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Penkių socialistų nuteisimas
panaikintas

tinėje Francijoje,
negu kad
Geležinkeliai nori nuka ka turėjo brangiai mokėti hž kęsti
didžiausį
skurdą savo
kiekvieną
jų • pasitarnavimą
poti algas darbininkams laike karo. Talkininkai sakosi pirmesnėse vietose.

šiemet
Francijos valdžiai
gręsia mfo 22,000,000,000 iki
26,000,000,000
frankų
de
ficito. Mokesčiai duos 20,000,tai
000,000
visą
šatik
apiplėšiau
daugiausiai.
lį kiek gaima
Dabartiniai atstovai tapo iš
rinkti parlamentan ant plat
tą mėnesių atgailos
tarybos
formos, kad nebus uždedama
išneštąjį nuosprendį apie darbo*
mokesčių ant kapitalo ir jie,
sąlygas ir algas, kad tuo “iš Dar daugiau aukų gauta iš žinoma, stovės prieš tai, nors
gelbėjus
geležinkelius
nuo Chicagos. Bostone nubaustas tokie mokesčiai duotų didelę
Geležinkeliai nori • nukapoti algas
bankruto.”
sumą pinigų; Bet kapitalistai
mušeika.
Pasekme to nuosprendžio
darbininkams
niekad nepanorės dėl šalies la
panaikinimo butų
nukapojibo skriausti savęs.
[Telegrama Naujienoms]
mas
algų
visiems
geležinkelie

Chicagos socialistu nu- naujinti bylą. Jie sako, kad jie
Iki šiol Francijos deficitas
NEW YORK, sausio 31/—
jau senai tikėjosi tokio nuosp čiams, nukapojimas lygus pa
teisimas atmainytas
rendžio, nes visiems buvo aiš- darytam pirmiau pakėlimui al Chicagos rubsiilviai per savo niis, bet pastaroji paskola bu
gos, o gal ir daugiau, nes tada jungtinę tarybą 'prisiuntė dar vo visai nesėkminga ir npmakad
jų
nuteisimas
buvo
Augščiausias teismas pripažino
geležinkeliečiai atsidurtų visiš $30,000 dolerių streikuojan manoma, kad
daugiau bus
kad Landis neturėjo teisės pir- tik reakcionierių pastanga nu koje kompanijų malonėje.
rubsiutiems New Yorko
siųsti
juos
kalėjimai!,
nors
1 bandoma sukelti paskolą ša
minikauti Bergerio ir kitų
Komisijos kalba apie dide viams. Nuolatinis chicagiečių lies viduje. Nuo kitų šalių irgi
prieš
juos
ir
ncbiiivo
duota
jo

socialistų byloje.
rėmimas džiugina lokauto už
kių rimtų prirodymų jų nusi lius nuostolius. Bot jos tik vimestus iš darbo rubsiuvius *r vargiai bus! galima gauti pasis
Pats
teisėjas
Landis,
sai
nesenai
gavo
didelį
pakedėjimų.
]
WASH1NGTON. sausio 31.—
stiprina
jų nusisprendimą ko kolinti.
kuris
pirmininkavo
toje
byloHmą
važmos
kainų,
kurios
šiei
nu gŠNet jeigu Vokietija ir priim
šiandie Jnr»į»t.
je, daugiau už visus rupinosi, !<>»
daugiau, negu pakeli- vot* iki pilno laimftjimo.
as
Leisnias
atmainė
nūteičiausia
Bostono
• streiklaužis-—tapo tų IcontiC|t»ucijų <sųlyf»£*s, tai
kad juos nuteisus ir laike tar- mas algų darbininkams.
1 v
r
ir tada
Franpija gauš
tik
sinią Vidor Barger ir kitų kenė

Kompanijos
jau
dabar
bannubaustas
nz
uzpuoumą
ir
remdamasis dymų išliejo ant jų visą savo do nukapoti algas geležinkelių šiojimąsi ginklo. Ginklą jum 5,000,000,000 frankųz į metus.
tūrių socialistų,
Karo ministerijai yra paskir
teisėjas paslėptą neapykantą ir *piktą dirbtuvių darbininkams, atleis- davė samdytojas
tuo, kad federalinis
drabužių
ta 7,000,000,000. Tą sumą ma
Landis neturėjo teisės pirmi- norą keršyti jiems.
damos
savo
darbininkus
iš
darfabrikantas,
leisėjas
pasmerkė
Vėliaus tas teisėjas viešai
noma sumažinti
atšaukiant
po to,
ninkauti toje byloje,
bofc o pa vesdamos visus dar- tokį samdytojo elgimąsi.
pareiškė
gailestį,
kad
jis
galė

kareivius iš Cilicijos, Syrijos,
afidavibusprivatinėms
kompanijoms
Konstantinopolio ir Silezijos.
tą, parodantį, kad Landis yra jo juos nuteisti tik kalėjimam (kurias
jos
kontroliuoja)
už
Bet kaip dideles reformas nė
nusistatęs prieš vokiečių kil nes jam, girdi, butų buvę daug brangesn. kainą.
i Francija areštuoja satuną.
nei
los to
uj i
.
• .
Bet jos
maloniau,
kad
jis
butų
galė

darytų, valdžia vistiek ir tada
mės* žmones ir negali buti be
nepaiso, nes iiš to turi dvigubų! vuosisu komunistus.
jęs
juos
nuteisti
sušaudyti.
turės
nuo 12,000,000,000 iki
šališku. Landis tuojaps turėjo
pelną:
važmos
kainos
nustato-*
Dabar teismui atmainius jo
perduoti bylą kitam teisėjui ir
900 komunistų areštuota ir pa 16,000,000,000 frankų defici
mos
sulig
išlaidų
ir
pelno,
o
neturėjo teisės
pats spręsti nuteisimą, jis atsisakė duoti privatinių kompanijų (kurių daryta 4,000 kratų nedėlioj. , to. Kuo ji jį padengs?
apie afidavito tikrumą ar tei kokį nors pareiškimą.
pelnas irgi atitinka geležinke
singumą.
sausio 30. —
PARYŽIUS,
lių bosams/ pelno niekas ne
True translatlon filed wPh the postpadarė
Policija
anksti
šįryt
Wilsonas
vėl
atsisakė
.
■
master
at Chicago, III., Feb? 1, 1921
Kartu su Viotor Berger tuo
kontroliuoja. Taigi kompanijų
visoj
Francijoj
4,000
kratų
ir
as
reųuired
by the act of Oct. 6, 1917
paliuosuoti Debsą.
laiku tapo nuteisti
William
verksmas apie “nuostolius”
areštavo 900 menamų komu
Knise, J. Louis Engdhal, Iryra veidmainingas.
Turkijos nacionalistai
Taryba sakosi, kad ji pir nistų. Darant kratas Paryžių jo'
\vin St. John TuckiT ir buvęs WASHINGTON, sausio 31.—
kuri j dedasi prie Rusijos.
tuo laiku Socialistų partijos Prezidentas Wilsonas šiandie miau pasitarsianti su darbi rasta didelę spaustuvę,
sumažinti bausmę ninkais, pirm negu atmetus' buvusi įrengta spausdinimui Tikisi, kad ir Amerika su laiku
nacionalinis
sekretorius A- atsisakė
fabrikuotų pasportų ir jų vizalistų vadovui savo pirmesnįjį nuosprendį.
dolph Germer. Visi jie buvo
pataps Turkijos draugu.
vimui. Kratos buvo padarytos
ir paliuosuoti
nuteisti kiekvienas 20 metų
Darbininkai
jau
pradėjo
MASKVA, sausio 30.—’ Muskalėjimai! nova už peržengimą Į jį iš kalėjimo, Tai jis padarė rengti savo atsakymą į. kom gavus žinioms, kad komunis
tai
buk
rengiasi
padaryti
suki

tapha Kernai Pašos ambasa
špionažo įstatymų ir trukdy atmesdamas justicijos departa panijų reikalavimus, bet kartu
limą
gegužės
1
<1.
mento
(Pdlmerio)
rekomen

mą* karui ir verbavimui karei
dorius Maskvoje, Halil Paša,
pareikalavo, kad ir kongresas
davimą sutrumpinti bausmę ir
dabar paskelbė, kad jo misijai
vių.
Prieš prasidėsiant tardymui, paleisti Debšą iš kalėjimo va tų teisingumą kompanijų tvir Franci jai gręsia ban pilnai pavyko užmegsti artimą
sąjungą tarp sovietų Rusijos ir
krotas.
Bergeris padavė teisėjui Lan sario 12 d.
tinimo, kad joms gręsia bank
VVilsonas
atsisakydamas rotas.
nacionalistų Turkijos.
dis reikalavimą, kad butų per
Turkijos pasimitinis padarė
Neturi net kito užmokėti savo
mainytas teisėjas, nes Landis, paliuosuoti Debsą nedavė jokio
paaiškinimo, vien ant Palmedarbininkams. Nėra kuo pa taipjau keletą svarbių pastabų
užraše True translation filed with the post-' dengti ir milžiniško deficito apie santikius tarp Turkijos ir
yra griežtai
nusistatęs prieš rio rekomendacijos
at Chięago, Ill.j Feb. 1, 1921
Jungt. Valstijų ateityj. Jis sa
budžete.
tokius žmones ir negali beša “Atmesta. W. W.” ir paliepė master
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917
kė:
bylose, ją sugrąžinti atgal Palmeriui.
liškai elgtis tokiose
PARYŽIUS,
sausio 31.
Landis su paniekinimu atmetė Palmeris rekomendaciją pada Talkininkai tikisi Ame
vė subatoj ir prezidentą ji ga
Francijai
gręsia bankrotas: Jungt. Valstijų delei preziden
rikos malonės.
tą reikalavimą.
Susitaakimas
kontribucijos to Wilsono 14 punktų. Kiek
Delei šitokio teisėjo Landis lėjo pasiekti tik šiandie prieš
pasielgimo augščiausias teis pietus. Tad aišku, kad prezi Tikisi, kad Amerika panaikins klausime išblaškė paskutines vienas mąstantis turkas žino
iliuzijas, kad Vokietijos kon^ jo, kad Amerikos žmonės ne
jų skolas.
mas ir. nutarė panaikinti nu- dentas atmetė rekomendaciją
be jokio svarstymo, vaduo
turėjo imperialistinių mierių.
tribucija isgeioes
innucija
išgelbės padėtį.
paueų.
“Mes visuomet gerbėm tuos
PARYŽIUS,
sausio 30. — j šaltos skatlinės parodo despanaikinimą, o trįs prieš. Pas damasis vien savo aklu užsistarieji' tvirtino, kad pildant to pirimu nepaleisti iš kalėjimo “Vyriausioji taryba yra mora- ’ peratišką finansinę padėtį ir žmones, kurie nesilaiko pasig
to didelio
socialistų darbuoto-i• “
liai
finansistai
kius kaltinamųjų reikalavimus 17
~
“1 tikra, kad Amerika ateis jj***.**>
—«.* su diplomatais ne- riebti musų turtą. Mes turkai
labai lėtai susidraugaujame,
labai
labai susitrukdytų
susitrukdytų federalinių j°’ hunam neužilgo bus 6*> m-į pagelbon Europai finansiniai ( mato išeities.
ir ekonominiai.”
Į Rekonstrukcijos darbininkai, bet mes taipjau lėtai patam
amžiaus.
teismų veikimas.
Palmeris sako, kąd Debsas Tokį pareiškimą padare šian- , dirfiantįs
prie atbūdavo] imo pame ir priešais. Mes niekad
Teismui panaikinus tų pen
kad Amerikos
kių socialistų nuteisimą,
jų , galėsiąs būti paleistas ant pa* die vienas iš trijų didžiųjų pre-»Li!le ir Rcims sunaikintų dif- netikėjome,
byla vistiek dar netapo panai roliaus rugį). IR H)22 ir visai į inierų, kuris prašė neskelbti jo teiktų, tūkstančiais yra atleid- žmonės remia prezidento Wil-*
1žiami iš darbo, nes nėra kuo šono neteisingumus.
tokiame
stovy- paleistas iš kalėjimo, jei gerai vardo.
kinta. Ji yra t
_______
__
“Anglija sumušė Vokietiją,
’SS1S»•
gruodžio 28, '44J25.
Mes remiame savo nuomo- ’ užmokėti jiems algų. Taipjau
je, kokiame buvo prieš paLjos ^8
sveikata
lal>
tardymą. Valdžia, jei ji norės, .| Dėbso
. . pastaruoju
,T5
- < • pę,
- ” sa. kg jj...s>, “ant musų žino- paskelbta, kad nukentėjusieji bet ji vis dar turi savo didelį
I.K.
......
•
gali atnaujinti tą bylą, tik jaifyra Iabai silpna.
Jis yra jiino Amerikos piliečių, _pus^ nuo karo gaus atlyginimą tik konkurentą — Jungt. Valsti
Niekas negali pasakyti
prieš kitą teisėją ' ir jieškoti nuteistas 10 metų kalėjiman kurių yra idealistai, o kita pu-! remianties priešikarinia^s ap- jas.
Į kainavimais, kas yra daug ma- kaip toji konkurencija gali
naujo nuteisimo. Bet yra abe-lneva už peržengimą špionažo sg _ biznieriai,
kaina. užsibaigti. Turkija ir Amerika
jotina, kad ji tai darys.
įstatymų
laikant prakalbų
‘JĘąipo sumanus
8uinat
biznieriai,* ’ žiau, negu dabartinė
Obio Socialistų partijds šuva- • jje 'siipras, kad jie turi išsaža- Sakoma, kad tūkstančiai šei galbūt dar pataps draugais.”
Nuteistieji džiaugiasi.
Paklaustas kaip du seni prie
žiaviine, Canton, O., kurioje dėti netikusios skolos, kad da- mynų rengiasi evakuoti sunai
kintas apygardas ir vėl patapti šai, kaip Rusija ir Turkija, ga
------ r----rius biznį su skolininku.
prieš—
karę.
CHICAGO. — Visi nuteistic- iis išsireiškė
:xi,s didelio
u:ziz.i:ol Dėbso naliuosavimo
paliuosavimo rrilka- I “Mes tečiaus nusitarėme ne- pabėgėliais ir apsigyventi pie- lėjo patapti draugais, Halil Pa
ji socialistai ___
pareiškė
—
I
1• 1 1 • . • t 1 •
•
ša atsakė:
pasitenkinimo panaikinimu jų ,avo
laha> įtekmingų daryti Amerikai jokių pasiuly“Nuo pat pradžios gyvavi
PINIGŲ KURSAS,
nuteisimo. kadangi tuo tapo .žm<'ni¥ ir darbuotojų.
j--- !
---- ‘
i mų ~panaikinti
skolas, kadangi
mo nacianalistų valdžios Ansunaikintas kapitalistų ir pel———i
.
ifiziologiniai Amerika tam paVakar, sausio 31 d., užsienio pinigų goroje, mes sutikome, kad Ru
nagaudų suokalbis prieš pačių'
sPrieSn8- Mes skaitome,.7 kad kaina,
ių ne mažiau kaip už sijos sovietų respublika
yra
pačios 25,000 perkant
*■'
T1- -visi “:
Socialistų -partiją. Jie
nesi
 'a8 required by the act of Oct. 6, 1917 bus geriau palaikius'
dolerių, bankų buvo skaitoma
tikru draugu ir sąjungininku.'
Amerikos pasiūlymo, tuo/gau Amerikos pinigaie šiaip:
tiki, kad valdžia drįstų išnauAnglai apleido Persijos
nant kreditą nuo pasaulio už Anglijos 1 svaras ................... $3.86 Todėl mes nutarėme užmegsti
jo traukti juos teisman ir atsostinę.
savo labdarystę. Taigi mes ne- Austrijos 100 kronų ............... $0.30 su ja nuoširdžius ryšius.
Belgijos 100 frankų už ....... $7.50
me, kad Amerika
Ame
KONSTANTINOPOLIS, sau- abejojame,
duos Danijos 100 kronų ............... $19.60
SOCIALDEMOKRATAS. •
3 ugnagesiai užmušti.
šio 31. — Pasak čia gautų ži-y mums Lkiek
---- tik
— reikės pinigų, Finų 100 markių ................... $3.25
Musų draugų laikraštis iš1 nių, totorių bolševikų karei jei tik mes jos nekhidysime.” Francijos 100 frankų................ $7.11
Italijos 100 lirų ..................... $3.69
Kauno. Kiekvienas darbininkas 1 viai paėmė miestelį Kasvin, 90
“gerašidžiai” Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65 ’PROVIDENGE, R. L, sausio (
(Bet ar tie
privalėtų jį perskaityti. Num. I m. į šiaurvakarius nuo Persijos talkininkai sutinka panaikinti Lenkų 160 markių ............... $0.13 31. — Trįs ugnagesiai liko užOlandų 100 guldSnų
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sostinės
$18*70' mušti ir 18 sužeista, kada laikurios Norvegų 100 kronų
Tegerano ir anglų skolas toms šalims,
ir 33. Kaina ’5 centai.
100 frankų
$16.03 k e gaisro nugriuvo siena ir
| spėkos Teger'ane pradėjo krau- jiems yra sklingos? Apie tai šveicarų
Švedų
100
kronų
....
Gaunamas Naujienų ofise.
. $|.65 įmetė ugnagesius į liepsną.
jie nė negalvoja. Be to Amen- Vokiečių 100 markių
stytis iš to miesto.

Wilsonas nepaleidžia Dėbso

Francija areštavo 900 komunistų

neturį kuo užmokėti skolų, bet
Prašo geležinkelių darbo tarybą panaikinti pirmesnįjį algų jie išleidžia tiek daug pinigų
apsiginkinvimui dabar,
kad
pakėlimą.
jie Įengvai tais pinigais į po
rą metų atmokėtų visas savo
CHICAGO. — Visi geležin skolas).
keliai vakar bendrai
padavė
geležinkelių darbo tarybai pra-
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X

“
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Price 8c
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Dirbtina politika
V

»

Prancūzai laiko pastoję kelią
Lietuvai. Skleidžiama, melagingos žinios ir gąsdinama Lie
tuvą bolševikų “pavoju.”
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]

niškas raudonųjų sukilimas,”
nenoroms prisimena C. Pilėno
laiškas, tilpęs N-2 ‘‘Vienybės
Lietuvninkų.” Dedei šios dirb
tinos iš Francijos paeinančios
politikos, aliantai nerado gali
mu pripažinti Lietuvos ir tin
ka pripažinti
tik Rstoniją ir
Latviją. Lietuvai norima pri
mesti plebiscitas
ir sakoma,
jog Lietuvos nepripažins, iki
'tas plebiscitas neužsibaigs, o
lietuviai turėtų aiškiai pasisa
kyti, ir taip yra pasakę, jog
ant plebiscito nesutiks iki Len
kai tebelaiko Lietuvos Rytus ir
iki Lietuva nebus pripažinta
kaipo nepriklausoma valstybė.
Tokio savo žodžio dabar ir
prisieina laikytis ir nieko nesi
bijoti.

Francuzų agentų pastango
mis buvo skleidžiamos triuk
šmingos žinios
apie tai, jog
bolševikai tai Lietuvos,
tai
Latvijos pafronte yra sutrau
kę daug savo kariuomenės ir
rengiasi užpulti Pabaltijos val
stybes. Korespondento Duranty ir McCoulagho straipsniai,
kursai neva rėmėsi musų už
sienio reikalų
ministerio žo
džiais, rupiuos tą pavojų padi
dinti. Visų šių gandų tikslas
buvo vienas — išgąsdinti lie
tuvius, priversti juos nusileisti
ir dėtis prie Lenkijos. Ameri
kos lietuvių spaudoje randasi
Vėl kapoja algas.
tąipgi raštų,
kurie gal visai
nenoroms tarnauja tai pačiai
COATESVILiLE, Pa., sausio
politikai. Taip “Drauge” tapo 31. — Midvale Steel & Ordišspaust! i o ta keletas Rene Vinnance

(lo.

paskelbė

šiandie

ci straipsnių. Sis bendradarbis naują nukąpojimą algų. Nuka
gąsdina bolševizmu, germa posimas paliečia visų depar
nizmu ir islamizmu ir perša tamentų mechanikus. iNiekumums vieną išgelbėtojų p. J. riems nukapota algos net po
Gabrį. Teisybė, “Draugo” re $50 į mėnesį.
dakcija yra padėjusi daug tin
kamų pastabų,
bet juk yra
Anglijos komunistai
straipsnių, kurių jokia redak
susiorganizavo.
cija neišdrįįsta be pastabų tal
pinti. Kitam laikraštyje randa
LONDONAS, sausio 31. —
me tokią triukšmingą žinią,
kuri, kaipo kablegrama, extra Daily Herald praneša, kad ketalpinama. “Buvo surengtas j lios Anglijos kopiunistų grumilžiniškas raudonųjų sukili- ’ pės subatoje slapta susrinko
mas. Lietuvos valdžia pąsmau- į Leeds ir trįs jų susivienijo,
• pradžioje.
,v’ ' ” rr
' - įkurdamos bendrą
Anglijos
gė- jį pačioje
Tuo
tčrpu ir Sovietų ^Respublikos Komunistų partiją.
ministeris
čičerina^ ir net
Lenkų
atstovas Lubomirski True translation filed with the pnstinaster at Chicago, Ilk, Feb. 1, 1921
tvirtino, jog* jokio pavojaus as
required by the act of Oct. 6, 1917
nėra, jog triukšmas delei ren
Krasin£ Maskva priėmusi
giamojo bolševikų užpuolimo
šaltai.
nėra pamatuotas.
Oficialių
pranešimų
iš musų valdžios,
COPENHAGEN, sausio 31.
kurie patvirtintų tą triukšmą,
lygiu budu nėra.
Be to nuo Pasak National Tidende, Le
kuris vedė
Martyno Yčo, kurio nieks juk onidas Krasinas,
negali įtarti bolševikų šalinin pirklybines tarybas su Angli
ku, gauta apie tą “milžinišką ja, tapęs gana šaltokai pasitikraudonųjų sukilimą” šokią ži ■ tas Maskvoje, kada jis sugrį
žo parsiveždamas
projektą
nią :
• Angli jos-Busijos
pirklybines
“Generolas Žukauskas su I sutarties.
Sakoma, kad kaip
areštavo keletą lenkų ir bolše Leninas, taip ir
Litvinovas
vikų maištininkų (conspira- skaito sutarties sąlygas nepri
tors), kuriuos jam patįs ka imtinomis.
reiviai yra nurodę.”
t
Iš to pranešimo aišku, jog
Jieško darbo.
armijos vadas
(vyriausioj u
karo vadu pasilieka krašto ap
WASHINGTDN. t — Apie
saugos Manisteris, kaip ir bu- tūkstantis žmonių kas savaitę
vo) Gen. S. Žukauskas $ra su- ateina j valdiškąjį darbui pa
arėdavęs keletą ir lenkų bol- rūpinti biurą ir prašo “by koševikų agitatorių. Kuomet de-( kio užsiėmimo”. Jų prašy
tei tokio ir lenkų ir bolševikų mus išpildyti negalima, nes nėarešto išeina vien tik “milži- ra pareikalavime,.

AUKSINAI EINA
BRANCiYN
Markes o kartu ir Auksinai pradėjo eiti brangyn,
ir nėra ženklų, kad jų kursas nupultų taip žy
miai, kap buvo nupuolęs prieš Kalėdas. Anaip
tol, iki liepos mėnesio markių kursas veikiausia
nuolat kils.
Markių ir auksinų kursui kjlant, kiekvienas dau
ginus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Lietuvon, jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, tai
doleriu mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisų pasiekia
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri• statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu
du : perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 yal. ryto iki 8 vai. vak.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet nedeliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago^ UI.

IMPERFECT

IN

ORIGINAL

NAUJIENOS, Chicago. HL
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ANKU BIZNIO APŽVALGA
I

| ■

bendro atsargos iždo ir todėl vi- gali sutaupyti pirkliui nemrž?|
sai negalėjo užgesinti panikos sumą pinigų.
ugnį, kada ji kilo vienoj ku
rioj vietoj.
iš šito trumpo pažymėjime
Federalės Rezervos Systemos
Kol buvo įvesta Federalė Re ypatybių gali būti aišku, kad
zervo Systema, nuo kiekvieno bankai kurie priguli prie Fede
Keletą savaičių atgal Biznio Valstybinio Banko buvo reika ralio Rezervo Banko yra dąug
šie bankai buvo apskelbti
Apžvalgoj buvo , tilpęs musų laujama, (kaip ir dabar teberei tvirtesniam padėjime, o todėl
ant Bankų Biznio apžvalgos
g«li duoti daug geresnį apsau
kalaujama),
kad
jis
turėtų
tam
straispnis, kuriame mes gvilde
lapo, praėjusio ketvergo —
gojimą
ir
užtikrinimą
savo
denome klausimą, kur laikyti pi tikrą rezervą gatavų pinigų vi
sausio 27. Visi-jie randasi
nigus. šis klausimas matyt yra suomet ant rankų. Tas rezer pozitoriams.
lietuviams prieinamose apiesvarbus daugeliui musų skaity vas turėjo būti visuomet vieno
linkėse ir yra saugiais tvir
tojų, kadangi po to straipsnio das ir jo dažnai negalima buvo
tais bankais.
pasirodymui mes gavome iš sa paimti net ir tada, kada žmonės
vo skaitytojų kelioliką užklausi užplūdę reikalavo pinigų iš ban
mų apie bankus. Vieną tokių ko. Padėjimas buvo keistas,
Bankai, kurie yra Federalės North-western Trust &
užklausimų mes čia talpinamą reikalauta kad namuose visuo
Rezervos Systemos nariais, gau
Savings Bank
met butų viedras pilnas vandens
ištisai.
na iš savo distrikto Federalio
ugniai gesinti, bet to viedro ne Tas faktas, kad Amerikoje Rezervo Banko sekamus apsau
Mihvaukee and Division
“Chicago, IU., January 21, galima buvo liesti kada atsitiko veikia Federalė Rezervo Syste gojimus ir patogumus:
gatvių.
gaisras. Bet jeigu kas ir var ma sustiprina ne tik tuos ban
1921.
1. Visuomet gali pasiskolinti
tojo tą viedrą, tai jo žinoma ne kus, kurie yra Federalių Rezer
“Gerbiamoji Naujienų Red.: galėjo užtekti, kada ugnis buvo vo Bankų nariais. Iš Federalės pinigų' iš F. Rezervo Banko.
Second North-western
“Malonėkite atsakyti man į didelė.
Rezervo Systemos turi naudos / 2. Visuomėt gali rediskontuoti
State Bank
mano žemjau surašytus klau
ir tie bankai, kurie prie System visas notas, kurios atsako reika
Bet stokavo ne tik ^rezervo at mos nepriklauso.
simus.
lavimams.
v
Mihvaukee and Central
skirų bankų reikalavimas aprū
Park Avė.
3.
F.
Rezervo
Bankas
atsitiki“Naujienų” numeryj, Gruo- pinti. Nebuvo taipgi sutvar Valstybinis bankas, kurs ne
džo 14, 1920, Biznio Apžval kyta pinigų cirkuliacija, taip priklauso prie Federalio Rezer me gali paskolinti savo nariui Abi šios bankos yra na
goj klausiama, kur laikyti pi kad jų visuomet užtektų ir vi vo Banko, turi vesti notų dis llnigų vien tik ant to nario no riais Federalio Reservo.
tos; ta paskola betgi gali būti
nigus, kad jie neprapultų ir suomet nebūtų perdaug.
kontavimo reikalus su kokiuVekselių arba notų diskonta nors kitu banku. Tas kitas ban duota ne daugiaus kaip pen
dar nuošimtį neštų ir toliaus
Banko perviršis yra
kiolikai
dienų.
vimas
buvo
grynai
privačiu
biz

nurodoma Pašto Bankas, o
kas gali būti pats Federalio Re
$21,000,000.00.
taipgi bankai, kurie yra Fe niu, kurs čentravosi tik keliuo zervo Banko nariu, arba savo ke 4. F. Rezervo Bankas priima
deralio Banko nariais. Vie se didesniuose Amerikos mies liu gali vesti reikalus su trečiu rediskontavimui visas geras no
nok, ten nebuvo nurodyta nei tuose, kurie buvo centraliais re bankų, kurs priklausys prie sy tas, kokias narys yra priėmęs
vieno bankb, kuris yra Fede zervo miestais. Krizio valan stemos.
nuo savo skolininkų — biznierių
ralio Banko nariu. Beto nu doj tas statė į pavojų daugybę
ar farmerių.
Independence State
mažų
bankų
visoj
šalyj,
nors
tų
rodymo kaipgi, galima žinoti,
Pavojaus valandoj nepriklau 5. F. Rezervp Bankas neprii
Bank
kuris bankas yra geras, tai bankų laikomosios notos butų sąs prie systemos valstybinis
yra, kuris yra Federalio Ban buvusios ir geriausioms. Šitoms bankas galės gauti pagelbos nuo ma notų, ant kurių buvo pasko 3157-59-61 W. Roosevelt Rd.
ko narys, o kuris ne. Man la ydoms prašalinti buvo įvesta to kito banko, o tas kitas nuo to linti pinigai ilgam laikui arba
bai norėtųs, kad “Naujienų” Federalė Rezervo Systema pa trečio, ir tai tik todėl, kad tas spekuliacijai.
Narys Federalio Reservo
Redakcija, ar kuris iš “Nau gal Federalio Rezervo įstatymo, trečias gaus pagelbos iš Federa 6. Valstybinis bankas, prisidė
Perviršis $3,700,000.00
jienų” bendradarbių nurodytų kurs buvo priimtas Gruodžio 23 lio Rezervo Banko.
jęs prie Federalio Rezervo Sys
bent vieną ar du banku, kurie dieną 1913, o įėjo į galę Lapkri
temos visai nenustoja savo tie
yra Federalio Banko nariais. čio 16-tą dieną 1914.
žinoma, jeigu pagelbos reiks sų ir gali skoliht pinigus pagal
ir tam pačiam trečiam bankui ir savo nužiūrėjimą kam tik nori.
Federalė Rezervo Systeipa tam kitam, tai pirmasis gali kar Yra tik tokia pasarga: bankas,
“Ar Federalis Bankas yra
valdžios bankas? Ar Chica- įsteigė Amerikoj dvyliką (12) tais ir visai jos negauti, arba kurs yra Federalės Rezervo SyMadison and Kedzie
gos Federalis Bankas priima didelių”iždinių, po vieną kfekViė-1 gauti neužtektinai savo kostu- stęmos nariu, iiėgali ’ skolinti pi
State Bank
taupinimui ar šiaip pasidėji- nam Rezervo Sytemos distrik- merių aprūpinimui.
nigų tokiam žmogui, kurs jau
tui, iš kurių tai iždinių kiekvie*
mui pinigus?
yra pasiskolinęs iš vieno ar ki Nlrys Federalio Reservo
no distrikto bankai gali pasiimti
to banko daugiaus kaip 10 nuo
“Man rodos, kad niekas ne- tiek pinigų, kiek reikia ir kiek
šimčių savo kapitalo; bankas,
3131 W. Madison St.
uždraudžia garsintis kiekvie- ] tiktai galima pagal banko kredikurs yra Federalės Rezervo Sy
nam kaip kas nori apie savo tą. Tos iždinės yra vadinamos
stemos nariu, taipgi negali lai
turtą, tatai iš kur ir kaip gali- Federaliais Rezei’Vo Bankais,
kyti savo pinigų pašaliniame
ma sužinoti apie banko tvirtu
banke daugiaus kaip 10 nuošim
iSulig
Federalio
Rezervo
Aktu,
mą ir turtingumą. Aš manau,
Federalis Rezervo Bankas yra
čių savo kapitalo.1
♦
į
Universal State Bank
kad “Naujienoms” reiktų duo- niekas kitas kaip tik bankų ban- Amerika yra padalinta į dvyliką
7. Bankas gali pasitraukti iš
ti šiuo klausimu bent kelis ge-;kas. Federalio Rezervo Banko Federalio Rezei’Vo distriktų,
rus straipsnius ir išaiškinti Į nariai yra visi N*acionaliai Ban- kiekviename kurių yra po narystės tik po to kaip raštiškai Vienatinis lietuvių valstijiapie bankų stovį ir jų organi- kai, o taipgi tie Valstybiniai vieną Federalį Rezervo Banką, praneš apie savo norą pasitrauk nis bankas ant Southsidės.
začiją. Aš manau, kad ne aš Bankai kurie prisitaiko prie Fe- šie distriktai turi sekamus mie ti Federalio Rezervo Tarybai už
Turtas siekia virš
šešių mėnesių.
j
vienas bet didelė daugybė | deralio Rezervo Banko reikalavi- stus už savo centrus:
$2,850,000.00
Lietuvių nežino nieko apie mų. Bankai kurie yra Federalio
Bankas, kurs nori patapti Fe
bankus. Lietuvių pinigų tur- Rezervo Banko nariais daugiaus Pirmas ............... Boston, Mass. deralio Rezervo Banko nariu, tu
3252 So. Halsted St.
būt yra žuvę šimtai tukstan- nebepriklauso nuo didžiųjų pini- Antras ........... New York, N. Y. ri nusipirkti Federalio Rezervo
čių visokiose bankose. Taigi guočių centrų, bet sudeda dalį Trečias........... Philadelphia, Pa. Banko Šerų už sumą, kuri lygindalykas yra svarbus ir man savo rezervo į Federales Rezer Ketvirtas ............. Cleveland, O. sis šešiems nuošimčiams viso
rodos “Naujienos” padarytų vo Banką. Pavojaus valandoj Penktas..... :...... Richmond, Va. savo kapitalo ir perviršio.
I
----------i
šventą darbą tūkstančiams Federalio Rezervo Banko nariai Šeštas....................... Atlanta, Ga.
Beto bankas, kurs yra Fede Depositors State Bank
Lietuvių išaiškinusios banke gali į trumpą laiką diskontuoti Sekmas ................. Chicago, III.
klausimą aiškiai ir visiems ir paversti į gyvą pinigą visas Ašmas.................St. Louis, Mo. ralio Rezervo Banko nariu, turi
Nariai Federalio Reservo
supratamai.
savo notas.
Devintas
Minneapolis, Minn. laikyti F. R. Banke, ne mažiaus
Sistemos
J. J. Lapienius”.
Dešimtas....... Kansas City, Mo, kaip 3 ir ne daugiaus kaip 13
Pinigų cirkuliacijai Federalė Vienuoliktas ....... Dalias, Texas. nuošimčių visų savo depozitų.
Nuošimčių depozitų didumas [4633-4637 So. Ashland Avė.
Atsakydami į tokius užklau Rezervo Systema padarė tą, kac Dvyliktas .... San Francisco, Gal.
priklauso nuo banko didumo.
simus, mes šiandien talpiname Rezervo Banko išleidžiamieji
Bankai, kurie priklauso prie
paaiškinimus apie Federalio Re pinigai gali būti priimti komerVyriausiais Federalio Rezervo
zervo Sistemos veikimą ir geru cialėmis notomis, ir todėl pinigų valdytojais yra Federalio Rezer F. R. Systemos, turi išduoti ra
mą, o taipgi paduodame vardus cirkuliacija gali plėstis su ko vo Taryba, kurios narių paski portus Federalio Rezervo Ban
ir adresus tų bankų, kurie prie mercijoj notų ir kredito augimu ria Suvienytųjų Valstijų prezi- kui, bet jų egzaminavimas nesti
sunkesnis, kaip visų valstybinių Central Manufacturing J
Federalio Rezervo Systemos pri ir gali siaurinties, kada biznio dentas.
bankų.
klauso.
reikalavimai mažinasi.
• District Bank
Dabartiniais Federalio Rezer
vo Tarybos nariais yra šie asSeniausis valstijinis bankas
Federalio Rezervo įstatymas
menįs:
toj apielinkėj.
i
taipgi nustatė geresnę tvarką
TRUMPA LIETUVIŲ
pinigams skolinti pramonės, pre W. P. G. Harding (terminas KALBOS GRAMATIKA
1112 W. 35 St
kybos ir žemdirbystės reika baigias 1922 m.)
Mokykloms
Cnicago, III.
Edmund Platt (terminas bai
lams. Sulg tuo nustatymu, Fevadovėlis
deralės Rezervo Bankai visai ne gias 1928 m.)
Adolph C. Miller (terminas
duoda pinigų ant notų išduotų
Sutaisė Mokytojas
spekuliacijai ir nesvarbiems ąy baigias 1924 m.)
Juozapas Damijonaitis
Po didelės finansinės panikos nenaudingiems reikalams.' Tas
Ch. S. Hamlin (tprminas bai
Kaina dabar 40 c.
19j)7 metais, kada daugybė Ame be abejo labai didžiai 'pagerina gias 1926 m.)
‘\
t
rikos bankų subankrutijo, buvo bankų stovį.
Ex offiso tarybos nariais yra:
Kiekvienas lietuvys ir lietu
Metropolitan State
pradėta galvoti kaip pataisius
S. Valstijų iždo sekretorius ir vaitė privalo turėti savo na
Bank
bankų tvarką arba systemą AFederalė Rezervo Sistema tai pinigų kontrolierius.
muose gramatiką ir iš jos iš
merikoj, kad daugiaus tokių pa pogi yra įvedus nemažai kitų
Pildomasis sekretorius — W. mokti taisyklingai lietuvių ra Pirmutinis lietuvių valstiji
nikų nebeatsikartotų.
pagerinimų bankams ,kurie prie \V. IIoxton.
šybos.
nis bankas ant Westsides.
Sekretorius-^W»^Ę. Chapman.
tos sistemos priklauso. Tarp
Reikalaukite tuojau.
Didžiausia bankų tvarkos yda kitko, pirkliams, kurie -^ęda
Vyriausias ofisas -^AVashing2201, W. 22 St. fr Leavitt St.
Naujienų Knygynas
berods buvo tame, kad bankai pirklybas su užrubežiu, gvaran- ;on, D. C.
•
1739 So. Halsted St.,
buvo labai menkai • tesusirišę tuoja išmokėjimą pinigų užru- Penki tarybos nariai gauntbpo
Chicago, III.
* \
viens su kitu, neturėjo jokio bežyje doleriais. Tas dažnai $12,00o metinės algos.

Užklausimai
apie Bankus

Ką duoda Federale Rezervo
Systema Ban
kams, kurie yra
Visi Valstybiniai Bankai
jos
nariais
tnii naudos iš Federales

BANKAI

FederaliaijRezervo
Bankai

Federalė Rezer
vos Systema

4..........

—

Drovers Trust and Savings
State Bank
Valstijinis Bankas
42nd and Halsted St.

Security Bank of
Chicago
Narys Federalio Reservo

Schiff anh Co. State Bank
Atdaras nedėldieniais
728 W. 12th Street,
arti Halsted St.

Milwaukee Avė. kampas
Carpenter St.

Southwest Trust and
Savings Bank

Po valstybės priežiūra
35 St. Archer ir Hoyne Avės

Kasper State Bank
Nariai Federalio Reservo

Rezervo Systemos

X

...........

n

1900 Blue Island Avė.
kampas 19 gat.

Home Bank and Trust Co.
--------------------------------- .

j

Nariai Federalio Reservo
Sistemos
Milwaukee ir Ashland Avės
«

Krause State and Savings
Bank
Bankas kuris moka nuošim
čius 4 kartus į metą.
1341 Mihvaukee Avė.,
arti Paulina St.
Union Tnist Company
Narys Federalio Reservo
Sistemos
33 W. Madison St.

‘Pinkert State Bank
“Bankas geresnio patar
navimo”
W. 22nd St. arti 48th Avė.,
Cicero, III.
—...... . ... .—.. .
____ _—
The Wiersema State Bank
Valstijinis taupymo Bankas
11106-08 Michigan Avė.,
• Roseland, III.

BANKAI
Šiame puslapyj tel
pa tiktai parinktinių
bankų paskelbimai.

Tas, žinoma, visai
dar nereiškia, kad
bankai,. kurių pa
skelbimų čia nėra,
butų negeri.

10% už įdėtą turtą ant išmokesčiy pieno
100,000 šėry
(Paprastas stakas, nominališkos vertės (par value) $10.00 Šeras)

■*

v

The James A. Brady Foundry Co.

(Inkorporuota pagal Illinois Valst. .įstatus).
Dividendai liuosi nuo Normai Federal Income Tax
(Normalių valdiškom įplaukom taksų).
Aplikacija bus padaryta įskaitant tą išlaidą j Chicago Stock Exchange

Registratas
Pervedimo Agentas
The Fort Dearborn Trust
The Illinois Trust & Savings
& Savings Bank
Bank
BIZNIS
The James A. Brady Foundry Co., Illinois korpora
cija, įkorp. 1900, turi nuosavybę ir operuoja vieną
iŠ didžiausių, moderniškiausių ir geriausiai įrengtų
liejyklų (foundrių) centro vakarinių ‘valstijų, pas
tatytą ant keturių akelių žemės prie 45tos ir Wės
tom Blvd., Chicago. Įtaisymai palengvina liejimą
kestingų didumo nuo vieno svaro iki Šimto tūkstan
čių svarų.
Sanrišyje su jų LIEJIMO BIZNIU jie kontroliuoja
ir išdirba:
THE HARRINGTON STOKER, kuriame gali degti
koksų dulkes, antracito anglis, anglių nuoplovos,
lignitas ir kitos žemos rūšies anglis, kurios nedegė
pasekmingai kito rųšies pakuroje (stoker).
BRADY STEAM J ET ASH CONVEYOR, kuris yra
taip veiklus, ir darbą taupantis, kad jis sumažina
išlaidas bile dirbtuvei ant keletos tūkstančių do
lerių į metus.
STEVENS ARCH: pilniausias laukas dėl pečiaus
viršo kaip dar niekuęinet nebuvo ištobulintas. Ant
tiek specialiai yra padarytas, kad be pridenginfo ar
ba užkritimo atlaiko karštį.
UŽDARBIS ;Šita kompanija turi stambų pelną kas metą, nuo
pat inkorporavimo 1900 m. Paskutiniuose trejuose
metuose pilnas operavimo pelnas buvo virš 34% į
metus, tame laike parduoto s.tako.
Dividendus
mes išmokėjome 1920 metais 10%. KeDIVI
tvirtdalinis dividendas 25c nuo šėro bus apmokėtas
DENDAI
balandžio 1 d., 1921 m., šėrininkams kovo 1, 1921
m., padedant staką ant 10% pamato.

TURTO IR SKOLŲ STOVIS.
Iš rugsėjo 30, 1920.
TURTAS.
Apyvartoj tintas .... $583,907.43
Mašinerija ir įrengi
mai..................... $235,581.76
Rcal Estate ir na
mai .....
$362,926.12
Prisirengiamasai ir ki-,
tokis turtas ...... $13,288.60
The Harrington Stoker ................... $187,512.65

Rezervo sąskaita....... $44,308.86
Fondų skolos ........... $144,166.70
• Morgečiaus Bondsai
Capital Stock ....... $1,0-00,000.00
Perviršis .................. $32,986.85

$1,383,216.56

$1,383,216.56

SKOLOS.

Bėgančios skolos .... $161,804.15

Kaina $10.00 už Šerą.

%

Jungiasi prie pirmesnių pardavojimų ir kainų pakilimo. Rašyk, lelefonuok arba telegrafuok savo užsakymus ant musų išlaidų.
Pilnus paaiškinimus aplaikysit ant reikalavimo.

Andersen and Company,
127 N. Dearborn St., (’hieago, III.
Tel.; State 6580.

ANHEUSEN & COMPANY.
AJ.B.
127 Nori h Dearborn St., Chicago, III.
Gerbiamieji;—■
Nepastatant mane nei po jokia atsakomybe, malonėsite su
teikti pilnas informacijas apie James Brady Foundry Company
Stock. Taipgi, nurodykite skirtingus išmokesčio planus:
,
Vardas ..........,...................................................................................
Antrašas ............................................ .............................................
Miestas ........................................?................................................. .
Valstija ................................. .t.'...............
'.............................

/
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CASINO TEATRAS

3506 So. Halsted St
Ser. Sausio 19-tų
‘Dangerous Paradise*

NAUJIENOS, Chicago, III,

NATIONAL TEATRE

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY

Ketverge 20-tą
“The Gift Supreme”.

BUSINESS

Halsted netoli 63rd St.
Visų šių savaitę

REV1EW

PATSY AFTER ALL
KITĄ SAVAITĘ

subankrutijustomis ir jų pinigus būt taip butų ir su markėmis.
Pėt. 21-mą
'
Marketo
kainos
Marry the Poor Giri
Delei saugaus vielų išvedžiojimo na
JAN GLOMB
“Valley of Doubt*’.
beveik neturinčiais jokios ver Šių metų pradžia kol kas ro muose.
Delei
parinktu
ir
pigaus
Peveikslų galerija.
Nejudamieji paveikslai
dė, kad sterlingas ir markės ei darbo. Delei gero patarnavimo ir
A’akar marketo kainos ant tės.
Geriausias darbas, už žemiausią
materijolo.
kainą.
Čia dar norime duoti dvejetą na normaliu keliu, būtent, po
.įvairių daiktų buvo sekančios:
1946 W. 21st S t., netoli Robey St.
Atsišaukit pas mus —
Sviestas — retailiniams par patėmijimų apie apskritą norma truputį kįla. Iki Subalos, Sau^
Chicago,
III.
ANTON FUERST and CO.
li pinigų puolimą ar kįlimą, koks šio 29-tos dienos, sterlingas ir FIDELITY ELECTRIC COMPANY
Halsted netoli 63-os gatvės
davimui: 48V2C. ir 50i/Gc.
Ar kenčiate nuo prasto
Parduoda namus, apsaugo
Kiaušiniai — švieži ,geriausi atsitinka ar turėtu atsitikti, kiu markės buvo augščiausia iškilę 2049 W. 22 St., Phpne Canal 5190
apetito, užkietėjimo ir tt.
nuo ugnies
4153 W. 26 St.
> 52c., šiaip geri 49c. ir 50c.; vi da Amerikos prekyba su užrube- šiais metais. Vienok vakar ir Mes taipgi užlaikome skalbimui
/— ..............
....................
2410 So. 52nd Avė
žiu, o ypač su Europa, eina nor sterlingas ir markės ir kiti pi mašinas ir elektros visokius įran
Phone: Lawndale 1744
1 sokie 50c. ir 51c.; sudėti balkius; taipgi automobilių reikmenis.
nigai, urnai nupuolė.
Mes taisome visokias battery. Tai
I tose medinėse dėžutėse 60c. ir malėmis vėžėmis.
Joseph Shuflitowski & Co. ' 61c.; paprasti 46c. ir, purvinu- Iš visų Europos pinigų svar Tas urnas nupuolimas gal būt some elektros systemos visokių
automobilių.
Yra labiausiai užtikiama
Phone Drover 266
biausiu pinigų marketo vadovu yra laikinio įspūdžio dalykas,
kai 48c.
Real Estate
gyduolė.
JOFFEY’O
yra
Anglijos
sterlingas.
Nuo
to,
įtekmę
čia
veikiausia
padarė
Vo

Gyva
paukštiena
—
kurkęs
Paskola ir apdraudimas
4625 So. Ashland Avė.
Parduodama visose
ar sterlingas kįla ar puola, la kietijos atsisakymas mokėti ne43c.;
vištos
32c.,
pavasariniai
viAtsakančios grojamos mašinos.
f
vaistynėse.
PRANEŠIMAS
2833 W. 22ndSL
štukai 29c., gaidžiai 21c., antys bai dažnai priklauso kitų šalių svietįškai didelę kontribuciją aliColumbia fonografai, deimantai
JOSEPTH TRINER COMPANY
ir laikrodėliai.
Musų Draugams!
pinigų puolimas ar kilimas. To jantams, o taipgi abelna reali
1333-45 So. Ashland Avė.
Tarpe California Avė. ir !85c. ir žąsys 26c.
Jogei nuo 1-mos dienos
Negyva paukštiena — kurkęs dėl sekant Europos pinigus, svar zacija, kad iš tų kontribucijų gal
Marshall Blvd.
Lapkričio Nov.) 1920.
,53c. iki 54c., vištos 32c., pavasa bu yra sekti Anglijos sterlin nieko neišeis. Laikinas įspūdis
Chicago.
Musų Ofisas bus perkel H EXTRA IŠPARDAVIMAS
■
todėl čia galį apsireikšti kaipo
riniai vištukai 29c., gaidžiai 20c. gas.
Siutų
ir
Kelinių
Sterlingo kįlimas ar puolimas pastovi tikrenybė ir pinigų nu
tas į naują vietą. •»
iki 21c.,gantys 36c., žąsys 28c.
1 Vėliausios mados ir žemiausios ĮJJ
Skoliname Pinigus
(perkant
jį
Amerikos
doleriais)
kainos.
puolimą
padaryti
pastoviu.
Bulvės — baltosios apvalainos
ZOLP ir BARČUS
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
PAUL
LEASES,
turi gana aiškiai nusistačiusį Po to visko kas čia pasakyta
$1.00 iki $1.20 už 100 svarų.
ir statomų.
4601 So. Marshfield Avė.
3616 So. Halsted St.
Saldžiosios bulvės — už bam laiką. Sterlingas paprastai pra mes dar kartą galime pakartoti,
MADISON IR KEDZIE
Tel.: Yards 145
deda
kilti
Gruodžio
ar
Sausio
kad spekuliacija sterlįngais ir;
perį $1.25 iki $2.25.
* STATE BANK
Narys Fcderal Reserve System
Šabalbonai — rankoms rinkti mėnesyj ir su atmainomis nuo markėmis yra netikra ir pavo-l
Tel. Nornfttl 224.
3131 W. Mddison St.,
Chicago.
lat
kįla
iki
Birželio
mėnesio
pa

iinga,
ir
kad
ją
niekam
nepatar

$1.75
iki
$5.90
už
100
svarų;
Tel.: Kedzie 3980.
Kalėdų
ENGLEWOOD THOR SHOP
baigai, kada jis pradeda pulti ir tume užsiimti plačioj skalėje.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- raudoni dideli $8.75 iki $9.00.
John
P. Sink, Joseph A. Huguelet.
dovanos
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.
su atmainomis nuolat puola iki Kam reikia mainytis Amerikos
Elektros namai, skalbimui maši
Prirengta pas mus
nos, prosai, valytojai.
Deimantai,
laikrodė

Lapkričio mėnesio pabaigai. pinigai j kitų šalių pinigus, te
liai, auksiniai — si
6007 So..Halsted St.
Užrubežinės prekybos Paskutiniais ir prieš-paskutiniaią gul mainosi tada, kada jam to
Phone Canal 5496
dabriniai — piaustyHankan Jewelry
stytas stiklas,
finansavimas.
metais, nežiūrint į padėjimo ne reikia, o nelaukia pinigų nupuo
and Graphaphone
French Ivory etc.
aiškumą, sterlingo kursas gana limo arba jų pakilimo.
Co., Ine.
RAZDIK & CO.
Mes pritaikome
Amerikos industrijai ir pre pastoviai laikėsi tos linijos, bū
Henry Rhein,
Kolektavimas ir patikrinimas
akiniu^-moksliš
kybai svarbiausias reikalas šian- tent, kilo iki Birželio mėnesiui
Jewelry Store,
REAL ESTATE
kai. Columbia gra
U.
S.
Army
ancl
Navy
per
30
metųprie
Paskola
ir Insurance.
jdien yra palaikyt ryšius su' už- ir puolė nuo Birželio iki. Lapkri
fanolas ir rekor
dai.
1536 VV. 47th St.
1826 S. Halsted St.
Chicago.
jrubežiu idant galėjus dauginus čio mėnesiui.
Stores.
2209 W. 22 St.
Tel.:
Roosevelt
7963
Patėmysit didelį
■ išvežti, iš Amerikos tavorų į ki
netoli Leavitt.
laikrodį.
Naujausios rūšies skalbia
Sterlingo kursas
kursas » rods, visai
tus kraštus.
Šiuomi
vardu
randasi
daugybė
mosios mašinos po.... $135.00
To nepadarius Amerikos pre neturėjo būti rodyKle kitiems pi krautuvių Chicagoj ir kituose
Phone Yards 987
Atydos!
nigams,
nes
Anglijos
padėjimas
D. LIPTSICH
C. R. CLAUSEN
Taipgi užlaikome visokių Ar jus turite šeimyną? Jums yra kyba turi pulti kaip ji dabar ir
miestuose; kaip iš vardo matyt
Fashion
Cloak Shop
yra daug goresnis už kitų Euro
Expertas Rupturų
Ploščiai,
siutai,
dresės ir veistis.
sunku
jauti
kambarius
?
štai
yra
jupuola,
vacuum cleanerių — elektritai yra pardavinėjama vien
Išdirbėjas
pos
šalių
padėjimą,
ir
dažnai
ka

Jus
gausite
tavorą
iš musų dirbtu
gyvenimo proga. Mes parduo-,
EurOpa betgi negali pirkties
nių apšildytojų — elektrinių sų
tik
kareivių
ir
jūreivių
drapa-j
pagerintų
ves
oi
sėlio
kainomis.
dame mūrinį namą, iš kurio galima
. .
.
pečių ir visokiif^elektrinių padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy- . tavorų iš Amerikos, jeigu Ame- da Anglijos sterlingas kįla kaįp nos, avalynės, blankietai, indai
guminių
3401 So. Halsted St.
tik
dėl'
to
butų
reikėję
pulti
kaipančiakų;
mai
užmokėti.
$400.00
pinigais,
liku•
r
jk
a
nepaskolins
pinigų
Europrietaisų,
/r
ir ligonbučių reikmenis — bei
diržų palai
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
kurių
kitų
šalių
pinigams.
Vie

kančių ruppai.
drapanos. Bet tos krautvės nė
kreipkitės.
Phone Boulevard 6878
Leiskit mums apkainuoti lesnių informacijų
nok
mes
tėmijome,
kad
paskui
turą
po ope
1653 W. 47 St.
Amerikos kapitalistai todėl
ra sujungtos, t. y. ne vieno sa
A. HOLZMAN
racijos; chi
jūsų namuose dratus išvad
--------------------------The
National
Raincoat Co. Not inc.
sumanė suorganizuoti didelę sterlingo gana pastoviai sekė ir vininko. Jos daugiausiai yra
rurgiškų
žioti ar krautuvę; rash arba
frankai,
ir
liros,
ir
Vokiečių
of
Chicago •
gorsetų;
korporaciją užrubežinės prekyDR. BOBE’S PANACEA
nuosavuojamos
^pavienių
atskirų
vienas metas išmokesčiui.
bresų
dėl
Guminių rūbų išdirbėjai
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver «bos finansavimui. Vakar prasi- markės (ne lenkų!). ,
savininkų;
apart
kęletos
dides

nenormalių kūno daliją, ir platės dėl
3631 So. Halsted St.
Praeitais metais v Vokiečių
tės delei reumatizmo, vidurių ne- ; dėjo tos korporacijos* šėrų par
6031 So. Halsted St.
nių kompanijų, kurios turi po kojų. Spaęialė atyda dėl kūdikių.
rnalimo, kataro ir pūslės ligų.
Valandos nuo 1 'iki 5 ir nuo 7 iki 9 vok.
markės taigi ir Lietuvos auksi
Tel.: Normai 2022.
davinėjimas.
keliolika krautuvių. Tarpe tų 6331 So. Hal^ed St., kampa* 63 PI.
RED CROWN PHAKMACY
Phone: Wentworth 2679.
Korporacija yra inkorporuo nai visą laiką sekė Anglijos randasi Triangle Mercantile Co.,
4552 So. Ashland Avė.
2662 Milwaukee Avė.
šita yra kokybės vaistinė.
sterlingą.
Sausio
mėnesyj,
1920,
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
Tel.: Belmont 1436
jama su kapitalu $100,000,000 ir
kurios trįs krautuvės randasi lie r---------------- ----- ------------------------ GYDUOLES. Mes gvarantuojame
markės
buvo
pasiekusios
že

Phone Yards 1030
; $5,000,000 perviršio. Visas ka
tuvių
apgyventose
vietose,
kaip
VISOKIUS savo pardavimus.
Duok receptus išpildyti ' pitalas bus suneštas iki paskuti miausio laipsnio, kada ir sterlin
VVM.
S.
BRONIARCZYK,
PH.
G.
tai: 9309 Cottage Grove Avė.,
Mokslą baigusiam Registruotam
“MUSŲ SPECIALUMAS —
gas
gana
žemai
stovėjo.
Po
to
Aptiekorius
niam
Šerui,
idant
padarius
pilną
RECEPTAI.
Vaistininkui
1628
W.
47
St.
St.
ir
625Q
Ar

markės
kilo
laipsniškai
ir
nuo

' LUCAS HANNEMA R. P. L.
Receptai musų speciališkumas.
; inkorporuojamą sumą. Šerai
cher Avė., Argo, III.
pasiklausk savo daktaro apie mus.
10657 Michigan Av.. kam p. 107 gt.
lat
iki
Birželio
pradžiai,
kada
4459 So. Wood St.
1 pardavinėjami po $105.00, iš kuĮstaiga tyri) vaistų.
S. A. MANKOWSKIS
k------------------------------------------------ /
Ta
kompnaija
supirkinėjo
nuo
jos
pasiekė
augščiausio
praeitų
Te!.: Pullman 979.
i’rių $100.00 eina kapitalan ir
Prescription Drug Store
LIBERTY BONDS
valdžios didžiausiomis dalimis
Mes naudojame geriausios vertės
metų
laipsnio.
Sterlingas
tada
Lietuviška Aptieka
Mes mokame pilną marketų kainą
gyduoles ir musų kaina tokia že l$5.00 perviršiu.
gaudama
už
daug
žemesnes
kai

2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
\
su nuošimčiu.
ma. už kokią gajima padaryt. Mes
Korporacija užsiims daugiau irgi bene augščiausia buvo iški nas negu mažos krautvės. Ir',
Chicago, III.
R. I. POLLAK & CO.
lęs. Nuo Liepos vidurio mar
apkainuojame jūsų atsilankymą.
sia
skolinimu
pinigų
Europai
ir
Telefonas
Canal 4946
1945 W. 47th St.
dabar norėdanii isbaigt pardavo-'
kes
pradėjo
pulti,
ir
nuolat
puo
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
pirkinėjimų įvairių Europos ša
lė iki Lapkričio mėnesi.o vidurio ti žieminius drabužius — kaipj
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.
Phone Canal 6254
lių pramoninių kompanijų šėrų
vilnones pančiakas, pirštines,
PADVIGUBINK
I
— tai vis kartu su sterlingu.
ir bonų.
ADOLPII L. ZACHAREWICZ
Mes turime yisua muzikalius inMarkių kurso eisena pareitais viršutinius ir apatinius marškiKostumėriškas Siuvėjas
SAVO ĮEIGAS
I
Jei tau reikia
metais vaizdžiai yra parodyta nius, blankietus ir kitus vilnoKepurės, jJirštinės ir vyrų mažmo
GERO PLUMBERIO
įdėk savo sutaupintus pini
strumentus: grafonolas, victro#
#
_
J
_ J _*
•
•
v
žiai. Valome, prosijame ir taisome.
Kreipkitės prie
nius„ _parduoda
užv visai
žemas!
šiame
picšmyj
:
—
Farmerių
bizins
gus į musų 6% užtikrintus
JOHN KLEKER PLUMBING CO.
2300 So. Leavitt St.
las ir lietuviškus rekordus. Rei- ,
kainas. Tos krautuvės abelnai
1707 W. 47th St.
Gold Real Estate Bondsus.
Markių kursas 1920
kniauk musų katalogo.
Tel.: Yards 2308.
pardavinėjo kuone perpusę pi
Apskritai galima manyti, kad
Maži savaitiniai arba mėne
Visą darbą gvarantuojame.
giau pailginus su kitoms krautužemė dar vis turės pulti kainoje.
Tel.: Vičtory 2400
3417-21 So. Halsted St. Chicago
siniai daliniai įmokėjimai
Užsisakyk audrinius lan Rods, tie kurie nori pirkti.es far-'
, vėms. Tad, kol dar galima, bu
nešantis 6%.
gams
rėmus,
nuo
tų
verta
skaitytojams
pasinau

mų,
nepadrys
klaidos,
jeigu
dar
Jei norėtum pirkti James A.
Julius Moli & Son
doti tokia proga.
x
nuošimtį dividendų. Yra painia
Gco. Green Lumber Co., kokį laiką palauks.
Brady Foundry Co. stako, kuris
1319
Milwaukee Avė.
22-os gatvės tiltas.
vojama James A. Brady Foun
dabar neša 10% dividendo ir sau
Kviečiai tebėra pįgųs ir dar
gus pinigų įdėjimas.
Matykit
dry Company šėYai ir per Ander- ——---------------- r--------------------gak bus pigus kokį laiką. Vienok
Nauji serai.“
sen and Company, kur gali žmo
■ Tel. Canal 2975—2976
MR. BAIN,
jų kaina turės pakilti prieš sėji
GEĘAS
Ar.derscn & Company
nes
pasinaudoti
proga,
nusiper

mo
laiką.'
Tą
patį
galima
pasa

Pirm
dvidešimts
metų,
James
:
just
S V K BrG Bl L Rr R. S Jtr.6r..
Dantų taisymas
Km. 1122 — 127 N. Dearbom St.
kyti ir apie rugius.
A. Brady Foundry Company kant šių gerą pelną nešančių
pigiomis kainomis
Šerų.
Te!.: State 6580
Komai
ir
avižos
irgi
tebėra
pradėjo
savo
biznį
Chicagoj,
po
Iš
to
kas
pasakyta
galima
l______________ ________________ '
Chicago
Aukso dantįs 22 Karat
M
labai
pigus,
bet
jų
kaina
pradės
maždaug
spręsti
apie
sterlingo
vadovaujančių
viršininkų:
Guy
WHISTLE
BOTTLING
CO.
$3 ir augščiau
d
NAUDOTO IR NAUJO LVMBERIO v
Nepaisatnti forma
ir markių kurso eiseną šiems S. Burtis, kaipo prezidentas ir
kilti po kovo 1 dienos.
Bridge Work
1901 W. Roosevelt Rd.
PIGIAI.
$4 ir augščiau
t
žirniai dar atpigs.
metams.
'Joseph Harrington kaipo viceapšvietos.
Platės $5 ir augščiau
Vėtros, rėmai langams, plalsteriui
Sviestas tebėra gan brangus,
Jeigu viskas Europoj bus ge- prezidentas ir inžinierius —
lentelės, stogui popiera.
Mokinkis Modelių
bet» neužilgo turės atpigti. Kiau rai, jeigu Vokietijos, Franci jos, priežiūra.
Mes turime reikalus šioje apieCARE BROS VVRECKING CO.,
Braižymo
3003-39 S. Halsted St.,
Italijos ir kitų'šalių bankrutas
Minėtas biznis išaugo net iki linkėje visai arthęprie širdies,
šiniai taipgi.
4558 So. Ashland Ave^
ir
Tel.: Yards 1294
Suris tebėra pigus.
nepastatys į pavojingą padėjimą trijų jnilionų dolerių ant 1921, nei kuris kitas. Tas išvystė nuo
Kampas 46th St.
PASIDARYK SAU
DRAPANAS
Kava tebėra pigi, vėliaus gali Anglijos, tai galįma manyti, kad ir parodo pelną kiekvienų metų, monę, kuri pasiekė mus tik pe- _
f'1
...... ■" ' 11,11 *....... '
Tai
yra
lengva, per musų ži
Ar Jūsų bankicritis yra
pabrangti.
sterlingo kursas, kąip paprastai, nuo inkorporavimo, 1900.
reitą savaitę, kuomet išgirdome
novų nurodymus, dėl paties sa
I Jūsų draugu? Jeigu jis nėra
ve arba kaip ir profesijon.
turės kilti iki Birželio mėnesio.
Pirm keturių metų, pasibuda- kalbanti temoje, kad mes esame ■ ADAM m MAC ARUS
Reikalauk knygelės “O”
I jūsų draugu, negali būti jūsų
Su sterlingu tada gaTbut pagal vojo naują, modernišką, pagal skolingi jaunimui. Ar pagalvo- ■
NOTARAS
Markių kursas.
Master System School,
I bankieriu.
papročio, nors ir be priežasties, šių dienų reikalavimą dirbtuvę, jote nors kartą, ar persistatėte
STATE-LAKE BLDG.,
3256 S. Wallace St, Chicago
The Cicero State Bank
KAMPAS STATE IR LAKE
Biznio Apžvalgoj mes jau ne galėtų kilti ir Vokietijos markės, prie 45-tos ir Western Boule- sau, kad kūdikis yra palinkęs ■
I stengiasi palaikyti draugišGATVIŲ
sykį buvome aiškinę, nuo kokių Vienolę ar taip bus, to niekas ne- vard, užimančia virš keturių ir kripti geron, ar blogon pusėn?
Parduodu laivakortes,
I kus ryšius, kurie turi būti
pamatinių priežasčių priklauso gali atspėti, žinoma tik yra, pusės akerių žemės.
Dabar mes einame prie tikro da- ■ siunčiu pinigus į visas
tarpe bunkerio ir depozito- U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVft
Kompanija išdirba Uarrington lyko. Ar esate siuntę savo vai- į
markių, sterlingų, frankų ir ki kad Europa yra baisiai blogame
Pilniausia armijos stako.
pasaulio dalis. Apdraurio. *
padėjime ir, kad Anglija gali Stoker’ius Stevens Arch ir Ash kus, kad pamatytų tikrai gerą ■
1628 West 47-os gatvės
tų
pinigų
puolimas
ir
kįlimas.
Delei draugiškų patarimų
Kampas Marshfield Avė.
kartais neatsilaikyti ir suklupti, conveyors, kaipo dalinis priedas perstatymą ? Ar žinote, kad ■ džiu, parduodu žemės ir
Mes
taipgi
buvome
aiškinę,
kad
6250 Archer Avė., Argo, 111.
— ateikite pas mus taip tan
drama, tai yra seniausias ap-> namus, skolinu pinigus.
spekuliacija markėmis ir kitais Tas jau nepadės tserlingui prie abelno dirbtuvės biznio,
9309 Cottage Grove Avė.
kiai kaip jus galit.
Pusvilnonės panČiakos ............... 25c. užrubežiniais pinigais yra labai kilti, anaiptol sterlingas nuo to
Biznis ant tiek išbujojo, kad švietos būdas? Todėl, siųskite
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95
CICERO STATE BANK
netikra ir pavojinga, kadangi galės labai žemai nupulti. Jeigu kompanija yra .priversta padau- savo vaikučius Subatų arba NePhone Drover 215
48th Avė. and 25th PI.
S h a n k, b
gi
Europa
šiaip
taip
tvarkysis
gint
savo
šėrus
ant
stako.
James
priežasčių, dėl kurių pinigai da
dėldienių popiečiais į National
A.
C.
Flynn
Heating
Co.,
Music
Store,
“13 motų nuolatinio
bar kįla ar puola, sunku yra su ir bent atitolins savo krizį, tai A. Brady Foundry Co., dabar Teatrą. Mes manome, kad veE«t 19 12.
6402 So. Ashland Avė.
bankavimo”
Phone Prospect 836
paisyti, ir kadangi finansinis sterlingo kursas kartais gali ei- kapitalįzuoja ant $1,000,000.00 dėjas Cliff Hasting turi teisin
giovandeniu
ir
karštu
Garu, karštu
Europos šalių padėjimas, išsky ti vėl narmaliu keliu, tai yra padalinant ant 100,000 šėrų ir gą mintį, išvystyti meilę dramos
oru Šildymas, Nauji tildomi perus Angliją, yra taip blogas, kad kilti iki Birželio mėnesio. Jei- po $10.00 šėras.
jaunosios kartos Sirdise.
Pie
čia! įvedami. Seni šildomi pečiai
SKAITYKIT IR PLATINKIT
išmokėjimais
gu
taip
bus
su
sterlingu,
tai
gal
Jų
atakas
išmoka
dešimtą
pataisomi.
tinės miesto dalies gyventojų. nigais arba
tas šalis reikia skaityti pilnai
3527 So. Halsted St.

Trlnsr’s American
Aliilr of Bltter Wine

Acorn Electric Co.

OLOWECKTS
Music House

t

■ WHJSTLE

DR. BERN

u

J
JĮ

I
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drovė' 1739 So. Halsted St., Chicago,
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir
Canal 576.
Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pažtu:
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------------- 1.75
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met jisai dar buvo Amerikoje. ’
So. Bostono lietuviai aną
dien parengė milžinišką ma
sinį mitingą, protestuodami
prieš tą melagingą skundą
ir nutardami pasiųst valsty
bės departamentui į Washingtoną kolektyvį pareiš
kimą, kad Mikas Petraus
kas nėra toks, kokiu jį skun
dikai nupiešė.

So.-bostoniečiai atliko sa
vo pilietinę pareigą, apgin
dami nekaltai apskųstą, žmo
gų. Mes šioje vietoje galime
tiktai išreikšti savo pasi
bjaurėjimą tais gaivalais,
kurie mėgina pakenkti ger
biamam lietuvių kompozito
riui, nesidrovėdami vartot
niekšiškas priemones savo
tikslo atsiekimui.

Tarpusaviniuose kivirčuo
se Amerikos lietuviai, deja,

75

yra senai papratę nepaisyt
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
jokio padorumo. Bet karės
paStu:
Metams ...... -________ —. $7.00 laikas jų sąžinę, matyt, dar
Pusei metų___ ___________
4.00
Trims mėnesiams --------- ------- 2.00 labiaus atšipino. Kuomet šio
Dviem mėnesiams _ __________ 1.50
je Šalyje buvo įvestas karės
Vienam mėnesiui ___ ___ ____
stovis, tai slapti ir atviri
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
Metams -__ __________
$8.00 skundai valdžiai pasidarė
Pusei metų ..........................
4.50
mylimas partinės kovos įran
Trims mėnesiams _________
2.25
kis kai-kurioms musų sro
Pinigus reikia siųsti pašto M o ne y
vėms. Mes žinome tatai iš
Orderiu, kartu su užsakymu.
patyrimo, nes “Naujienų”
buvo apskųstas
Nedoras darbas. redaktorius
valdžiai keletą kartų.
Koks dvejetas mėnesių at Nejaugi lietuvių visuome
gal amerikiečiai patyrė, kad nė nesustabdys to ištvirki
Londone tapo sulaikytas mo?
kompozitorius Mikas Pet
rauskas, kuris keliavo iš Lie
tuvos Amerikon. Buvo žinių,
jogei sulaikymas įvyko delei
to, kad Amerikos valdžia at MAIŠTAS IR REVOLIUCIJA.
sisakė įleisti p. Petrauską į
šią šalį. Dabar tečiaus pa Skaitytojų Balsuose Laisvės
Mylėtojas kritikuoja tas pasta
aiškėjo jau ir priežastis to bas, kurias padarėme delei ži
kio Ameriko^valdžios pasi nios apie “bolševikišką maištą/*
elgimo.
ar sąmokslą, nesenai įvykusį

Apžvalga į

Kaune.

f

Musų skaitytojas sa

So. Bostono “Sandara” ko, kad tų žmonių, kurie da
praneša, kad ant kompozi rė tą maištą, ar sąmokslą, ne
toriaus tapo paduota šios ša reikia peikti. Štai jo argu
lies valdžiai skundas, buk ji mentai:
Viena, Lietuvos valdžia jau
sai esąs bolševikas!
nebegali aršiaus
persekioti
4
Nėra tikros žinios, kas at darbininkų, negu dabar;
liko tą niekšišką darbą, bet Antra, Lietuvos (Valdžia, kad
galima numanyti, kad tai !r žmonią ,s,’j!^!a* bct zinont's
. . .
. v .v buvo suvedžioti apgavmgais
yra tie gaivalai, kurie šmeiž- pažadais;
davo Miką Petrauską, kuo-. 'Krečia, darbininkų švietimo

V. Čepinskis

Lietuvos politinė padėtis
užsieniuose. •
[Iš “Socialdemokrato”]

(Tąsa).
Baigdamas kelionės į Angliją aprašymą aš
trumpai atkartosiu, ką miltus pasakė Anglijos
Užsienio Reikalų Ministerijos atstovas, p. Gregory. Anglų valdžia rimtai žiūrinti į Lietuvos
klausimą, esanti griežtai nusistačiusi prieš Že
ligovskio avantiūrą ir pasiryžusi drauge su Pran
cūzijos valdžia padaryti reikalingą spaudimą į
lenki) valdžią, kad prašalinti Želigovskį. Anglų
valdžia nemaniusi ir nemananti atiduoti Lietuvą
Lenkijai, jinai nedavusi Lenkams ginklų ir jau
mėginusi sąjungininkų tarpe iškelti Lietuvos dc
jure pripažinimo klausinių.
liet Anglija viena
be sąjungininkų pritarimo negalinti to įvykdinti.

ir organizavjmo keliu atsiekt
permainos valdžioje ^negalima,
kadangi valdžia neduoda dar
bininkams šviestis ir organi
zuotis;
Ketvirta, Lietuvos valdžios
neapkenčia didžiuma žmonių
(“du trečdaliu’*), o didžiumai
mes visuomet pritariame;
Penkta, Lietuvos valdžia iš
duoda Lietuvą, taikydamosi

teritorijų, priklausančių Lietu
vai.

las maištas buvo. Bet iš Lie
tuvos darbininkų spaudos pra
nešimų ir iš ten gautų laiškų
esu linkęs manyti, kad tas
maištas buvo politinio pobū
džio. Jeigu taip, tai nemanau,
kad Lietuvos valdžia gali da
kada nors persekiot daugiau
savo priešus (darbininkus),
kiek ji persekioja juos dabar.
Kiek Lietuvos valdžia persekioja savo priešus, taigi darbi
ninkus, nematau reikalo čia
aiškint; nes “Naujienų” skai
tytojai puikiai žino tas repre
sijas. O kad jos sunkios, lie
pa neša mos, tai liudija ir tas,
kad liaudis kjla prieš savo pri
spaudėjus. Gerai; nes susipra
tę darbininkai niekados negali
laukt iki piktas įleistų savo
šaknis taip giliai, jog vėliau
daug daugiau kainuotų jas isMes visi žinome, kad ne. rauti.
Kauno “Darbininkų Žodis” sa
ko, kad net profesinės sąjun Toliau sakoma: “Gera^jfr negos dar nėra suvienijusios dar gera yra Lietuvos valdžia, bet
bininkų minių (“masinio pro ją išrinko žmones. Norint tofesinio judėjimo ir šiandie nė kią valdžią prašalinti reikia
ra”); o politikos dirvoje dar darbuotis, kad patys žmonės

tiesų yra dirva, pribrendusi
revoliucijai. '
Mes tos dirvos lenai nema
tome. Revoliucija reiškia ne
valdžios nuvertimą, o visuo
menės tvarkos pervartą. Da
bartine Lietuvos visuomenes
tvarka yra buržuaziška (dar,
tiesą pasakius, ne pilnai bur
žuaziška, o greičiaus tiktai
besivystanti į buržuazišką).
Revoliucija Lietuvoje reikštų
persikeitimą dabartinės tvar
kos j darbininkišką, socialistišką tvarką. Bet tai gali būt
tiktai tuomet, kuomet darbi
ninkai sudaro skaitlingiausią
visuomenės klesą ir Jcuomet
jie yra gerai apsišvietę ir su
siorganizavę. Na, o ar darbi
ninkų klesa Lietuvoje jau isliesų ra tokia?

Del šitų visų priežasčių,
girdi, Lietuvos revoliucionie
rimus nebuvo kitokios išeities
kaip tiktai mėgint ginklu nu
verst dabartinę valdžią. Lais
vės Mylėtojas kalba da ir apie
Amerikos klerikalų Tautos
Fondą ir kai-kuriuos kitus da
lykus, bet jie turi labai mažai
bendra su tuo klausimu, kuris
yra čionai gvildenamas.
Mes negalime sutikti su mu
sų bendradarbio išvadžiojimais.
Jie yra, pirmiausia, paremti
faktais labai abejotino teisin bininkai yra taip pat pakrikę
gumo. Pavyzdžiui, tas Lais
viena dalis remia socialde
vės Mylėtojo tvirtinimas, kad
Lietuvos valdžia taip baisiai mokratus, kita dalis klerika
persekiojanti darbininkus, jo- lus, trečia dalis — bolševikus,
gei aršiaus persekioti jau ne- ketvirta visai nesiinteresuoja
politika. Kaipgi gali šitaip
Mes žinome, kad Lietuvoje le nesusivieniję darbininkai pa
galiai gyvuoja .profesinės są imti valdžią į savo rankas!
jungos, kurios kovoja prieš Be to, darbininkų klesa Lietu
valdžią; žinome taip pat, kad voje da yra ir labai neskait
tenai yra leidžiama laikraščio linga, kadangi tenai pramonė
griežtai priešingos valdžiai pa dar tiktai pradeda atsirasti.
Taigi apie darbininkiškos
kraipos; žinome, kad tenai gy
vuoja socialdemokratų parti revoliucijos įvykinimą šiandie
ja, kuri atvirai varo agitaciją tenai dar negali būt kalbos. O
prieš “buožes” ir Seime ir vie jeigu taip, tai kokios prasmės
šuose mitinguose. O paimki gali turėt atskiro kokio-nors
me Rusiją,' kurios valdžia yra darbininkų būrelio sukilimas?
neva darbininkiška: ar tenai Iš jo nieko kita negali išeiti,
darbininkai turi tiek laisvės? kaip liktai sumišimas pačių
Laisvės Mylėtojo įsivaizdini- darbininkir eilėse ir proga val
mas, kad du trečdaliu Lietu džiai aštriaus persekioti savo
vos žmonių griežia dantį prieš priešus.
valdžią taip pat yra iš oro pa
gautas.
Ret svarbiausia musų kriti
ko klaida yra ne tame. Jeigu
[UH iirę /kitas i/amc skyriuj*
faktai, kuriuos jisai nurodo, ir
nuomones Redakcija neatsako.)
butų teisingi, tai ir tuomet jo
nuomonė apie minėtąjį “maiš
tą” butų nepamatuota. Ir tai DEL MAIŠTO LIETUVOJE.
dėl tos paprastos priežasties,
Žinios iš Lietuvos pranešė,
kad ji nėra logiška išvada iš
kad Kaupe įvykęs bolševikų
tų faktų.
Laisvės Mylėtojas su maišo sukilimas, “bet valdžia jį pa
pačioj
pradžioj”.
du visai skirtingu dalyku: smaugė
maištą ir revoliuciją. Jisai “Naujienos” tą maištą nupei
stengiasi prirodyt, kad Lietu kė. Sako: “Tokiuose sąmoks
vos revoliucionieriai turi tei luose ir maišiuose nėra jokios
sę jiegos keliu nuversti val prasmęs; jie tiktai duoda pro
džią, kuri spaudžia žmones. gos valdžiai aštriau persekio
Bet “Naujienos” niekuomet ne ti savo priešus ir demoralizuo
ketino užginčyti šitos teises. ja minias”.
Klausimas tečiaus eina apie
Nesant tikrų davinių, tai netai, ar šiandie Lietuvoje iš- galima žinot, kokio pobūdžio

Skaitytoju Baisai

tatai padarytų.
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tvirtiijti jie parode man viename iš paskutinių

jam nepaliko.
Žodis “plebiscitas” nebuvo tame pasikalbė
jime pavartotas. Bourgeois nelietė ar nenorėjo
liesti paties budo lietuvių-lenkų konflikto išriši
mo, prisilaikydamas turbūt savo pareikštos tai
syklės, o gal manydamas, kad čia yra tik vienas
teisingas ir tikras kelias būtent pačių ginčija
mojo krašto gyventojų apsisprendimas. Trys
delegacijos narių (Staugaitis, Sleževičius ir Soloveičikas) buvo griežtai prieš plebiscitą nusi
statę ir vengė net kalbų tokioj pakraipoj. Aš ir
“help your self” (padėk pats sau). Tas re iš gi tylėjau, nors buvau plebiscito šalininkas, nes
kia: jeigu busi ištižęs kai lepšė, tai niekas tau man buvo aišku, kad atidavus musų bylą su
ne padės. Bet jeigu parodysi energijos ir mo lenkais Tautų Sąjungai spręsti—plebiscitas ne
kėjimo ‘veikti, tai atsiras ir sąjungininkai.
išvengiamas.
Tautų Sąjungos Tarybos pirmininkui Leo
Pirmą sykį man prisiėjo svarstyti plebiscito
nui Bourgeois (skaityk Buržua) tarpininkau
jant mums vzisgi buvo leista važiuoti Paryžiun? klausinių, besikalbant su prancūzų socialistais,

numerių “l’H urna nite” straipsnį apie lenkų-lic-

Be to reikia atsižvelgti į sunkų Anglijos vidu mas

rinį padėjimą ir į be galo neaiškią tarptautinę
konjunktūrą, lodei Anglų valdžiai esą šian
dien sunku galutinai ir aiškiai nusistatyti kas
link Lietuvos ir parodyti daugiau aktingumo.
Bet jinai tikisi, kad Tautų Sąjunga tinkamai iš
ris musų ginčus su lenkais, o Anglija yra pa
siryžusi Tautų Sąjungos nusprendimą palaikyti.
Tai tiek dėl musų politinės padėties Angluos.
Išvada.: lietuvi, jieškok išganymo savyje,

to ti t siekti

Aš pilnai brukčiau su Nau
jienų mintimis, jeigu Lietuvos
valdžia leistų darbininkams
taip laipsniškai progresuoti.
Bet taip nėra. Todėl norom?
nenoroms kila klausimas: ko
de! Indijos, Afrikos, Azijos ir
Rusijos darbininkai neapsišvietę ir neorganizuoti? Regis,
į šį klausimą kiekvienas vie
nodai atsakys: Tik todėl, kad
despotizmo geležinė
letėnr
juos ten spaudžia su pageTba
įvairaus fanatizmo. Na, ar
netaip dabar yra daroma Lie
tuvoje?
Tiesa, kai kurie žmonės, —
bet tik ne darbininkai, — da
bartinę Lietuvos valdžią vadi
na “demokratiška”. Bet ka
da ta “demokratiška” valdžia
sustiprės, ir dar jeigu jai pa
vyks atsiekt savo — padaryt
uniją su Lenkija, tai nėra abe
jones, kad ji sugrąžins vidur
amžių laikus:- įsteigs inkvizi
cijos įrankius Lietuvoje, kad
laisvės judėjimą užsmaugus.
Tada ir tiems kaikuriems žmo
nėms toji valdžia nepatiks.
Jeigu kalbama „apie švietimą
ir organizavimą darbininkų,
tai visados turime turėt omenėj, kad “apšvieta” diktatūra
reikia prašalinti pirma, kdl
už to darbo imsimės. Pav., Ru
sijos liaudis prašalino < “ap
šviestųjų” diktatūrą, užtai ka
riavo per kelis metus, bet ir

Buvo matyti, kad tas klausi

vykius perspėti.

mas, kad du trečdaliai Lietu
vos piliečių dantis griežia
iries ją ir laukia progos... Na,
kada taip, tai reiškia, ji turi
daugiau priešų, negu pritarėjų.
O didžiumą mes visuomet užgiriame. Taigi aišku, kad nė

galima šviečiant ir organizuo
jant juos. Kada pačių žmo
nių valia prašalins netikusią
valdžią, tada bus jiega geresnei
valdžiai sutverti”.

kur mes pribuvome spalių 17 d. vakare. Spalių būtent su bendradarbiais socialistinio laikraščio
19 dieną mes apsilankėm pas Bourgeois, kuris “FHumanite” (rHumanite reiškia “Žmonija”—
kalbėjosi su mumis gan ilgai, parodydamas laikraštis įsteigtas Jono Žorcso (Jęan Jaures)
noro musų padėtį suprasti ir užtikrindamas, —kuris 191 1 metais karui artinantis darė pa
kad rautų Sąjunga riš musų konfliktą su len stangas ne prileisti prie karo tarp Prancūzų ir
kais sulig teisybe, pilnai bešališkai, nes visos Vokiečių ir už tat prancūzų šovinistų buvo nu
tautos, ir mažos ir didelės, silpnos ir galingos, žudytas). Prancūzų socialistai pareiškė, kad jų
esą Tautų Sąjungai lygios. Išeinant iš to jis akyse, nesą didelio skirtumo tarp Varšavos ir
manė, kad galima tikėlis, jog sulig musų val Kauno valdžių, kad abi tos valdžios siekia im
džios prašymu Lietuva bus priimta į Tautų perialistinių tikslų ir rodo norą svetimus kraš
Sąjungą. Jis labai domėjos Vilniaus ir Gardi- tus užgrobti. Prijungimas prie Lietuvos gudų
no sričių etnografine statistika ir prašė prista-! apgyventų kraštų ir koncesionavimas Lietuvos
tyti jam kiek galima daugiau šitą klausimą lie- buržuazijai 100:000 dešimtinių miško gudų žečiančių davinių su žemlapiais, kuriuose butų)l mėje sulig taikos sutartimi Lietuvos su Rusija
nurodytos visos buvusios ir esamos demarkaci esąs grynas imperializmas. Jeigu Lietuvos val
jos linijos. Pastačius jam klausimą, ar imsis džios imperialistiniau apetitai esą šiek tiek ma
Tautų Sąjunga atatinkamų disciplinarių prie žesni, na tai ir Lietuva esanti mažesne valstybė
monių kas link lenkų, jeigu pastarieji nesiskai- negu Lenkija. Todėl jie, prancūzų
]
socialistai,
tys su Tautų Sąjungos nusprendimu, jis atsa negalį palaikyti Kauno valdžios jos kovoje su
kė, kad tai esąs Tautų Sąjungos Tarybos daly Varšavos valdžia, bet jie visuomet palaiką ir
kas ir jam nepasitarus su savo draugais, sunku palaikysią Lietuvos darbininkų ir ūkininkų koj

O

5la, ir kada ji prabjla, tai
tokiose aplinkybėse būdami,
valdžia tuoj grandinį apinasrį
jie vienok stengė sutraukyt
jai uždeda; o jeigu ir dar zurapšvietę taip, kad nustebino
za, tai šviną... Tai ką tada dar
visus tuos “apšviestuosius”
bo žmonės turi daryti? Ne ki
diktatorius.
y
taip, kaip tik taip, kaip praė
Toliau Naujienos sako, kad
jusį sykį padarė.
Lietuvos valdžia yra žmonių
Nors ne viskas.
Amerikos
išrinkta. Taip.
Nekalbant,
lietuviai,
kurių yra
didelė
kaip Lietuvos piliečiai turėjo
didžiuma darbininkai aukoja
balsuot už juos, bet ko jie ža
ir bonus perka, nustumdami
dėjo piliečiams, kad jie bus
geresnį duonos kąsnį nuo saišrinkti į šalies valdžią? Visi
žino, kad žemės ir laisvę. O . ; vo burnos tik todėl, kad ban
ditai neužvaldytų jų gimtąjį
ar jie dabar tą gavo? Priešin
kraštą ir nesmaugtų jų tėvus,
gai. Taip dalykams stovint,
brolius ir sesers.
Tuo tarpu
nėra pamato manyt, kad ten
užLietuvos
valdininkai
“keli bolševikai” neapkenčia
sieniuose puotas kelia ir nereiir nori nuverst dabartinę vai| kalingas delegacijas skiria už
tuos jų pinigus.
Manau, neperdėsiu sakyda

siekimus atkreiptą. Jie apgailestavo, kad Lie
tuvos socialistai nesubegėjo rasti kontakto su
Lietuvos rylų darbininkais tuo metu, kada
Vilnius buvo Kauno valdžios rankose, kad dar
bininkams tarpininkaujant susitarti su rylų gy
ventojais delei sujungimo Vilniaus su Kaunu.
Mano buvo jiems paaiškinta, kad Lietuvos ry
lai visą laiką buvo okupantų rankose, vokiečių,
bolševikų, lenkų ir vėl bolševikų, kad Kauno
valdžios rankose Vilnius buvo tik keletą savai
čių ir todėl mums, Lietuvos socialistams nebuvo
jokios galimybes už megs t i ryšius su Lietuvos
rylų darbininkais. Tokiomis aplinkybėmis pri
siėjo atiduoti- musų konfliktą su lenkais Tautų
Sąjungai rišli. Prancūzų socialistų nuomone,

ra pamato peikt Lietuvos rc-

voliucionierius.
Bet kodėl Lietuvos darbinin
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laidų Sąjunga, būdama bejiegė, vargu suge
bės prašalinti Želigovskį ir prie taikos tarp
musų ir lenkų privesti. Sutikdamas su tuo aš
atkreipiau draugų prancūzų domę į tai, kad jie
neša irgi atsakomybę už susidariusią pas mus
padėtį. Jeigu jie sutverę akcijos komitetą ka
rui sustabdyti, butų savo akcijos pieną reali
zavę, tai lenkai nebūtų buvę taip gausiai aprū
pinti iš Prancūzijos pinigais, ginklais ir amuni
cija ir jų Želigovskiui ir kiti panašios rūšies
riteriai nebūtų galėję tarptautinių skandalų da
ryti. Aš pabrėžiau, kad draugai prancūzai tu
rčių suprasti, kad panašus riteriai lengvai gali
privesti prie naujo baisaus karo Europos ry
tuos, nes lenkų riterių dvasia yra labai žema,
galima sakyti to paties,zoologiško laipsnio, kaip
rusų—zubrų dvasia, o ta dvasios giminystė
lengvai gali privesti prie bendros akcijos ir
bendro ironto prieš demokratiją ir socializmą
Europos rytuos. Man į tai buvo atsakyta, kad
tiesa akcijos komitetas kurį laikų noužtektinai
tikylui

kum kiši savo nosį

pų!
kai priešinas dabartinei savo
Ką tas “Tautos” Fondas da
valdžiai, nenori jos? Augščiau
rys su tais pinigais, kad jis da
minėjau, kad dėl priespaudos
bar — Lietuvos sunkiausioj
ir ne išpildymo savo prižadų.
valandoj
nesiunčia
ten,
Bet tai nftuskas. Yra ir dau
kur juos rinkdami žadėjo pa
giau priežasčių.
Vyriausia
siųsti?
Aišku,
kad tai yra
priežastis, tai šalies išdavimas,
Amerikos ir Lietuvos klerika
prie ko dabartinė valdžia ei
lų, kurie dabar waldo Lietuvę,
na. Visi žinome, kuomet bol
rezervas. Tai yra, jeigu Lietu
ševikai veržės į Lietuvą, tai
vos daabrtinė valdžja negales
jiems priešinus Lietuvos ka
įrengti ten inkvizicijos prie
riuomenė, kurioje buvo ir sve
monių, šie tai padarys. Po šio
timtaučių. Bet “tautų lyga”
viso, ar gal Lietuvos piliečiai
nereikalavo daryt reviziją ka
laukt rinkimų?
riuomenėje. Bet kuomet Že
Taigi, jeigu Kaune kilo lais
ligovskio kariuomenė įėjo į ,
Vilnių pro tautų lygos nosį, ir I vės trokštančių dhrbo žmonių
maištas, aš jį ir juos gerbiu.
kada Lietuvos kariuomeif
O kad jų perversmas nepasise
puolė ją mušti taip, kaip bol
kė, tai ne dėlto, kad jiems dar
ševikus, tai tautų lyga tuoj pa
bo žmonės nepritarė, bet dėl
reikalavo, kad Lietuvos ka
techniškų klaidų,
už kurias,
riuomenėje butų padaryta re
nėra abejonės, jie turės atsaky
vizija. Kodėl? Aišku, kad tau
ti savo gyvybe. Juk jie ne pir
tų lyga norėjo kaip nors su
mutiniai, nė ne paskutiniai —
trukdyt Lietuvos kariuomenę,
milionai darbininkų žuvo už
idant nepavyktų jai apvalyt
laisvę ir dar tiek ar daugiau
Lietuvą nuo Lenkijos bandito,
žus. Mes juos neprastosime;
prie kurio ir 1autų lyga turi
nevien istorijos lapuose jiems
'iridėj u s pirštą. Na, o ką Lie
paminklus pastatysime,
bet
tuvos valdžia darė? Ar prieši
ir ant jų kapų, jei juos rasi
nes tautų lygos sumanymui?
me. O jų budeliams stengsi
Ne. Vadinas, atsiklaupus ji
mės atsimokėti.
ant kelių meldės, mušdamosi
—Laisvės Mylėtojas.
i krutinę už kaltybes. Kad
taip yra, tai liudija kad ir šis
£ i i—
na.....
faktas. Tuoj po peržiūrėjimo
Kazimieras ugi s
kariuomenės sustabdė mūšius
ir pradėjo tarybas su banditu
FWa visokiai reikalus, '..riip krtmtnaliikuoM,
Želigovskiu. Ir atsižadėjo tų
taip ir civiliikuose teismuose, Daro
visokias dokumentus ir popierast
teritorijų, kurias pirmiaus lenNamų Ofisu {
Mieato Ofisui ■
kai buvo jiems pripažinę kait!71.
Beirta It r
S. Halsted Si
po Lietuvos teritorijas, Mat
Ant trečių lubų
111M3 Unlty BI4g. J
Tsl. Central 4411!
Tel. Drover 1310
tautų lyga to reikalavo,
lUHUHNKr
liaudis matydama tokius jos
darbus gali tylėt? Niekados.

ginklų

iš

l’rauzuci jos gabenimu,

bet tolinus (o nebebusią, Prancūzijos darbinin
kai esą griežtai nusistatę nebeišleisti nei vieno
šautuvo nei lenkams, nei rusains-reakcininkams ir pajėgią tokį savo nusistatymą palai
kyti. Išgirdęs tai šiek tiek nusiraminau, bet
visgi negaliu pasiliuosuoti nuo įspūdžio/ kad net
ir iš prancūzų socialistų pusės apsireiškia silp
nas musų reikalų supratimas, o jau apie pran
cūzų buržuazija nėra' ko ir kalbėti. Iš dalies
mes patys esame kalti lig šiol nepasirupinom
tinkamai informuoti prancūzų visuomenę apie
ihusų dalykus. Bet svarbiausia te nesusiprati
mo priežastis, tai dabartinė prancūzų klerika
lų ir buržuazijos (taip vadinimo tautinio blo
ko) imperialistinė publika, kuriai skersai kelio
guli Lietuvos ir kitų Pabaltijos kraštų nepriklausomvbė.
v
,
(Bus daugiau)
/

V

Be to, štai musų klerikalų
Tautos Fondas turi surinkęs,
kaip jau kartą buvo
šyla, apie šešis šimtus tūkstan
čių dolerių. Ir kada Lietuvos
Atstovas Amerikoje pareikala
vo, kad tas klerikalų fondas
išduotų apyskaitą, tai Lietuvos
valdžia jį atšaukė už tai. Mat,

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NbjARIJUšAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kainp. Halsted St.
Tek: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietų.

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25

East

Washington

St.

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
2121

Nortb

Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare

X-Spinduliai, Fhone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710
------

u,/

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarimo.
826! So. Halsted StM Chicago, III.

Phone Yards 5248
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Pasaulio Darbininkų
Judėjimas. •
CEK0-SL0VAK1JA.
[Iš Federuotosios Presoel
Reakcininkai

kelia

Čeko-Slęva
BERL1NAS.
kijoj įsigali reakcingasai gai
valas. Po to, kaip tapo su
triuškintas generalinis streikas,
kurį iššaukė taip vadinamieji
kairieji socialistai ir komunis
tai, reakcininkai ėmė dairytis.
O kada suskilo galingoji Čeko
slovakijos
socialdemokratų
partija, jie ėmė veikti. Savo
lizdų čekų reakcininkai susi
suko čekų atletų organizacijo
je, Sokol. Vaikšto gandų, kad
tos organizacijos nariai busiu
apginkluoti tuo tikslu, kad ‘‘na
cionalinius idealus išlaikius”.
Apie tai kalba ir pati spauda.
Kodėl visa tai daroma? Ne-1

sunku suprasti. Reguliarinė
kariuomene čekų reakcininkai
nelabai tepasitiki: ten mat suverbuota labai įvairus gaivalas. Militarinė disciplina kad-

niams bus sunkiau savų tikslų gali jų išgelbėti nuo visiško po
‘
Ilitinio
atsiekti.
I litinio ir socialinio suįrimo.
Šitų
grūmojimų Vladivosto- šis korespondentas pranešė,
l
ko valdžia tečiąus nenusigando. | Pabaigoje pereito lapkričio
Dviem dienom vėliau Vladivos- kad valstybės
departamentas
toko seimas didele didžiuma slepia konfidencialinį praneši-

ir dar taip žiauri ji butų, visdelto, sucementuoti šitą mar balsą

nutarė

pripažint

Čitos iną apie Kubos rinkimų pasek

gų minių ji nepajėgs. Maža to. valdžių kaipo visos Siberijos mes ir kad ant tos salos gra
Gali atsitikti ir taip, kad “sp valdžių ir pasiduoti josios glo sia kilti revoliucija, jei esan
administracija
rendžiamosios kovos”’ valan bom Dabar tenka tarti žodį čioji Menocal
Liberalų
doje ir pati kariuomene gali Japonijai. Ką ji darys, dar ne vėl šimes išrinktą
partijos
kandidatų.
Kubos
rin
užsikrėsti... Todėl ve ir rei žinia. Aiškų viena: po to, kai
kalinga kita jėga, kuri butų užsibaigė Lenkų-Rusų karas ir kimai buvo laipkričio 1 d. Dar
gatava pavaduot kariuomenę, kai tapo padaryta galas gene iki šiai dienai rinkinių pasek
jeigu ji pasirodys neišitikima. rolo Vrangelio 1 avantiūroms, mės nėra paskelbtos, nors Wilpasiuntė
Japonija pasidarė atsargesnė. sono administracija
Ji dabar tyli. Tyli ir gal nau į Kubų gen. Crowder neprileis
PORTUGALIJA.
ti sukilimo.
jos progos laukia.
[Iš Federuotosios Presos]
Streikų banga Portugalijoje.
Po pasikalbėjimo su sena
ROMA. — Čia gauta žinių,
torių Hirman Johnson, pirmi
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
ninku senato Kubos reikalų ko
kad Portugalijos respublikoj
sekamai
padėtis darosi labai rusti. Ne Tyrinės valdžios rėmimų Rusi miteto, Dr. Angulo
su tos dienos, kad vienoj ar
apibudino savo šalies reikalus:
jos “ambasados.”
“Kuboje yra choasas. Netik
kitoj industrijoj nekiltų streikas. Streikai keliami dažniau
kad šalis yra dizorganizuota
[Fedoruotoji Presą]
sia xlelto, kad maisto ir kitų
Scvoros Gyduoles užlaiko
Washington. — Taip tykiai, politiniai, bet ir jos finansinei
tokį stovį,
būtinai reikalingų darbinin kad niekas presos galerijoj ne reikalai pasiekė
šeimynos sveikutę.
kams pirkinių kainos pasta pastebėjo to, senatas priėmė kad ekonominis sugriuvimas
ruoju laiku nesvietiškai pa Norris rezoliucijų, reikalaujan yra neišvengtinas. Daabrtine
Kosulys, šaltis
brango. Visa tai ačiū didžia čių, kad iždo sekretorius išaiš administracija viešųjų gerovę
užkimimas,
jam karui.
kintų kiek Amerikos
pinigų paaukojo privatiniams intere
yra paprasti negaili šiam laikė.
Portugalija dabar valdoma yra naudojama
palaikymui sams ir šalies iždas išsisėmė.
Stengekis prašalinti juos. Greita
atsakomybė už šitokių
pačių kraštutiniųjų reakcinin a n t i-bolševi kiškos
pagelba gali nukreipti pavoingas
“ambasa Visa
pasekmės.
prezidento
kų, kurie savo darbais kai ka dos” Washingtone. Kiek pini padėtį gula ant
da pralenkia dagi ir buvusius gų tapo paskolinta Kerenskio Menacol, kurio politika privedė
monarchininkus. Valdžia ne valdžiai ir ,kiek pinigų sunau šalį prie suįrimo ir kuris da
tik eina talkon samdytojams, dota. Rezoliucija tapo priimta bar bando išlaikyti savo val
bet ir šiaip daro visa, kad dar sausio 4 d. be jokių svarsty džią nepaisydamas bendruome
nes valios.
bininkų judėjimų išsmaugus. mų ar balsavimo.
Labai butų galima nušviesti
O kad apie dalykų padėtį ne
(pirmiau vadintas Severo Plaučiu
Iždo sekretorius dabar ren
Balzamas), yra vartojamas labai
patirtų užsienio spauda, tai ant gia skaitlines ir paaiškinimus, politinę ir ekonominę padėtį
pasekmingai per ketunos-deiimtys
paskelbiant
visų siunčiamų į užsienius ži kurių reikalauja senatas. Pas Kuboje vien tik
metą dėl gydymą užkimimu, skaus
mą gerkles, šalčią, mėšlungiško
nių uždėta cenzūra. Cenzoriai kučiausios skaitlinės tame da su raportu, kurie dabar yra
krupo, bei bronchialinio kosulo. Prigi elgiasi kaip tikri carukai: lyke parodo, kad iš $180,000,- valstybės departamento areliiimnus imti. Kaip suaugę taip ir
vaikai bei kudikei gal juos imti.
Aš kalbu
kiekviena kadir nekalčiausia 000 iždo paskolintų “ambasa ve, Washhigtone.
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 25
žinutė apie darbininkų judėji doriui” Bachmetjevui, $80,000,- apie raportu, pasiųsta į Wair 60 centai.
mų Portugalijoj jie braukia 000 nuėjo nežinomiems daly shingtonų, Jungt. Valstijų pa
W. F. SEVERĄ ,CO.
siųstų į Kubų laike
rinkimų
laukan.
kams.
Republikonai, mato
CEDAR RAPJDS, IOWA .
lapkr. 1 d. dabotojų ir Alber
Portugalijos darbi ninkai gy- mai, yra
nusisprendę iškelti
to Rathbone ;patiektų rapor
vena sunkius laikus.
aikštėn tų skandalų ir demok
tų apie finansinę padėtį.”
ratai vargiai drįs apie jį net
Apkaltinęs, kad Menacol val
SIBERIJA.
debatuoti.
džia panaudojo ginkluotas spė
[13 Federuotosios Presos]
Compagnie Generale
I
Grobuonių baimė.
kas nurijimui oponentų nuo
Transatlantiųue
!■
šaukia
konferencijų
bedarbes
balsavimo vietų, ir kad CrowTiesiai
PEKINAS. — Japonų ka
reikalu.
New York j Hamburgę
derio rinkimų įstatymai netei
riuomenės komanduotojas SiDubeltavais šriubais laivo
kia jokios pagelbos,
išėmus
WASHINGTON. — Sušauk
NIAGARA
vostoko valdžiai pranešė, jogei damas nepaprastų konferencijų
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
Japonijos valdžia neleisianti, viršininkų 109 nacionalinių ir Dr. Angulo sako:
Kabineto ir trečios klesos kainos
“Jie nepaliečia tokios padė
.anai prieinamos.
kad rytų Siberijoje susikurtų internacionalinių unijų, kurios
Atsišaukite prie arčiausio vietinio komunistine
-Valdžia. Beto, yra prisidėję prie Amerikos ties, kaip kad dabar, kada par
French Line agento.
pranešta, kad Japonija taip jau Darbo Federacijos, kad ap- ti valdžia kalta yra prasižengi
Paprastai vienatiniu
nesutiks, kad Vladivostokas svarsčius open shop” i kam- muose.
Phone Boulevard 491
budu kovojimui su tokios rū
susivienytų su Čitos valdžia.
panijų, teismo panaikinimų šies politika butų panaudoti
ASHLAND JEWELRY
Tai reiškia du dalyku. Pir Claytono ak tos ir nuolatos diMUSIC STORE
ma, duodama savo pareiškimų dujančių
Deimantai,
Vladivostoko valdžiai apie tai, iškėlė klausimų apie Federaci
Laikrodžiai,
kad ji neleis susikurti komu jos politikų ateityj. Ta kon ro tokį j ieškojimų tiesos ne
galimu.
nistinei
valdžiai.
Japonija,
ma

Auksybė, Columferencija įvyks vasario 23 d.,
“Esant tokioms
aplinky
tyt,
pareiškė
netik
savo,
bet
bijos Grafonolas Ir
Washingtone.
bėms, Liberalų partija du mė
kartu ir visų talkininkų nusi
lietuviški naujausi
Pažangieji
elementai,
jų
tar

nesiai atgal atsišaukė į Jungt.
statymų. Antra, Japonija bi
rekordai.
josi suvienytos Siberijos. Nu pe ir geležinkeliečiai, kovos už I Valstijų valdžių, kad ji panar
simano, kad jeigu pastaroji su priėmimų naujo programo. Jie.kintų laipkričio rinkimus. Ne
4537 S. Ashland
ve.,
Chicago, III.
sivienys, Japonijos grobuo- stovi už viešųjų nuosavybę ir galima rasti tinkamos išeities,
kol nebus tai padaryta ir kol
matinių industrijų, ant kurių neįvyks nauji
rinkimai po
labiausiai rymo šalies ekono priežiūra Jungt. Valstijų.”
minis gyvenimas. Jie taipjau
Kas link ilgo moratoriumo
reikalauja atsteigimo visų ci (sustabdymo skolų mokėji
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.
vilinių laisvių ir paliuosavimo mo), Dr. Angulo sako: “MoNEW YORK — HAMBURG
politinių kalinių. Jie be to ratoriumas buvo paskelbtas ne
'
kelionė rusams ir lietuviams:
stovi už tų, kad Amerikos Dar-' dėl Kubos labo, bet kad iŠgelDJdui moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.
bb Federacija prisidėtų prie bėjus kelias įstaigas nuo bankMANCHURIA
Internacionalinės Unijų Fede- nito, Dabar gi yra klausimu
Išplaukta Vasario 24, 1921.
nesukeliant
racijos. Jie nori veikti bend- kaip jį užbaigti
MANGOLIA.
,
Išplaukia Kovo 10.
rai su Anglijos Darbo partija, sumišimų. Normalinė padėtis
MINNEKAHDA (naujas)
kad panaikinus bedarbę, kad negali būti atsteigta be Jungt.
Išplauks Kovo 24. Tiktai 3čia klesa
pravedus nusiginklavimų, pa- Valstijų finansinės pagelbos.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00
liuosavime pavergtųjų tautų, šios šalies bankieriai turi pasTrečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūra dide
atsteigime taikos Europoj ir kolinti Kubos valdžiai šimtų
liam yalgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiamo mote
rims ir kūdikiams.
Azijoj ir kad pradėjus didelį milionų dolerių. Cukraus dcTAtsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
programų socialinės kontrolės liūs yra arti pjutės.
Jei netinį agentą.
*
ant industrijos naudai pačių bus greitai gauta paskolos, yra
darbininkų vartotojų.
Gom- 1 abejotinu
ar nors pusė derpersas su savo šalininkais, ži-: liaus bus išgelbėta.”
noma, visam tam griežtai prie- > Dr. Angulo piešimas paveikReikia Automobiliu Pardavėjo
šinasi. Jie sako, kad darbi- • las yra gerai pažįstamas, l ai
ninkai šiemet netuir pajiegų ! paveikslas kiekvienos mažus
mažos
Kas gali parduoti dviejų įžymesnių rūšių 7 ir 5 žmonių įtalpos
kovoti, bet turi kiek nusileis šalies, kurių terioja savieji ir
automobilius. Nepaprasta proga gabiam, gyvam vyrui. Taipo-gi tu
ti ir tikėtis, kad sekamoji ad- svetimieji kapitalistai. Taipjau
rime gerą vietą vyrams kurie gali pašvęsti liuosą laiką pardavinėji
mini’stradija bus kiek jiems ir jo siūlomieji išeitis iš pa
mui automobilių.
prielankesne ir apgins darbi dėties irgi yra žinoma: dar la
531S-51 So. Ashland Avė.
ninkų reikalus.
biau atiduoti šalį į svetimo ka
pitalo nagus.

Severais
Cough Baisam
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Geresni ir labiau malonesni, negu
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.
savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—raiyk mums.
12
0THE3
SIZES

I. LE1VI5 CIGAR MFC C0.Nmrk.NJ.

Largest Independent Cįar Faclory inthe World.

i
PAUL HANNA
[Specialė Naujienų ir Federuotosios
Presos korespondencija]

WASHINGTON.—- Pasak Dr.
Manuel R. Angulo, nario Ku
bos Liberalų partijos, kuris
dabar lankosi
Washingtone,.
Kuba,, kurių
valdo remiami
Amerikos interesų uzurpato
riai autokratai, yra bankrutas
h* tik svetimos šalies interven
cija ir $100,000,000
paskola

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmonijų. Baigusiems iš
duodami diplomai; Įstoti galima
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas
3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244
MM

. KHUPAS

V. W. Rutkauskas

Telefonas—Boulevard 9190

DR. C. KASPUTIS
Krupas ateina kaip vagis vidurnak
—Dentistas—
tyj,
kuomet
nieko
nelauki.
Gali
už

Advokatas
imti
valandos,
koliai
gydytojas
pri

8331 S. Halsted St., Chicago, 111
29 So. La Salio St. Room 824
bus,
o
urna
pagelba
reikalinga.
To

Valandos:—
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St. Chicago dėl rūpestinga motina visuomet užlai
ko butelį Glessco savo namuose. GlessTel. Yards 4681.
co stovi ilgus laikus išmėginimo. Yra
vartotas milionai namų per metus.
Pasitikėtina gyduolė. Saugi ir užtik
rinta veikime, ūmam palengvinimui.
Glessco gvarantuotas, kad paliuoDURYS
suos
nuo užpulto krupo į penkioliką
8,000 puikių naujų durių ant
minutų,
be vėmimo. Jis prašalins blo
pardavimo. $3.00 ir augščiau.
gurnus
iš
systemos nesugadindamas
THE GENERAL WRECKING
vidurių.
& LUMBER CO.,
Paklausk savo gydytojaus apie
Archer & Ashland Avės,
Glessco.
Tamistos vaistininkas pasa
Tel.: Lafayette 3443
kys, kad jo parduodama daugiau kas GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
metai, nei kitų nuo krupo gyduolių.
TOMS IŠPARDAVIMAS.
Kainuoja 50 c. už butelį ir jis kai
nuoja dešimts syk daugiau reikalinga
Victor Cigar Store
Viskas turi būt parduota, nepai
me laike.
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,-,
Wholesaleriai ir Retailerial
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
1728 S. Halsted St.
nams, vėliausios ir parankiausios rųCigarų, tabako ir cigaretų. InaSie?, gatavai padaryti — lik^ neat
portotos pypkės, tabakas ir tabo
imtais
siutai ir overkotai, kūne par
ka dėžutėse, ant Švenčių.
sidavėjo nuo $15 net iki $65. Dabar
NUO KOSULIO, ŠALČIO IR KRUPO $8.50, $15, $20, $25, $30 ir $87.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
BPBBIRBBBB J’BUBBBBBBSII
i ■■■■’ i i i '......
' 111
1\
- Tol. Cicero 5963
V ......
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
DR. A. P. GURSKIS •is Ofiso Tel. McKinloy 76
lyno veržiaus siutai $35. Vaikams
Lietuvis Dentistas
n
DR. I. H. GINDICH
B
čysto
vilnono siutai, $11.50 ir $15.
4817 W. 14 St. kampas 49 Avė. n
‘ DENTISTAS
CICERO, ILL.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
H
Mea savo darbų gvarantnojame
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. iŠ Kalbama visas Europlškas kalbai
c išskiriant nedalias ir seredas.
S. GORDON,
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
BBBMBBBBUBBBVBBBBieBl
1415
S. Halsted St.
Arid 88-th Street

Or.
Drake
’
s
GLESSCO

v

6

NAUJIENOS, Chicago, ūl
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius, vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažiaus kaip vieną dolerj. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

Chicago

A. Pakšis, M. Kiaulakienė, J. Jusevičius, J. Leonas, O. Markunienė, P.
čiapas, J. Arastanis, S. Kubilienė, J.
(Riepšas, B. Žilis, T. čiapauskas, A.
Baltuška, A. Toliušis, K. Jakiavičins,
V. Kiscliuuskas, J. Jucius, J-. Vaške
vičius, J. Radzevičius, B. Adomaitis,
S. Markūnas, K. Sinkevičius, K. Matuliauskas, T. Butautas, B. Liberis, P.
Paleliunas, L. Kazlauskas, Pov. Simu
tis, V. Tjmeskas, J, Norbutas, J. Mateišis, P. Pozingis, K. Burbulis, J. Samulionis, J. Stočkus, J. Vandens,
Drazdauskas, J. Namajunas, J. Petreikls, S. Urbonas, J. Kompanas, B.
Galdikas, C. Žukas, P. Tiknlis, J.
šarkus, K. Lindravičius, V. Bemikonis, A. SkaČkauskas, J. NorVilas, K.
Žęlnis, J. Tamošinas, T. Vili, S. Mažeika, P. Laurinavičius, J. Daugiela,
J. Čeponis, A. Stakulis, P. šeibutas,
J. Rupšis, A. Janulis, P. Kareckas, P.
ViluŠis, A. Ralkevičius, V. Bemikevičius, B. Česiunas, J. Drungelas, P.
Eidintas, L. Gedvilas, A. Jurjonas, M.
Kiupdis, K. Kilas, A. Kalininas, J.
Narmontas, J. Paulikas, D. Petreikis, A. Poška, J. Ryškus, P. Rimkas,
J. Stanevičius, P. Mikučionis. V. Gau
bia, P. Zabitis, P. Rupšis, P. Gedvi
las, J. Vaitkus, P. Girtautas, S. Juo
deikas, A. Lalis, L. Galdikas, S. Strumukas, R. Rimkienė. V. Kilienė, A.
Janulienė, A. Kerbelienė, J. Luko
šius, A. Daratienė, P. Kinčienė, B.
Lukošienė, B. Jurkienė, A. Razmienė,
V. Lapienė, A. Kudoba, A. Bmžiukė,
A. Akstinienė, S. Kruša, B. Rašinskienė, P. Dudienė, V. Useliutė, J.
Valikonis, A. čepauskas, L. Andrejaitis, J. Rašinskienė, E. Gaubienė;
smulkių $30.79. Viso labo $2169.64.
— Lietuvos Gynimo Komisiios
sekretorius, A. Statkus.

diilauskas, J. .J Bačkas, z J. Michigan City, Ind., ...\...... u... ... 84.00
157.28
Conn., ................
Ambrozas, J. Bačkas, M. De- Meriden,
Manchester, N. H., .............. . .380.00
reška, J. Stanišauskas, P. Mi Maspeth, L. L, ...................... . 169.00
Pa., ....................... . 100.00 1
liauskas, A. Baltrušaitis, A. i Nanticoke,
Nortiiainpton, Mass., /...;...... . 285.001
Laukaitis, M. Pranckevicia, A. _New
. - York
* City,
* .. ) ..................... .... 31.00
Britain, Conn................. . 356.97
Čižauskas, P. Bukevičla, ' ,.. * '' New
Ne\v Haven, Conn., ............... 1,284.97
Pažėra, J. Aldakausk&s, I •
i Nevvark, N. J., .................... . 530.00
K
veNorwood, Mass., .................... . 190.10
kas, J. Zakarauskas, T.
i Northamhcrst, Mass., ............ .... 10.00
dera, A. Macis, J. Zikas; smul Nežinomu................................. ..... 5.00
kių $1.50. Viso kartu $65.50. New Phila, Pa., ...................... ... 15.28
Mass....................... ... 04.50
Visiems aukojusiems tariame i Pittsfield,
Plains, Pa., ............................. . 303.00
nuoširdų ačių už parėmimą Pittston, Pa., ......................... ... 52.00
Piftsburgh, Pa., .................... 1,041.20
musų darbo.
Passaic, N. J., ...................... ... 50.00
Aukų rinkėjai:
Plainsville, Pa., .................... .... 2.50

Paterson, N. J.,....................... .. 100.00
Plymouth, Pa., ...................... ... 25.50
V. V. Petraitis,
Powers, Ore., ........... .'....... ... 10.00
A, Zakarauskas.
Philadelphia, Pa., ................... .. 173.75
($65.50 gauta ir bus pasiųs Portland, Me., ..... ?................. ... 20.00
N. Y., ................... .. 295.75
ta Lietuvos
Atstovybei. — Rochester,
. 157.00
Rumford, Me.,,........ a...............
N-nų Adm.)
Redington, Moi, ..................... ... 10.00
Silver Creek, Pa.,.............. ..... .. 113.58
Scvc’ ance, Colo., .................. ... 10.00
St. Louis, Mo., ...................... ... 31.00
WEST PUtLMAN. — Apyskaita
Scranton, Pa., ........................ . 328.78
vakaro įvykusio gruodžio 12 d. 1920
..._ 66.50
Springfield m
m., A. Cukuro salėj, ’ 12001 Halsted
... 39,00
“Sandara”,
g-vė, Lietuvos gynimo reikalams.
.... 15.00
; St. Charles, T1L>
. 130.85
Torrington, Conn
AUKOS “ŠAULIAMS
Pajamos:
. 245.75
Thomas, W. Va., ..
.... 32.00
Tridolphia, W. Va.,
Suaukota ................ $2160.64
(Nuo 1Lapkn C d. iki Naujų Metų).'Union City, Conn.,
. 837.21
Už bilietus ................. 151.00
Amsterdam, N. Y. 'T ' .;...........$710.00 VVorcester, Mass., .,
.. 701.25
Už gėrimus .................. 6.65 2318.29
Ansonia, Conn.,
499JV) \Vaterbury, Conn.,
1,4O1.G9
Išlaidos:
|
Bridgeport, Conn
100.00 Wpstfield. Mass.. .
... 10.00
13.50
Spauda .........
Brandford, Conn.,
__ _____
r III.
90.06
West
Pullman.
1,677.00
1 (\ f\f\ Youngstown,
.
8.00
Muzika .........
Baldwinsville, Mass., ............... 19.00
Ohio,
/ 300.00
. 3.00
Leidimas......
Brooklyn, N. Y.......... .'............... 5502.2.8
A“ ™ 1I
n
30.44
5.94
Lošėjų Išlaki
Bridgeville, Pa., ........................ SH'.OO Viso labo ........................... $21,369.12
Boston, Mass., .......... „.............. 103.14 Pirmiaus buvo pagarsinta.... 27,590.33
Liko Viso
$2287.85
Braddock ir N. Braddock, Pa., 50.00
Ta suma pasiųsta Lietuvos Misi
Clinton, Iowa, .......................... 142.50
$58.869.45
jai, padalinus taip: Lietuvos šau
Clcvcland, Ohio, ............
999.00
Tame skaitliuje randasi: $46,975.11:
liams $1677.00, Lietuvos gynimui
Canansburg, Pa., 2.
29-00 Liet. bon. $11,400;; Am. bon. $350;
$610.85.
. l,0l_._,
Chicago. III., .»..... ...
■H6-87 . Bendr.
Rpndr. šėr. 8110:
$110; VW. S. S. $34.34:
Aukotojų sąrašas toks:
.... 251.46
Curtis Bay, Md.......
Jonas Žilius,
Po $109.00: S. L. A. 55 kuopa, W.
..... 54.50
Cle Elum. Waah.» ...
IJet. Mis. Iždin.
Pull. Lieti Pašalp. Kliubas, Tėvynės
...... 2.00 Sausio 15, 1921 n\.
Cheslea, Mass., ....
Mylėtojų dr. N. 2, Atrad. Šv. Kry..... 15.00
Castle Shanon, Pa.,
žiausdr., šv. Juozapo dr., šv. Veroni
.... 143.93
Cambridge, Mass., .
kos dr. $56 J. Gruzdis; $48 S. Vasi
..... 95.00 1
Dunmore, Pa., .......
liauskas; $34 P. Raišutis; $29 J. ir M.
Tel/ Randolph 2898
..... 27.50
Dayton, Ohio, .........
Damanskis; Po $25: J. Zubė ir Liet.
.... 644.50
Donorą, Pa., ...........
7 A. A. SLAKIS
Kyčių 35 kuopa; $24 K. Paldauskas;
..... 13.00
Easthampton, Mass.
ADVOKATAS
> $21: D. Kraujalis, A. Cukuras ir
.... 170.00
Forest City, Pa.......
A. Vainauskas; po $20: Pet. Razmus
Ofisas
vidurmiestyjr
.Y.... 10.00
Greenport, N. Y......
ir S. Boreika; po $19: J. Ruika ir J.
ASSOCIATION
BLOG.
'
465.35
Grand Rapids, Mich
Vilutis; $17 J. Galminas; $16 J. Dū
/
19
So.
La
Šalie
St.
. 20.00
Gardner, -Mass., ......
da; po $15: J. Katkus, L. Gattbis, A.
Valandos: 9 ryto iki 5 pb pi*t<
. 10.00
Greenfield, Mass., ...
Viniautas, K. Končius; $14 A. Va
iki 8 vakar#
30.00
Hibbing, Minn..........
siliauskas; po $13: J. Adomavičius,
Namų Tel.: Myde Park 3395
55.00
Md., ...
CEDAR RAPIDS, Iowa. — Hagerstown.
J. Zalatorius. J. Sadauskas, .1. Ačius,
21.00 v
Hcrkimcr,
Mass.
....
gynimo
reikalams Jlarchvick, Mass......
S. Rauodnis, K. Paleliunas, M. Tigru- į Lietuvos
21.00
dis, S. Gotautas: po $12: V. Raila,
.. 5.09
Hamtrąmck, Mich.,
■
1
'"'
J. Grundula, J. Kuržinskas; po $11: •
.
545.00
Indiana Harbor, Ind
O. Mačiulskiene, A. Daračiūs, J. Jo- K. A. Bučkis, S. I uodziuiliis, Jamesport, L. L, ....
J.
P.
WAITCHES
230.00
nauskas, J. Sorokas, N. Urbonas. K. Į $ Valonis, A. Lapinskas, J. Kėamy ir Harrison, N. J.,..... 167.30
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Mačiulskis, P. Maksimas' po $10:
.*. ..
m<
t
r*
i .
31.00
Kenosha, Wis., .......................
K. Pašakamis, J. Gaušas, S. Sereika,
11111S, po $4.^ J. I Fanskll- Kingston ir Edwardsville, Pa. 735.71
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1053
J. Vaičius, P. Juodeikitė, P. Talačka, nas; po $3: K. Žiogas, V. Pol Lindon, N. J., ....
171.00
R. Vainauskienė; po $9: J. Glovackas. .. ... . ___
Dienomis:
Room 518 — 155
110.00
i
Los Angeles, Cal
ir J. Kastantinavičius; po $8: RjVlIaitis; po $2: P. A. BacklS, Lewiston,
/
N.
Clark
St.,
270.41 1
Me., .
Tel. Randolph 3507.
Kenksmenas, K. Alvinskis, I. Kapo- j V. Burba, J. šalaševičia. Viso Lincoln, N. H.,
132.50 ;
čius; po $7: J. Tabūnas, S. Butkevi-i jr.
0(| pra§Om aukas pasiųs- Mihvaukee. Wis
615.951
čiun, J. Sereika, J. Sinkevičius, L.,
.....
T
117.65
Montello, Mass.
Srogis, K. Kaličius. J. šerpetis; po ti Lietuvos Misijai, kad per$6: P Mariukas, V. Maciūnas, K. siusfn Lietuvon.—K. A. Backis.
Lapie, A. šepikas, Z. Šliuzas. J. Vait...
kevičius. J. Jakas, Kun. J. Paškaus-1
($41.00 gauta ir bus pasiųsta
kas, O. Meškaūskaftė; po $5: A. Gruz- sulyg
sillvtf niirodvmu.
nurodymu. —N. Adm.)
dienč, A. Juodapinskas, J. Kiaurakis,
M. Rudis, M. Kažiuras. Adent & Co.,
A. Laukis. P. Giedra, S. Radzevičius,
PANA, ILL. SLA. 82 KuoV. Perednia, P, Vaišvilas. K. Katkie
nė, A. Kiaulakis, J. Kubilius, G. Va pa savo metiniame susirinki
likonis, P. Pavilionis, J. Kerbelis, Pr.
Simutis, A. Pelikis. A. Galminas, Z. me gruodžio 6, 1920, nutarė
Kaukienė, V. Cukurienė, M. Račiunie-' parinkti aukų
Lietuvai nuo
nė, A. Mitkus; po 84: J. J. Gruzdis, . P. Meškauskas, A. Kripas, E. Straz- j1lenku. dvarininku. —gintis. Išrinkdienė, S. Statkienė, K. Zubė, A. Kas- ’ ta rariai V. V. Petraitis ir Anparas, A. Žitkevičius, A. Statkus, B. I j n
Zakarauskas pereiti per
Šimkus, A. Sadauskas, A. Kusis; po
i
1
$3.5ą: P. Mikutis; po $3: J. Krikš- namus ir aukų iš geros valios
čiukaitis, j. Puznis, A. Kažiuras. K. Amoniu parinkti. Aukojo šiaip:
Maksimavičius, A. Šliužas, M. Sor’ 1 __
_ .
... 1
kis, D. Kairis, A. Slavinskas, M. Ma- SLA. 82 Kp . iš kasos $5*; aslakauskas, A. Žukas, J. Ūselis, J. An- m(.ns po $5; V. V. Petraitis,
druška, J. Žigulis, E. Jašmontas, Z. -r
. ..
A. Dudurkevičia,
Adomaitis, K. Beniušis, A. Morozas, M.Kisielius,
P. Tautavičius, V. Kaličius, P. Mil- M. Naujalis,
J. Bangelis, J.
■ kintas, K. Kukienas, J. Ruika, A. Si
mutienė, S. Krasauskas, J. Stonkus, Krakauskas; po $2: J. Kamins
B. Simonavičius, A. Narbutas, J. Vai kas, K. Butkauskas; po $1: B.
čekauskas, J. Karandzevičius, A. Su- Kaminskas, V. Adomaitis, A.
cila, J. Paleliunas, J. Žekis, A. TverJ. Jonaitis, K.
kus, R. Kastantinavičienė, Drr L. Zakarauskas,
Lippman, A. Vasiliauskienė; $2.50 A. Sušinskas, V. Stebulis* J. BurDvelis; po $2.25: J. Urlikas, V. Tautavičienė; po $2: J. žideckas, J. Kavaliauckas, S. Pašakamis, J. Kūkalis,
S. Griberg, O. Galminienė, B. Venc
kus, P. Gamis, J. Užunaris, G. Aintis, P. Juknis, S. Baravikas, K. Ba
kutis, A. Šliužas, M. Matuliauskienė,
K. Ročius, D. Ūselis, A. Vaitkus, J.
Dubauskas, A. Stumbrą, M. Dovanauskas, A. Gruzditė, K. BaleiŠis, F.
Jašmontas, Z. Stalmokas, S. Narmontas, P. Vai šis, Jv Milkinas, J. Festerlingienč, J. Kamarauskas, S. Stal
mokas, Pr. Razmus, V. Rašinskas, P.
Bareišis, A. žansitis, M. Rimkus, D.
Cibulinskis, M. Kastantinavičius, J.
Šiakis, J. Janauskas, K. Kiahpas, A.
Zubė, P. Mikolaitis, P. Katsantinavičius, J. Paleliunas, J. Kilas, J. Streckis, J. Mockevičius, J. Tviragas, A.
Šedis, P. Ratkevičius, J. česiunas, A.
Vilis, J. Kapočius, A. Vainavičius, J.
JutkeVičius, S. Ruika, E. Ruikienč, A.
Kas nori siųsti pini
Metrikis, A. Kuzavienė, A. Perednienė, M. Žilevičienė, O. šliužienė, B. Sigus iš Kenoshos savo gi
cilienė, S. Zubienė, J. Adomaitis, B.
minėms Lietuvon, moMarkauskas, L. Girdvainis, M. Ramedienė, M. Ročienė, B. Martišauskas,
ney orderiais ar dra/J. Romaitis, J. Kaličienė; $1.85 K.
Raila; po $1.50: M. Urbaitis, K. Mar
tais.
kūnas, A. širvinskas, S. Kontautas;
IŠTIKIMAS GYDYMAS
po $1: O. Kastantinavičienė, M. Žu
Is čia pinigai yra pa
tautienė, Z. Kiupelienė, P. Kairenė,
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
B. Žitkevičiene, U. Urbonienė, D.
siunčiami
Lietuvon
grei
Drungelienė, M. Kastantinavičineė, P.
DR. B. M. ROSS
Seciunienė, O. Kaličinukė, O. Rimkie
čiausiu budu ir už pini
nė, E. Juknienė, M. Kareckienė, J.
Physicain & Surgeon
gų siuntimą pilnai atsa
Zimkus, O. Venckienė, K. Žasitienė,
S. Kalminienė, A. Rancienė, F. Ce»
Vyrai, kurie serga chroniškomis liromis, kraujo uinuodijimu, inkstų,
koma. Norėdami gero ir
siumienė, K. Pivariunas, J. Kareckas,
pūstis (tapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
P. Kiaupienė, M. Galdikienė, O. Doteisingo patarnavimo,
mikaitienė, B. Sicilienė, A. Vaitiekienė, M. Žukaitė, O. Martišauskienė,
35 So. Dearborn St., kampas Monro© St.
E. Kaldienė, H. šedienė, E. AndrušKreipkitės pas
Crilly Buildinf—ruimas 506. Imkite elevatorių
kienė, Liberienė, A. Lekavičienė, O.
iki 5-tų lubų., Chicago, UI.
Rutienė, Rubin ir Adams, S. Norkū
nas, M. Ališauskienė, A. Dvelienė,
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
O. Zorbienė, A. Kvederis, A. Petkus,
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
P. Pelgaus, J. Petravičius, S. ŽarunValandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
ska/, A. Uronas, J. Kasauskas, A.
Nedaliomis
nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar220
Milwaukee
Avė.,
|
Kartonas, J. Vincunas, A. Želevičius,
ninkai
ir
Ketvertais
nuo 10 ryto iki 4 raanK. Jonetis, J. Kazlauskas, K. LevenKenosha
Wis
dai
po
piet.
dravičius, B. Kaniavienė, S. Meškau « i
skas, U. Vainavičienė, J. I’omikaitis, iki
rr
■OBiil

Frank Gribauskas, 3363 Parne
ve., Lietuvos gynimo rei
kalnui! aukojo $2 00. (Pini
gai gai(ti Naujienų Administraei joj i bus pasiųsti Lietuvos
Atstotvl
•r

Lietuvos Misijos surinktu
auky apyskaita.

Kitur

ii

Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų gerų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kkd Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
skaisti, — Todėl
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
“VARPO” BENDROVĖS,
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas

Pinigai Iš
Kenoshos
letuvon

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
turi nuosavią spaustuvę. ’Jos pryšakyje yra
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortkevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje
-- $15.00.
Užsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite
šiuo adresu:
V. K. RAČKAUSKAS,
307 Wėst 30th Str.,
A New York, N. Y

A. Pakšys

Utarninkas, Vasario 1, 1921
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niga šmoketi
etuvoje
%

&

f.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji

iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo
V. Sirusienė
A. GirkautienS
P. Zijarap
O. Petraitienė
A. Lukauskiukė
A. Galdikas
K. Duseika
V. Valantinavičia
O. Macųlevičienė
A. Valužis
P. Diliunui
J. Mackevičiene
A. česneliene
M. Staneikienė
K. Raila
J. Butavicia
K. Saltonienč
Blucukis
O. Banienė
Gaucienė
O. Meleikienė
o. Didvalis
M. Stulpinas
M. Pocevičienė
T. švagždiene
M. Tamošaitienė
O.' Andrikaitė *
A. Gaudiešius
K. Kasparavičius
p. Kazakevičius
K. Kazakevičius
M. Vidolienė
J. Neniškis
F. Minkevičius
O. Ačienė
J. Danila
J. Vasiliauskas '
K. Vaitkevičienė
J. Linkis
J. Drunius
E. Dauparias
A. Gricius
O. Mažeikaite
Sabanienė
J. Laurinavičia
O. Strupaitė
B. Pilibaitienė
J. Nedvarui
T. Janeliunas
Z. Ramoniene
K. Stasiui]s
P. šinauskienė
P. Norkaičiutė
A. žukauskis
A. Radzevičius
V. Butėnas
X Aputienė

J. Macaitienė
F. Bložis
A. Vaičiūnas
L. Vaičiūnienė
J. Skokavskienė
P. Lėlius
F. Bogučanskis
J. Andruška
A. Stripeika
K. Pliuskevičia
K. Andruškevičia
P. Vaičulis
J. Ramanauskienė
K. žilvitis
A. Šarkas
K. Mikšis
A. Dambrauskienė
P. Medekšienė
T. Albrektus
P. Ginaičiui
V. Tautkus
Te). A. Jukniene
Tel. U. Vaznonienė

J. Ramanauskienė
E. Gribienė
J. Balčaitis
O. Atkačiunaitė
U. Sabaliauskienė
A. Gotautienė
M. Milkintienė
A. Trumpickas
S. Vedeikis
K. J. šveistiš
Mikalajūnas
A. Sakalauskis
Kisielius
Šeputis
Paurienė
J. Guzauskaitė
I. Bakutis
L. A. čižikas
A. Riverienė
K. Stainius
P. Bakučionis
V. Druskienė
*B. Makauskaitė

Tel. P. Draugelis
J. Gudhuskis

T. Cicilaičiui
A. Kanaverskis

K. Geniutė
A. Kukurienė
P. Petrauskas
J. Šarkuniene
J. Bagdonas
A. Janutienė
M. Grigalius
A. Indrašius
«
A. Jaruškevičia
O. Grušienė
P. Urbaitis
tyf. Bablckienė
A. Merkeiiute
A. Ratninkienė
T. Jakštienė
A. Zimandrevičaitė
O. Norvaišienė
A. Karečkaitė
F. Sablevičia
A. Trumpickas '
A. Selintas
V. Strumillo
M. Savickienė'
A. 'Jaruškevičius
A. Užubalienė
A. Užubalienė ’
K. šliterienė
V. Rajenčius
J. Brazas'
J. Teliksinįenė
M. Petrilienė
F. Ariauskis

S. Gritenas
V. Balčaitis
J. Kaminskis
V. Kasparas s
J. Bielskis
B. Venckus
J. Stašaitis
J. Masiuliš
J. Rodis
S. Zapkus
B. Kaupas
J. Vaitkienė
A. Morkūnas
J. Tamašunas
M. Peturusiukė
P. Kubilienė
K. Laurinaitis
J. šimaičiutė
O. Stuškaitė
S. Daugirdas
O. Stanislovienė
A. Staršelskis
J. Mačienė
M. Sudvoj
P. Jonaitis
J. Grabauskas
M. Butvilikė
A. Rakščius
Valienė
Bagavičienė
I. Nutautas
L. Rainienė \

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar \jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.
.
■
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir
KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną į porą dienų, o iš Kau
no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.
Naujienų Pinigų Siuntimo’Skyrius pardavinėja savo draftus,
išmainomus Lietuvos Prekybos ir /Pramonės Banke Kaune ir jo
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbaly.), Marijam-

polyje.
Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spekuliatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois,
ii'"'

................... .

ii

.i

NAUJI SNOS, Chlc igo, I1L

Utaminkas, Vasario 1, 1921
n Ut1

-LĮMMBB—tAlUil-----
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Extra PrakalbOSLifltuviu Rateliuose
Rengia
Lietuvių Tautos Bažnyčia
Su bato je, Vasario 5, 1921
.. Bažnytinėj svetainėje
<35 ir Union Avė.
Pradžia 7:00 v. v.

Pranešimas “Naujienų”
šėrininkams.
I

Tie, kur balsavo prezidenti
niais rinkimais lapkričio mėne>y, ir nepermainė savo gyve-'
įamosios vietos, registruotis
įereikalingi.
Visi tie, kur šiandie neužsiegistruos, neturės teisės bal
noti vasaria 22 dienų, kuomet
)us renkama aldermanai, mieso klerkai, iždininkas ir sprenIžiamti apie naujos paskolos
astuonių mil. doleriu) užtrau'rimą.
*,
Registruokitės!

Dr. A. R. iUmntlisl

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $85.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ V1CTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduęsime už pir
sankrovos
mą pasiūlymą. MTims reikia vietos.
*
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
kaina tik.,.
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. /jfo į&fo EEįį

Šiuo pranešu, jog Naujienų
Bendrovės metinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, vasario
11 d., 1921, Mckhižio svetainėj,
Kalbės vysk. Mickevičius ir i 2212-44 W. 23rd Place, Ghikiti kalbėtojai. Todėl kviečia i rago, III. Pradžia 8 vai. vakare,
me visus lietuvius ir lietuvai i Šiame susirinkime bus rišami
tes atsilankyti kuoskaitlingiau- į svarbus Naujienų Bendrovei
Sankrovos
siai. Tokių prakalbų dar nie klausimai, todėl malonėkite
kaina tik
kuomet nebuvo.
WEST
SIDE
būti jame asmeniškai, arba at
Kviečia Komitetas.
siųskite savo “proxy” — įga
liojimų balsuoti už juk — su Lietuvių ek-kareivių prakalbos.
Tel. Austin 787
savo parašu.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
H
DR. MARYA
; Su pagarba,
d. Am. Liet. ExSausio 28
:
D0WIATT—SASS.
J. šmotelis,
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatves.
kareivių
septinta kuopa M.
Kątik sugrįžo ii Californijos Ir
N-nų B-vės sekretorius. Vfeldažio
surengė
vėl tęs savo praktikavima po N»
irakalbas. Publikos suėjo vi5208 W. Harriaon St.
n®M
W « 3K » K! n « «’ Ji» «J* b
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
lutiniškai. Kalbėjo du kalbėTel. Yards 8654
Šiandie
registracija.
PINIGAI
vakare išskiriant nedtldieniu*.
T.
Pullman
5488
oju: P. Grigaitis, “Naujienų”
Mrs. A. Michniewicž
•edaktorius
ir
adv.
P.
B.
Bra

AKUŠERKA
Visi tie piliečiai-balsuotojai,
Iš Amerikos siunčiami pini
PRANEŠU visiems kad aš uždėjau
Baigusi
Aku
Real Estate ofisą, už tai katrie no kurie praeitais rinkimais dėl ziulis, buvęs, lietuviams ližė gai į Lietuvą; greičiausiai pa
šerijos kolegi
rite namų, farmų, biznių, parduoti, 1 kokių nors priežasčių negalėjo mis Vilnių, to krašto vyriau- siekia adresantus Lietuvos kai
ja; ilgai prak
pirkti, arba išmainyti, — tai neuž
tikavusi Penuias
teisėjas.
muose, kada yra pasiųsti per
mirškite manęs aplankyti.
Turime balsuoti — buvo nepiliečiai,
silvatiijoB hoaTiriu puryriuiį
Kalbėtojai aiškino apie dadaug namų, farmų ir biznių parda etc. — ir kurie permainė savo
Federalę
Paskolų
Bendrovę
irtotehrą ligos^Į rupitaliso. Pa
vimui ir išmainymui. Visokios rųšies gyvenimo vietų, šiandie būti lartinę padėtį Lietuvoj,
pfeftttngai
prižiū

apie
sekmingai pa
666 W. 18th St., Chicago,
inusurance.
riu ligonę Ir kūdi
tarnauja prie
enkų intrigas, talkininkų im- kuri turi sųskaitiškus ryšius su
nai
privalo
užsiregistruoti.
ki laike llgoa.
gimdymo.
Duo
K. MIKALAUSKAS,
da
rodą
viso

Registravimosi vietoj bus at icrialistinius siekius ir, paga- Lietuvos Bankoms.
1D929 3. State Str.
kiose
ligose
3303 So. Morgan St.,
Cltlcage, 111.
daros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai.
Pinigai yra siunčiami puš
moterims ir
Phone Drover 7027
« W Vd
Sfi r* v. I Ml
8fl ttl H M
M ttl M W »
merginoms.
vakaro.
Pirmiausia kalbėjo P. G ri toms ir telegramais, ir išduoda
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
jai lis. Pasakojo, kad JJetuvos savo čekius (draftus) ant Lie
DR. VAITUSH, O. D.
(ant antrų lubų)
išganymas ne Želigovskio ma- tuvos bankų.
Lietuvis Akių Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
'onej ir taipjau ne lenkų dvaujantiems į Lietuvą yra
Specialistas
šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi
ininkų bei kitų impcrialisti52
sfai ir patogiausiai vež
Palengvins ąkių įtenųjįnją, /'kuria
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
lių valstybių, o tik Lįetiivos
FederalėS I askolų ti, priežastimi gaiyos
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
galvos skaudėjimo,
iaudies j'egoj. Iki šiol kai’ ku- BėndrdvČŠ Draftų formoj, iŠ- svaigulio ,akių airtemnho, nervuotuTHE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c<
Praktikuoja 29 metai
ie lietuviai mane, kad Lietu- Jum «nt Lietuvos bankų; tie ’ r”0-. skau.'li‘™»
»«W
A. BARTKUS, Pres.
<
, kreivas akis,7nų^ha kataraktą.*«titaiOfisas:
ai laisvę duos didžįi^jų ^alstyfVi ^moka pinigus ■M"
draftą so truatyaftegyątį ir toįregy^tę.
1619 W. 47th St.
Tek Boulevard 1892.
Chicago, UI.
i 3149 S. Morgan Št» kerti 32 St, <
j Vkbe jokių
- nutraukų.
'irpfika tei.^hgai,.^kinius.į vJsuose at)ių ponai, dabar ię jfč. ' ’miatč, sal
’
'Chicago, Ūfinols.
L-1, K
sitjkimuose'i?ga^artUnaviniae'
,
daroma
su
|
SPEČIALISTĄS: ;
ogei tai buvo klaida?, įįĄimlaivakortes ant dvie elektra, parodančią maziėusįąs klaiMoteriškų ir Vyrišką.
•įerialistai netik kad Ilo,0 tikai jų (tJi&įūįsių įi Lietuvą linijų, dasu SpečiąiĄ ’atyda atkreipiama j 4
Taipgi
Chroniškų Ligą.
_____ i. - ,vė.V
į r-i,boda
mokyklos vaikus.
iepriklausomyb6s-laišv
OFISO
VALANDOS:
ant .wirh/ nereikia persėsti. Iš Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne
Nuo
10
ryto
iki
3 po pietų, 6—8 b
vę, bet dagi terioja Liettivų,)
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Montreal
į
Eydkunus
(netoli
j
vakare.
Nedaliomis
nuo 9—2
DR. W. F. KALISZ
Ofisus 1553 W. 47th S t., kampas
{robiasi josios žemes. Bet ilgai
po
piet.
prie Kauno)1, kaina $107.15.
Ashland Avė.
Tel. Drover 9G60
Specialamaa: Motorą ligos Ir ChlrargU*
ai p nebus.
Žebgovskio už
į
Telephone Yarda 687
Iš New York į Liepojų, kai
1145 MILVVAUKEE A VE.
\
CHICAGO.
DR R. WAGNER
grobtuose kraštuose prasideda
■........................... ..........
.
, ------------------.. ........... .............. ...........
ir iš Lietuvos Mano specialia gydymas yra chronii*
•
* KV/K14 |; na $145. Taip-pat
* *
badas,
nedarbas A*.
ir <4*
žmonių
kų, — nerviškų ligų.
kerštas... Aišku, kad to baudi-. i Ameriką,
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8
DR. CHARLES SEGAL '
Skolina pinigus ant Amerito dienos suskaitytos.
15^3 W. 47th St.
SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
Praktikuoja 15 metai
Taip inaž-daug kalbėjo P. kos ir Lietuvos namų, žemių ir Kampas Ashland Avė.
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.
Ofisas
Phone
Drover
96G0
Grigaitis. Publika jam pritarė ūkių.
4720
So.
Ashland
Ave^ 2 labos
“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
.tipriais
aplodismentais.
Ofisas
atdaras
iki
9
vai.
vak.
Chicago,
Illinois.
iraaiKRMKs: h u »c a k a re e © a
jiems Įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
—
-----------------------------Po
to
kalbėjo
Brachulis
apio
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
. Specialistas džiovom
| DR: YU§KA '
musų priešo nedorus darbus ir klastas.
' .
’
Moteriškų, Vyrišką U
Lietuvos
valdžią,
kaip
žmonės
’
LUMCER1Š
“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
Vaiky Lig®.
tvarkosi, kaip nuo mažiausio Penki milionai pėdų naujo ir antrų į 1900 S. Halsted St. !
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
OFISO
VALANDOSi
rankų lumberio, durių, langų, miil“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
renka valdininkus ir koks da vvork,
Nuo
10
iki
12
v. ryto, nuo 2
T.!. Canal 2118
sienoms lentų, plumbingui, ap
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
iki
5
v.
po
piet
ir
nuo 7 iki 8:80
bar Lietuvoj gyvenimas. Anot tvėrimui ir tt. Pirkite dabar, o su Iri Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki n
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
va!,
vakaro.
Nedaliomis
nuo
pinigų
Atdara Nedėlioms j. 4
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Brachulio,
šiandie Lietuvoj taupysit
8 vakare.
10
vai.
ryto
iki
1
vai.
po
piat.
rytais.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.
Telefonas Drexel 2880
kitaip, negu 5-7 metai pir The General Wrecking & N Rezidencijas 2811 W. 63rd St. *
v-.
—
—
„,,,
—.............. ,/
Tel. Prospect 3466
miau. Tiesa, pasitaiko klaidų,
Lumbcr Co.,
Minis
bet už tai smerkt Lietuvos val
Archer and Ashland Avės.
PRANEŠIMAS
Tel.: Lafayette 3443...............
džią nėra kaip, nes klaidų da
Dr. M. T. StrikoFis
lo visi, ypatingai dideliuose
Lietuvyo Gydytojas ir Chirurgas !|
“SARGYBOS BOKŠTAS”
Teh: Yards 68‘!«
;darbuose.
Perkelia ofisą j People Teatrą įDrover
8448
j
1616
W. 47 St., Tel. Bosi. 16d
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
Be to Brachiulis pareiškė,
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
kad Lietuvos valdžioje randa
DR. V. A. SZYMKEVICZ
Pranešam gerbiamai vi
voje suteiktumėt, išrašę jiems
♦ 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Chirurgas,
si buvusio caro valdžios narių. suomenei,
Kės. 2914 W. 43rd Street
kad Žurnalas ^Lietuvis gydytojas,
Aku
Šeras
Nuo ryto iki piet
Bet tai nereiškia, kad dabar
“
Sargybos
Bokštas
”
,
kuris
82(13 So. Halated St., Chicago.
Tclephono McKinley 263
tinė Lietuvos valdžia yra caValandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
ristų valdžia. Juk Rusijos bol buvo leidžiamas šiuo adre
v. v. Nedėliomis 10-12 ryt*.
su:
732
W.
19th
Str.,
Chica

dviaavaitinj koperacilos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
ševikų valdžioj taipjau yra žy
Canal 257
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
Naktinis
Tel. Canal 2118
mi dalis caro valdininkų, o go, III., dabar persikraustė į
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
Jelephone Yards 58341
vienok nieks nesako, kad so Detroit, Mich., ir bus leidžia
DR. P. Z. ZALATORIS
tūros ugn|, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.
GYDYTOJAS
IK C3IIHUHGA3
vietai
yra
caristų
valdžia.
Dr. P. G. Wiegner
Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno”
mas
šiuo
adresu:
4
V&landosi 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p*
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:
Lietuvos žmonės griežtai
Priėmimo valandos nuo 8 iki
piet 6 iki 9 vakar.*
“Sargybos Bokštas”,
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
nusistatę prieš lenkus, ypatinŠiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.
SIcuiMlioTinB nuo 9 iki 12 ryto,

S □ k NATIONAL STORAS C(WANY$Ik
■ B į jį
H Bffl

AMi EgrMmh«ojM Dytud
Gyveni m m yri
, tušėiai, kada pr*ragljimai.
Mm vartojam

pagerintą
Ophtbalraomotor. Yp alinga doma at.
,
kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 r/to iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena.
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 8t.
Telėphone Yards 4317
Boulevard 6487
W riir—*■.*■!* iiiiiM .m—jj -imi—i iu-*_-

b

i

AKUSEilKA
A. SHUSHO

ELEKTRA

-

_______

DR. M. HERZMAN
Jfi RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas par 22
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštriau ir chroniška* Ura*
vyrų, moterų ir vaiką, pagal naaJąuFias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
iR?hfiŠ" irJ,ąbay«torijai 1ASI W.
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
'
( Dienomis: Canal
TelaphonrJi -<
,arbts

Naktimisi Drexąl
950 - Drover 4186

į
(

GYVENIMAS; 3412 S. Hakted St
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 ▼»!. vak.

Telephone Yarda 5082

Dr. M. Stupnlckl

«

< 8107)8, Morgan SL Chicago
Nuo 8 iki 11 ryte

----------------- |

M <0plepnone Yards 1532

‘

J.LIETUVIS
KULIS
ei DYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai

ŠŠ

19 kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
ir paslaptin
n pančias,gassenas
vyrų ligas.
3259 So. Halsted StM Chicago.

i

Tel Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
g VALANDOS: 9—12 ryt<
2—9 vakaro.
J 8303 So. Morgan Street,
K.
UI Vagų, III.
Chicago,
11L

••.»«.i*—* —m—įiku* "Mm

Dr.C.Z. Vežells

Duokit šviesos saviškiams!

“SIETYNĄ”

«*.'**,—im^wi r <

4033 W. Warren Avė.,

Vilnių. Visi pasiryžę ant žūt
būt kovoti, kad neleidus savo
gimtąjį kraštą pavergti.
Pranešė ir apie amerikie
čius lietuvius, kurie,
grįžę
Lietuvon sakosi labai daug ga
lį. Bet kaip reik dirbti, tai ne
gali. Tokiems pagyrų puodams
kalbėtojas patarė mokytis ko
kio nors amato, susiorganizuot
į bendroves ir tuomet važiuoti
Lietuvon.
Petraukuose buvo dainų ir

KID6

Detroit, Mich.
Visais reikalais meldžia
me kreiptis nauju antrašu.
iez. 1189 Indepandencc Blvd. Chieag*
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
IUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3325 So. Halsted Stw Chicago..1

•»•* ■ *

■ ~. _■

>———....................

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ifisas: 3354 So. Halsted St. Chicag<
Telephone Dr ver 9693
Valandos: 10—lt ly
2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

(Seka ant 8-to puslp.)

Tel. Pullman 342
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgae
1090U Michigan Avė., Koselande
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:30 vak.

Telefonas Pullman 856

AND WHĄ1 ARE
YA GOIMG TO
LEAR N wiien
YA <30 AVIŽA'/ ?

ONt OF THE
BEST LITTLE
LANOUAGeĄ
THAT5 <3ciN'.’

IT IS'NT PRIAME
LftNčUĄGT, 1$ IT?

* Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
H

1424 So. Halsted St.
Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yarda 6098.

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

DR. P. P. ZALLYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 2?nd & So. Leavitt Ste.
CHICAGO.
Valandosi 9:30 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietą iki 9 vakare

Lietuvy* Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland
Valandos: 9 iki vakaro

|

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. ii
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

LITTLE JULIUS SNEEZER

IKBUIfllBGUa 30111111

*

....... -........

DR. C. K. KLIAUGA

DR. I. E. MAKARAS

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvių

-niuuri~'-. - ■* 4

1821 S. Halsted BU
'Kampais 18 ir Hatated 81.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa/
i/eavitt St. l‘!;one Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
) vai. vakare. Gyvenimo vietai 8n.<
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Lietuvis Dentiet&e

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimi* prie
gimdymo ir duodu patarimus meterims ir merginoms. Antrašai i
3333 So. Halsted St., Chicago, HL
Phone: Boelevard 4121.

BT BAKER

wb-j(jsr
LATIN!
ĮHMb" iii-i *

—ę-

BŪT LAT/N IS A
pfcAD LAKKyDĄGEJ

J

-

::::::
rnational cartoon co.n.y

IMPERFECT

l’M 6(W TA BE
AN UNDERTAKCR*.

IN

ORIGINAL

Į
ll

8

NAUJIENOS, Chicago, III.

r

raukė bonką
su nuodais iš
ir pasakęs jiems
” pradėjo gerti, čia
jis tuoj, tapo sušiuptas ir areši tuntas.

CHICAGOS
ŽINIOS
!'

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

ii

deklamacijų.

■f

kurias

atliko

tas. Chicagos universiteto pro
fesorius Robert Morss Lovett
savo kalboje pabrėžė, kad de
portavimas niayoro O’Callaghano butų Amerikos pirmu
ženklu Airijos išdavystės. ChiTraukinys sumalė automobilių. cagosDarbo Federacijos prezi
dentas T. J. Vind pasakė, kad
Chicago and Northwertesrn jis jau pradėjęs organizuoti
traukinys praeitų
naktį ant 5,000,000 darbininkų organi-

Jolmaoii

cronHing surnulS

Nloi--

mergaites: Zofija Mastauskai- ris Wakl, 738 l l-lh st. auto
tė, Apolonija Pctkiute ir Anas mobilių ir sunkiai sužeidė patį
tazija I raitcikaitė. \isa paAy-1 \Vald. Kitos su juo kartu va-v
ko labai gerai.
žiavusios ypatos buvo kiek
gelbėjimui lengviau sužeistos.

surinkta $58.20.
Programų i pasibaigus grie
žė J .Phillips orchestra ir bu
vo šokiai.
—Gingantas.

Jauno lietuvių skulpto
toriaus darbeliai.

fe B *
Ii®' ’

Įt|
»

Ainiais Naujienose jau buvo
minėta apie jauną
lietuvių
\ skulptorių Vladą Umlarą ir
kuriuos-ne-kurhios jo kurinius.
Čia paduodame paveikslėlį jo
lipdyto ir iš gipso nuliedinto
Karoliuus Markso biusto. Be
to, l’ndaras yra dar nulipdęs
buislus: Lietuvos poeto kun.
Maironio, Dro Basanavičiaus
ir Vinco Kudirkos.
Vn<larus

nesenai

Kaltina “raudonuosius.”

Northwestern
universiteto
Į profesorius B. J. Spence praI eitą nedėldienį po piet kalbė
damas protestonų First Cong1 regationnl bažnyčioje, suvertė
visą kaltę ant “raudonųjų” už
nepasisekimus farmerių Nonpartisan Lygos.
Profesorius
tarp kitko pasakė: “Toji Lyga
tapo sutverta*tuo tikslu, kad
.pašokiningiau gynus ir atitai
sius
farmeriam
daromas
skriaudas.
Bet jos kontrolė
netrukus perėjo į radikalų ran
kas su A. C. Townley prieša
kyje. Šie vyrai tuojaus pa
vertė North Dakotos valstiją
i valstvbinio socializmo labora
toriją. Na, ir kokie rezultatai?
Ogi žlugimas dvidešimts dvie
jų bankų. Nors ši organizacija
praeitais
rinkimais ir gavo
apie milioną balsų, bet vistiek jos kraštutinis radikaliz
mas ją veda prie galutino bankruk).”

Apiplėšė vyrą ir pačią.
Praeitą naktį trys banditai
kin ir jo pačią jų buto tarpduryje 525 S. Irving avė., ir
šešis
atėmė iš aptiekoriaus
šimtus dolerių, kuriuos jis nesėsi išsiėmęs iš registro namo,
ir nuo jo pačios nuplėšė gražnav ir skr Didus Paskui tie pa-

Areštavo 54 vyrus.

Policija vakar areštavo E*w\vard Hanrahan, 713 Shefield
place, ir penkiasdešimts ketu
ris jo “kostiimerius.” Tai dėl
to, kad Harahan buvo suren
gęs gaidžių peštynes ir ėmė
nuo savo
“kostumerių” PO
50c. įžangos. Tuo tarpu kas
tai netikėtai pranešė apie tai
policijai, kuri atvykus ir šū
areštavo visą “šo.”
Gatvekaris užmušo šoferį.

24 metų
Joseph Madura,
v amžiaus, 1516 W. Huron st..
vakar belėkdamas autoniobiIlum ant kertės Washington
boulevard ir N. Western avė.
susirėmė su Western avė gatvekariu taip, kad jis susyk ta
po užmuštas.
Su juo kartu
važiavusi Miss Clara Lambert,
slaugė, 50 metų amžiaus, 1704
Estes avė., tapo sunkiai sužeis
ta. Madura buvo šoferis Checkard Taxi Cab kompanijos.
---- ,--------Mirė du munšainieriai.
i

Waclaw Ciesek,
60 metų
amžiaus, 2544 Thomas st., va
kar nuėjęs svečiuosna pas saNewton st., prisitraukė munšaino tiek, kad ten ant vietos
ir pasimirė. Dzrzynskis areštuotas, Kitas munšainieris,
Frank Laurantia, 1519 Wentworth avė., buvo rastas ant
gatvės pasimiręs, Policija jo
kišeniuje rado da dvi kvortas
alkoholimis.

Bandė nusižudyti
Max Foester, 2952 Flecher
avė., vakar buvo nuėjęs į Ho
me for Friendless, 5059 Vincennes avė., kad pasimatyti su
savo pačią ir dviejų mėnesių
kūdikiu. Čia įstaigos perdėtiniai jo neėleido* Foester išsit-

kurios

spSktt

vi',
mc
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ? KEIKIA DARBININKŲ

Pranešimai
Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa
rengia dideles prakalbas ketverge, va
sario 3 d., kaip 7:30 vai. vak. Dudeko salėj, 15639 So. Halsted gvė. Kvie
čiame vietos lietuvius skaitlingai at
silankyti. Kalbės Dras A. L. Grai
žiusias iš ŲhicagOs.
— Komitetas.
■■

-

.............. e

t

CUiieniTOM I.iotuviu floc. Vyri) C’horo

repeticijos būna kas seredos vakaras,

nuudota, kad išgavus Airijai 8 vai. Mark White Sąuare selė.i, Hal
sted Ir 29ta gatve.
Dainininkai ir
laisvę. Rezoliucijoje tarp kit draugai
mylintieji dailę ir dainavimą,
ko pasakyta: “Mayoras O’fal- malonėkite ateiti prie musų choro.
— Org. F. Mazola.
laghan šioje šalyje yra pak
viestas Komiteto iš Vieno Šim Bridgeport. — Liet. Namų Savinin
susirinkimas jvyks seredoje, vasa
to (Coinmittce of One Hund- kų
rio 2 d., Mildos svet., ant antrų lubų,
red), kurio tikslu yra ištirti 7:30 vai., vakare: Malonės nariai
Airijos padėtį.
šis komitetas skaitlingai atsilankyti, ir taipo kiti
namu savininkai, nes bus svarstymas
susideda iš įžymių ir augštos svarbių
reikalų, dėl labo visų.
— A# Booben.
pagarbos Amerkos
piliečių,
įvairių
religinių ir politinių
Roseland.
Lietuvių Scenos Mylė
persitikrinimų... Valstybes De tojų
Ratelio susirinkimas įvyks šian
partamentas
departuodamas die Strumilo svetainėje. 7:39 vai. va
Nariai, atsilankykite laiku, nes
mayorą O’Callaghan’ą, atiduo karo.
yra daug svarbių reikalų aptarimui.
da jo gyvastį į rankas didžiau
Valdyba.
sių pasaulyj žinomų žmogžud-1 Dramos Kursų Direkcija. Kviečia
žiu. Tokis Departamento Pa’ visus kursistus' ir kursistes susirinkti
bet Į seredoj, 2 d. vasario, 1921, Mark
sielgimas netik užtemdo,
White Sųuare svet., 30 ir Halsted,
ir visiškai sunaikina visus di 7:30
v. v. Taipgi bus priimami nau
džius Amerikos idealus ir prin ji mokiniai. Norintieji užsirašyti
malonėsite ateiti paskirtu laiku.
cipus.”
— Komitetas.

sporteli, užrakino savo (štai- maa Ljet RilU(| Kryžiui
gos duris ir išvažiavo su tuo
— Rengėjai,
sporteliu į miestą ant
gerų |8tofl GATVBS kolonija. - Trilaiku. Paūžė jiedu ir apie pi r- jų Metu Lietuvos Nepriklausomybės
nia valanda nakties snortelis sukaktuvėms apvalkMioti, įstoji ko.
€
‘
.. lonija rengia didelį vakarą — koncerparlydėjo ją namon. Kada Ji tą ir prakalbas — seredoj, vasario 1(
atrakino ir pravėrė duris, čia deiną, Palace Teatre, 1826 Sb. Halsted
. .v
\ .£
a ..
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės
ją is vidaus kitas sportelis pa- vjsij Tikietus išanksto galima gaut
ėmė UŽ rankos ir įtraukė vi- šiose viątose: Naujienų ofise; pas N.
C. Kriukonį, 1810 So. Pcoria; pas
dun.
Miss Scott nežinodama Mrs. Josephine Pilkis (rubu sankro
kas su ja toliaus bus ir kas voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu& Gedvilo krautuvėj, 1818 So.
jos kambariuose yra, nes ji bučio
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta
dviejuose gvė. —
— Komitetas.
tik viena gyveno
gražiai išpuoštuose kambariuo
se, virš savo barzdaskutyklos,
pradėjo spiegti, bet jai tuojaus užčiaupė, burną spottelis

Pas ieškojimai

parėjo.

ASMENŲ' jlEŠKOJIMAI

2259 W. Ūke st., ir atė- Čia tiedu sportai pasielgė su ja PAJIEŠKAU artimų giminių Ka
Motiejaus ir Antano Padriežų,
kaip tik jiem patiko. Paskui zio,
$40.
kurie prieš karą gyveno Philadelphijosusikrovę maišuose apie $5.000 je. Turiu labai svarbų reikalą. Ma
Netikėtai nusišovė.

vertes graznos ir skrandų, din lonėkit atsišaukti.

go nakties tamsoje.
Thomas Vacaro, 40 metų
amžiaus, 250 W. 24-th place,
vakar užsitaisė automatišką
n volverį
ir nuėjęs tvartan
Bcšaubandė nušauti paršą,
nant kulipka pataikė ne į gal
vą paršo, bet į kaktą, virš tiesėsės akies, pačio šoviko, kuris
ant vietos ir sukrito. Mat re
volverio butą užrūdijusio ir
kulipka kokiu tai būdu išėjo
pro kitą galę.
t

Automobilius įvažiavo upėn.

Išgriovė teatro sieną.

Plėšikai praeitą naktį iškėlė
Commercial teatro, 9148 Commercial avė., sienoje skylę ir
įėję vidun išdinamitavo spin
tą ir išsiėmė $ 1,482.
Du negrai banditai

praeitą
naktį
and Pacifib Tea kompanijos krautuven, 4316 Indiana avė ir išplėšė iš spintos septyniasdešimts
šešis dolerius.

ANTANAS KRUTULIS,

MOKYKLOS

PAJIEŠKAU Albino Into, Kauno
VYRŲ
rėd., Telšių apskr., Ilakių valsč., Troikienų kaimo. Gyveno Bostone ir buk
MA5TER
REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
Chicagoje*. Kas žinote, malonėsite nuolatine vieta tikram žmogui, kuris
5Y5TEM
pranešti ant antrašo:
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
JURGIS DAUGENAS,
3903 So. Halsted St.,
Chicago, III. de. Turi turėt pardayėjo sugabumus. Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
Mano ypatiška paftelba, privers prie mo ir Designing ,Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
PRANEŠU tamistai, kurį rašėt pasisekimo ir užtikrinimo tuojau.
man laišką po antrašu W. S., Box Nereikės laukti komišino.
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
Bus ap
67, 94 Manchester Avė., Highland mokama pilnai kas savaitė. Tai ne
Mes turime didžiausius ir geriau
Park, Mich.
Malonėkite dabar atsisius
kirpimo, designing ir siuvimo
šti.vi'kt.i, ir ^>ri«ivjsti savo antrašą, I
I yra Ičoa.1 E statė arba Insurance. At
jceuc

paskui neivgotumžt, kad aš neišpil-

džiau savo prižado.
P. O. Box 1252,

sišaukite tarpe 9 ryto ki 4 po pietų.

18-22 E. Van Buren St.,

w. s.,

East Chicago, Ind.

PRANEŠU lietuvių visuomenės
žiniai, kad apsisaugotų nuo mano pa
čios, kuri nuo manos prasišalino. Ji
yra padariusi ant mano vardo daug
skolų. Jeigu kas davė arba duos jai
ką ant kredito, aš už tai neatsakysiu.
Jos vardas Antanina Kemetis, po tė
vais Kužma; ji su savimi pasiėmė
dvi mergaites: Magdelena — 9 metų
ir Stella — 4^ metų.
KAZIMIERAS KEMETIS,
1520 So. 49th Avė.,
Cicero, III.

PAJIEŠKAU draugo Justino Damašausko,, Kauno rėd., Vilkijos par.,
Paduguvos kaimo. Iš Lietuvos atva
žiavo į Kankakee, III.
'Malonės jis
pats atsišaukti, arba žinanti jį pra
nešti ant antrašo.
PETER WALATKAS,
P. O. Box 332,
Kitzmiller, Md.

3-as floras. Matykit

•

MR. R0WNY.

pkyrluH, kur klekvIenHH
praktikos besimokindamas.

<ero»

Visuose siuvimo skyriuose maiinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patems daromos sulig mieros, vi
REIKIA patyrusio bučerio. sokio
stiliaus ir didžio ii bet kurios
Pastovus darbas, gera alga.
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Atsišaukite
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
-W. KILTON,
Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.
627 W. 18th St.

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaoa,
1850 N. Welh St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijoje,

REIKIA padavėjų, pardavi
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi
nėti pirmo morgečiaus bondsus
mo,
Designing 'bizniui ir namams.
Alga ir komišinas.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
ItUBIN BROS
Mokslas lengvais atmokėjimais.
.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa3804 S. Kedzie Avė.
refkalaukit knygelis.
Te!. Seelsy 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.
BARBERIŲ MOKYKLA.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas labai pi
giai. Patikus nelaimingam nuotikiui,
noriu greitai parduoti. Vieta gera,
apgyventa rusų ir visokį^ tautų. Per
ilgus Pietus išdirbtas biznis. Užpa
kalyj — 8 kambarių pagyvenimas.
Atsišaukite
701 De Kovon St.,
Kampas Desplaines St.

MOTERŲ
REIKIA jaunos merginos
patyrusios veiterkos.
Atsišaukite •
1917 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė, bučemė
ir pieno stotis, 2 arkliai, 3 vežimai ir
boge, elekėtros motoras, Sterlizin^
baksas ir kiti prietaisai prie tos biz
nio, neša pelno į mėnesį aštuonis šim
tus, priežastis pardavimo patirsit
ant vietos.
150 Kensington Avė.,
Chicago, III.

Gera proga išmokti barberio ama
to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6
savaites.
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W. Madison St..
Chicago.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
padėjėjas Ant. A. JušČius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vėstelia; maršalkos: L
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

REIKIA merginų virš 16 metų lėbeliavimui ir pilstymui kvapykhj ir
Atsišaukite tarpe 10 ir
ekstraktų.
PARSIDUODA saliunas, dviejų
12 ryto.
augštų
namas ir 2 lotai prie 23 Avė. LIET. TAUT. LltJOSYBĖS DRAU
ILLINOIS WHOLESALE DRUG &
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
ir
Main
gatvės.
Turi būt parduota
MANUFACTURING CO.,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
greitai.
,
1621-23 W. Roosevelt Rd.
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nuA. GLOSS,
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
23rd Avė. and Main St.,
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
Melrose Park, 111.
27.23
Emerald Avė.; kasierius Kaz.
PAJ IEŠKAU merginos arba našlės,
Paulauskas,
2334 W. 23rd St.
kad ir su vienu vaiku, lęąd tik darbą
Susirinkimai
laikomi kiekvieno
atliktų ir prižiūrėtų 3 vaikus — 8—6
ir 4 metti. Gera mokestis.
liuteroniško tikėjimo.

Geistina

darbui.

PARSIDUODA saliunas, biznis iš

dirbtas per 25 metus, lietuvių apgy

vento) vietoj, parduosiu už geriausią

PETER BAKSHAS,
Winifred, Mont.

REIKIA merginos abelnam

ii

riuo laku, dieni ar vakarais, pasižiū

•ĮIEŠKO darbo

REIKALAUJU darbo prie plumberio. Darbą žinau kiaurai. Kam rei
L. S. S. VIII Rajono mokyklos lek kalinga atsišaukite į Naujienų ofisą
“Nuskuto” moterį.
cijos bus seredoj 2 d. vasario Aušros pažymint No. 207.
mokykloje, 3001 S. Halsted St Mo
kiniai ir norintis įstoti bukite laiku,
PAJIEŠKAU darbo už bučerį. Dar*
Miss CIaire Scott yra savi- kaip 8 v. v.
— Valdyba,
bą moku atsakančiai nežiūrint pas
ninkč buzduskutyklos, 5 W. Aurora_
_ Siu0 pranc8ame Aų- kokios tautos žmones.
J. J. S.,
Vau Buren st., kurioje dirba roro8 ir apielinkių lietuviams, kad
6031 So. State St.,
vien tik merginos. Vakar ve- vasario 6Į d. čiaįrengiama puikus praPhone Wentworth 3806.
. .
,
..
, .
.
mogų vakaras Luxemburger svetainėj
lai vakare ji apskutus vieną 340 High st Bus vaidinama puikus
jauną ir turtingu atrodanti veikalas “Nastutė”. Po vaidinimui REIKIA DARBININKŲ
• v
v i .
• , / šokiai. Visas vakaro pelnas skiria-

trys banditai užklupo DaParton saldainių krautu- su kuriuom ji tik ką

at-

vykęs iš Europos Chicagon ir
apsigyvenęs namuose 3219 S.
Halsted gvė.

xacijQ,

1.1JI'-1.. jau.-.1 *

Utarninkas, Vasario 1, 1921

pasiulijimą.

Pardavimo

priežastis

sužinosite ant vietos.

namų

4 žmones šeimynoj su arba

Turi' susikalbėti ang
2337 Greenview Avė.,
Chicago, III. be skalbinių.
liškai.
1608 Shenvin Avė.,
Tel.: Rogers Park 3116.
ŠVENTO Antano Draugija iš Beloit, Wis., pajieško Marijonos SkukauREIKIA merginos prigelbet prie
skienės, reikale pasitarimo apie jos namų darbo ir prižiūrėjimui kūdikio.
sūnų, 5 metų Jonuką. Gal ji nei ne Turį suprast ir kalbėt angliškai.
žino, kad jos vyras Vilimas Skukaus208 S. Hamlin Avė.,
kis mirė gruod. 8. Taipgi yra ir pi
Tel.: Garfield 4818.
nigų likusių vaikui. Girdėjome buk
gyvena Cicero, III. Atsišaukite.
REIKIA merginų ir moterų prie
J. P0DWELL,
skirstymo
senų ir naujų, vilnonių ir
949 — 3rd Avė.,
Beloit, Wis.
marškonių skudurų.
Atsišaukite
B. COHEN & SONS,
1100 W. 22nd St.
PAJIEŠKAU šVogerio Mykolo Krištopo, gyveno Wisconsino valstijos
kasyklose 1914 metuose, dabar neži
REIKIA patyrusių mote
nau kur. Turiu labai svarbų reikalą.
Malonėkit atsišaukti pats arba kas jį rų prie skudurų skirtymo.
žino pranešti už ką aš atlyginsiu.
L. COHEN,
KAZIMIERAS PETRONIS,
4503 So. Keeler Avė.,
Chicago, 111.
1437 Solon Avė.,

M. V.,
2235 W. 22 St. and Irving Avė.
PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, arti dviejų teatrų, tirštai lietu
vių apgyventa. Pardavimo priežast
patirsit ant vietos.
3159 So. Halsted St.,
Tel.: Boulevard 854

mėnesio paskutinę

'I

Avė.,

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.

N. Western

/

subatą Valen-

čiaus salėj,
1732 B. Union
7:30 vai. vak.

PARSIDUODA grocemė labai ge
roj vietoj, lietuviu apgyvento)’. Daug
stako.
Atsišaukite prieš piet, arba
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
po 6 vai. vakare.
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
3700 So. Emerald Avė.
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
Leknickas, 663 W. 18thrSt.; nutar.
RAKANDAI
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: L P. CnuplinsStebuklinga proga porai užvedan
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
kius 4 kambarių^, rakandus, visui
laikomi kiekvibno mėn. antrą subatvakarį A. Urbono^salĄ, 3338 S.
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
Auburn Avė. .
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
buvo užmokėta $200, parduosiu u?
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
lio Victrola, už kurį buvo užmokėt*
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
$225 už $50, su rekordais ir deiman
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
to špilka. Ateikit tuojaus, galit*
ninkas D. Shatkus, 213’ E. Ken
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
re ir nedėlioj.
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
2810 W. Harrison St.
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentworth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
10520 State St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
Priversti parduoti trumpu laiku gra
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedžiausius rakandus už apskaitliuotą pa
villo svetainėj, 341 E. Kensington
siūlymą. Vėliausios mados seklyčięsAvė.
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus, davenportą ir tt. Taipgi, gro
jikų pianą ir didelę dubeltava spring- RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevsą phonographą grojantį visokius re
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
J.
Makrickas, 2014-Fowler St.; iŽd.
leiskite šito Bargeno.
M.
Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
1926 So. Kedzie Avė.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laidomi pirmą
NAMALŽEMĖ
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuosybčs Svet., 1822 Wabąnsia Avė.,
Aš TURIU žemės Lietuvoj ir noriu
7:30 vai. vak.
išmainyti ją ant propetės Amerikoj
arba parduoti. Kas važiuojat Lietu JET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
von ir turit čia propertę malonėkit
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
atsišaukti.
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čiIG. VERBILA,
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
2414 W. 25th St.,
Chicago, III.
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
A. girnas, 1835 Wabansia Avė.;
PARSIDUODA puikus 5 kambarių
kasier.
J. Dauginis, 1604 North Av.;
namas ant cementinių blaksų ir ce
kasos
globėjai:
T. Kubelius ir F.
mentuotas skiepas. Garu apšildomas,
Guzikauskas;
maršalka
F. Adomai
maudynės , ir visi parankumai. Puse
tis;
daktaras
kvotėjas
Dr.
A. Montbloko nue karų linijos. Turi būt par
vid, 2121 Westerh Avė.
duota į trumpą laiką. Pardavimo
priežastį patirsite ant vietos.
Atsi
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
šaukite.
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
37 E. lOOth PI;
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
Tel.: Pullman 3863.
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
ŠTOČK’AI—ŠĖROS
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
V. Briedis, 1049 Marshfield Ave.;\
NEPAPRASTAI PIGIAI parsiduo
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charlesda Co-operative Society of Americs
ton St.| kasier. J. Degutis, 3913
šėrai. Pardavimo priežastis — išva
Division ŠU; kasos globėjai: J. Ra
žiuoju į Lietuvą. Norinti pirkti, gadišauskas ir F. Guzikauskas; mar
lit matyti mane vakarais, apie 8 vai
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
FRANK MILIUS,
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121

Frank Kemp, sargas Brach
Candy kompanijos
fabriko,
1 blokas i ryt. nuo Racine av.
PAJIEŠKAU
apsivedimui
senyvos
315 E. Illinois st., vakar prane LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš
merginos arba našlės, kuri ukvatintų
šė East Chicago avė. policijai, LIETUVOS NAUJIENŲ gyventi ant ūkės ir turėti ramų gyve REIKIADARBININKŲ
nimą Aš esu našlys, 49 metų.
kad ji jieškotų upėje dviejų
OFISE:
FRANK RAKOWSKY.i
VYRŲ
vyrų ir automobiliaus, kuris
Box 33,
Frontier, Minn.
jam bematant įvažiavo į upę.
TAMISTA, nepaisant ant oro, ar
Andrikonis John,
parduosi
ką, ar nieko, mes galime išPAJIEŠKAU apsivedimui merginos
Kemp sako, kad jis nėra tik
Rakandų Bargenas.
Andrikis Viktoras,
mokint
tamista,
kas butų tamistai ant
arba
našlės,
nejaunesnės
35
metų
ir
ras, ar tie du vyru paskendo
Balentas Vincentas,
nesenesnės 45 metų; gali būt lietuvė naudos. Tavo laime laukia tave šiePatyrimas nereikalingas,
kartu su automobiliam, ar ne,
ar lenkė. Esu 40 metų ir turiu gerą me ofise.
Berecneviče Just.,
jet
pasiryžimas
atsiekti reikalingas.
darbą.
Malonėsite su pirmu laišku
bet automobilių tai tikrai jis
Pasimatykite
su Mr. ADAMS,
prisiųsti ir paveikslą. Atsakymą duo
Būdvietis, Mrs. G.
928 Consumers Bldg.,
matęs Įvažmajan* upėn.
siu kiekvienai ir paveikslą grąžinsiu.
Bovskis John,
State & Quincy Sts
G< W.,
Cvirka P.,
726 — 4 S. St., Kansas City, Kansas
Daujotas Juozas,
Areštavo dvi merginas,
REIKIA pardavėjo greitai parsiPAJIEŠKAU savo žento Vinco Vaduotantiems
daiktams. Didelis pelnas
Dundulis A.,
rincko 'ir savo sunaus Antano Kižio.
teisingam
vyrui.
Atsišaukite tarpe
Jie patys ar kas apie juos žino, mel
Nora
Bevcridge ir Dollic
Jakas A.,
8:00
ir
11:00
ryto,
į kambarį 406.
džiu greitai atsišaukti šiuo antrašu:
208
N.
Wells
St.
Haggerty vakar tapo areštuo
Jukna Joe 2
EVA KIŽIENĖ,
Balbieriškio stoties, Balbieriškio vals
tos. Policija, tfhko. yra nužiū Kaunietis John,
čius, Marijampolės apskr., Suvalkų
REIKIA pardavėjų ir tavorų nešiorėjus,
kad jos turi ką nors
Kiaunė Vincas,
rėdybos, Lithuania.
;ojų prie gero išdirbimo dešrų ir rubendro su apiplėšimu pašto,
Kuncevičius Tamošius,
cytos mėsos. Gera vieta vyrui, kuris
gali
parduoti. Atsakančiam žmogui,
ALEKSANDRAI
PUCK0W
Union stotyje. O tai dėlto, kad
Kazlauskas Helena,
4517
ar 4508 Honore St. yra laiškas duosime ir vežimą,
jos lankėsi įvairiose bankose
Mildažis Mike,
ROGERS PACKING COMPANY,
nuo posūnio iš Lietuvos Naujienų
742-44 W. 45th St.
ir kitokiose įstaigose, kur yra
ofise.
Pocius Simanas 2,
A
varomos bonų
spekuliacijos
Preikšas Geo.,
PAJIEŠKAU savo tėvo, Petro Pet
REIKIA patyrusio Janitoriaus pabiznis ir pardavę nepaprastai
raičio, Tauragės apskr., Meškų kai gelbininko. Pavienis ar vedęs be vai
Plainis Tonis 2,
mo. Amerikoje labai seniai. Gyve
daug bonų. Policija sako, kad
Planis Tonis 2,
.'
no McKees Rocks, Pa, Taipgi bro tų.Kambaris ir $90 .j mėnesį.
areštavimas šių dviejų pane
lio Petro Petraičio, gyvenusiu JVeelPlonis Mary, .
4656 N. Magnolia Avė.
ing, W. Va.
lių išriš visą pašto apiplėšimo
Puckow A.,
TĖMARIJONA PETĮ?
paslaptį.
REIKIA patyrusio lietuvio barbe
Shimkus Stanley,
STUROMiĘN
rio, galinčio vesti biznį barber shop’os
4550
So.
Fairfield
A^e,/
Chicago,
III.
Tolis Bladislovas 2,
Turi būti pavienis.
Protestuoja prieš deportavimą
ESU APVOGTAS
A. GLOSS,
Urba, Jeronimas,
f
28rd Avė. and Main St.,
Vinčauskis Juozas,
Didžiajam Ashland AuditoSausio 17 dieną, parėjęs iš darbo,
Melrose Park, III .
atradau
viską
išversta.
Išnešta
tri

Vaišvila S.,
riume Chicagos airiai išnešė
eilė armonika, auksinis laikrodėlis,
Valančius L.,
REIKALINGAS bučeris. Tu
protesto rezoliuciją prieš Val
staltiesė, britva ir šukos. Kas patėmys tokius daiktus kaip armoniką ir ri būti patyręs, su paliudijimu.
Walaitis Juozas,
stybės Departamento patvar
pirmas praneš, duosiu atlyginimo $50.
Warapnickas S.,
kymą, kad Cork’o mayoras
Atsišaukite į Naujienas laišWM. RAZEVIČE,
žalaitė A.>
O’Callaghan butų deportuo1524 So. 50th Ct.,
Cicero, III. ku po No. 212.
4548 So. Paulina St.,
Chicago, III.
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