palai na- 
vimas ir valgio gaminimai, kuria yra 
žinomas FRENCH LINE suteikia
mas savo keliauninkams.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Tankiai plaukia dideli laivai 

^RsdStarLine
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais

tai ir pakankamai duodama. Dau
gelis užtVaromų kambarių. Manda
gus patarnavimas jūsų kalboj.

WhiteStarLine
Į Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinešimas au/ Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų) 
Didžiausias laivas pasaulyj.

‘ OLYMPIC (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

• Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT 
' Arba prie vietinių agentų.

F. C. Brown, Western Passanger Mgr.
14 No. Dearborn $t., Chicago, 111,



Ketvęrgas, Vasario 23, 1922
’ . / __ 1 —

y

Pirkite Bonus
' MUSŲ PA VIDŽIAI ‘

Hudson-Manhattan Ref. 5% bonai, perėtais metais, 
kada patarėm juos pirkti; kainavo $620 už tūkstan
tinį boną, o dal^ar kainuoju $780, taigi į metus lai
ko pelnyta $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
arba suvirš 33% ant indėto pinigo. •
St. Louis St. Frisco income 6%, bonai, pereitais jne- 
tais, kada patarėnt* juos pirkti, kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, tiigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $60 'procentų, 
viso $210, arba suvirš 45% ant indėto pinigo^.

Ir šiandien dar yra progų 
nusipirkti panašių pirmos” 
klesos bonų, kurie dar kils 
kainoje. ,

r w r
Perkame ix parduodame 

Šerus ir bonus
Tik tuos, kurie yra priimti New Yorko ar Chičagos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
valdžios bonus, *

v

Universal Chemical Co

■

NAUJAS OFISAS
Naujas — pastovus — musų ofisas tapo atidarytas 
Union Banko namuose, ant šešto aukšto, 25 North 
Dearborn Street. \ *

K.S. JURGĖLONIS & CO.
STOCK & BONDS

611-612 Union Bank Bldg.,
, 25 N. Dearborn St.,

Chicago, III. v •
Telefonas Central 4529.

LIETUVIAI
Sunaudokit savo sunkiai uždirbtus doleriui 
saugiai ir naudingai.
Mes nesiulom jums šery su nepaprastai di
džiais dividentais ar kitokiu spekuliacijų, 
bet patariam jums įdėti pinigus ant pirmų 
mortgečių atnešančių iki 7% nuošimčio ant 
metų. ,

ARBA.
į namus kurie atneša dar didesnį nuošimtį ir 
jus sučėdysit pinigus nustodami mokėti ren- 
dae įsigiję propertę. . A 
šiuo budu uždirbsit gerus procentus ir suma 
niekados nežus. Pas mus gausit <6% nors ir 
už vieną šimtą i dolerių padėtų ant pirmų 
mortgečių, kad ir ant pusės metų. ' 
NELAUKIT ILGIAU, BET KREIPKITĖS 
PAS MUS IR IŠTIRKIT APIE MORTGE- 
ČIUS PLAČIAU., TAIPGI PAS MUS GALĖ
SITE IŠSIRINKTI SAU NAMĄ KOKIOJ 
TIK NORIT DALY J MIESTO, MES DIR
BAM ŠIOJ ŠAKOJE ANT DIDELĖS SKA
LĖS. ' • ’
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGA IR ATSA-. 
KANTJ PATARNAyiMĄ.

S. L. FABIONAS CO.
809 West 35th St., Chięago, Illinois.

(Baltas Namas).

* ■>

Kadangi visokie piktos valios ir žemo 
keršto vedami žmonės stengiasi užmesti dė
mę ant UniVersal Chemical kompanijos,-kai
po organizacijoj, ir visokiais purvinais bu-' 
dais užkenkti jos bizniui, čia turime paskelb
ti viešai kas seka: v

1. Universal Chemical Co. yra pilnai le
galiai organizuota korporacija turinti čarte- 
rį nuo Delaware valstijos,v suteikiantį galę 
vesti chemijos išdirbyfetę visokiose jos šako
se su kapitalu 30,000 preferred Šerų ir 70,000 
common serų, 7 / ' / • f
7 2. Universal Chemical kompanijos Šerai
sulig nutarimu bus duoti visiems Bingo! 
Chemięal Co. šėrininkams pagal legaliai nu
statytus maino proporcijos sulig vertės 
turtoy '

3. Universal Chemięal kompanijos di
rektoriais gali bųti i^ riešerįninkai, jeįgu 
juos išrehka šėrininkų susirinkimas. Taip 
nustato kompanijos čarteris ir įstatai. '

4 Popais J, J. Krasauskas buvo kviestas 
per du sykiu būtį ŲhiVersal Chemical kom
panijos direktorių w abu sykiu pakvietimą 
priėmė, sakydamas, jog jis apsiima buįi 
Universal Chemical kompanijos direktorių 
dėl “lietuvių labo.” Ponas J. J. Kęafcauskąs 
yra užsirašęs 50 Bingo! Chemical kompani
jos šėrų ir įmokėjęs už juos $100. Kada jis' 
apsiėmė būti Universal Chemical kompani
jos^ direktorių, tai Bingol Chemical kompa
nijos 50 * šėrų /savininkas sutiko, kad Kra
sauskas nieko daugiau nebemokėtų už tuos 
50 šėrų. J. J. Krasauskas ištarė ačiū už tą 
dovaną. ' , ’

5. Me$ manome, jog J. J. Krasauskafe re
zignavo iš Universal Chemical kompanijos 
direktorių ne savo valia, bet po prievarta.

6. Universal Chemical kompanijos di
rekcija susideda iš sekamų aįsmenų: Adv. 
Kl. Jurgelionis, pre£. ir iždininkas, A. Visba- 
ras, vice-prez., Dr. S. W. Browstein„ vice- 
prez., Dr. A. Davidoni^ sekr., Ąptiekorius 
St. Petrulis, M. Jurgelionis ir A. Žymontas,

' 7. Universal Chemical kompanijas Šerai 
yra ir. bus parduodami tiktai prisilaikant 
įstatymų, kaip Illinois valstijos taip ir kitų 
valstijų, kur bus vedąmas kokfe nors biznis.

8. Visi tie piktos valios asmenįs, kurie 
škleide ar skleidžia kokias-noife neteisingas, 
melagingas ar blėdingas žinias apie musų 
kompaniją bus patraukti atsakomybėn už 
šmeižtus ir piktą biznio gadinimą.

9. Universal Chemical kompanija yrą 
užsidavusi tikslu sutverti didžiausią lietuvių 
chemišką pramonę čia Amerikoje, o taipogi 
Lietuvoje. Bus iihportuojąma Amerikon iš 
Lietuvos daug įvairios žalios medžiagos che
mikalams ir vaistams, kas prisidės su laiku 
prie apskritos Lietuvos gerovės. . E]same 
pilnai įsitikinę savo darbo pasisekime, esa
me pilnai įsitikinę, jog musų pramonė fcu lai
ku bus vieną iš pavyzdingų pramonių ir neš 
pelną ir gerovę visiems, kas *tik bus su ja su
sidėjęs.

i • •

Universal Chamical Co. 
Valdyba.

K. OUGISADVOKATAS
Miesto ofisai l

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
Tel. Central 441L Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietas 
>823 S'a. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakaro, išskyrus utarrfnVM Ir 
ketvergąj Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201. W. 22nd Sta kerti Leąvttt St 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, k ava 
7 tai 9 vakare.

V^dn visokiai bylas, visuose 
teismuose, Ėkzeminavoja Abstrak
tus, Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lb- 
i.u8, Narius, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą- 

irir.us ant lengvą išlygą.

V. W.RUTKAUSKAS'
Advokatas

Ž9 S. La Šalie St. Room 324
' Tel.: Central 6390

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

7*

8. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. ik| 5 P. M.
1311 Rector Bnilding

West Monroe Street, Chlcaąa.
Phone Central 256D

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1915. Vai.: 6 iki t vak.J_____________ £________________

Tai. Haymarkot 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietevia Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise vai.: nuo 9 iki 5 ft ano 7 

iki 9 vakaro.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARIMAI 

- 18ŪS-7 127 N. Dearborh 81.
1 Randolgh 3899

HAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland Blvd,
., Seeley 3670

fir~-....... — .. .........................................- |
|| Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki S po pietą
Namų Tel.: Hydel?ark 8395

Pilone Boulevard 3801
ANTANAS GREDUSKA

GsperaHa
Jr .

budavotojai.
Budavojame ir tateotne.

1401 W. 47thŠt. Chicajra

---------- ’-T’------------------ ------------

Swfldish 
American 
Linu

Psniklll 3412 8e. HabfU B! I 
Ne. MIS Bo. ■•Išlali BB. I

Starai lietuviams Uasmaa per n 
meta kaipo patyru KFdjtojM. IM- 
vargas Ir akušeris.

įlydo aštriai Ir chroniškas Hg^( 
tyrą, motorą ir vaiką, Ipagal ebo- 
janeias metodas K-Ray ir Kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labarhterijal 1UC 
18th St., netoli Visk St.

VALANDOS: Nuo 1N—1N pietą, 
ir Mo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Eaha| 
■Taleplieiall a SU® arba 857 

f notimiij Dnxel
__  ( * Drevei 4136 

GYVENIMAS: 3813 S. Halsted SL 
VAJh.1 2—I® ryte ir 8—9 yaL yak.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Vise- 
kią gatunką. Pigiau parduosiu na
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams, 
Baiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelll 
817 Blie laland Ave«

/1

Tel. Boulevard 0504
T. ir R.

EXPRESS -
Perki austome, anglis ir malkas 

parvežam.
3303 So. Morgan St.

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siulo- 

! me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nam? siūty, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių, už 
tokią žeAią 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 išeiginės ir darbinės ke
linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereiket - wvežti kitur, mes norime iš- 
pardm ,‘Aeikite anksti ir pasirin
kite ko:j»u dar visko yra. Užąiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902. -

Atd'irj kasdieną Iki 9 vai. Ned. Hd 
6 vak. ’ ’

’S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

SKAITYKIT 1R PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

v LIETUVON 
-X UIUIIIIHUIIIIIMI■■■■■II 

Greitas Pasažierinis Sjisiliekimas

TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.
Per Gothenburgą. Pasažieriai perkialįami ant jūrių ir siunčiami 

„ . . . , i Uepojų. ,
Stockholui Kovo 11, Balandžio 18, Gegužio 27

Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, į Piliavą ii’ Dancigą $106, 
j Liepojų $110 ir $5.00 taksų.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalingu. Kreipkitės prie vietos agentų. ''

*

*< * % * **v f v • t/

PASIRŪPINKIT LOTĄ > '
o mes pastatysim jums namą a,r flatą ant labai lengvų ir patrau
kiančių išlygų; mes imame tik aprubežiuotą skaičių kontraktų ant 
gegužės menesio. Patariame susižinoti su mums tuojaus. Rašykit 
mums šiandien ar kreipkitės i a

Chicago Home Construction Co.,
14 W. yVashington St.

BRIDGEPORT
ELECTRIC C0.
kambarių namui Uratus išva- 

džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantupjame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard ^392

1619 W. 47th Street.
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

JEWELRY 
STORE

Deimantai,

Laikrodžiai,

Aukaybi, Co- 
lumbijoa Grafo- 
nolas ir lietuvii- 
ki naujausi re- 

. kordai.

4537 S. Ashland 
ą/ Av» Chicago, III,

MRS. A. MICHNIEWiCH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708

Baigusi Akut 
Serijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hoe 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdinvo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
k^luose mo- 

gg<^ZWW3IN terims ir mer* 
ginoms.

.....  I ' I . t

0

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS 

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

200 aukfuž $1.00* 
Pigesnis kurkas^siunčiant 

didesnes sumas
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

Distfict Bank
Statė Bank— 

Clearing House Bank 
11 f2 West 35th Street 
Turtas $6.000.000.00

Dr. A. R. Blunrenlhal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
\ Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

Dr. Yuška
1900 So. Halstecį St.

\Tel. Canal 2118
Ofiso valanddb: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Rcsidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel.- Prospect 3466*

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
? k. I < 1' t ' ■ . I

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS'

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

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

Kampas 18 įr Halsted St.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So, Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto , 

ir nuo 5 iki 8 vakaro v

Telephene Vaa Buran 294
Boa. 1189 Independenca Blvd. Chlcaąr

DR. A. A. ROTH
BOSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI' 

Specialistas Moteriiką, Vyriiką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8814 So. Halsted St. Chleaąe 
Telephene Drovai 9693

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
4 *11 ’ fi y- •

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRJ|RGAS\ 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted ^n., Chicago.

------------------------ T—-------------- -—..
Ofiso Tel. Blvd. 782(Į/ 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

460! SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 3:80 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street. 
Tel. Lafayetta 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas |
8149 S. Morgan St., karti 32 St. 

\” Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOSi 

Nuo lt ryto iki 8 pp pietų, 5—7 
▼akare. Nedeliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą

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

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Oiisaa ‘4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
- Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis1 nuo 10 vdL 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS ', ū 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija SIU W. 42nd 8L / I 

Tel. Lafayettc 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą. 
.................. 1 -  ------------------ — —« 

IToL Autta 737

DR MARTA . I
Z3WIATT-~SASS. II IKątlk ngrlla 11 Calif.rnJjsi Ir 

I VU tas sava praktikavimą pa Na. I 
I 5293 W. Harri^A 8L I 

Į VataMdaii 8—18 kasdieną Ir 4-S Į 
Į yakara išskiriant nadkldianiui.

Dr. Mąurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avą. 
Tol.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 11 v. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedalioj pa 
pintų- Tel.^ O&kland 1294
., „, , __---------- —- ------

DR M. STAPULIONIS
Gydės be gydsolią ir be operaciją 

8347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą 

Tel.i* Boulevard 9897
731 W. 18-ta gat. 2 Ud 3 Vak. 

Tal.i Canal 279

DR C. K. KLIAUGA
DKNTISTAS

1321 «a. Halated St., Chleaga, DL 
kampas 18th St.

Valaadasa 3—12 ryta ir 1—4 Rak. 
Phsna Canal 357

Telephone Yards 5834

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

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

r Telephone Boulevard 5053 »

Dr. A. Juozaitis] H
PENTISTAS

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryte iki 12. Va
karais 6—9. NcdiL pagal sutarimą, 
3231 80. Halsted Si., Chicaąe, JU.

Telafohasi Boulevard 73i| ■

DR. G. L VE2ELIS 
Lteluvh Dantistas 

EB1 Beath Ashland Anų 

arti A7-teą Kalvią

A. MASALSKIS 
Grabori^s 

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
šiai. Mažus gra 
bus turime nuo 
$3 ir augščiau; 
dideliems z nuo 
$25 ir faugš - 
čiau. Taip' pat 
turime geru(s, 
automobilius dėl 
vestuvių, krik • 
štynų ir t. t.
Mteikale kreipkitės

3307 Aųburn Avė.
Tel. Boulevard 4139
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—PAVOGĖ DU GRABU.
X NAUJIENOS, Chlcflgū, IH.

CHICAGOS Vieną gražią dieną J. J. Al-
Lietuviu Mateliuose

ŽINIOS
Bischoffo auka

Nusišovė lietuvis Petras Kanis; 
sukišęs Bischoffui pinigus.
Vakar apie ketvirtą valandą 

po pietų nusišovė Petras Ka
nis, 1711 S. Halsted St., apie 
35 metų amžiaus barberis.

Jo kaimynai pasakoja, kad 
jis buvo įdėjęs pas Bischoffą 
1,200 dolerių ir visi žlugę. Po 
to jis pradėjęs girtuokliauti ir 
dėl tos priežasties jo biznis 
sumažėjęs.

Po jo nušovimu policija ra
do jo kambaryj pusę galiono 
munšaino.

i ten, per matus? reikalų grabo- 
1 rius, nusipirko keletu grubų ir 
j jam belaukiant “kostumerių” 
pas Abraomų vešti plėšikai pa
vogė jo du grabu. Policijai jis 
papasakojęs, kad tai buvę ne
paprasti grabai, bet importuo
ti iš Franci jos.

Policija graboriui • pasakius, 
kad jinai pas 
nešti Chicagos 
jie sulaikytų pasus, kurie ban
dysiu važiuoti pas Abraoipį 
su vogtais grabais... •

NORTH SIDE.

vakarą įvyks svar
bos prakalbos.

svarbumų spaudos 
negalima abejoti,

įsianti pra- 
arams, kad

Mrs. Anna Mirk, 51 m. am
žiaus, 636 W. 14 gat., parėjus 
namon girta perpuole ir mirti
nai susižeidė. Už kiek laiko' ji
nai pasimirė.

Dabar Maxwollo nuovados 
policija bando suse'kti kur ji
nai gavo munšaino.’

jau 
bet 

turi 
Gyvas 
pada- 
negu 

Geras 
moka 
bet ir

vaizdais

PRANEŠIMAS BIŠOFO 
KREDITORIAMS.

PLĖŠIKAMS TEKO $12,000.

būdama kaipo vadovė darbi
ninkų klasės . nurodo joms, tai 

[ yra darbininkams kokiais bu
dais darbininkai gali greičiau 
ir pasekmingiau atsiekti savo 
tikslų. Socialistų Partija visuo
met keroja ir kotos už dar- 
Ipninkų Jfelasę.

Už tat labiau susipratę dar
bininkai netik pasiklausyti so
cialistų prakalbų privalėtų at
eiti, bet privalėtų prisidėti ir 
prie aktivio socialistų veiki
mo. Susipratę darbininkai pri
valėtų remti moraliai ir mate
rialiai netik Socialistų Partijų, 
bet sykiu ir Lietuvoj Socialde
mokratų Partijų, kuri veikia 
išviena su L. S. S. ir Socialis
tų Partija.

Šį vakarų L. S. Š. 81 kuo
pa rangia svarbias prakalbas 
Liuosybes svetainėj, 1822 Wa- 
bansia avc. Pradžia lygiai 7:30 
vąl. vakare. Kalbės “Naujienų1” 
redaktorius P. Grigaitis.

Todėl visi susipratę lietuviai 
darbininkai ir darbininkė ne-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ i
YRA KAMBARYS IŠNUO- 

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

ISRENŪAVOJIMUI
ANT RENDOS DIDELIS ŠTO- 

ras, tinkantis bile kokiam bizniui. 
Naujame Liuosybės name. Renda 
prieinama. Kreipkitės prie “janito- 
riaus” arba, F. A. Rakas, vaistynė, 
4847 W. 14 St., Cicero, III. Phone 
Cicero 39. z ■

- ... Ketvergas, Vasario 23, 1922

PARDAVIMUI, NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI grosernė, ku

rioj užsilaiko saldainiai, mokyk
los reikmenis, tabakas ir tt. Ge
ras biznis , visokių tautų koloni
joj ,parduosiu pigiai. Atsišauki
te į Naujienų Bridgcporto s. 90

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

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

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

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

3264 S. Morgan St.

atimti visą Bi- 
resyverio rankų, 
Trust kompani
ją patiems kre-

Bišofo kreditorių išrinktojo 
komiteto narys, Kazimieras Va- 
ranius, praneša, kad pereita
me Bišofo aukų susirinkime, 
kuris įvyko vasario 19 Cohim- 
bijos salėj, likosi išrinktas ko
mitetas 27 asmenų, į kurį įėjo 
14 lietuvių, 10 lenkų ir 3 sla
vų ir kad komiteto nariai ap
siėmė dirbti dykai, ne kaip 

‘kad “Naujienose” buvo vakar 
rašyta.

šio komiteto nariai bandys 
sekamų penktadienį fcderali- 
niame teisme 
šofo turtų iš 
t. y. Central 
jos ir pavesti
ditoriams vartoti ir iš to pa
tiems pelnų gaflti.

Central Trust kompanija no
ri tuojaus parduoti visą llišo- 
fo turtą fr kas liks nuo išlaidų 
apgautiems žmonėms išdalinti.

Viso Bišofo turto tik vienoj 
Chicagoj yra apie 70,000 do
lerių vertės. Jeigu šį turtų pa
ims patys žmones į savo ran
kas, tai, sako, jie šiek tiek gal 
daugiau galės pelnyti.

Tečiaus ar daugiau ir kiek 
daugiau bus galima žmonėms 
sugrąžinti atėmus Bišofo turtų 
iš resyverio rankų, dabartinio 
kreditorių išrinktojo komiteto | 
nariai 
tik jie 
reikalu 

Apie
rių komiteto veikimų bus skel
biama artimuose “Naujienų” 
numeriuose.

negali pasakyti. Tiek 
pasižada darbuotis tuo 
dykai.
tolesnį Bišofo kredito-

RABINO SŪNŪS PAKLIU
VO “DžĖLON”.

Sam Arenz, 18£0 Homan 
avė., rabino sūnūs, tapo nu
teistas trims mėnesiams į pa
taisos namus už pavogimo kai
linių operoj.

—u,

KARTAIS NEGALĖJAU
NEI PASTOVET.

šlaunis, strėnas ir kojas 
skaudėjo ir buvo nuvargę.

Everett, Washingtoii. — “Per kele

 

tą metų turėjau nesmagumų žemuti-
dalyj kūno, 

šlaunyse, 
jose buvo tokis 
ilsimo skaus- 
9r" Kartais be

galėjau ant kojų 
pastovėt. Visuo
met apsidirbau, 
nors ir nesijaučiau 
gerai. Pamačiau 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
pound pagarsini

mą ir girdėjau pagyrimų, tad nu
sprendžiau išmėgint. Dabar geriau 
jaučiuosi, negu kada nors pirma. Pa
darė, stačiai stebuklus ir dabar už
laikau visuomet savo namuose. Vi
suomet patariu savo draugėms, ku
rios serga ir negaluoja.” — MRS. J. 
M. SIBBERT, 4032 High St., Everett, 
Washington. >

Dirbti bile kokį darbą, arba žaisti 
tam mieriui nėra galimn, jeigu sergi Į 
kokia nebūk moterystės liga. Tai ga-1 
Ii vėl skaudėti strėnas ar kojas, gali Į 
tapti nervuota arl^a erzinanti. Gali 
užsilaikyti abelnai, bet nesijausi ge-

Lydia E. Pinkham Vegetable Com- I 
pound yra moterų gyduolė. Ypatin
gai priimta prašalinimui visokių ne
smagumu, ir visi neduodanti ramumo 
skausmai ir “nesijautim-as gerai” pra- Į 
nyks urnai.

Jis daug gero padarė dau-| 
geliui moterų; kodėlgi neišmėginti1 
jo gerai dabar.

■■

n 
k

Keturi apsiginklavę plėšikai 
įėjo į West Side Bowman Dairy 
kompanijos išvežiojimo stotį, 
suvarė darbi įlinkus į telefonų 
kambarį ir išsinešė išisaugo- 
sios šėpos $12,000.
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NAUJIENŲ DIDYSIS 
KONCERTAS.

jau
pradėti rengtis, bet ir nusipirk
ti iš anksto tlkietus. Tikietus 
galima gauti Naujienų šiuose 
ofisuose:

1739 S. Halsted St.,
3210 S. Halsted St., ir

1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apielinkės 

miestelių ' lietuviai* rengiasi ir 
kalba apie “Naujienų” koncer
tą. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietą iš anksto, 
paskiau nereikėtų 
laukti progos gauti 
langelio.

Pirkite tikietus
koncertui tuojau.

Koncerto Rengimo 
KOMISIJA.

čia pat. Jau laikas netik

kad 
grųsities ir 
tikietą prie

Naujieną

J. P. WAITCHES '
LAWYF.R Lietuvya Advokatas

. Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096

Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
. Te!.; Pullman 6877.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

UŽ dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų U 

be taiko eikvojimo.
Mes turima naują būdą, kuris su-, 

valdo dusulį ir mes norime, kad pa
bandytu m it už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisenėjęs, ai 
da . nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojau*.

Mes ypatingai norimą pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė Įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visok) sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus' pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co, 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streeta, 

BuffaJo, N. Y.
Send free triaJ of your 
method to:

MILIONAI VARTOJA 
BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA

Imkit iššutintą karštą einant gulti, 
kad užmušus slogas ir apsisaugojus 
nuo Influenzos, grifo ir plaučių už
degimo.

ši tyra žolių arbata, turi gryną 
gyduolės pajiegą, palengvinti pilvui, 
nureguliuotĮ skilvį, išvalyti jakpas, 
prašalinti susirinkusius nuodus iš ink
stų, sutvirtihti silpną sugadintą 
kraują. Ji yra didžiausia pirmos 
pagelbos naminė gyduole visame pa
saulyj.

Parduoda visi vaistininkai.
Arba apdraustu paštu pasiųsime 1 

dideli šeimynai baksą už $1.25, arba 
3 baksus už $3.15. arba 6 baksus1 Až 
$5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
President, Marvell Products Co., 451 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

beveik
svarbumas ‘ gyvo žodžio 
dar didesnės .reikšmės, 
žodis viešose prakalbose 
ro daug didcsniį įspūdį 
skaitymas gerų raštų, 
kalbėtojas savo kalboj 
papasakoti netik faktus, 
atvaizdina tinkamais

Į savo kalbos turinį. Klausytojas 
klausydamas gero kalbėtojo 
išvedžiojimus netik kad jis gir
di jo žodžius, ljet ‘mato prieš 
save vaizdus. To negalima ras
ti paprastai rašte. Bet geras 
kalbėtojas savo kalboje suglau
džia mintis taip, flkad jos ir 
trumpuose sakiniuose daug rei
škia. Išklausius gero kalbėtojo, 
prakalbą paskiau “galima daugp,ra^s^e.1^°is. Pro
sau įsivaizdinti ir sukelti sa
vyje daug gylių minčių.

Draugas P. Grigaitis ir yra 
tilo kalbėtoju, kuris moka su
glaustoj formoj išreikšti daug, 
kilnių minčių ir suteikti klau
sytojui daug naujų idėjų.

Kiekvienas lietuvys darbinin
kas ir darbininke privalėtų lan
kytis į socialistų rengiamas pra
kalbas, nes vien tik socialistai 
nuosekliai riša darbininkų kla
sės reikalus, čia darbininkas j 
visuomet gali netik pasimokin
ti kalbėtojo išvedžiojimais, bet 
sykiu ir sustiprinti savo idėjas, 
kas yra darbininkui bejalo 
svarbu. j

Socialistai į gyvenimą žiuri 
visuomet rimtai, o ypač į dar
bininkų klasės reikalus. Kiek
viena skriauda daroma darbi-1 
ninku klasei yra skriauda ir Į 
socialistams. Socialistų Partija 
—.  i |

(Apgarsinimai)

TARPUTYNAS 
SULAUŽO SLOGAS

Tarputynas prašalina skausmą 
ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis 
persigeria gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti! Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

• Naujas išradimas Turpo, tu^Įs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių ‘ riesųtraukia 
arba nesutepa nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger- 1

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

DIDŽIAUSIS BARGENAS SO. 
Side 10 flatų, šiaur rytinis, kampas, 
43 Place ir Union Avė. Mūras ge
riausiame padėjime, pečium apšildo
mas, elektros šviesa kiekvienas kam- 
baris šviesus. Lot 71x125 pėdų. Ren
dos $3,648. Savininkas reikalauja 
cash $15.000, greitas veikimas rei
kalingas ir teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas.

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

gos — atsilankykite į šias pra
kalbas. !— Northsidietfe.

• >
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Pranešimai
. S. 4-tos kuopos mčn. susirin

kimas bus laikomas sekmadienį, va
sario, 26, 10 vai. ryto, Fcllowship 
House salėj, 831 W. 33rd Place. Na
riai prašomi punktualiai susirinkt pa
žymėtu laiku, o taipjau lai kiekvie-> 
nas laiko feavo priederme atvykti su- 
sirinkim-an. — Valdyba. «

■ i

S. L/ Ex-Kareivių . 3-čios kuopos 
susirinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 24, 7:80 v. v. šv. Jurgio parap. 
syet. Visi narihi meldžiami susi
rinkti laiku. Sekr. B. Simokaitis.

“Dėdės” šerno Vakarėlis.
'Lietuvių rašytojui “Dėdei” šernui 

pagerbti S. L. A. 208 Moterų Kuopa 
rengia draugišką vakarėlį sekmadie
nį, vasario 26 d. Fellowship House 
Sąjėj, 831 W. 33-čia Place. Pradžia 
6 vai. vakaro. Užjaučiantieji šį tik
slą kviečiami guasiai atsilankyti.

— Komitetas.

Liet. Švietimo Dr-ja rengia prakal
bas ketvergo vakare, 7:30 v., Ray- 
mond Chapelėj,’816 W. 31st St. Bus 
krutomi paveikslai ir geri daininin
kai. — Užkviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti. — Komitetas.

x • *---------n—n—•—
Birutiečiai kviečiami susirinkti 

ketvirtadienį, vasario 23, 8 v. v. Mark 
White Square vsalėj repetlfcijoms. 
Nauji nariai, turintys balsą ir no
rintys lavintis dainuoti, kviečiami 
taipjau atvykti. — Valdyba.

Town of Lake,—Paveiksluotos pra
kalbos temoj “Kunigu darbai seniau- 
ir dabar” įvyks ketverge, vas. 23 d., 
7:30 v. v., Ežerskio svėt., 4600 South 
Paulina St. Visi lietuviai kviečiami 
į šias pinnas tokias įdomias prakal
bas. — L. L. F. 1 kp.

NORTH SIDE. — Labai svarbios 
prakalbos. — Vasario 23 dieną, ket- 

klės skaudėjimą? gilųTo^lFtons  ̂ ren«!a J* S‘ S. 81 kuopa
reumatiŠkus skausmus, dieffli. kruti-114u°sybės svetainėj, 1822 Wabansia 
-s- j « • Avė., dideles prakalbas, kad supažin

dinus visuomenę su politikos atmai
nomis, įvykusiomis paskutiniu laiku 
Lietuvoje, o taip pat ir su naujais 
apsireiškimais komunistu judėjime. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis^’,temoje: “Įsigalėjimas kle
rikalų Lietuvoje” jr naujoji darbinin
ku partija”. Pradžia Ivgiai 7:30 vai. 
vak. Įžanga visiems dykai.

, — Prakalbų Rengimo Komisija.

nės plėvės uždegimą, katamą ir .neu
ralgiją. Urnai veikia ppašalinime gal
vos skaucįėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

Turpo taip stebėtinai petsigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiami. Tik 
biskį reiki krutinę arba gerklę juodi 
patrint, o veikimas kiaurai pereina
mas ir greitai paliuospojantis, kuri 
t uojaus patėmysit.

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostis susideda iš tų se- 
noyynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin
ko Turpo — 30c. ir 60c. puodelis.

AR 'BIJOTE "FLU"?
- Paprastai atsirajida nuo mažo

ŠALČIO
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gėrklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Sapomental 1

Jis sulaužis slogas per naktj ir jei

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

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavfldamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit phtys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
) 2824 W. Chicago Avė.,
į CHICAGO, ILL.

ASMENĮJJIESKOJIMAI
DAILININKAS APOLINARAS 

šimkevičius gyvenantis Kaune, t ant 
Mickevičiaus gatvės No. 16, jieško 

savo krikšto tėvo, Apolinaro Bartke
vičiaus, Jo laiškas randasi Naujienų 
ofise.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

BIŠOPO
Kreditorių susirinkimas 

prakalbos įvyks pėtnyčios 
kare, vasario 24< d., 7:30 
10806 S. Wabash Avė. 
neškite kvitus.

ir 
va- 
val.

Atsi-

ELEKTRIKINIS ČEVERYKŲ 
LIGONBUTIS.

3316 So. Halsted St. -
Pataisome Čeverykus jums belau

kiant. Taip parduodame naujus če- 
verykus už žemą kainą.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpiną vi tokiem* 

prikalami

1414 So. 4>th Coort 
Cicero, TU. 

Fel. Cicero 1111

AUKŠTOS RŪŠIES 
Automobilių taisymas, dalys ir tt. 

SUGADINTUS PARVEŽAME 
Vartoti automobiliai pardavimui.

MILDA GARAGE 
3121 So. 'Halsted St., 
Tel.: Boulevard 1685.'

PAMEČIAU WRIST WATCH 
Elgin, tarpe 108 — 107 ir Wabash 

meld- 
dova-

| Avė. k vasario 19, kas radote, 
; žiu atsišaukti, duosiu $5.00 
nų. >

v
W. SUVICKI, 
10615 May St.

REIKIA PATYRUSIŲ MER- 
ginų vilnų sortavimui. Kreipki
tės. B. Cohen & Sons, 1100 W. 
22nd St. Matykit Mr. Wil- 
liams..

REIKIA 2 MOTERŲ SKIRS- 
tymui atkarpų (regsų).

SM1TH & OGUSS 
2633-5 Roosevelt Road

Prie Talman Avė.
- . -į

REIKALINGA MOTERIS »r 

 

mergina^ kuri mylėtų ant farmos 
dirbti,

kestis nu
Pupė mylios nuo miesto, M. 
Stungis 1734 Wabansia Avė.

eras gyvenimas — mo- 
$20 iki $25 į menesį

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

REIKIA JUODOS DUONOS 
kepėjo, turi būti pirmos klesos 
darbininkas.

Kreiptis
4435 S. Halsted St’.

REIKALINGAS BUČERIS, 
mokantis savo darbų.

Atsišaukite
2558 W 69th St.

' . ■ W . I

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

REIKIA VYRŲ ĮSTOJIMUI DI- 
1 delėn cab kompanijom Mažai reika
linga casl} įnešti, užtikrins pilnai 
įrengtas cab; jūsų automobilių pri
imsime. Musų žmonės abelnai pa
daro virš $75 į savaitę. Norime tik 
darbą laikančių žmonių, kurie dirb
tų, Room 808, 5 N. La Šalie St. .

REIKIA PATYRUSIŲ MAI- 
šų lopytojų.

M. S. GOLDBERG,
1508 Newberry Avė.

REIKIA KLERKO PRIE MAIL 
order ir pagarsinimų skyrių, spaustu- 
vėn . Nuolatinis darbas; priduokite 
amžių, mokslą, rcference, algą ir te
lefoną. Gura proga pramokti tiesiai 
per paštą pardavoti . Kreipkitės tik 
lajšku į Naujienas No. 543

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERIS Ku

riame laikoma visokia mėsa, išski
riant šviežią, taipgi saldainiai laiko
ma. Per 4 blokus kitos tokios krau
tuvės nėra. Visokių ta,utų apgyven
ta, biznis gerai eina. Renda pigi.

2858 W.-39th St.
. kampas Francisco z

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuve Brighton Park 
apielinkėj. Parduodame į trumpą 
laiką, pigiai. Pąrdavimo priežastis, 
einu į savo namą.

Kreipkitės
3302 W. 38th PI.

PARDAVIMUI v BUČERNĖ IR 
Grosernė su visoms mašinoms: pjau
nama ir šaldoma. Biznis išdirbtas 
per 1® metų, lietuvių apgyventoj vie
toj, ne mažai yra kostumerių ir sve
timtaučių. Pardavimo , priežastį pa
tirsi! ant vietos. Kreiptis pas J. G. 
Tyškewicz, 314 E. Kensingįon Avė., 
Kensington, III. Bučemės tel. Pullnvan 
1468, gyvenimo Pullman 7229.

pardavimui grosernė, Ku
rioje užlaikoma rūkyta mėsa ir viso
kį saldainiai^ Aplinkui nėra kito to
kio biznio. Taigi vieta kur galim-} 
daryti pinigą. Parduodu pigiai, gali 
pirkti su rakandais arba tik vięną 
gioserį. Pardavimo priežastis, važiuo
ju į Lietuvą, 4525 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 1 BUČERNĖ IR 
grosernė. už cash arba mainau ant 
automobiliaus arba loto. Kas nori
te mainyti ar pirkti, tuoj atsišaukite, 
nnc panašių progų mažai randasi. Tą 
viską parduosiu beveik už pusę kai
nos greit atsišaukusiam sekamu ant
rašui 4587 Paulina St,

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

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
su saliunu ,ant dviejų gyvenimų, di
delė svetainė, gerai viskas {taisyta, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, ar bučemės.

Atsišaukite
4415 So. Wood, St.

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

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 lubų augščio, mūri

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

1000 W. 51st St., „ 
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
ras biznis. Lietuvių apgyventa vie
ta, nebrangi renda, 5 kambariai dėl 
gyveninio. Pardavimo priežastį pa- 
lirsit ant vietos. s /

Atsišaukite: \/ *
3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI NAMAS (BRIGH- 
ton Parke). Parsiduoda 2-jų flatų 
medinis namas — randasi labai ge
roj vietoj — elektros šviesa, maudy
nes jr kiti visi parankumai. Savinin
ką galite matyti bile dieną po seka
mu antrašu: 4444 S. Talman Avė.

t—■        , . u ■ i. ■

PARDAVIMUI sa'liuno fixtu- 
res, koli^f išsibaigs musų lysas, 
turim parduojįl pigiai.. Taipgi 
cash registeriai, 2042 W. Lake 
Se., Tel.: West 6629.

* MAINYSIU
90 akrų farm-a, III. valstijoj, su gy
vuliais ir mašinoms. Ge žemė,
nuikus budinkais ir netoli estelio. 
Mainysiu ant {toro namn Chicagoj.

S. SLONKSNIS,
3437 Wallace St..

Tel. Yards 2242
Chiėągo.

PARDAVIMUI SALIUNAS, PU* 
sė arba visas lietuvių apgyventa 
per 30 metu, išdirbta savastis; pia
nas, baras ir penki stalai bolėms 
grajyti. Visas namas 5 šeimynų ran
davo jasi sykiu su saliunu. Rendos 
$1OO, sū lystu. Atsišaukite 1341 So. 
Morgan St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI MAŽAI VARTOTI 

rakandui už labai pigią kainą. Vi
sus ar po vieną. Puikus gyvenimui 
kambariai. Proga dėl jaunavedžių. 
Matyti galima visada.

' 718 W.:19th St., • 
2-ros lubos

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

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
visi forničiai .beveik nauji, du setai, 
gramafonas su daug rekordų, dvi lo
vos ir visi kiti įrengimai, galinva 
pirkti atskirai. Priežastis, važiuoja
me į Lietuvą, matykite po 5 vai. ar
ba visą dieną nedėlio, A. Mikaliunas, 
4536 So. Sacramento Avė.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILI!) BARGENAS 

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

PARDAVIMUI 1921 CHALMERS 
lemozęnas, parankus taxi bizniui. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu art 
namo, loto ar kokio biznio.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

NAMA1-ZEME.
DIDELIS BARGENAS NAMŲ

Dabar yra geriausias laikas apsi
žiūrėti sau namas, mes turime dau
gelį namų dėl pardavimo, iš kurių 
čia keletą paminėsime:

3427 S. Halsted St., 2-jų aukštų 
mūrinis biznio namas, trims šeimy
noms kambariai ir didelė krautuvė. 
Aukštas cimentuotas beizmenetas, 
elektros šviesos, kaina $13,000, įmo
kant $4,000, likusią dalį lengvoms 
išm’okėjimo dalimis.

3609 S. Lowe Avc., 2-jų aukštų 
mūrinis namas,, 5 ir 6 kamabarių, 2 
flatai, gražiai įrengtos sinkos ir va
nos, kaina $8,500, įmokant $1500, ki
tus lengvoms išlygoms.

5434 S. Sawyer Avė., 2-jų aukštų 
mūrinis 4 fyetų kaip statytas moder
niškas namas. 5 ir 6 kambarių, vi
sais naujausiais įrengimais, garu šil
domas, kaina $10800, įmokant $3000, 
likusius išmokėti kaip renda.

Nepaprasta proga ,vienų lubų mū
rinis namas ,gera krautuvė ir 5 kam
barių flatas, yra Bridgeporte, kaina 
$1800. '

Užeikite į musų ofisą, kur bus su
trikta geriausios išlygos ir Jūsų įdė
ti pinigai neš didesni nuošimti negu 
kokia spekuliacija.

M. J. KIRAS & CO.,
3331 So. Halsted St., 

Telephonte Yarda 6894

, 7 ‘ KAMBARIŲ REZIDENCIJA, 
furnace šiluma, taipgi garadžius. 
Našlė priversta parduoti. Ateikit ir 
pamatykit vietą. Padarysime sutar
tį išmokėjimais, $1,500 cash ir po $35 
į menesi. Kaina ^4,950. Savininke 

MRS. BRADY,
5936 So. Wood St. ?

PARDAVIMUI LIETUVIŲ KOLO- 
nijoi, arba mainynvui 80 akerių far- 
ma McNaughton, Wis.; žemė su mo
liu, 50 akerių dirbamos, likusi gany
klos; 5 kambariu stuba ir barnč; 18 
galvijų, 2 arkliai, 8 kiaulėš, 24 viš
tos; visi javai ir mašinerija. Mort- 
gage $2.000. .Kaina $8,000. A. Pet
rulis, 1345 N .Paulina St. , -

BIZNI AVA S LOTAS MAROUET- 
te Manor, pigiai, *už cash, 26%xl35 
pėdas: visi įtaisymai ir apmokėtas, 
prie 63rd St. netoli Fairfield.

Matykite
K. DAGIS.

3405 |o. Halsted St. U*

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

igning, kirpimo, fitavftno, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 

Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. IŠmoldnam | trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne* 
prekiuoja.
/ Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
196 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Strw ant 4 lubų.

Plis B. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina t kirpti, aluti, pritaikyti 
desinūotl drabužius moterims ir 

▼alkams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasistovimu! 
*au dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Hahted St

Kreipkitis ypattikai arba rašy
kit išlygų paklausdamt

Sara Patek, pirmininki.
................. . , .. z
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