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Lenkijos kabinetas 
rezignavo

Nesusitaikė su vilniečiais

Sukilę italai užgriebė Fiume

Lenkijos ministerija 
rezignavo

Kabinetas pasitraukė delei ne
galėjimo susitaikinti su vil
niečiais apie Vilniaus anek- 
savimo aktą.

VARšAVA, kovo 3. — Pre
mjero Ponikowskio kabinetas 
rezignavo, nepavykus tarybo
mis su Vilniaus delegacija apie 
tekstą akto, kuriuo Lenkija 
aneksuotų Vilniaus apygardą.

Jieško “stipraus” žmogaus.
VARŠAVA, kovo 4. — Pre

zidentas Juozas Pilsudskis įie
ško “stipraus žmogaus”, kuris 
galėtų sudaryti ministeriją, vie
ton rezignavusio premjero P<5- 
nikoNvskio kabineto. ,

Lenkijos valdžia rezignavo 
todėl, kad jai nepavyko pada
ryti Vilnių dalimi Lenkijos. 
Vilniaus delegatai, atstovau- 
jantįs laikinę Vilniaus valdžią, 
atsisakė pasirašyti po sutar
tim.
Delko Ponikowski rezignavo. 

i
VARŠAVA, k. 4. — Nepavy

kus Vilniaus atstovams ir Len
kijai susitarti apie sąlygas Vil
niaus prijungimo prie Lenki
jos, vakar rezignavo premjero 
Ponikowskio kabinetas. Nesu- 
sitaikintą apie tekstą Lenkijos 
aneksavimo Vilniaus akto.

Vilniaus delegatai atsisakė 
pasirašyti aktą, kadangi jis ne 
tuojaus prijungia Vilnių prie 
Lenkijos, bet palieka paskui tą 
klausimą išrišti.

Buvo pienuojama per tris 
dienas švęsti pasirašymą Vil
niaus aneksavimo. Dabar tie 
pienai suįro, o ir Vilniaus de
legatai grįšta namo.

Sukilusieji italai 
užgriebė Fiume

RYMAS, kovo 4. — Laiki
nė sukilėlių valdžia tapo pa
skelbta Fiume pavykus italų 
sukilimui prieš laikinį prezi
dentą Zanella. Po vienos die
nos riaušių, laike kurių fascis
ti, Italijos legionieriai ir ita
lai respublikonai apsupę rū
mus ir išvijo iš miesto prez. 
Zanellą, Italijos valdžia įsakė 
torpediniam) laivui Mirabello 
išsodinti jurininkus įr atsteig
ti mieste tvarką.

Sukilėliai dabar valdo paštą 
ir visus kitus viešus trioibė- 

sius. Laukiama taipjau pasi
davimo 440 ištikimųjų gvar
diečių.

Puolė konsulatą.
HLORENGE, k. 4. — Fas

cisti nariai užpuolė ir mėtė

“Socialdemokratas”
Musą draugą savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujianosa
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akmenimis į vietos Jugo-Sla- 
vijos konsulatą laike demon
stracijos delei Fiume sukilimo.
Fiume prezidentas rezignavo.

TRIESTE, k. 4. — Preziden
tas Zanella pasirašė po rezig
nacijos dokumentais, kuriuose 
jis išsižada Fiume prezidenty
stės ir pripažįsta šalies gyni
mo komitetą kurį sudarė d’ 
Annunzio šalininkai, kaipo tik
rąją valdžią. Jis pasitrauksiąs 
iš politinio gyvenimo.

Zanellos valdžia pasidavė po 
8 vai. smarkaus mūšio tarp 
fascisti ir kroatų policijos. 
Pats Zanella tapo paimtas be
laisvėm šalies gynimo komite
tas stovi už Italijos aneksavi- 
mą Fiume.

Rymas siunčia atstovus.
RYMAS, k. 4. — Premieras 

Facta ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Schanzcr svarstė šian
die kaip išvaryti maištininkus 
iš Fiume. Valdžia pasiuntė ko- 
misionierių Castelli į Fiume, 
kad jis bandytų sutaikinti ir 
pagerinti padėtį.

Laikraščiai sako, kad vald
žia bandys atsteigti tvarką 
Fiume ir apsaugoti žmonių gy
vastis ir laisvę iki nebus įkur
ta nauja valdžia, bet šiaip lai
kysis neutraliai.

Kreipsis tautų sąjungon.
PARYŽIUS, k. 4. — Jugo

slavija veikiausia atsikreips į 
tautų sąjungą, kad toji priim
tų Rapallo sutartį ir atsteig- 
tų Fiume kaipo autonominį 
miestą. f

Francijos rateliuose manoma, 
kad delei sumišimų Italijoje 
gal vėl reikės atidėti Genoa 
ekonominę konferenciją arba 
bent ją iškelti iš Italijos.

Nainy budavotojy virši
ninkai išteisinti

CHICAGO. — Buvęs namų 
budavotojų tarybos preziden
tas Simon O’Donnell ir kiti 
trįs namų budavotojų unijų 
viršininkai, kurie buvo kaltina
mi ėmime iš namų savininkų 
ir .kontraktorių kyšių ir skel
bime streikų, kad tuos kyšius 
išgavus, subatoje tapo išteisin
ti. Daugelis kontraktorių ir 
namų savininkų liudijo, kad 
jie turėjo mokėti tūkstančius 
dolerių, kad išgavus atšaukimą 
streikų. O’Donnell ir kiti tei
sinosi tuo, kad tai nebuvę ky
šiai, o tik uždėtos ant jų pa
baudos už sulaužymą niekurių 
unijų taisyklių.

35 žm. žuvo viesulo]
LORENZO MARQUEŽ; k. 5. 

— Daug žmonių žuvo ir daug 
nuostolių pridarė viesulą, kuri 
aplankė Chinde miestą. Ma
žiausia 5 europiečiai ir 30 čia
buvių liko užmušta viesuloj.

Ištremtyjy vilniečiu 
, padėtis

/
KAUNAS. II. 8. E. — Iš

tremtieji iš Vilniaus 33 lietu
viai ir gudai š. m. vasario 7 
d. sudarė rūpintis sayo reika
lais trijų asmenų komitetą, iš 
pp. Mykolo/ Biržiškos, Ivan 
Kraskovski (gudas) ir Dr. Pra
no Augustaičio; kandidatai pp. 
Karabač (gudas) ir Pijus Mi- 
čiulis.

KAUNAS. II. 8. (Elta). — 
Š. m. vasario 7 d. ištremtieji 
Vilniaus lietuviai buvo kontro
lės komisijos narių pakviesti 
pas juos, kur ištremtieji nu
pasakojo visą suėmimų ir iš
trėmimo istoriją. Kontrolės 
Komisijos nariai pažadėjo, kad 
visa tai bus pranešta Tautų 
Sąjungai. Pasikalbėjimo laiku 
kontrolės komisijos narių bu
vo pasiūlyta pagelbėti perveži
mui Kaunan suimtųjų šeimy
nų. . Tačiau suimtieji griežtai 
atsisakė nuo tokios pageidos ir 
prašė pagelbėti sugrįžti jiems 
Vilniun, užakcentuodami, kad 
jie nori ir reikalauja teisino. 
Kontrolės Komisijos nariai pa
žadėjo apie tai pranešti Tautų 
Sąjungai ir pagelbėti sugrįžti 
Vilniun, bet paabejojo ar kas 
pavyks realiai padaryti.

KAUNAS. II. 8. (Elta). — 
Kauno Miesto Durna ištemtie
siems iš Vilniaus 33 lietuviams, 
gudams paskyrė 33 tūkstančius 
auksinų.

T. S. Kontrolės Komisija

išvažiavo iš Lietuvos.
Vasario 9 d. visa Tautų Są

jungos Komisija su daiktais 
išvažiavo į Vilnių, iš kur va
žiuos į Varšuvą ir toliau. Tuo 
būdu T. S. kontrolės komisija 
jau pabaigė savo darbus Lie
tuvoj.

Už neužmokėji'mą nuomos 
užgriebė vaikus.

DETROIT, Mich., kovo 4. 
— Mrs. Roseline Rusis, namų 
savininkė, užgriebė keturiu^ 
mažus vaikus juos namuose 
gyvenusio Alberto Mažeikos už 
neužmokėjimą nuomos. Jinai 
tik tada paliuosavo vaikus, ka
da Mažeika, atsikreipė prie val
stijos prokuroro Voorliies. Ma
žeika sakė, kad Rusienė išme
tė jį iš buto, bet pasilaikė vai
kus, nes ji sakė galinti gau
ti po $100 už kiekvieną vaiką.

15,000,000 chiniečiy 
grysia badas

SHANGHAI, k. 5. — Pasak 
internacionalines Chinijos šel
pimo draugijos raporto, reika
linga mažiausia $10,000,000, 
kad pašalinus bado šmėklą 
Kiangsu, Aulini, šantungo, Hu- 
nan, Čekiango, Hupeh, Honan 
ir Senui provincijose, kur dau
giau kaip 15,000,000 žmonių 
gręsia badas.

Pernai badas Chinijoje bu
vo delei sausmečio, o šiemet 
jis yra delei potvinių.

Dabartiniu laiku draugija 
turi šelpimo reikalams apie $5,- 
000,000.

“Matėme žmones, kurie jau 
mirė iš bado. Daug tūkstan
čių beveik badauja”, sako ra
portas. “Šimtai tūkstančių rei
kalingi yra pagelbos, o už 
dviejų mėnesių bus reikalingi 
pagelbos penki šimtai tūkstan
čių.

“Daugelis serga bado karšt
lige. Eina gandų, kad kaniba
lizmas yra praktikuojamas/ 
Daugelis žudo savo vaikus pri
girdydami ir nuodindami juos, 
kad jiėms nereikėtu kęsti ba
do”. I
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Amerikos/Baltijos 
Draugija

WASHLNGTONAS, kovo 2 d. 
(Elta). — Užmezgimui arti
mesnių santikių tarp Ameri
kos visuomenės ir Pabalį j urio 
valstybių, lietuvių iniciatyva 
organizuojama yra New Yorke 
Amerikos Baltijos Draugija. 
Draugijos tikslas supažindinti 
Amerikos politinius, • finansi
nius ir moksliškus visuomenės 
sluogsnius su naujomis pabalt- 
jurio valstybėmis. Daugelis žy
mių amerikiečių gyvai susi in
teresavo tokios draugijos su
organizavime. Prie draugijos 
be lietuvių prisidės dar Ame
rikoje gyvenantieji latviai ir 
estai.

WASHINGTON, k. 5. — Ei
na kalbų, kad valstybės sek- 
re t ori lis Hughes - rezignuosiąs 
apie vidurį vasaros, kad pasta
čius savo kandidatūrą į sena
tą.
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ATMENAT, k. 4. — Iš An- 
goros pranešama, kad nacio
nalistų seimas vėl išrinko Ke
rnai Pašą gavo Turkijos na
cionalistų valdžios.

Del lietuviu suėmimy 
Vilniuje

Paleisti septyni antros eilės 
darbuotojai. Suėmimas pada
rytas politinės policijos, kuri 
norėta likviduoti. Suimant no
rėta surasti 'medžiagos, įrodan
čios rinkimų falsifikaciją.

Gavome iš tikrų šaltinių ži
nią, kad sausio 31 d. iš šukė
tųjų lietuvių ir gudų darbuo
tojų Vilniuj 7 žmonės buvo 
paleisti. Tai yra mažesni dar
buotojai, svarbesnieji, kaip M. 
Biržiška, kan. Kukta, Augus- 
taitis ir kiti dar tebelaikomi 
kalėjime.

Paaiškėjo, kad lietuvių ir 
gudų darbuotojų suėmimo prie
žastys buvo dvejopos. 1) Prieš 
suėmimą lenkų administracija 
buvo pasiryžusi panaikinti 
“Policja polityczna” (politikos 
policiją), esančią Vilniaus vie
tos vadovybės žinioj. Kad įro
dytų savo buvimo reikalingu
mą, ta policija sudarė neva 
“faktus” apkaltinimui ir atliko 
jau žinomąjį suėmimą. 2) Len
kų administracija iš rinkimų 
kritikos lietuvių ir gudų spau
doj pamatė, kad Vilniaus lie
tuvių ir gudų rankose yra 
daug medžiagos, įrodančios rin
kimų falsifikąciją; todėl lenkų 
administracija pritarė politinės 
policijos norui shimti lietuvius 
ir gudus ir padaryti pas juos 
kratas, kad tą medžiagą pa
imtų iš lietuvių ii’ gudų.

(“Liet.”)

Vrangelis skelbsiąs kary
LONDONAS, kovo 5. — Ca- 

ristų rateliams Ryme pranešta, 
kad gen. Vrangelis įsakė savo 
spėkoms prisirengti prie nau
jos atakos ant bolševikų ka
reivių, sako darbiečių Herald 
gautoji žinia.

Iš barės Bcnder, Besarabi
joj, Vrangelis pienuojąs pulti 
iš jurų pusės ant Odesso ir 
kitų Juodųjų jurų portą.

Hardingas nori didesnės 
‘ armijos.

WAISIHINGTON, k. 4. — Pre
zidentas Hardingas užgirdęs, 
kad kongresas nori sumažinti 
armiją iki 115,000 kareivių, 
pasitarė su gen. Pershingu ir 
/paskui pasišaukė pas save at
stovų buto biudžeto komiteto 
narius ir, sakoma, pareikala
vęs mažiausia 130,000 kareivių 
armijos.

Anglijos krizis užsibaigė?
LONDONAS, k. 4. — Ang

lijos politinis krizis užsibaigė. 
Nors dar Anglijos žmones ne
žinos apie tai gal per porą 
dienų/ bet jau galima pasa
kyti, kad premieras Lloyd 
George atsiėmė savo grūmoji
mą rezignuoti.

Jis pasiliks premieru iki ne
bus užbaigti svarbesnieji dar
bai, būtent įkūrimas Airijos 
laisvos valstybės, susitarimas 
su Egyptu apie savyvaldą, su
mažinimas Anglijos taksų ir 
Genoa konferencija. Kada tie 
darbai bus užbaigti, Anglijoj 
bus paskelbti visuotini rinki
mai, kuriuose gal kitaip susi
tvarkys politinė partijų spėka.
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Walsh išteisintas
CHICAGO. — S ubą toj jury 

išteisino Thomas Walsh, vieną 
namų budavotojų vadovą, ku
ris buvo kaltinamas užmuši
me trįs mėnesiai atgal vidur- 
miesčio saliune Adolph Georg, 
Jr. ir George Gast. Jis betgi 
bus teisiamas dar kartą už 
Gast užmušimą.

Prokuroro liudytojai liudijo, 
kad Walsh užmušė tuos žmo
nes. Betgi kaltinamojo advo
katai liudijo, kad juos užmu
šė kokis tai nepažįstamas, 
žmogus. Saliune tuo laiku bu
vo daug žmonių, jų tarpe daug 
darbininkų vadovų ir šiaip po
litikierių ir valdininkų, bet jie 
visi išbėgiojo ir teisman liu
dyti nestojo. Našautieji yra 
vienas bartenderis, (rast, o ki
tas saliuno savininkas, Gcorg, 
Jr.

MONTREAL, k. 4. — Perei
tą naktį gaisras sunaikino se
ną miesto salę. Nuostoliai gal
būt sieks $10,000,000.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi iArupinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 

l GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

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

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

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

523 West 120th St., West Pullman, UI.

13 žmonių užmušta
CLEVELa’nD^O., kovo 3. 

— 13 žmonių liko užmušta ir 
apie 12 sužeista, keli galbūt 
mirtinai, kada New York Cent
ral traukinis užbėgo ant om
nibuso Painesville miestelyj. 
Tik penki žmonės tėra iden
tifikuoti. Manoma betgi, kad vi
si žuvusieji yra Painsville ir 
Fairporl gyventojai, nes tarp 
tų miestelių vaigščiojo tas om
nibusas. Tarp užmuštųjų yra 
penkios moterįs.

Vienam traukiniui sudau
žius omnibusą ir išblaškius 
žmonių lavonus per kelis blo
kus, neužilgo atėjo traukinis 
iš kitos pusės ir irgi pervažia
vo griuvėsius.

Svedijos-Rusijos su
tartis pasirašvta

STOCKHOLM, kovo 4. — 
Prekybinė sutartis tarp Švedi
jos ir sovietų Rusijos, kuri ta
po pasirašyta pereitą subatą, 
šiandie liko perduota 'Švedijos 
parlamentui ja patvirtinti.

Sutartis labai panaši į Ang- 
lijos-Rusijos ir Italijos-Rusijos 
sutartis ir taipjau apleidžia 
pripažinimą sovietų valdžios ir 
atlyginimą už nuostolius.

Užgriebė dirbtuvę, iškėlė 
raudoną vėliavą.

TIPPERARY, k. 4. — Vie
tinis skyrius Airijos transpor
to darbininkų unijos užgriebė 
gaso dirbtuves ir virš jų iš
kėlė raudoną vėliavą. Dirbtu
vės vedėjas liko išvarytas ir jo 
/vieton tapo pastatytas darbi
ninkas, kuris buvo pirmiau iš 
dirbtuvės pašalintas. « /

3 žmones sudegė.
NORFOLK, Va., k. 4. — 

Trįs žmones sudegė kįlus gais
rui vietos viešbutyj.

_______ .____________________________ ________ ___________________ ■ -
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“Revoliucionierių ’ ’ 
evoliucija.

Dešiniųjų komunistų su
tvertoji “Amerikos Darbi
ninkų Partija” pagamino 
platformą šių metų kongre
so rinkimams. Trečias tos 
platformos punktas skamba 
taip:

“Versti, kad kapitalis
tai ir valdžios įstaigos lai
kytųsi savo pačių įstaty
mų apie asmens teises ir 
kad taip pat laikytųsi įsta
tymų, kurių organizuoti 
darbininkai iškariavo iš 
kapitalistų prieš karą.” 
(Cituota pagal “Laisvę”). 
Versti, kad kapitalistai ir 

valdžios įstaigos laikytųsi 
savo įstatymų! Tai vadina
si “revoliucingos” partijos 
programas.

Bet tarpe įstatymų, ku
riuos kapitalistai yra per
varę kongrese ir legislatu- 
rose, randasi juk daug to
kių, kurie yra kenksmingi 
darbininkams.

Komunistai pirma saky
davo, kad buržuaziniai par
lamentai (o kitokių parla-

■LL»_!___________ ______ISU-JL- 4... -------JSS

mentų Amerikoje dar nėra) 
yra vien tiktai darbininkų 
pavergimo ir išnaudojimo 
įrankiai; ir kiekvieną žmo
gų, kuris nesutikdavo su ši*
ta jų nuomone, jie prakeik
davo kaipo “išdaviką” ir 
“darbininkų mulkintoją”. O 
dabar jau jie sako, kad tie 
buržuaziniai parlamentai 
yra išleidę tokių gerų įsta
tymų, jogei reikia versti ka
pitalistus, kad jie pildytų 
juos! x , '■

Ir prie tų gerų įstatymų 
jie priskaito ne tiktai tuos 
įstatymus, kuriuos darbi
ninkai “iškariavo” iš kapi
talistų, bet ir tuos, kuriuos 
kapitalistai savo valia išlei
do. ' ‘ ' r1'’*'*, v

Taigi komunistai iš dide
lių “revoliucionierių” pavir
to kapitalistinių įstatymų 
gynėjais.

Brooklyno “Laisvė” labai 
piktinosi, kuomet mes pasa
kėme, kad “Amerikos Dar
bininkų Partijos” progra
mas yra dešinesnis ne tiktai 
už Socialistų Partijoj bet ir 
už Farmer-Labor partijos 
programą. Vienok mes nė- 
kiek nepersudėme, taip sa
kydami. 1 »

Socialistų Partija stato 
savo galutinu tikslu socializ
mo tvarkos įvykinimą. Far
mer-Labor partija tokio tik
slo neturi; ji nori tiktai, kad 
darbininkai ir farmeriai 
atimtų valdžią iš kapitalis
tų. O naujoji “Darbininkų 
Partija” taap pat ketina ko
voti ne už socializmo tvar
ką, o tiktai už “darbininkų 
respubliką”, t. y. už tai, kad 
valdžia butų atimta iš kapi
talistų.

Tuo budu, sulig savo galu
tino tikslo, komunistų su
tvertoji partija beveik nesi
skiria nuo Farmer-Labor 
partijos. Bet ji skiriasi nuo 
jos artimiausių reikalavimų 
programų.

Farmer-Labor partija ne
sitenkina tais įstatymais, 
kuriuos yra išleidę Kapitali- 
tų kontroliuojami parlamen
tai (gera valia arba darbi
ninkų priversti); ji randa, 
kad daugelis tų įstatymų 
yra neprielankus darbo 
žmonių reikalams. Ji rei
kalauja todėl įvairių įstaty
mų pagerinimų, reformų. O 
komunistinė “Amerikos 
Darbininkų Partija” stoja 
už tai, kad butų pildomi esa
mieji įstatymai.

i1 H»i muiii aapuLU-

Farmer * Labor partija 
yra progresyvė (nors ir ne 
revoliucinga) partija; o ko
munistinė “Darbininkų Par
tija” yra konservatyvė par
tija.

Bet jeigu komunistai per 
pustrečių metų savo gyvavi
mo taip toli nužengė į deši
nę, jogei atsižadėjo visų sa
vo revoliucinių pozicijų ir 
pasidarė dešinesni net už 
Farmer-Labor partiją, tai 
kas bus su jais toliaus?

Už kokio dvejeto metų 
jiems gal ir Gompersas išro- 
dys perdaug “revoliucin
gu”!

Skaitytoju Baisai 
_____________ ----------------------------------  

[l/i tiratkitas Masti* atprfttf* 
nuomon** IMakcŲa n**t*aka)

KLERIKALŲ BAN- 
KRUTUMAS.

Klerikalų laikraščio “Drau
go” 41 num. radau puslapinį 
straipsnį antrašte, “Kaip Bago- 
čius pas Eli j ošiu subankruti- 
jo”. Man buvo labai įdomu 
sužinoti, kaip jis galėjo suban- 
krutyti, nes aš pats buvau mi
nėtose jo prakalbose, mačiau 
jį, kalbėjau su juo i^ žinau 
tikrai, kad pas jį nei 
piniginio, nei dvasinio ar do
ros principų trukumo^ nėra. 
Atrodė truputį suvargęs po at
sitikusiai nelaimei, kur jis’ ir 
kiti tapo sužeisti, bet jei šitų 
“Draugas“ vadintų bankrutu- 
mu, tai pas jį ne tik nei krislo 
nebūtų krikščioniškos artimo 
meilės, bet dar jis savo šėtoniš
ku cinizmu ir patį velnių pra
lenktų. Bet kitokios priežas
ties vadinti Bagočių subankru- 
tij tįsiu nebuvo. Net savo atsi
davimu tėvyes reikalams jis 
stovi daug aukščiau už /Kiek
vienų klerikalų būrio šulą. Jis 
vienais 1921 metais nupirko 
Liet. Laisvės Paskolos Bonų už 
du tūkstančius dolerių, o tas 
tikrai yra gera pagalba Lietu
vai. Taigi aš niekur nemačiau 
pamato “Draugo” tvirtinimui 
ir aš susidomėjęs su atsidėji
mu perskaičiau tų straipsnį. 
Bet visame tame ilgame straip
sny neradau nieko kita, kaip 
Česnulio kelines, kunigų smar
vę, šunis, inonkes ir kitus toly
gius dalykus. Po straipsniu 
buvo pasirašęs Alfonsas. Kas 
jis ne butų, tas Alfonsas, aiš
ku yra vienas dalykas, kad 
šitas Alfonsas pats yra dvasios 
ir doros bankrotas, jei jis tik 
tokias blevyzgas sugeba para
šyti, ir bankrotas yra pati 
“Draugo” redakcija, jei? ji ga
lėjo užimti jomis visų puslapį' 
savo laikraščio. Nei vienas 
švarus ir doras laikraštis ne
terlios šitaip žmonių vardo, 
ypač dar neturėdamas tam ter- 
nojimui pamato.
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Vienintelį pamatų savo tvir- valdininkų sluogsniuose, ir to 
tinimui jis mato tame, kad [negalima praleisti tylėjimu.
Bagočius, kuris “buvęs geras 
žmogelis kol žegnojos ii’ pote
rius kalbėjo”, dabar, atvažia
vęs į Ameriką poterių nekalba 
ir todėl', jo išvedimu, jis yra 
bankrotas ar dagi “menkė”.

Bet jei tokie žmones, kurie 
poterių nekalba, yra “monkės”, 
tai jų Amerikoj labai daug ir 
jie yra geriausi žmonės. Tai 
yra tie žmonės, kurie myli sa
vo artimų, kuriems rupi žmo
nių labas, mokslas, pažanga — 
visa tas, kas žmonijoje yra ge
ro. Ačiū šitiems žmonėms 
čia buvo pirmiaus toji laisve 
žmonėms, kuri traukė Ameri
kon žmones savo spinduliais iš 
visų priespaudos kraštų, kurių 
vienok tokie elementai kaip Al
fonsas ir jo juodasis “Drau
gas” suvaržė, sunaikino, sėda
mi žmonėse melus, neapykan
tą ir prietarus.

Alfonsas pats gal nėra tiek 
blogas, kiek jis suklaidintas. 
Jis viską matuoja savo baime 
visokių velnių, peklos ir šven
tųjų ir labiausiai jam buvo 
baisu, kad Laisvės Varpas A. 
L. S. paaukotas Lietuvai buvo 
“nekrikštytas.” Vargšas jis, 
kad jis nemato to gero, kuris 
tų jo pravardžiuojamų žmonių 
su to varpo pagalba buvo pada
ryta Lietuvai.

Bet jis yra blogų norų žmo
gus, kada jis iškraipo tiesų. Jis 
sako, kad tautininkų susirinki
me buvę renkamos aukos ir 
jų surinkta vos $26.75. Ten 
buvo renkama, bet ne aukds, 
o lėšos susirinkimo išlaidoms. 
Kada mes renkam aukas tai ir 
surenkam; už dviejų dienų po 
to mes dėdami aukas sudėjom 
jų $1,600. Klerikalai savo au
komis tėvynės reikalams stovi 
toli užpakaly mus. Kada Lie
tuvos atstovu buvo p. J. Vilei
šis klerikalai nepirko L. L. P. 
Bonų dėlto, kad atstovas nekal
bus poterių, bet dabar kada jie 
gavo p. V. černeckį, kuris kal
ba poterius, monija pinigus iš 
tamsių žmonelių visokiems sa
vo partijos reikalams su pagal
ba Raščiukų, Bagdonų, Gar
mų ir Bumšų, o apie aukas Lie
tuvos valstybės reikalams, apie 
L. L. P. bonus nei žodžio. Ir 
net partijai aukas jie renka iš 
žmonių priga vingu budu. 
Bumša svetainėj prašė aukų 
Lietuvos mokykloms, universi- 
tui, o kaip žmonės jas sudėjo, 
ėmė begėdiškai didžiuotis, kad 
dabar krikšč.-demokratų par
tijos niekas nepergalės, nes 
“mes turėdami pinigų turėsime 
ir viršų”. — Ar tas yra krikš
čioniška? Ai’ tas dora?

Bet šitie geradėjai turi drųsos 
vadinti kitus bankrotais! Kur 
jūsų akys? — Darbininkas.

šmugelninkiukai.

Jau buvo daug rašyta apie 
šmugelninkus Lietuvos valdžios 
viršūnėse. Bet tų šmugelninkų, 
matyt, nestoka ir žemesniuose

Prieš kurį laikų mano drau
gas siuntė į Lietuvą siuntinį, 
ir štai gavo žinių iš tų, kam 
siuntinys buvo siųstas, kad jie 
gavę tik pusę to, kas buvo siųs
ta. Reiškia, valdžios tarnauto
jai padarė revizijų ir konfis
kavo, kas jiems phtiko. Bet 
to dar negana: žmonės, kam 
siuntinys buvo siųstas, turėjo 
dar už siuntinį užmokėti, r— 
nors persiuntimas buvo iš čia 
pilnai apmokėtas! v

Po kiek laiko ir man pačiam 
teko tas patirti. Buvau šį tų 
siuntęs ir aš, ir gavau atsaky
mų, kad siuntinį visų paėmė 
(siuntinys buvo apdraustas), 
bet priimdami turėję primokėti 
333 auksinus. Už kų? juk per* 
siuntimo lėšos buvo mano pil
nai apmokėtos? Atsakymas 
man rodos aiškus: valdininkė
liai gerai žino apie darbus sa
vo bosų valdžios viršūnėse, tai 
ir jie lupa nuo žmonių kur tik

—I. M. Stružas.
Redakcijos pastaba, šmuge

lio ir lupinio Lietuvoj, kaip ir 
visur kitur, yra, bet ne viskas 
yra šmugelis ir lupinius. Už 
įgabenamus ar siunčiamus iš 
užsienio daiktus Lietuvos val
džia (lygiai taip kaip ir visų 
kitų kraštų valdžios) ima tam 
tikrų muitų. Muito didumas ne 
visiems daiktams vienodas, ei
na nuo 5% iki 25% visos siun
čiamojo daikto ar daiktų ver
tės. Pav., jeigu kas siųstų ko
kių šilkinių dirbinių vertės už 
3000 auksinų, tai žmogus atsi
imdamas siuntinį turėtų užsi
mokėti 20% muito, vadinas 600 
auksinų. Taip galėjo būt ir su 
tamstos ir kitų siuntiniais.

Bendro Amnestijos Komi
teto Susirinkimas.

< ..
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Reikalauja greitcrpaliuosavimo.

Wasliingtonas šių savaitę 
parode didelį susidomėjimų 
amnestija politiniams kali
niams. Washingtono gimimo 
dienų pilnai prisigrūdusi sve
tainė žmonių klausėsi Scotto 
Nearingo apkaltinimo “biznio 
reikalų” už kalinimų lig šiol 
112 karo kalinių,'kurie kalinar 
ma už “sumoksią karui truk
dyti,” kuomet priešo agentai ir 
vokiečių šnipai tapo paliuo- 
suoti. Susirinkimų laikė Bend
ras Amnestijos Komitetas ir 
vienbalsiai priėmė rezoliucijas 
reikalaujančias iš prezidento 
amnestijos ir spiriančias, kad 
kongreso teisminis komitetas 
viešai išklausytų tų dalykų.

Į komitetą sušaukusį susi
rinkimų įeina: Krank P. Wash, 
William H. Johnson, Gilson 
Gardner, Mrs» Lillian Kisluik, 
Alfred Klein, Mrs". Robcrt M. 
La Follette, Basil M. Manly, 
Jackson IL Ralston, kun. John
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A. Ryan, Mrs. Ghas. Edward 
Russell, Harry Slattery, Lau- 
rence Todd ir J. David Thomp
son. Mrs. Chas. Edwiard Rus
sell buvo pirmininke, o Roger 
Baldwin, Pilietinių Laisvių 
Vienybės direktorius, buvo ant* 
ruoju kalbėtoju.

Nearing išreiškė savo apkal
tinimų biznio reikalų šitokiu 
argumentu:

“Kiekvienas amžis turi dvi 
kultūras — valdančiosios kla
sės kultūrą ir kultūrų, ar kul
tūras tų, kurie tiki, kad yra 
galimybės turėti geresnę vi
suomeninės organizhcijos for
mų.

“Istorija yra tai užrašas vie
nos kultūros pakeitimo kita. 
Kol įsteigtoji kultūra dar stip
ri, ji gali pakęsti pasipriešini
mų, bet kaip ji pajunta, kad 
jos padėtis yra pavojuj, ji puo
la ant savo priešininkų žiau
rumu tos būtybes, kuri kovoja 
už savo gyvastį.

“Prieškariniu metu buvo 
daug organizacijų kur kas ryš
kesnių savo pasipriešinimu ka
rui, negu I. W. W. nariai, bet 
rymtininkams besi tenkinau t
pasipriešinimu karui, I. W. W. 
pašventė savo energijų puoli
mui įsteigtosios pramoninės 
tvarkos. Todėl biznio reikalai 
išskyrė juos nepaprastai žiau- 
riam puolimui.

“šnipybes Įstatymo išleidi
mas suteikė biznio reikalams 
tų progų, kurios jie laukė ir jo 
sųlygomis jie kuo aštriausiai 
nubaudė “pramoninius • ereti
kus.’

“Karas pasibaigė baugiau 
kaip treji metai tam atgal. Tai
ka tapo paskelbta ir prekyba 
pradėta su priešų šalimis. Rym- 
tininkai ir vokiečių šnipai ta
po paliuosuoti iš kalėjimų pre
zidentiniu dovanojimu, bet I. 
W. W. nariai pasilieka kalėji
me, uždaryti nuo penkių iki 
dvidešimties metų.

“Jų vieninteliu prasižengi
mu buvo ‘sumoksiąs’ karo ve
dimų trukdyti. Dabar, kada ka
ras yra istorijos dalyku, yra 
laikas jų darbadraugiams, ku
rių varčių jie protestavo prieš 
karinį ir pramoninį išnaudoji
mų, pastatyti tvirtų pareika
lavimų Federalei Valdžiai, kad 
juos tuojaus ir be jokių išlygų 
paleistų.”

Prieš Scottų Nearingų kalbė
jo Roger Baldwin, kuris pasa
kė, kad 112 karo kaliniai tebe
laikomi kalėjime, yra formaliai 
kaltinami už prasižengimus to
lygius tiems,, kuriais buvo kal
tinami paleistieji vyrai ir kad 
valdžios viršininkų paduoda
mos priežastys laikymui jų ka
lėjime yra remiamos menamais 
darbais, siekiančiais atgal iki 
1905 m., kurie niekuomet ne
buvo įrodyti ir dėl kurių kali
namieji žmonės niekuomet ne
buvo teisiami. Prie p. Baldvvi- 
no pasakojimų apie kalinius 
priklauso pasakojimas apie Ok- 
labomos ūkininkas, kurie tei
singumo skyriaus buvo kalti-

Pahedėlis. Kovo 6 d., 1922
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užmušimą riaušėse sukeltose 
prieš kareivių šaukimų. Nese
nai padarius ištyrimų paaiškė
jo, kad nei šerifas, nei padėjė
jas nebuvo nei sužeisti ūkinin
kų subruzdime. Jis taipgi pa
pasakojo apie du kalinamus I. 
W. W. narius, kurie serga tu- 
berkulozu. Jais yra Caesar Ta- 
bilo ir Joseph Quigley, abudu 
Leavenwortho kalėjime. Tre
čias kalinys Atlantos kalėjimo 

^Nicholas Zogg taipgi yra kalė
jimo ligoninėj sergąs tuberku- 
lozu.

:Baldwin papasakojo daugelį 
skirtumų daromų politiniams 
kaliniams ir užbaigė kalbų pra
šymu paramos amnestijai, į 
kurį susirinkusieji karštai at
siliepė.
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Žydai steigia Rusijoj žem
dirbystės koperacijas

Rusijoj žydai steigia žemdir
bystės koperacijas. Lig šiol 
žydų tautos žmonės visose Ša
lyse užsiimdavo daugiau šią 
prekyba ir amatais, k. v. rūbų 
siuvimu ir kitais, o žemdirby
ste retas kuris užsiimdavo. Da
bar, pakilus tarp žydų tauti
ninkų didelei agitacijai už įsi
gijimų ftivtr'žemes ir suorgani
zavimų žydų valstybes, žydai 
pradeda kibti ir prie žemės.

Žydų valstybei kurti vieta, 
kaip žinome, tapo paskirta se
novės istoriška žydų žemė Pa
lestina, kuri tapo atimta iš 
Turkijos. Dabar Britanijos iĘ 
kitų šalių milioninkai žydai, 
ir šiaip žydai tautininkai sudė
jo dideles sumas pinigų Pales
tinos pramonėms ir žemdir
bystei kelti, kad žydai patys 
sau galėtų dirbti pramonėse ir 
ant žemės lygiai taip pat kaip 
ir kitos tautos.

Rusijoj, Ukrainos mieste 
Ekaterinoslave jau susiorga
nizavo žydų žemdirbių kopera- 
cija iš penkių šimtų šeimynų. 
Jie žada įsigyti žemę Ukrainoj 
ir Besarabijoj. Žydai Sionistai 
mano, kad žydai pradėję žemę 
dirbti taip kaip ir kitos tautos 
ir turėdami savo valstybę bus 
lygus pasaulio akyse visoms ki
toms tautoms ir visokia neapy
kanta prieš juos išnyks.

Šitai žydų žemdirbių kopera- 
cijai Amerikos žydai renka pi
nigus? Jie nori supirkti jai 
500 plūgų, 500 piaujamų ir ki
tokių mašinų bei daiktų, kurie 
reikalingi to plano įvykinimui.

Šitų žydų žemdirbių tveria
mų kopė racijų remia Rusijos 
valdžia ir visos žydų politinės 
ir ekonominės organizacijos 
Amerikoje ir kitur.

Nuo karo nukentėjusiems 
žydai Amerikoj surinko aukų 
$8,000,000 pinigais ir daugybę 
visokių daiktų.

— šapos Darbininkas.

Angliajčasių konvenci
ja pašalino A. Howatą.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLADETO 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Ttdaya)'

Petras, nuėjęs pas didžiųjų visuomenės po
nių į jos pilko akmens romus, patyrė, kad ji 
nei kiek ne mažiau išteklinga įiž p. Gadienę, 
su tuo priedu, kad ji gerbė savo vietų visuome
nėje; ji nedarė to apsirikimo, kad su Petru ap
sieiti kaip su sau lygum ir Petrui neatėjo į 
galvų, kad jis galės apsibūti jos namuose ant vi
sados. Jos tikslu buvo pasakyti Petrui, kad ji 
girdėjo apie jo kalbų apie raudonąjį pavojų ir 
kad ji, būdama sužeistų karo veteranų Amerikos 
Mįeste namų ponių globėjų direktorių komiteto 
pirmininke, norėtų susilygti su Petru, kad jis 
tą savo kalbų pasakytų veteranams. Petras, 
Gtedės įmokintas iš anksto, pasakė, kad jam bus 
bibai linksma paaukoti šitų kalbų kaipo patrioti
nę aukų. P-nia Varėna Samienė rimtai padėko
jo jam jo šalies vardu ir pasakė, kad apie dienų 
ji pranešianti1 jam vėliau.

Petrui parėjus namon Gledė negardžiai su
raukė veidų, kadangi kalba turės būti laikoma 
niekam nevertiems kareiviams ir kažkokioj sve
tainėj, o ne pačioms dukterims ir ne p. Varėnos 
Samienės namuose, kaip ji tikėjos. Vienok su- 
domėjimas p-ios Varėnos Samienės kuo tai ne
būtų visgi buvo laimėjimu. Todėl Gledė tuojaus 
nusiramino ir papasakojo Petrui apie -pios Va
rėnos Samienės gyvenimų; šitas jos pasakoji
mas, matoma, buvo surankiotas iš paskalų nagų 
šveitimo salone.

Po to, gavusi gero upo, Gledė ėmė kalbėti 
į Petrų apie jį patį. Gi jie užlipo ant tos aukš
tuos, nuo kurios jie, pasižiūrėję į praeitį atgal, 
gali jų visų apmatyti ir savo šeimyniškame sugy
venime aukštai pažinę vienas kitų ir patikėję 
vienas kitu, iš savo paklaidų gali padaryti išve
dimus ir išmintingai sudaryti planų savo atei
čiai. Petras padarė daugybę paklaidų, tų jis 
turi pripažinti. Argi jis pats to nesakė? Taip, 
jis tų sakė. Bet jis kovojo narsiai ir didžiausia 
laimė buvo tame, kad jis gavo sau tų didžiausių 
gyvenimo palaiminimą, geros ir sUgebios moters 
pagalbų. Gledė pasakodama šitų, storai pabrė
žė šitų palaiminimų. Ir Petras sutiko su tuo. 
Jis taipgi sutiko su ja tame, kad geros, sugebios 
pačios priederme saugoti savo vyrų vist)j jų gy
venimo kelionėj, kad jis galėtų išvengti tų spųs- p pilnu pasitikėjimu savim. Susiėjęs su trokš
tų, kuriuos pastato jo priešai jo kojoms. Petras, Į tančio prezidentu tapti vyriausio prokuroro 
kartaus prityrimo pamokintas, niekuomet dau-‘ agentais jis suteiks jiems medžiagos jų savaiti- 
giau nebėgios paskui gražų veidelį ir ant ryto- niaiųs raudonųjų baidymams. Jis matysis su

jaus pabudęs nečiupines tuščių kišenių. Petras įstatymų leidėjais, užsipyrusiais išversti iš vie- 
ir šitų pripažino, šitaip jiems besikalbant, Pet
rui dinktelėjo, kad laimėjimo žygis, kuriuo jo 
gyvenimas virto, yra grynai jo pačios padaras; 
bent jis matė, kad butų tuščias darbas bandžius 
šitų savo pačios įsitikinimų perkeisti. Ir jis lėtai 
priėmė jos pranašavimų apie jo elgesį ateity; 
savaitės pabaigoj jis parneš savo algų namon, o 
pati drauge su savo pačios alga, sunaudos jų 
abiejų išvaizdos ir tono gerini imi i ir pagelbai 
lipti abiem į aukštesnę vietą visuomenėj.

Petras, klausydamas rupostingų savo pačios 
nurodymų, įgijo daugiau orumo savo kalboj, 
daugiau rimtumo savo pasijudinimuose. Ji pa
sakoja jam, kad visuomenes ateitis priklauso 
nuo jo žinotės ir jo sugebumo ir jis sutinka su 
tuo taipgi. Jis jau žino, kas galima daryti, o 
ko geriaus nedaryti; j/s niekuomet dauginus 
neperžengs kurčioj o rėžto į prasižengimų, ir 
nedaris mėginimų su duoklėmis plėšikų. Jis 
nemėgins dauginus savarankumo po nedorųjų 
įtaka tokių žemų būtybių kaip Nele Dulinaite, 
o laikysis “masinos” ir atmins, kad teisingu
mas geriausia apsimoka. Ir tokiu budu jis vis 
žengs pirmyn; jis susieis su didžiausiais palies 
žmonėmis ir susieis su jais ne tupčiodamas apie 
juos, ne gniuždydamas skrybėlę savo rankose,

tų išrinktus socialistus ir su governorais įsigei- 
dusiais sukišti į kalėjimų “neteisėto” streiko 
vadovus. Jis matysis su rašytojais rašančiais 
straipsnius laikraščiams ir su liaudies apysa
kininkais, j ieškančiais vietinės Raudonosios 
spalvos.

Bet Petrui, Gledės nuomone, geriausia bus 
prakalbos laikyti. Jis galės keliauti po visų šalį 
ir sensacijas kelti. Petras nežinojo kodėl ir Ole- 
dc jam
Petras nežinojo, ką tas reiškia,
skamba
savo kreivus dantis, paklausė Gledės, .kaip ji 
sužinojo, kady jis romantingas. Atsakyman ji lie
pė jam atsistoti ir palengva apsisukti.

Petrui nesinorėjo keltis nuo minkštos kė
dės, bet pačios prašomas atsikėlė. Ji apžiurėjo 
jį iš visų pusių ir sušuko! — Petrai, tau reikia 
pasninkauti; tu augi į pilvų. Tu negali būti ro- 
mantingu vaizdu kalbėtojo plotmėj, kada tau 
kupra ant pilvo užaugs!

Petrui patiko klausyti apie save .kalbant ta
tai jis vėl pąklause Gledės, kodėl ji ipananti, 
kad jis romantingas. Ji atsakė, kad tam yra ke- 
jios priežastys, bet svarbiausia yra ta, kad jis 
buvo pavojingas kriminalistas, o dabar atsiver
tė ir tas bažnyčios žmonėms patinka; jis užbai
gė laimingai per apsivedimų, o tas patinka 
tiems, kurie apysakas skaito.

(Bus daugiau).
(5

paaiškino: todėl, kad jis romantingas.
> bet gražiai 

ir jis aviškai nusišypsojęs ir parodęs

Indianapolis, Ind. — Alek
sandras Howat ir maištuoliai 
14 apskričio angliakasiai iŠ 
Kansas valstijos tapo galutinai 
pašalinti iš Am. Jungt. Kasyk
lų Darbininkų organizacijos 
konvencijos delegatų balsais.

Bet radikalai tik tik ncišlai- 
mejusieji Howato byloj, priver-' 
te įdėti į algų pasiulinimus še
šių valandų dienu penkių 
dienų savaites planą ir priver
tė. organizacijų šaukti streikų 
balandžio 1 d., jei kasyklų sa
vininkai nukapos algas.

Jolm Lewis laimėjo maža 
mažuma 2073 prieš 1,952 bal
sus, balsuojant už pritarimų 
tarptautiniams viršininkams 
atėmusiems Kansaso čarterį.'

“Tai buvo mano laimėji
mas,” pasakė Howat, 
wis turėjo su savim 
kaip 7Q0 apmokamų
kų, o gavo tik 121 balsų dau
giau.”

Delegatai iš Alabamos ir 
Tennessec kasyklų, kur unija 
yra sugriuvus, balsavo sulig Iš
trukti ją mašinos, suteikusios 
lėšas jų kaipo delegatų išlai-

“nes Le
da ugia U 

darbiniu-

L icaus jų Kaipo < 
\|oms apmokėti.

—-
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HARVEY, ILL. 
Suprovokuotos prakalbos. 
Aukų rinkimo komitetas, su

sidedantis iš draugijų ir visuo
menes sumanė parengti prakal
bas keturių metų Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimui ir 
parinkimui aukų Lietuvos na
šlaičiams. Kalbėtoju tapo pa
kviestas Dubickas. Bet vienam 
komiteto nariui, atstovaujan
čiam Šv. Juozapo Draugijai 
mitomai tas rengimas nepati
ko. Nepatiko 
buVo pranešta, 
prakalbos vas. 
žadėjo kalbėti

Paukščiai tik rėkia, kad rodos 
jiem visiem pritruko maisto. 
I)ar4r Aglinskai prie to prisi
dėjo — turbut tam, kad butų 
kur Strazdam nulupti.. Tikrai 
apgailėtina. Npįs'Sš Aglinsko 
nepažįstu, bet beskaitydamas 
Naujienas pirmiau rasdavau 
gražių jo straipsnelių, ir dabar 
man įdomu, kas gi galėjo- pasi
daryti to žmogaus galvoj, kad 
jis metė viską, kas buvo gera ir 
gražu, ir ką patys gyrė, bet 
dabar tą viską spiaudo, o at- 
penč
bar giria 
daug didelės galvoj “revoliuci- rą, kur vieni diktatoriauja, 
jos”.

Mes nelaimingi.

ką pirma smerkč, da- 
Tai jau reikia per-

dieninėm ir vis naujom, parti
jom. Ir kaip jie prieis prie 
pabaigos, ar jų daug pritvers 
ir ar vis rasis tokių tuščiom 
galvom žmonelių, kurie tik ir 
laukia, kada jų vadai ką naujo 
jiems pakeps? Bet man rodos, 
kad kartą ir tie tuščiagalviai 
įgis daugiau proto, — pats gy
venimas juos pamokys, ir ta
da jie patys susirūpins rasti 
tikrąjį kelią iš savo vargų. 
Tas tikrasis kelias yra — ap- 
švieta. Gi pus musų komunis
tus apšvieta yra'žemas daik
tas, jie pripažįsta tik diktatu-

0

» r

dėlto, kad kaip 
buvo rengiam. 
22 d.f kurios 
kun. Dumšas.

Komiteto rengiamos prakalbos, 
jo nuomone, buvo nereikalin
gos.

Už kelių dienų po Komiteto 
susirinkimui Šv. Juozapo D-jos 
atstovas pareiškė komitetui, 
kad ta draugija atšaukusi savo 
atstovą iš bendro komiteto ir 
neduosianti savo Lietuvos vė
liavos, kuria Komitetas ketino 
svetainę papuošti. Ant galo 
prakalbų dieną, kada svetainė 
turėjo būti jau atdaryta, ko
mitetas rado ją dar uždarytą. 
Paklausus svetainės savininkas 
paaiškino, kad vienas žmogus 
atėjęs pasakė jam, kad prakal
bos esą atidėtos ant vas. 22 d

Svetainę atidarius, pradėjo 
\ žmonės rinktis, bet susirinko 
mažai; matomai agitacija prieš 

• susirinkimą buvo daroma ir 
žmonių tarpe.

Prakalbos susirinkusiems pa
tiko, išskiriant tą, kuris iš ko
miteto pasitraukė. Pradėjus kal
bėtojui aiškinti dabartinę Lie
tuvos padėtį ir krikščionių de
mokratų programą, jis ėmė 
elgtis kaip nesubrendęs vaikas, 
šyjisotis, sukinėtis ir garsu 
kalbėti.

Tokie, kurie šitaip ardo vie
šus susirinkimus ir kliudo vie
šam darbui, gali būti tik tos 
visuomenės priešai ir Harvey’s 
lietuviai turėtų žinoti, kas yra 
visuomenes ir Lietuvon priešai, 
o kas yra draugai.

— —Darbininkas.

Pastabos
Demoralizacija ar sumišimas.

Musų lietuviuose dabar tokia 
demoralizacija, kad net ir ge
da ir graudu darosi pažvelgus 
j dabartinę lietuvių politikų ir 
į musų laikraščius. Visur tiktai 
Aš, ir daugiau nieko. Strazdai,

Tokį dabar periodą gyve
nam, kur tik pažvelgsi, ką iš
girsi, kalbant, vis tik nelaimės 
ir nelaimės. Tartum jau tie 
lietuviai tikrai butų tamsiausi 
žmonės, kad ant jų tiek nelai
mių krinta. O juk dabar tik 
butijį galima kiek nors apsišvie
sti. Musų nelaimė, kad mes 
esam labai nerangus šviestis; 
verčiau mėtom tūkstančius, o 
kelių dolerių gailimės dagi už 
laikraštį užsimokėti, • iŠ kurio 
galėtume nors kiek patys pasi
mokyti ir kitus pamokyti. Mes 
da toli atsilikę nuo kitų tautų. 
Jau butų laikas, ir labai laikas 
pabusti ir akis atmerkti ir pa
žvelgti į platų pasaulį, kaip 
žmones kiti gyvena ir kaip jie 
celia apšvietą, kad be laikraš
čio jie nė vienos dienos negali 
iraleisti.

Vis nauja.
Dabar pas musų kairiuosius 

pasidarė tokia revoliucija gal
voj, kad tik stebėtis reikia, 
<ur jie nuprogresavo ir kur 
dar nuprogresuos su tom kas-

• Įriti turi vergauti.
L— Boblaukio Juozas.
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

&

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisesi

127 N. Dearbom SL, Room 1111-18
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6

gyvenimo vietas 
8823 8©. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrfcuką ir 
ketvargą. Nedilioms nuo 9 ild 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

3201 W. 23nd SU kerti Leeviti fe 
«Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 Ud . 6 po piet, k nee

Vada visokias bylas. vIbum« 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu. 
Skolina Pinigus ant pirmo marga* 
liaus ant lengvą ittygą.

/F
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDfl.

19 So. La Šalie St. 
Room 1308 

Valandos: 9 ryte iki 5 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 8895

Kojy šutinąs
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaz 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti talpi 
j kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausią 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
ligydo kojai 
neo iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

BRIDGEPORT
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su C 
fixtures M******

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

130-7 127 N. Dearborn 81. 
Raadolph 8899

MABRICE J. GOLAN 
Ree. 1102 S. Ashland BM 

Seeley 3670

Jeigu apticka neturėtų, o norė

site greit gauti tai rąžykite ii- 

dirbėjams adresui

Bingol Chemical CoM
2816 So. Michigan Are., 

Chicago, ILL

7101
1892

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

daujama,

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

J9 S. La Šalie St. Room 324
TeJ.: Central 6390

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

KLUNBROC11 HALSTED. 20!!įST’S *“»J M B, CANALPOBT AVĖ

Dvigubos
stampos 

Utaminke

TaL Haymarkat 8669
JOĮSEPH W. GRIGAS 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg, 
Kamp. Milwaukeą ir Ashland A vau 
Ofise yal.i nuo 9 iki g ir nio .7 

iki 9 vakare.

MttlS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijoa hos 
pitaisse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. rmv 
da rodą viso* 
kiose ligose ix 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

ŠIANDIE PINIGU 1 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon peš mus 
45 cent. už 100 au 

arba 
222 UŽ $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike \

Central Manufactu^ing 
District Bank
State Bank—

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

i

T. Pulllnan 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 
Rį laike ligos.
10929 S. State StH

Chicago, III.

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiitin  
Akiniai pritaikomi per 

Okulistą.
Kada jūsų akys visiš
kai nusilpusios, tai 
jums reikia geriausio 
patarnavimo tiktai. 
Ateikite pas mano dėl 
pilno egzamino. Aš esu 
■gydytojas ir chirurgas 
taip geras, kaip ir oku
listas. Vartoju vėliau
sią metodą.

Akiniai po $5.00 ir aukščiau, krei
vos akys atitaisomos.

Reikalaukite dykai knygutės. 
Akių, ausų, nosų ir gerklės.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki G valandai. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. 
23 metai kaip šitoj vietoj.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So, Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
^Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS i 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaj. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexei 2880

TeF. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

DR. S. BIEŽIS
■YDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

X-Spinduliai
Ofiaae 22D1 W. 22nd St., kampas & 

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

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 19-12 pietą.

ŠILKŲ IŠPARDAVIMAS 
-“SPECIALĖ KAINA, GERIAUSIOS VERTĖS. 
$2.00 Atmaininga taffeta šilkas; 40 colių pločio 
$1.75 Storas crepe de ehine šilkas; 40 colių pločio 
$1.75 Juodas taffeta šilkas; 36 colių pločio 
$1.75 Messaline šilkas; 36 colių, visokios .spalvos \ 
$1.75 Juodas satin duchess; 36 colių pločio 
$1.50 Sportiško marginio pongee šilkas; 33 colių. 
$1.98 Taffeta šilkas vingiuojanti spalva 36 colių 
$1.59 Švelnaus dvi-toninio brocaded pamušalui šilkas

Jūsų.
Pasirinkimui

29

S. w. BANES
ADVOKATAS

1811 Rector Beilding
. 79 Weet Monrao Street, Chicet*, 

Phone Central 2569
Rez. 3203 So. Halsted St.

I YartU 1615. Vai.: 6 iki 3 velt

Phene Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
KoRtrakUnui

v bndavotojag.
Budavojame ir tabeme.

1401 W. 47th St, Chfear*

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 8301 
1824 Wabansia Avė.

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

3303 So. Morgan Street
CHICAGO, ILL.

Z— '
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
j 1821 So. Halsted St., 
j Kampas 18 ir Halsted St.

F

Dr. Maurice Kahn
■YDYTOJAS ir CHIRURGAS 

5681 So. Aahand Arli
Tel.l Yards 994 . /

Ofiso vai.: 8 iki II y. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iH 3 y. Naktimis ir ■•dilioj p* 
pietą. Tel.: Oakland 1294

to

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akiu Specialistai

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

KAZIMIERAS MIKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

turėdamas 32 m. amžiaus, kurį 
patiko nelaimė; puldamas nuo
laiptų nusilaužė sprandą. Pa
ėjo iŠ Bąlabių kainvo, Taujienų 
vai., Ukmergės apskr. Dabar 
randasi miesto ligoninėj. # Gi
minės ar pažįstami atsišaukite, 
kad butų galima aprūpinti pa
laidojimu.

ANTANAS STJRIUOGA
1931 Canalport Avė 

Chicago, III.
RHBHI

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidėa susilieja,
Jei ii raides darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių,
Jai skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana '
Akinią specialutaa 

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

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

ka

Už Mąstą
IŠPARDAVIMAS DRESĖMS MATERIJA 

$2.00 Vilnonė franeuziška epiųgle; visokios spalvos 
$1.75 Puikus club-check sportiškiems andarokams;

44 colių pločio
$1.50 Vilnonis pebble eponge; 44 colių pločio
$1.98 Vilnonis franeuziško serdžiaus visokios spalvos 
$2.50 Vilnonis broadeloth sportiškiems andarokams 
$1.75 Vilnonis audruoto serdžiaus; 50 colių pločio 
$1.50 Francuziškas ratine importuotas; visokios 

spalvos; 42 colių.

SHANKO MUZIKALĖ KRAUTUVĖ SIŪLO

įtempimą, kuris

TARPUTYNAS 
SULAUŽO SLOGAS

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operaciją 

8347 !Emerald Avė.
9 Dd 11 ryta ir 9 Ud 10 vakari 

Tel.i Boulevard 9897
7111 X. 18-ta gat 2 iki I rak.

Tel.i Canal 279

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

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

DR. C. K. KLIAUGĄ
DHNTI8TA3

11H fe Halsted St. Chleage, DL 
kampa* 18th fe

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, turįs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia 
arba nesutepa -— nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger
kles skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, 
reumatišktis skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Urnai veikia prašalinime gal
vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

Turpo taip stebėtinai persigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
biskį reiki, krutinę arba gerklę juomi 
patrint, o veikimas kiaurai pereina
mas ir greitai paliuosuojantis, kuri 
t uojaus patėmysit.

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

TelaphMM iVaa Bure* 194
Hm. 1189 Independence Blvd. Chicagc

DR. A. A. ROTH
RUSAS RTDYTOJAS fr CBIRVTRfllAJ* 

BpecializtM Moterišką, Tyriiką* 
Veiką ir vizą chronišką ligą

OflMi; 8354 So. Batoted St Chicag©
Talephonc Drew 9698

Telephone Jarde 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iiA*-................................................................ .

' Telephone Yards 1582

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., ' Chicago.

8825 So. Halsted St„ Chicago, DL

Telephone Boulevard 5|5| I

Dr. A. Juozaitis! j
DENTISTA8

Valaadosl nuo 9 Ud 9 Vai. vak*- | 
re. Seredom 9 v. ryte ild 12. V»> I 
karais 6—9. Nedil. pagal sutarinM^ | 
3261 80. Halsted St., Chicage, III. |

U BVKUO8
Parsiklll im 8413 fe. Halelei 81.
ąe Ne. 8318 fe. Meletai fe

Merai lietuviasM Hnemai 91 
BMtB kaipo patyria kzdytojąa. iM- 
rergM ir skuteris.

ffydą aitriai ir chreniiluut Ucal, 
Vyrą, motorą ir vaiką, pagal aaa- 
jauMaa metodas IB-Ray lt ntokfal 
aloktre* priothiras.

Ofisas ir Labaratorijai 1IM 3E. 
18th St., netoli Fisk St

VALANDOS: Mae 1B-19 pMA 
te ima 0 Iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Danai

i Miurtunut Dreaoi 
( 950 - Draver 4186 

BTVENIMAS: 8318 S. Halsted Si.

Didelį 10 dienų cash pianų išpardavimų

••n,.

<

Kiti dideli bargenai Victrolų. 
pirksite. • ' 1

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

Aukeybi, Co-
lumbijos Grafo- 
uolas ir lietuvii- 
ki naujausi ra* 
kordai

4537 S. Ashland
Av- Chicago, Iii.

_________________________________________________________________

Labai puikus $750 Do Luxe 
grojiklis pianas, mahogany, 
oak arba walnut, su suoleliu, 
roliams šėputė ir 30 rolių, 
gvarantuotas, 
specialiai
Kimball grojiklis pianas, ar- 
žuolo su suoleliu ir 30 raliais, 
gvarantuotas, 
specialiai

Remington pianai, mahogany 
su suoleliu ir 25 piano lekci
joms, gvarantuotas CROCfl 
10 metų, specialiai

Pirkit už cash, — tada teisingai

SHANK’S MUSIC STORE
3527 So. Halsted St Atdara kas vakarų

ASHLAND 
MUSIC

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikčht wžti kitur, mes norime iš- 
parduv , Ateikite anksti ir pasirin
kite k(j»uu dar visko yra. Užsigane- 
dinimas. gvarantuojams. įsteigta 
1902.

Atdari kasdieną Ud 9 yal, Ned. iki 
6 vak.

S. GORDON,
!' 1415 So. Halsted St

Ofiso Tek Blvd. 7821 1 
Pranešimas

DR. M.T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į 

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

6:30 iki 8:80. Ned.1 19:80 Ud 
12:00 dieną.

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

1

trt! 87-Iel gėlyte

Telefonai i Beulevard 7MI

DR. G. Z. VEZELIS
Uei«vto Denilrtai

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame dar 
bą. kųopigiau- 
siai. Mažus gr ' 

,bųs turime nu 
$3 ir augščiau 
dideliems nu 
$25 ir augš 
čiau. Taip pa, 
turime geru 
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
štynų ir t. t.

Reikale kreipkitės 
3307 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139

—____________________________________



NAUJIENOS, ChTcagO, Ht Papedeliš, Kovo 6 d

CHICĄGOS
ŽINIOS

LIETUVIAI KANDIDATAI Į 
VALSTIJOS SANATORIUS.

didatė į valstijos Representative 
in General Assembly.

Iš 939 įvairių partijų nomi
nuotų kandidatų į įvairias val
diškas vietas 76, jų yra Socia
listų Partijos kandidatai. Iš to
kio didelio Socialistų Partijos 
kandidatų skaičiaus tikimas, 
kad nemažai jų taps išrinkti. 
Žinoma tas prigulės nuo darbi
ninkų sH^ipratimo.

PASIMIRĖ SENIAUSIA 
MOTERIŠKĖ. SIŪLYMAI KAMBARIŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME.

, — nusiskundė ji tei- 
Kiekviena mergina ži-

Antanas Lalis, 3323 So. Hal- 
sted gat., iš pirmo distrikto ir 
Kazimieras K. Kliauga, 1821 So. 
Halsted gat., iš penkiolikto dis
trikto tapo nominuoti Socialistų 
Partijos kandidatai į valstijos 
sanatorius. O p. Marijona Jur- 
gelioniene, 3303 So. Union avė., 
iš trečiojo distrikto tapo nomi
nuota Socialistų Partijos kan-

NEDRAUDŽIA TRIUBUOTI 
I MARGINAS.

Miss Janice įStrohs, 22 metų 
amžiaus, 2133 Darrow avė., bu
vo patraukus teisman Rufus’ą 
VVatson’ą, 1112 Ayars place, už 
tai kam šis savo automobiliaus 
ragu j ją patriubijo.

— Jis paskui mane važiavo 
savo automobiliu ir automobi
liaus ragu vis triubijo į mane ir 
aš žinau, kad jis tai darydamas 
“flirtavo1 
sėjui. —
no, ką tai reiškia, kai vaikinas 
jai triubija, — ji dar pridūrė.

— Well, jis tai darydamas gal 
norėjo tik persergėti praeivius, 
kad jie nepastotų jam kelio ar 
tam panašiai ir visai nieko blo
ga nemanė. Be to aš nenoriu nei, 
vienam užginti triubiuoti, — 
pasakė teisėjas.

Mrs. Della King, seniausia 
Zionistų nare, ir, kaip yra žino
ma, seniausia moteris Lake 
County, pasimirė pereitą šešta
dienį sulaukus 104 metų am
žiaus.

i

FORNIŠ RUIM VIENAM VAIKĮ- 
nui, elektros šviesa, vana, didelis 
kambaris su visais paskutines mados 
pagerinimais.

Kreipkitės:
3214 Union Avė. Z 

2nd fl. front

JIESKO DARBO
NORI ĮVESTI NAKTINĮ 

TEISMĄ.

PLĖŠIKAI NUKIRPO MER
GINAI PLAUKUS.

^Pieniniai teismai, sako, nebe
gali suspėti apsidirbti, taigi no
rima įvesti naktinius teismus, 
kad tokiu budu sumažinus kri- 
minališkus prasižengimus.

JIEŠKAU DARBO Į KEPTUVE 
už pirmą rankį ar antrarankį. Tu
riu patyrimą tame darbe per ilgą 
laiką.

Malonėkite pranešti laišku į Nau
jienų ofisą, pažymint 551.

VARTOTI AUTOMOBILIAI
Perbudavoti, malevoti, gvarantuoti. 

Duodame savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei neužsiganėdinsi — su
grąžinsi. Vieninteliai pardavėjai, 
kurie tai gali padaryt. Palyginkit 
musų kainas su kitų kainomis. Par
duodame ant išmokėjimo. Žemiau 
padedame keletą musų stako bargenų: 
1918 “ ‘ ‘ 
1918 
1919 
1920 
1918

REIKIA DARBININKŲ

Buick 5 pas touring $350 
Buick 7 pasaž. touring $500 
Buick 5 pas. Sedan top 750 
Buičk 5 pas. touring 750 
Peerless 7 pas. uždarytas 500 

Esame autorizuoti Buick dealeriai 
naujus automobilius parduodamu ant 
išmokėjimo.

FAGET-BUICK COMPANY, 
Grand Blvd., prie 39tos gatvės 

Douglas 0632

TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

per nvažu musų tarpininkavime. Mes 
parduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdraudžiame: namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiausiose 
apdraudos kompanijose. Mes patar
naujame greitai, teisingai ir pigiai. 
Visokiais reikalais kreipkitės prie

IDEAL REAL ESTATE CO., 
Ypatiškai arba laišku

3214 Co. Halsted St., Chicago, III.
J./Biaizas ir S. J. Mitchell 

Tel. Boulevard 0122

Pirkite Bonus
MUSŲ PAVIZDŽIAI 

ludson-Manhattan Ref. 5% botai, perėtais metais, 
įsda patarėm juos pirkti, kainavo $620 už tukstan- 
Mnį boną, o dabar kainuoja $786, taigi į metus lai
ko pelnyta $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
»rba suvirš 83% ant indėto pinigo.
lt. Louis St. Frisco income 6% tonai, pereitais me
teis, kada patarėm juos pirkti, kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, taigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $60 procentų, 
tiso $210, arba suvirš 45% ant Indėto pinigo .

Ir šiandien dar yra progų 
nusipirkti panašių pirmos 
klesos bonų, kurie dar kils 
kainoje.
Perkame ir parduodame 

Šerus ir bonus

Miss Mary Fritz, 22 metų 
amžiaus, 1724 N. Harding avė., 
grįžo pereito penktadienio va
karą iš bažnyčios. Prie pat jos 
namų du plėšikai pribėgo prie 
jos ir ją apipuolė. Pirma negu 
ji suspėjo šaukti pagelbos, vie
nas plėšikas viena ranka užėmė 
jos burną, o kita paėmė jai už 
pažarstų, o kitas plėšikas už 
kojų ir nunešė ją užpakalyj jos 
namo. Ten plėšikai surišo ją ir 
iškratė jos kišenius. Bet pinigų 
pas ją nerado. Tada vienas jų 
suriko: “Tik ką nors mes iš jos 
turime gauti”.

Už valandėlės ji pamatė dide
lį peilį. Staiga pajuto, kad jos 
plaukų nebėra. Ji tuojaus apal
po. Kiek vėliau atsigavo, bet 
nei jos plaukų, nei plėšikų prie 
jos nebebuvo.

Pranešimai
S. A. L. Ex-Kareivių Imos kp. su

sirinkimas įvyks panedelyj, kovo 6 d., 
8 vai. vak. pirmos kuopos skaitykloj, 
4603 S. Marshfield Avė. Visi nariai 
privalo būtinai susirinkti paskirtu 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti. — J. Vaišvilas, Sekr.

Bridgeport. — Chicągos Jaunuolių 
Orkestro nariai ir jų tėvai malonė
kit atvykti į orkestro mėnesinį susi
rinkimą kovo 6 d., 8 vai. vak. Mark 
White Sq. salėj, nes bus renkami dar
bininkai rengiamam koncertui, kuris 
įvyks kovo 11, Mark White Sq. salėj.

— Raštininkė.

Chicągos Lietuvių Auditorium ben
drovės direktorių susirinkimas įvyks 
panedelį, kovo 6, 8 vai. vak. 840 W. 
33rd St. Keistučio ofise. Direkto
riai turi visi atsilankyti, nes bus 
svarbus reikalai svarstomi. Draugi
jos, kurios esate prisidėję bei mano
te prisidėti, atsiųskite savo atstovus.

Ch. L. A. B. Sekretorius.

NELAIMĖ LAIMĖ.

au-

MOTERŲ
REIKALINGA ŠVARI MOTERIS 

ar mergina prie mažos šeimynos na
mų darbui ir prižiūrėti 3 metų mer
gaitės. Valgis, kambaris, ir apmo
kėjimas. Atsišaukit po šešių vai. 
vakare: John Grublauskas, 3018 W. 
39th St., ar Pershing Rd., pirmos lu
bos.
7-------------- ---------------------------------- -

REIKIA 25 MOTERŲ RINK- 
ti skudurus.

B. COHN & SONS
1100 W. 22 St.

REIKIA PATYRUSIŲ 
torų knygų sortavimui.

P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

Phone Seeley 0234

MO-

Tik tuos, kurie yra priimti New Yorko ar Chicągos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
valdžios bonus.

NAUJAS OFISAS
Naujas musų \fisas tapo atidarytas Union Banko 
namuose, ant šešto aukšto, 25 N. Diearbom Street.

L. Krakow’ui važiuojant 
tomobiliu du apsiginklavę plė
šikai pribėgo ir įšokę į jo auto
mobilių jį ir jo žmoną apiplėšė, 
žiedais, daimontais ir pinigais 
plėšikai atėmė iš jųdviejų 2,010 
dol.

Krakow’o automobiliui susi
daužius su kitu automobiliu 
kampe North ir Campbell avė., 
plėšikai turėjo pabėgti ir tokiu 
budu Krakovvo dar išgelbėjo 2,- 
000 dolerių, kurių plėšikai 
besuspėjo iš jo atimti.

Dr-tės Rožancavos perstatymas 
“Kantrios Alenos” įvyks nedėlioj, ko
vo 26 d., šv. Jurgio parap. svet., 32 
PI. ir Auburn Avė. Tikietai, kurie 
buvo pirkti perstatymui “Graži Mag- 
delena” bus geri ir šiam vakarui. Anas 
vakaras neįvyko dėl atsitikimo.

— Komitetas.

Gydytojo vakaras. —< Pėtnyčioje, 
kovo 10 d., 7:30 vai. vak. Raymond 
Chapel, 816 W. 31st St. bus viešas 
susirinkimas, visų chicagiečių. Pa
kviesti kalbėtojai Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos nariai. Vakaro 
vedėjas Dr. A. L. Graičunas. Kvie
čiami visi lietuviai ir lietuvaites. 
Įžanga dykai ir nebus kolektos.

— Komitetas.

MUNŠAINO AUKA

ne-

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendroyės mėnesinis susi
rinkimas įvyks panedelyj. Kovo 6, 
1-.30 vai. vakare, J. Stančiko svetai
nėj, 205 E; 115 St. Visi šėrininkai 
ii* šėrininkės privalot būtinai atsilan
kyti į minėtą susirinkimą paskirtu 
laiku.
— Jonas Tamašauskas, L.D.N.B.rašt.

K.S. JURGELONIS & CO 
Stocks & Bonds

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

Chicago, III.
telefonas Central 4529.

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

Spėjama, kad Charles Meek- 
ness, 1713 S. Canal gat., užsi
nuodijo munšainu. Jį rado ne
gyvą jo namuose. Policija tvir
tina, kad jis girtas nukritęs 
trepais ir užsimušęs.

NEPASISEKĖ APSIVESTI; 
BANDĖ NUSINUODYTI.

L. L. P. Chicągos ir Apyl. Apskr. 
stočių domei. — Kadangi paskolos 
vajaus maršrutas yra paskelbtas ir 
Liet. Misijos įgaliotinis yra atvykęs, 
tai Chicągos Apskritys kviečia visas 
stotis skubiai pasiimti svetaines ir 
tuojaus pranešti apskr. pirm, žemiaus 
paduotu adresu. Nes yra svarbu su
žinoti kurios stotys yra prisirengu
sios, o kurios ne, kad tokiu budu iš
vengus bereikalingus važinėjimus. —• 
J. A. Mickeliunas, 3140 So. Wallace 
St., Chicago, III. (Phone Yards 2652)

Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti lie
tuviški 
giai.

val-

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

Ferdinand Scheller, 33 metų 
amžiaus, 1700 W. Madison gat., 
bandė nusinuodyti po to, kai 
paklausta per telefoną Beatriče 
Peterson atsisakė su juo apsi
vesti, 
gys.

Roselando L. S. M. Ratelis laikys 
savo mėnesinį susirinkimą utarninke, 
kovo 7 d., 7:30 v. v. Chas. Strumilos 
salėj, 158 E. 107 St. Visi nariai pra
šomi laiku susirinkti, nes turime 
daug dalyku apkalbėti dėl rengiamo
jo vakaro 26 d., kovo Strumilos salėj.

— Valdyba.

Sako, kad jis gal dar pa-

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų skudurų sortavimui. (

1 < P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

Phone Seeley 0234

REIKIA moterų sortavimui 
skudurų — nuolatinis darbas 
visą metą. Kreipkitės:

JACOB ROSENBEG . :
418 N. Lincoln St.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

REIKIA DUONOS ISVA2IO- 
tojo ant savo kelio. Geras ko- 
mišinas. ’

Kreipkitės:
2935 W. 25th St.

REIKIA 50 ŠIAUFERIŲ ĮSTOT 
į taxi cab Co. 
uždirbsi $100 į savaitę, 
reikia mokėt, 
nosį. Mažas įmokėjimas. 
matykite mus; visada atdara.

BLUE CROSS CAB OFFICE 
2356 Lincoln Avė.

li uk ant save bosu, 
Įstojimo ne- 

Mokestis $5.00 į mo- 
Pinniau

REIKIA PARDAVĖJŲ. NUOLA- 
tinis darbas. Pardavojama retai 
lietuviams groserninkams. Kas gali 
perstatyt visą eilę tavorų, gerą pa
žintį turintis su groseminkais, nebi
jąs darbo ir kad galėtų priduoti ge
rus paliudijimus. Kreipkitės vaka
rais ir subatoj po 1 vai. po pietų. 
HOME REMEDY & SUPPLY CO., 
2361 Upton St., kampas Westem Av.

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 

Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kito 
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. 
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir
šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali 
važiuoti.

Specialės kainos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klesa 
$155, taksų $5.00.

Už “PAKUTĄ” NUBAU
DĖ POTERIAIS.

Per Hamburg
SAXONIA — Kovo 7 — Bal. 18
CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

Kiti išplaukimai
Per Sbuthampton, Liverpool 

ir Glasgow
SCYTHIA ....................... Vas. 22
CASSANDRA iš Portland Kov 30
ALGERIA ....................... Kovo 3

Teisėjas A. G. Adams pasky
rė bausmę M. Mulcahy eiti baž
nyčion ir negrįš ti prie savo pa
čios ir vaikų kol jis jų nepa
mylės. Jis buvo patrauktas teis
man už girtuokliavimą ir neuž- 
laikymą savo šeiminos.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERS, ALEK- 

sandros Montrymaitės (Ijaminskie- 
nės), taipgi brolio Juozapo Montry- 

Turiu svarbų reikalą. Atsišau
kite greitu laiku, arba kas juos žino
te malonėkite pranešti. Antanas Mon- 
trymas, 2904 So. Wallace St., Chica-

REIKIA PARDAVĖJŲ, Mo
kančių lietuviškai, rusiškai, len
kiškai ir angliškai.

118 N. La Šalie St.
Room 721.

REIKALINGAS ČEVERY- 
kų dirbėjas-taisytojas mokantis 
savo amatą. Gera mokestis, dar
bas ant visados. Atsišaukite, J. 
Stravinskas, 634 W. 18th St.

Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5.

RALTIJOS-AMERIKOC-
L> LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NYLJ

' t,e^ėILIETU\£\
HAMBURGĄ.PIUAA

ARBA. LEPOjų. 
' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą

TREČIA’KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS 

4-rių, 6-šių ir 8-nių 1,0VŲ 
...................................... Kovo 8 
..................................... Kovo 22 i

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA

ANT 2-jų,
X ESTONIA

LITUANIA
TREČIOS KLASOS KAINOS J:'

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
—LIEPOJŲ $110.00

Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 
savo agento.

PRASIDĖS MIESTO 
VALYMAS.

* r’f ' ■

Pavasarinis miesto valymas 
prasidės už kelių dienų. Tam 
darbui sako bus išleista nema
žai pinigų. Sako apie 1,000 dar
bininkų gaus laikinai darbo. 
Bus valoma visos miesto gat
vės ir taip vadinamos elės.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Antano Genio, Tauragės apskr., Šila
lės vals., Pagramančio par., Kreijų 
kaimo. Amerikoj apie 25 metai, gy
veno Pittsburgh’o apielinkėj ar 
Youngstown, Ohio. Malonės atsišauk
ti. Izidorius Kvedar, 809 Belveder St. 
Waukegan, UI.

REIKIA ŲPOLSTERIŲ prie 
pataisymo daiktų. Pastovus 
darbas.

M. STEER
3762 So. Halsted St.

TROKAS UŽVAŽIAVO ANT 
GATVEKARIO; VIENĄ 

SUŽEIDĖ.

Didelis trokas užvažiavo ant 
Bhie Išland avė. gatvekario 
kampe 14 gat. ir vieną vyrą pa
vojingai sužeidė, o apie 30 ki
tų nemažai sutrenkė ir išgąsdi
no, nes visi karo langai išbi-

JIEŠKAU ŠVOGERIO JUOZAPO 
šniaukštos, iš Kauno gub., Raseinių 
apskr., Šilalės paštos, Gūbrių sodos. 
Chicago i gyveno, apleido praeitą va
sarą. Tūrių laiška iš Lietuvos. Pra
šau, kad greitai atsišauktu, arba kas 
praneštų, jeigu žino kur iis yra. Mi- 
kolas Šeputis, 1525 — 49th Ct., Ci
cero, III.

REIKIA PATYRUSIO BAR- 
berio dirbti vakarais.

1414 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA KAMBARYS VIE- 

nam vaikinui ant North Side netoli 
Milwaukee karų. Kas turite kamba
rį, meldžiu pranešti laišku.

M. P. ZORK,
1739 Wabansia Avė.

AGENTŲ REIKIA — NAUJŲ IM- 
portuotų rankoms ir kojoms mazgoti 
dalykų. lengva parduot, nereik kal
bėt. Vaikai ir mergaitės po moky
klos valandų padaro gerus pinigus, 
parduodami po 25c. Prisiųske 10c., o 
prisiusime sampelius. Hanna Squash 
Brush, 1421 S. Wabash Avė. Chicago.

AUTOMOBILIAI
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

KAMBARIAI ANT RENDOS DEL 
4 vaikinų su valgiu ar be: šviesus, 
apšildomi, vana ir visais įtaisymais.

Atsišaukite: /
4635 So. Troy St., \ x

• , ant 2rų lubų

AUTOMOBILIŲ BARGENAT 
Oakland Touring 5 pas., puikiausia
me mechaniškame padėjime 1918 
modelio, šis automobilius yra par- 
maelvotas ir naujai apnikeliuotas — 
atrodo kaip naujas — tik $350. 
vertė yra ta, kuri už save kalba.

Dirbtuvės Skyrius 
OAKLAND MOTOR CAR CO. 

2426 S. Michigan Av., Calumet 5310 
i Atdara vakarais ir nedėliomis .

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI GROSERNĖ 

su namu arba vieną biznį. Iš 
priežasties dviejų biznių. Turi 
būt parduota trumpu laiku.

4803 S. Throop St.
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ TA- 

bako, cigarų ir cigaretų ir soft drinks 
parlor — ant Bridgeporto. Gera 
vieta ir tirštai lietuvių apgyventa, 
kaina labai žema. Platesnių žinių 
kriepkitės į mano ofisą.

GEO. PETKUS, REAL ESTATE 
3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI RESTAU- 
RANTAS. IKARAI GEBA 
PROGA PIRKTI.

1947 S.. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatescn krautuvė; daug stako ir 
geri fixtures, $1,250.00. Renda 
$20.00 už krautuvę ir 6 kambarių 
flatą su maudyne.

Atsišaukite:
818 W. 38th St. , '
E^TRA PIGIAI

Pardavinini saldainių, cigarų ir vi
sokių smulkių daiktų krautuvė. Pigi 
renda, biznis išdirbtas. Noriu greit 
parduoti, nes einu į kitą biznį.

A. SINKUS,
114 E. 107 St., Roseland, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
5101 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir visais įtaisymais, geroj vie
toj, lietuvių apgyventoj. Biznis nuo 
senai išdirbtas, 3 metų lysas. Par
duosiu pigiai, nes greitu laiku išva
žiuoju į Lietuvą.

1611 W. 45 St.

PARDAVIMUI PUSĖ Biz
nio barber šapės, kas nemokate 
apsiimu išmokyti. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą pažymėdami 
num. 552. 

_ __________________
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

lietuvių, rusų ir kitų maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Lystas 
ant 3 metų. Pasiskubinkit, tai 
yra gera proga 4522 S.Honore st.

PARDAVIMUI ANGLINIS IR 
gasu kuriamas pečius. Kaip naujas. 
Kas turi pardavimui cash registerį,

Atsišaukite:
2500 Pershing Road., 
Phone Lafayette 0919

PARDUODU SALIUNA SU NA- 
mais arba be namų, geras biznis; iš
važiuoju ant farmos.

Atsišaukite po tuo adresu:
101 — 20 Avė., 

Melrose Park, III.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonografas 
ir tt. 4959 Prairie Av. Ap. 1.

NAMAI-ZEME.
DURYS ADAROS

Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par
duodam ir mainom; namus, lotus, far- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas nvusų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

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

TėmVkIT, DABAR GERAS 
LAIKAS

Reikalaujame visokių namų, duokit 
mums savo namą. Kostumeriai ofise 
laukia pirkti ai’ mainyti. Dar reikalau 
jam daug namų mainymui ant farmų 
visokiose dalyse miesto. Turim porą 
jučernių, grosemių mainymui ant na
mu.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33 Place, 
arti Halstęd St.

1 Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI 6 PRAGYVENI- 
mų namas, po 4 kambarius — elek
tros šviesa, gasas ir kiti parankamai, 
geroj apielinkėj. Rendos neša $97 
į mėnesį. Priežastis — važiuoju Į 
Lietuvą. Atsišaukite pas savininką.

ANTANAS MONTRYMAS, 
2904 So. Wallatce St.

SUSTOK, MOKĖJĘS RANDA!
Ar nori, kad mes pabudavotumėm 

jums namą 4 ruimų ant didelio 
50 pėdų tik už

$1,500.00
Ant pradžios turėsi įmokėti 

$600, o likusią dalį po 15 dol. į 
nesį. Rokuojant .rendą po $25.00 į 
mėnesį per 5 metus jus bus sumo
kėta $1,500 ir namas jūsų liksis dy
kai — reiškia, laike 5kių metų Jūsų 
jdėtas doleris padarys dolerį. Mes 
jums namą galime prirengti laike 80 
dienų arba ant gegužio-May 1 dienos. 
Taipgi, mes galime jums ir didesnius 
namus pabūdavoti 5 ruimų arba dau
giau — kaina nuo $1,500 iki $8,750. 
Musų propertės randasi netoli gelž- 
kelio C. B. and R. R. 60 traukinių 
eina kasdiena, tik 3 blokai nuo sto
ties. Kreipkitės: Oliver Salinger and 
Co., 628 First Nationl Itenk Bldg.

loto

tik
mė

PARDUODU ŪKE 40 AKERIŲ 
su mažais triobėsiais, tik už $399 
dolerius. Ūkė randasi Michigano val
stijoj Lake Co., (nesnausk), žemės 
yra mažuma pradirbtos. Žemė lygi, 
Ir vieta graži.

FRANK BRODRECK, 
Box 135, Minden, West Virginia

MORTGEClAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO.,
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
P-lls E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA v

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinai kirpti, aluti, pritaikyti ti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimų.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SL,

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresls.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Ht išlygų paklausdamt 
Sara Patek, pirmini nfri.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliikos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystte, ste
nografijos, typevrriting, pirklvbos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikin6s 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
tės ir tt.

Mokinime valandos: nuo 9 ryto Bd 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 16 valandai 
8106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St, 
Chicago, III.

ši
PARDAVIMUI NAUJAS MEDI- 

nis namas ir extra lotas, Cementuo
tas skiepas — su mažu įmokėjimni. 
Priežastis — Važiuoju į Lietuvą, 
taip greit, kaip tik namą parduosiu.

Kreipkitės
į Naujienų ofisą numeriu 550.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir 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 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.




