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vyks skilimas. Vokietija gerai
ŠIANDIE RINKIMAI.
nusimananti, kad tatai turės
ivvkti dabar ar kiek vėliau ir
šiandie Chicagoje rin
todėl labai natūralu, kad vi
kimai. Kiekvienas pilietissa tai ji nori pravesti kaip ga
balsuotojas privalo daly
lima greičiau.
vauti juose.
Jeigu mokesčiai nuo ekspor
Balsavimo urnos bus
to bus atšaukti, vokiečiai nusi
atdaros nuo 8 vai. ryto iki
mano, kad bent keliems me
5 vai. po pietų.
tams jie bus saugus. Gi iki to
Bus renkama kelioliką
laiko, jų manymu, pasaulinė
aldcrmanų ir nuominuopadėtis bus žymiai atsimainius.
jama miesto klerkas ir iž
Tikrenybėj, pasak mano in
dininkas.
formanto. Vokietija tikis susi- •
Beto, piliečiai balsuoto
laukti dar didesnių reikalavi
jai turės nubalsuoti apie
mų. Suprantama,
kiekvienos
valstybės, pralošusios
karą, • naujos paskolos (miestui)
užtraukimą, sumoje ašpolitika reikalauja to, kad ji
neprisipažintų, jogei antdeda- ‘ tuonių m ii. dolerių.
moji jai suma
kontribucijos
Bolšeikai paėmę Tiflisą.! tiks imis turint ome \ lInliu yra teisinga.
aliejaus laukus. Taipjau pra
mi bus atgauti. Kad tai grei
Dalis
mokesčių
visuomet
čiau įvyktų, reikalingas patva
Darą susirūpinimo talkinin nešama, kad Maskvos valdžia
žūva.
paliepusi
užimti Gruzinijos
rus ir suvienytas visų lietuvių
kams.
respubliką kaip tik šioje va
Bankininkas man pasakojo, darbas, valdžiai vadovaujant.
kad padarius jogei praeitojo šimtmečio is
Amerikos lietuviai, kurie
KONSTANTINOPOLIS, vas. landoje todėl.
padėjo Lietuvos
21.— Gruzinijos
respublikos nesmagumo londoniškei arti torija esanti priparodžius, kad daugiausia
sostinė Tiflisas, matyt, jau yra mųjų rytų konferencijai, ku niekuomet visa suma kontri valstybę sukurti, tuopa t uolu
bolševikų rankose. Gautieji čia rios sesijos prasidės seredoje. bucijos nebuvus išmokėta, kuo mu padės jai stiprėti.
—Purickis.”
kad O taipjau, kad sustiprinus so met ant nukariautos šalies ta
pranešimai betgi sako,
vietų
jėgas — suverbuojant po antdėta ilgų mokesčių naš
mušis tenai tebesitęsiąs.
tam tikrą skaičių milicijos.

Bolševikai paėmę Tiflisa

Karo padėtis Vengrijoje

Vokietija tikisi supiudyt
talkininkus
>
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Reikalingas patvarus ir suvienytas
visų lietuvių darbas

jėga yra šešiesdešimts tūkstan
čių vyrų.
Vis dėlto, sakoma,
kad penkiasdešimts nuošimčių
kareivių esą bolševikai.
Gautieji pranešimai dar pa
žymi, jogei sovietų kariuome
nė visais geležinkeliais ir vieš
keliais metama Tiflizo linkui.

ta. Nukariautoji šalis per ke-

True translation filed with the post-

tąją jai sumą pinigų, bet po
^“rįįVredl'bythe act of Oct." 6, 1917 to pasidariusi talkininkė ku
rios nors kitos galingos
val
Karo padėtis Vengrijoj. stybės,
o tuomet laimėjusioji
Sako, kad tai padaryta delei karą valstybė buvusi priversta
grūmojančio kilti generalinio atsižadėti likusios dalies pini
gų.
streiko.
Vokietija dideliu pasitikėji
Tiflisas atkirstas nuo
pasaulio.
Prane- mu žiuri į atmainas Jungtinių
VIENNA, vas. 21.
Ji turinti
kad Vengrijoje tapo Valstijų valdžioje.
KONSTANTINOPOLIS, vas. šama,
didelių vilčių. Ypatingu pamė
20 (suvėlinta).— Gruzinų res- paskelbta karo padėtis. Tai de- gimu ji žiūrinti į plačiai skel
publikos sostinė Tiflisas, kuris k‘i t()* kad darbininkai, kurie biamąsias
varžytines
tarp
praeitą savaitę pateko į bolšc- reikalauja didesnių algų, pag- Jungtinių Valstijų ir Anglijos
vikų rankas, matyt, yra visiš rumoję skelbti generalinį strei- —laivyno statymo klausimu—
kai atskirtas nuo susisiekimo kq.
kaipo priežastį busimam
tų
Vengrijoje streikai yra ne- dviejų valstybių susikirtimui.
su išlaukiniu pasauliu. BevieHnio telegrafo
stotis mieste leistini-nelegališki. Todėl, kai)) Vis dėlto,
jeigu bus priimta
nebeveikia, igi geležinkelio ir | skelbiama, Budapešte ir vaka mokesčiai ant eksporto, Vokie
telegrafo linijos, einančios į rinėj Vengrijoj koncentruoja tija neturės progos atsigriebti
Batumą, delei išsprogdinimo ma kariuomenė.
ir užkariauti sau
Amerikos
Šalyj veikianti kuogriežčiau- rinką.
tiltų, tapo pertrauktos.
sia cenzūra.
Gruzinijos valdininkai daro
pastangų, kad sumobilizavus
Reikalingas patvarus ir
armiją ir rekvizuoja maistą True translation filed with the post- sutartinas visų lietuvių
bei kitokias padarines,
Ant master at Chicago, III., Feb. 22, 1921
darbas.
popieros
Gruzinijos armija as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
turi dviejų šimtų
tūkstančių Vokietija tikisi supju
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
vyrų jėgą, apart reguliarinės
Washingtone, D. C.]
dyti talkininkus.
armijos, kuri susideda iš ketuWASHINGTON, vas. 19. —
riasdešimts tūkstančių vyrų.
Londono konferencijoje ji prie Iš priežasties Lietuvos neprik
šinsis talkininkų reikalavimui lausomybės šventės, Lietuvos
Tiflisas — didelis grobis
Atstovybė Amerikoje vasario
uždėti ant jos eksporto 12
bolševikams.
16-tą dieną pasiuntė Lietuvos
nuoš. mokesčių.
Dideli sandėliai užsienio pre
valdžiai užsienio reikalų miniskių, kurios
sukrauta Tiflize,
BERLINAS, vas. 21. (Rašo terio J. Purickio vardu šitokį
daro jį didžiausiu grobiu, koks
Chicagos Daily New korespon kablegramą:
tik kada
nors yra jjatekęs į
“Visose lietuvių ' kolonijose
dentas George Witte) — Vy
bolševikų rankas. Kalbant apie
riausias Vokietijos priešinimo apvaikščiojama Lietuvos ne
tas prekes,
kurios sukrauta
si punktas kai dėl Paryžiaus priklausomybės šventė. Ameri
Tiflise, sakoma, kad daugiau
konferencijos reikalavimų yra kos lietuviai duosniai aukauja
sia prarasiu italai. Pažymėtinas
— dvyliktas nuoš. mokesčių Lietuvos Gynimo Komitetui,
dalykas yra tai skubumas, kunuo viso josios eksporto, kaip kad atvadavus sostinę Vilnių
riuo sovietų kariuomenė užkad reikalauja talkininkai. Pa ir Lietuvos Rytus iš lenkų oku
ėmė miestą. Dagi ir patys tal- sak pareiškimo, kurį man da pacijos.
kininkų atstovai užklupta
Įtakingas Amerikos veikėjas
vė vienas žymiausiųjų Vokie
sai netikėtai.
tijos bankininkų,
Londono advokatas McAdoo iš priežas
C. C. Davis, Amerikos Rau konferencijoje, kuri prasidės ties musų Nepriklausomybės
donojo Kryžiaus atstovas ir kovo 1 dieną, tasai klausimas, šventės yra įteikęs platų me
kitų atatinkamųjų Amerikos vokiečių žvilgsniu, turės di morialą State Departamentui
organizacijų įgaliotiniai, kurie desnės reikšmės nei kad pati ir nuo savęs įdėjęs laikraščiuo
kelios dienos atgal . apleido suma kontribucijos ($52,788.- se atsišaukimą, reikalaudamas,
Tiflisą, sako,
kad puolimas 000,000).
kad neatidėliojant butų Lietu
buvo visai netikėtas, nors per
Vokietija, kaip buvo išparo- va pripažinta, nes tik tuo keliu
kelis mėnesius
galima buvę dyta savaitė laiko atgal, su Lietuvių tauta gali būti apsau
sumatyti, kad miestą paimti tiks
užsimokėti apie šimtą gota nuo Rusų ir Lenkų inva
bolševikai galį by kada.
penkiasdešimts bilionų mar zijos. .
auksu,
Prašoma suteikti nuo Lietu
kių (35,700,000,000)
Taikosi prie Batumo.
bet
kuogreičiausiai atsisakys vos Misijos ir Atstovybės naVienas kalbamojo bolševikų mokėti duoklę nuo eksporto. riių pasveikinimą valstybės pre
pieno siekinys, matyt, yra gau
zidentui Stulginskiui, Seimo
ti į savo rankas Batumą, esan Pasitiki Anglijos ir Francijos nariams, kabinetui ir kariuo
nesusitarimu.
tį prie Juodosioos
juros, ir
menei.”
panaudoti jį savo
eksporto
Kadangi Anglija, prisibijo
Vasario 19-tą dieną Lietuvos
dama atsinaujinimo prieška valdžios vardu nuo J. Purickio
rinių varžytinių prekyboje, bū gauta šitoksai atsakymas:
SOCIALDEMOKRATAS.
tinai spiriasi, idant Vokietija
“Ačiū Misijai ir Atstovybei
Musų draugų laikraštis iš
Kaimo. Kiekvienas darbiniųkas mokėtų 12 nuoš. nuo viso sa už pasveikinimus — pasveiki
[Hvalėtų jį perskaityti. Num. vo eksporto, ir kadangi Fran nimus prezidentui, Seimui ir
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 32 cija reikalauja didelės kontri kariuomenei. Praneškit Ameri
bucijos, Vokietija turi vilties, kos lietuviams, kad Lietuvos
33, 34 ir 35. Kaina 5 centai.
kad Londono
konferencijoje valdžia
nei kiek neabejoja,
Gaunamas Naujienų ofise.
tarp Anglijos ir Francijos į- kad Lietuvos Rytai su Vilniumaster at Chicago, III., Feb. 22, 1921

Chicagos žydų
socialistų
dienraštis “Forvcrts”
vakar
pranešė gavęs žinią iš Atlanta,
Ga., kad senelis Eugenius V.
Debsas, kuris, kaip žinia, dėl
savo kalbos pasakytos anuo
met z Cantonc, ()., tapo pas
merktas dešimčiai metų kator
gos ir laikomas federaliniame
Atlantos kalėjime, esąs dabar
aklinai nuo pasaulio uždarytas.
Prie jo ne tik nieko, net arti
miausių giminių ir draugų neprilejdžią, bet visai nebeleidžią
jam nei laiškų kam nors rašy
ti, nei nuo ko priimti, — kas
iki šiol jam buvo leista daryti.
Jį laiką, kaip lai sakoma, “incommunicado.”
Tos žinios pranešėjas sako,
kad su Debsu dabar taip žiau
riai pasielgta sulig instrukci
jomis iš Washingtono, by order of the president. Mat, kai
dagi toks reakcininkas, kaip
generalis prokuroras Palmeris,

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 22, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 191'

Maskvai grūmoja kuro
krizisas.
Delei stokos anglių geležinkelių
veikimas Rusijoj tapo supa
ralyžiuotas.

Rinkimai Prūsijoje
Nacionalistai laimėję; laimėję
ir didžiumiečiai socialstai.

BERLINAS, vas. 21. — Va
kar buvo
Prūsijos landtago
(seimo) rinkimai.
Rinkimų
daviniai kol kas dar nežino
mi. Iš to, kas jau žinoma, aiš
ku, kad*šių rinkimų metu bus
laimėję kraštutinieji naciona
listai ir didžiumiečiai socialis
tai.’Ypač gerai pasirodė pas
tarieji.
Nepriklausomieji so
cialistai
turtnit neteks kelių
vietų. Dalį jų sekoj ų-balsuotojų pasigavo komunistai.
Kol kas iš Berno yra išrink
ta devyniolika didžiumiečių sociailstų, devyni
nacionalistai,
septyni liaudies partijos kan
didatai, šeši klerikalai, penki
nepriklausomieji socialistai, ke
turi komunistai ir du demok
ratai.

RYGA, vas. 21. — Opiausius dienos klausimas Rusijokrizisąs.
je dabar yra kuro
Gautieji išMaskvos pranešimai
mini, ka|l visi Rusų laikraščiai
štuo klausimu esą labai susi
domėję.
Kuro krizisas ypač stipriai
jaučiamas Maskvoj, Pranešimai kartoja Maskvos bolševikų laikraščio Izvestija žodžius,
kuris laikraštis buk pasakęs,
kad vietos dirbtuvėse (vago
nams taisyti) belikę tik ke
lioms dienoms kuro ir todėl
esą pavojaus,
kad dirfituvės
galinčios būti uždarytos.
Liikrašėiai saką, jogei nėra
Landis turėsiąs
vilties geležinkelių
veikimą
“kvitinti.”
pataisyti — bent trumpoj atei
ty. 4500 mylių ilgy geležinker
teisėjui neišpuola turėti
nesenai buvo įteikęs Wilsonui
lių veikimas jau esąs suspen
True translation filed with the post“pašalinį džiabą.”
master at Chicago, III., Feb. 22, 1921 patarimą paliuosuot Dc'bsą iš duotas.
Daugelis
kitų
linijų
as required by the act of Oct. 6, 1917 katorgos kalėjimo, to prezi
WASHINGTON, vas. 21. —
dentas Wilsonas griežtai tą taipjau stipriai supflralyžuotos.
Francija ir Lenkija pa patarimą atmetė, tai Debsas,
Atstovų buto teisių
komisija
sirašiusios sutartj.
šiandie svarstė , iškeltuosius
tasai visų, dagi priešų, didžiai
gerbiamas revoliucionierius ir Didelė pūga New Yorke prieš federalinį Chicagos aps
I
Po dokumentu pasirašę Brianu kankinys, paskelbė šitokį atsi
krities teisėją, Kenesaw Mounžuvo lešimt žmonių.
das ir Sapieha; neužilgio tatai liepimą apie Wilsoną:
tain Landis’ą kaltinimus. Vybus paskelbta viešai.
riausis Landiso kaltintojas yra
“Ištiesų, aš bijojau,
kad
NEW
YORK,
vas.
21.
—
Va-.......4"1 ■
į kongresmanas Welty.
Woodro'w Wilsonas manęs nee
*
' dar
,
J
«
PARYŽIUS, vas. 21. — Pra paliuosuotų, — kad už savo kar Čionai siautė didelėmpuga.|I Svarstymas
neužbaigtas.
eitą subatą premjeras Briand paliuosavimą man nereikėtų Sniego pridribo apie 12 co Nors komisija ir esanti
tos
lių
storio.Gatvekarių
ir
eleva

ir Lenkijos užsienio
reikalų būt dėkingam jam. Gauti man
nuomonės, kad kongresmano
torių
komunikacija
tapo
lai

ministeris, kunigaikštis Sapie atleidimą iš Wilsono — juk
Welty kaltinimai negalinti būti
kinai
suparalyžuota.
Delei
to
ha, pasirašė Franzucų-Lenkų tai butų tiek pat,
kaip kad daugelis žmonių visai negalėjo pakankama priežastis apkalti
susivienijimo sutartį. Forma išdavikas Benėdikfas Arnoldas
nimui teisėjo Landis’o, bet iš
pasiekti savo dirbtuvių.
liai šitas faktas veikiausia bus turėtų atleisti
visa yra aišku, kad i'ynii dalis
Jurgiui WaNevvyorkiečfai
tokios
pūgos
paskelbtas ryto.
shingtonui... Aš visados kovo nebepameną. Nukalimas (nuo kongreso darbuotoją Landiso
Lenkai atvirai sako, kad ši jau už demokratybės idealus,
elgesiu nepatenkinta. Esą, fegatvių) sniego kainuosiąs kctas dokumentas reiškiąs pilną kuomet Wilsonas
deraliniam teisėjui neišpuola
juos visai lioliką tūkstančių dolerių.
susivienijimą.
Francuzai te- paniekė...
užimti
“pašalinį džiabą” —
Ne Wilsonas man
Neapsieita
ir
be
nelaimių.
čiaus, delei aiškių priežasčių, turi atleisti, bet jis patsai rei
šiame atsitikime beisbolninkų
Dešimt
žmonių
tapo
užmušta
yra palinkę mažinti didelę šito kalingas, kad Amerikos žmo
arbitratoriaus džiabą.
ar žuvo pūgoje, o daugelis su
dokumento reikšmę.
Iškeltasai prieš teisėją skun
nes jam atleistų — ir jeigu tai žeista .
Gautomis iš lenkų šaltinu] butų mano galioj, aš suteik
das gal ir nenuvesiąs prie to,
žiniomis, dokumento tekstas čiau jam atleidimą ir paliuokad jis butų apkaltintas, vis
susidedąs iš įžangos ir keturių suočiau jį iš po nelaisvės. Aš
dėlto, jis galįs nuvesti prie to,
Nužudė
tryliką
airiu.
skyrių. Pažymėjus (įžangoj) nesmerkiu Wilsoną,
kad musų teisėjas Landi®, “ne
jis yra
paprastuosius nurodymus, bū pagailčtiniausia istorijoj figū
apsikęsdamas,” pats rezignuo
Anglijos
kareiviai
skerdžia
tent, tikslą užtikrinti taiką bei ra.”
siąs.
Airijos
žmones.
saugumą, o taipjau politinį
šitoks Dėbso
atsiliepimas,
Naujas įstatymas prieš
ir ekonominį abiejų valstybių be abejo, skaudžiai užgavo po
CORK, vas. 21. — Karinės
svetimšalius.
gerbūvį, dokumente labai gud ną Wilsoną. Greičiausia tatai kvatieros pranešimu, tarp Lisriai paliuosuojama Francija ir buvo priežastis, delko Deb gooldo ir Middletono, Cark paLINCOLN, Nebr., vas. 20.—
nuo visokios atsakomybės už sas tapo užmūrytas nuo pa viety, Anglijos kareiviai su
Nebraskos legislatura vakar 60
Lenkijos
siekimąsi platinti saulio.
šaudė tryliką žmonių,o aštuo balsais prieš 29 priėmė naujų
savo teritorijos ribas, ką ji gal
nis paėmė belaisvėm
įstatymų, kuris draudžia įsi
bandys daryti. Francija savo
Kareiviai juos užpuolę vie gyti žemės visiems tiems sve
translation filed with the postužtikrinimą riboja dabartiniais True
master at Chicago, III., Feb. 22, 1921 name bute netoli Middletono. timšaliams, kur patys ar dėl
Lenkijoos rubežiais, kaip kad as required by the act of Oct. 6, 1917 Užpultieji esmę priešintis. Tuo
kokių nors kitų priežasčių ne
jie nužymėti internacionalinė
Tautu lygos tarybos met kafreiviai panaudoję kul galės patapti šios šalies pilie
se sutartyse, po kurių yra pa
kosvydžius. Trys suimtųjų esą čiais.
susirinkimas.
sirašiusi Francija.
sunkiai sužeisti. Susirėmimo
Bilius tuojaus atiduota vals
Darbas busiąs pradėtas šiandie metu vienas kareivis lengvai tijos senatui, kuris, kiek spė
sužeistas.
jama, taip-pat jį priimsiąs.
Tarsis apie savyvaldybę
PARYŽIUS, vas. 21. — Ry
Egyptui.
to, kaip vienuoliktą valandą,
LONDONAS, vas. 20. — Vie tautų lygos taryba pradės sa
tos laikraštis Daily Mai| vakar vo posėdį Petit Luxembur papaskelbė, kad Anglijos koloni lociaus salone, Francijos sena
jų atstovų susirinkime, kuris to pirmininko ir taipjau lygos
čionai įvyks sekamų vasarų, pirmininko Leon Bourgeois re
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
be kita busiųs pasiūlytas toks zidencijoje.
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
Skelbimas tarybos posėdžių
klausimas: “Ar reikalinga su
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
tarimų, prisilaikant tautų ly
teikti savivaldybę Egyptui.”
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
Genevoje,
Gali būt, kad apie tai bus gos suvažiavimo
bus
paskelbta klausimas ir pačia Šveicarijoj, rezoliucijos,
Markių ir auksinų kursui kjlant, kiekvienas dauvienas
pirmiausių
klausimų.
me Anglijos parlamente.
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Tąrybos posėdžiai
skaitysis
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
privatiški, kaip kad būdavo iki
tai dolerių mainymu j auksinus.
šiol.
Sekamas posėdžio programe
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisų pasiekia
Vakar, vasario 21 d., užsienio pini klausimas bus toks: ar reika
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai linga pakviesti Vokietijos de
toma Amerikos plūgais šiaip:
legaciją į busimąją
transito
Pramonės Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos
Anglijos 1 svaras ................... $8.81 konferenciją Barcelonoj, Ispa
banku ir turi savo skyrius didesniuose.Lietuvos
Austrijos 100 kronų ............... $0.23 nijoj, kuri įvyks sekamą mė
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu buBelgijos 100 frankų už ....... $7.51
Danijos 100 kronų ............... $17.85 nesį. Keturiių narių administ' du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Finų 100 markių ...........
$8.25 rativinėj Saar klonio komisiFrancijos 100 frankų ........... $7.24
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Italijos 100 lirų ...................... . $8.65 jon paskyrimas ir taipjau pas
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet neLietuvos 100 auksinų ..... ..... $1.70 kyrimas specialinės komisijos
dėliomis.
Lenkų 100 markių............... $0.18% pataisoms prie tautų lygos kon
Norvegų 100 kronų................. $17.30
Olandų 100 guldSnų ........... $84.17 stitucijos studijuoti veikiau
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
Šveicarų 100 frankų ......
$16.51 sia bus atlikta rytojaus posė1739 South Halsted Street,
Chicago, Ui.
■

Nominaline Gruzinų armijos

Debsas esąs aklinai
uždarytas nuo pa
saulio.

i

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

švedų 100 kronų ................... $22.80
Vokiečių 100 markių
$1.70

Ūtaminkas, Vasario 22,1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ ........——----------------—— ———•

......

■.

.

......

I UN ■■■

■ ... .
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Kas Dedasi Lietuvoj

Pušegrodo dvaro
(vedęs);
Grynas — kalvio brolis, PoviLietpvoje šįmet žiemos nėra, las Rimas, Petras Rimas, miMan rašant šią žinelę — jau licistas iš Vilkijos (po kiemą
baigtasis sausio mėnesis, o nė; šaudė), Jurgis Rimas, užmuššalčio, nė sniego visai nebuvo, | tojo brolis ir daugiau Įeitų —
arba tiesiai sakant — žiemos bet jie visi liuosi.
Suimtieji kalėjime susirgo
nėra. šalčio
Šalčio daugiausiai bubu
vo 2—3.
< laipsniai, bet ir tai šiltine ir gailestingiems žmo„ 2 —3 dienas. Sniego nems už kiekvieną po 500 auktaip pat jau dusyk po pusę sinų užstačius, vos gyvus pacolio iškrito, bet ir vėl tuoj leido namon — namiškiai kaip
nuleido. LKasdien
_____ šlapia ir sli- pagalius parsivežė. Priežodis
du; žemė menkai įšalus. ’ Ne- j sakydavo: Kent kaltas, kent
mimas buvo bene porai die- nekaltas. O dabar sako: Kent
nų sustojo, bet ir vfl pradėjo nekaltas, o kaltas — džiugu uRogių kelių nėra. --Iri ja. — Žinunas.
tokc'tl.
ratais keliai labai blogi, žmo
nes dejuoja, kad* netik su vi
Kauno kalėjime
sokiais reikalais negal niekur
žiema Lietuvoj.

išvažiuoti, bet r»č iž girios mal-

1021

kų negal parsivežti, o daugu
mui reikia vežti iŠ girios me
džių laike karo sudegintoms
trioboms statyti. Jeigu ir to
liau taip žiemos nebus, tai
blogai atsilieps į Lietuvos žmo
nių gyvenimą. —Pažįstamas.

pasiseks

m.

su

sausio

1O

Valstybės

<1.

man

Gynėju

p. Rimša apsilankyti Kauno
kalėjime ir kalbėtis su poli
tiniais.
Ką mačiau ir ką girdėjau
noriu trumpai aprašyti.
Kalinių išviso yra 820 žmo
nių, tame skaičiuje politinių

VESTUVĖS, žMAGŽUDYSTĖ 184.
IR MIRTIS KALĖJIME.
Politiniai turi kaip ir savo
organizaciją, kuri atstovauja
Perskaičius šio mano straips jų reikalus, susisiekia su ka
nelio už vardijimą gal ne vie lėjimo viršininku.
nas kinemotografo filmų ga
Daugiausia ir prisiėjo su tą
mintojas seilę varvins... kad’ ja atstovybe kalbėtis.
netur tokios įvykio filmos ir
Savo reikalavimus išdėstė
negali drauge su kitomis pa politiniaidvejuose pareiški
saulio baisenybėmis parodyti. muose.
Tarp Aukštosios Panemunės
Pirmas pareiškimas, adresuo
ir Pakuonio stovi kaimelis tas man, kaipo socialdemokra
Margenininkai. Pernai (1920) tų frakcijos atstovui, nušvie
lapkričio 24 dieną pas Marge- čia kalinių reikalavimus, ku
ninkų kaimo Kemėžį buvo ves rių patenkinimas nepriklauso
tuvės. Tose vestuvėse nakčia nuo kalėjimo administracijos.
tapo užmuštas Pranas Rimas,
Čionai buvo pareikšta skun
apie 30 metų amžiaus; užmuš das ant neteisėtų areštų Rusi
tasis visoj apielinkėj buvo ži jos piliečių, grįžtančių iš Ame
nomas peštukas ir, kaip vie rikos per Lietuvą į Rusiją.
tiniai žmonės pasakoja, jei ne- Kaipo pavyzdys buvo nurodo
atėmęs, tai ne vienam patrum mas Kladko, su kuriuo kalUžmuštasis į banties paaiškėjo, kad jis su
pinęs
vęstuves atėjęs nekviestas. Ka imtas 1920 m. lapkričio mėn.
dangi užmušimas įvyko nak Kaune, kad jis su kitais lauke
čia ir už triobų, sodne, tai ne išvažiuoti į Rusiją; suimtas ne
žinia, kas užmušė. Delei tos va už tai, kad tarp grįžtančių
priežasties tapo suimti ir į ka į Rusiją vedęs tarybų sistemos
lėjimą įkišti buvę vestuvėse naudai agitaciją.
kviesti Mickai — Andrius, 70
Jo draugai išvažiavo į Ru
metų (tėvas), ir Andrius 35 m., siją, o jis nežinia kam palik
Tamošius 26 m., ir Mataušas ta Lietuvos kalėjime.
23 m. Mickai (sūnus). Tėvas
Kameros draugai pasakoja
—Andrius Micka, kalėjime iš man, Kladko taip nor grįžti
to susigraužimo pasimirė, ir Rusijon, kad naktimis klajoja.
be žinios namiškių kažin kur
Ilgi nusiskundimai buvo de
tapo palaidotas. Motina iš rū lei begaliniai ilgo laiko, teis
pesčio taip smarkiai susirgo, mo laukiant.
kad abejojama apie jos išgi
'J'aip darbininkas Chodasevijimą. Likus vienintele duktė čius nuo Babtų jau 17 mėne
nežino nė ką pradėti: rūpintis sių kalėjime; dar kaltin. aktas
suimtaisiais, ligone motina, na neįteiktas; bendras ir neaiš
mais, gyvuliais; laikas kulti kus kaltinimas—bolševizmas.
javus — pelės ėda grūdus;
Niaura nuo Utenos sėdi da
valdžia spiria mokesčius mo bar Utenos kalėjime jau išti
kėti, rekvizicijas atiduoti, o sus metus; visa kaltybė, kad
nėr kam dirbti nė ūkio žiūrėti. buvo Svėdasų valsčiaus darb.
, Žmonės kalba, kad buk tie pa tarybos pirmininku.
sodintieji nekalti esą, o tikrie
Taikos sutarties sų Rusija
ji kaltininkai liuosi vaikščioją. amnestija, be jokių pamatų,
Sako, kad suimtuosius vals nepritaikinta.
čiaus raštinėje smarkiai mušę
Darbininkas Leonas Saka
ir reikalavę prisipažinti... Kas vičius iš Komaro prie Baisoga
kas, bet kad tas 79 metų senis los dvaro Jau septintas mėnuo
(Andrius Micka) būt ką mušęs, sėdi tik dėlto, kad pas jį ras
kuomet vos tik savo senus ta, kariuomenės palikta, karino
kaulus vos bepavelka, tai visai menės ginklai, apiė ką savo
netikėtina. O matote, vargšas laiku buvo pranešta milicijai.
žmogelis, už jam primestą
žmogžudystę kalėjime be ku
nigo, be šventų sakramentų,
be pakrapinimo ir be jokių
(žinai, kalėjime) apeigų, ne
šventintoje
vietoje
(kaipo
žmogžudys), “šventoje Lietu
voje“ ta|M> palaidotas. Kam rei
kėjo tą senį, visai be reikalo,
areštavimu, į kapus nuvaryti!?
Tose nelaimingose vestuvėse
buvo nekviesti: Stankevičius iš

[RENCH LINE
Compagnie ienCfale
Transatlantiųue
Tiesiai

■■

New York j Hamburgą
Dubeltavais šriubais laivo

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
Kabineto ir trečios klesos kainos
.anai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Line agento.

EUROPON
Dvisavaitiniais “O” garlaiviais.
New York-Hamburg
Sustojant
Cherbourg ir Southampton
Orbita — Geg. 21
Liepos 2
Oropesa — Birž. 4 — Liepos 15
Orduna — Birž. 18 — Liepos 30
1-os, 2-os ir 3-os klesoa, pasažieriat

Royal Mail Steam
Packet Co.
327 S. La Šalie St., Chicago, III.
Room 512, Tel.: VVabash 5855
Arba bile laivakorčių agentas

Yra kalinių, kurie nežino,
kas apie juos veda, kame jfe
kaltinami.
Vincas Ulbib Valužis ir kiti
nuo Žem. Kalvarijos, sėdi ka
lėjime be tardymo ir nežino,
kur jų byla ir už kų suimti.
Vienas iš jų — Ulba, tur
tingas ūkininkas, kuris pažįs
tąs buv. Teis. Min. Noreiką.
Seimo atstovą Kupčiūną; prie
jo neprileido pasimatymui nei
giminių, nei pažįstamų; suim
tąjį ir jo draugą Valušį Plun
gės milicija sunkiai sumušė.
Apie tat, kaip baisiais Aiilicija kankina nusiskundžia be
veik visi kaliniai.
Nesenai nuteistas ^NBalvočius
ir Macys iš Šiaulių buvo mu
šami ir kankinami, kad duotų
įtariančius parodymus.
Balvočius, nuteistas .miriop
ir prieš mirties bausmės pakei
timą, buvo tardomas žvalgy

Reikia pastebėti, kad kalėji
mas pu 800 kalinių, kur taip
galimos visokeriopos epidemi
jos, netur savo gydytojo. Buvo
ilgą laiką kalėjimo gydytojų
daktaras šliupas, bet jis rei
kalaujant kaliniams, buvo at
statytas; paskiau buvo kalėji
mo gydytojų Kairukštis, ir jam
atsisakius, kalėjimas liko be
gydytojo. O kalėjime yra įvairių ligonių; yra pamišėlių:
—Volodka, suimtas matomai
vietoj kito (vardas neatatinka)
susirgo proto liga.
Pravedus kalėjime tris va
landas, pasiliko kuo sunkiausis įspūdis.
Kur ta demokratinė ir lais
va respublika, kad už politi
nius įsitikinimus muša, kan
kina ir tik kalėjimas gelbėja
nuo nagaikos.
Teismo laukiama, nesulau
kiama.
J

bos ngentij, lead nurodytu
įtartų savo draugus.

Darosi aišku,
kad
pačios
valdžios agentai griauna vale-

ir

Balvočius ir. Macys, kurie lybės pamatus.
dabar iki gyvos galvos nuteis
ti, prašo patraukti atsakomy
bėn Šiaulių miliejos atskirus
agentus (pavardes nurodė) už
kankinimą.
Kalėjimo sekretorius pavogė
30,000 a. kalinių pinigų; ir da
bar kaliniai negali išrašyti už
savo pinigus produktų; daiktas
visrfi nesuprantamas.
Daroma visai bereikalingų
apsunkinimų delei pasimatymo
su giminėmis ir pažįstamais.
Tas apsunkinimas visai nesu
prantamas dėl nuteistųjų. Su
lig dabartine tvarka tokiam
pasimatymui reikalinga gauti
leidimą iš Valstybės Gynėjo.
Kalėjimo administracija, po
įvykusios kalėjime vagystės,
nepriima kalinių reikalams pi
nigų, ir kaliniai lieka be reikali ilgiausių daiktų.

=—K. Venclauskas.
[ “Socialdemokra tas” ]
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Amerikos Lietuviu Dar
bai Lietuvos Gynimo
Reikalu.
Chieago
BRIGHTON PARK

čiu laiku, kada mes visi gar
džiai valgom, Lietuvoje eina
mirtina kova už laisvę. Prisi
minėm, kad Pilsudskio išau
gintas vilkas, vadinamas Žcligovskiu nori suėsti Lietuvą.
Todėl nutarėm pagaminti jam
vakarienę iš švino kulkų ir tam
tikslui tuojau aukojo: P. Waitkus $5.00, J. Jonaitis $5.00 ir
A. Daukša $5.00, viso $15.00.
Bet aprokavom, kad dpr ma
žai, tai aš, P. Vaitkus, apsi
ėmiau parinkt dar Lietuvai au
kų, tarpe draugų darbe, Haminondo markele, ir neapsivyliau. Ne tik lietuviai aukavo,
bet ir daug svetimtaučių; juo
dukai ir tie aukavo: Po $2: A.
Manžumas; po $1: E. Agliniene, K. Paulius, J. Količius, K.
Treigis, S. Oskelunas, S. Tarapaitis, W. Grigaliūnas, G.
Gralio, P. Mcrtester, C. Glikof,
A. I^cvy, C. Tauseg, J. Olson,
A. Bauski, F. Livy, L. Drifus,
A..

Kerow, E.

Murphy,

G.

Moored, W. Palesid, G. Galdnet, W. McBraid, G. Dulky,
P. Lynch, C. Colman, J. Boucner, T. English, W. Baure, G.
Eisinsed, T. Walsh, D. Manestor, M. Smith, T. Eeney, F. J.
Cassona, C. Bremen, C. B.
Moles, P. Bauman; po 25c.:
E. WatsonL B. J. Smith, F.
Kifer. Iš viso $67.00.
Aukų rinkėjas P. Waitkus
» 4544 S. Washtenaw Avė.
>
GyH <oU’. užlaiko
šeimynos
■_

Kosulys, Šaltis,
užkimimas,
yra paprasti negali! šiam laiki.
Stengekis prašalinti juos. Greita ’
pagelba gali nukreipti pavoingas
pasekmis.

Vedėjai
8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Tel. Randolph 2898

A. A.SLAKIS
Ofisas vidurmiestyj:
A8SOCIATION BLD«.
IV So. La Šalie SL
Valandos i 9 ryto iki 5 po piot«.
Panedlliais iki 8 vakari.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

Severais
Cough Balsam
(pirmiau vadintas Severo Plaučiu

Balzamas), yra nrtdįamts labai
pasekmingai per ketunos-dešimtys
metą dšl gydymą užkimimu, skaus
mą gerkles, šalčių, mėšlungiško
krupo, bei bronchialinio kosulo. Priimnus imti. Kaip suaugą taip ir
vaikai bei kudikei gal juos imti.
Pardaviniti aptiekuose. Prekft 20
ir 00 centai.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatai
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1053
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.
Phone Boulevard 491

IMTYNES
ŠVENTO JURGIO BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

Ketvergo vakare,

T*

W F SEVF9A CO
CLDAR RAPIDS, IOWA

Vasario-Feb. 24,

Juozas Bcnsevičius, lietuvis imtynių karalius vėl pasirodys po
mažai kojos operacijai, kurią buvo susižeidęs apie metas laiko atgal.
Imsis su Emest Kartje, žydu čampionu; Ben. Stefanski iš Detroit ima
Ted. Danks, Canadiečiu čampionu. Domininkas Dodiensky su Jurgiu
Britz ir Otto Prapotnik parodys, ką gali padaryt didžiuliui Juozui
Pisimai.
Inžanga: Moterims ir vaikams &0c.; Vyrams 75c. ir $1.00.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
LaikrodHal,

Auksybl, Columbijos Grafonolaa Ir
lietuviški naujausi
rekordai.
4187 S. Askland

Ave^

Chicago, III.

Į IR Iš LIETUVOS

IR DABAR

KUNIGŲ DARBAI

ir važiuoja Lietuvon, ko
kamerų liuosam susisiekimui, =EŠ nigus
dėl ne Jus. Rašykit tuoj.
legalizavimo atstovybės ir 1.1.
Lith. Travel Bureau,
Į tuos visifs reikalavimus
136 East 42nd Street,
Valst. Gynėjas žadėjo duoti
New York, N. Y.
tinkamų parėdymų.
■

AMERICAN_. . LINE•
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG

/

Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Didėli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MANCHURIA
Išplaukia Kovo 3, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauksi Kovo 31. Tiktai 3čia klesa
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............ ... $132.00
_ Trečia klesa, New york iki Ėydtkuni
____ iu ............... $130.00
_rečios klesos keleiviams suteikiamas Valgis po priežiūrą dide
Trečios
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite | kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pai vie
tini agentą.

v

ATMINKIT

Tie, kuriems reikia mokėttaksus (Taxes) JOG MES
ATLIEKAME IŠPILDYMUS TAKSŲ BLANKŲ
ATSAKANČIAI.
Tie, kurie praeitėje pildė kvesčionierius arba
taksus, gerai žino apie musų naudingus patarimus.
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarimus su
teikiam dykai.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai
(Btivę A. Petratis ir S. L. Fabionas)
809 W. 35th Street, (Kampas Halsted), Chicago, III.

Kraujo ištyrimas

Į

'"ofiso TeL McKinley 70

IPJUPORTAI

politinių gįfe Tūkstančiai lietuvių siunčia pi-

I

J. VAN PAING M. D. j
2221 So. Kedzie Avė* Į
Vai 1—2; 7—9 po piet. I

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
Vienas iš opiausių reikalavi 40 N. Dearborn St., Chicago, IU.

mų, kuriuos statė politiniai,—
tai yta aprūpinimas kalinių piiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
knygoms ir laikraščiais; nuro
doma buvo, kad tokie laikraš
čiai, kaip “Socialdemokratas’’,
Kiekvienam lietuviui važiuojan“Darb. Žodis” visai hcprilci- jgg' čiam
Tėvynėn pagelbėsim išgau
džiami.
ti pašportą į 3 dienas.
Kiti pareiškimai buvo pada g Siunčiam pinigus Lietuvon
ryti /Valstybės Gynėjui: deleį g telegrafiškai! Parduodame
maisto, sanitarinių priemonių, g| laivakortes ant visų portą
stačiai į Lietuvą be persė
sutvarkymo pasimatymo, pra
dimo.
ilginimo elektros šviesos laiko

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Elektros Instrumentai Į

kuo mažiausiai taikoma.

atidarymo

Antanas S. Pocius,

ADVOKATAS

1921

du ir daugiau išplaukimų, kas savaitė
in tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERlaidymas visose balose tę- Po> HARVE ir ANGLIJOS, turi
siasi ilgai, o ir pasibaigus tar- tampus ryšius su KAUNU ir kitais
MIESTAIS.
(tymui negreit susi įaugama LIETUVOS
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
teismo; galima butų paliuo- kambaryj.
suoti politinius už tam tikras Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
kaucijas ar laidavimus, bet Atsišaukite prie artimiausio laiva
priešu politiniu^ M priemonė korčių agento, arba

kamerose,

BETHOVENO' muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
binti planu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
Ir harmoniją. Baigusiem! iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

Ani-

burt, J. A. Johnson, G. B. Levy, II. Lorig, J. J. Ebzei, E.
Pardo, H. Menestcr, L. Levy,
A. Pawns, R. Maisin, G. S.
Wolf; po 75c: B. Licng; po
50c: M. Mustuc, A. Spcgel, S.
Goldsmilh, N. Touch, C.
Kurch, A. Glckof, M. Warszauski, J. Markfut, A. Malinauskis, D. Burkshu, A. Bonder, E.

m. 8. d. vasario šeiminoje P.
Vaitkų buvo keltos užgavėnes.
Vakarienė buvo šauni ir ūpas
visų buvo linksmas, geras
bet prisiminėm, kad tuo pa-

AR MYLI MUZIKĄ?

Kunigų “cnatos”
Atsibus

9

Seredoje, vasario-Feb. 23-čių, 1921 m.
Blinstmp svet., 4501 So. Hermitage Avė.
(Town of Lake)
Pradžia 7:30 v. v.
Ketverge, Vasario-Feb. 24, 1921
Mildos svet., 3138 So. Halsted St.
(Bridgeport)
Pradžia 7:30 v. v.

Baisus paveikslai apie baisius dalykus — bus rodomi pirmą sykį
Chicagojo.
Visi lietuviai ir lietuves nepraleiskit šitų paveiksluotų
prakalbi} apie kunigus ir jų griekus.
Inžanga tik 25 centai.

Kviečia visus 1 Kp. L. L. F. KOMITETAS. ^^

307 West 30th Str.,
New York, N. Y. |
V. K. RAČKAUSKAS,
pnmiy
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Švieskime Lietuvę
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų
užtektinai
rankvedžių
mokiniams;
Užsirašymus
ir pinigus
už šėrus siųskite
šiuo
)
Mes adresu:
norime, kad Lietuvos žmonės turėtų
ge
rų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
—
$15.00. norime, kad Lietuvoje butų. plati
•
teratūra,

nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
skaisti, — Todėl
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
Vieno“VARPO
šėro (akcijos)
kaina Amerikoje
” BENDROVĖS,
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
I' 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.

DR. L H. GINDICH
DENT1STAS
Mee bato darbą gvaraataojami
Kalbame visas Europiškai kalbat.
88D4 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 88-th Street

Buk pats savo kojy
gydytoju
Pagelbsti

Nuo visotriv skausmų

kojose

N. F. J. Siltaisyta Amica Oil
ir sumušę tepalas.
Ūmai ir visiškai palengvina.
Prisiųsk 75c. Jei nebusi užganė
dintu, grąžinsime pinigus.
DR. N. F. JOHSON,

7031 Wentworth Avė.,
Tel.: Stewart 2511

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis.

EjaffliffliiffliimiMiiiB

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
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CASINO TEATRAS1

!

3506 So. Halsted St.

Savaitine Biznio Apžvalga

Ser. Sausio 19-tą
“Dangerous Paradise”

WEEKLY

Ketverge 20-tą
“The Gift Supreme”.

BUSINESS

REVIEW

Biznio pasitaisymas šį <34c.; margieji 26c. ir 27c.; pur- Išmintingesni rakandų krau-1
PSti 21-mą
tuvių vedėjai turėtų dabar jau
JAN GJLOMB
vinukai 27c. ir 28c.
“Valley of Doubt”.
pavasarį.
PRANEŠIMAS
Teveiksiu galerija.
Gyva paukštiena: — kurkęs padaryti didelius rakandų išpar-j
Musų Draugams!
Geriausias darbas, už žemiausią
davimus,
didžiai
atpigintomis
43c.;
vištos
30c.;
pavasariniai
kainą.
Galima laukti, kad nuo Kovo
Jogei nuo 1-mos dienos
1946 W. 21st St., netoli Kobey St.
vištukai
30c.;
gaidžiai
22c.;
an

kainomis,
idant
pasiliuosavus
mėnesio biznis įvairiose šakose
Chicago, III.
Lapkričio Nov.) 1920.
ANTON FUERST and CO.
nuo senojo “stako“ nor ir be pel
tys 36c.; žąsys 24c.
Halsted netoli 63-os gatvts
pradės
taisytis.
Daugelis
mano,
Musų Ofisas bus perkel
Parduoda namus, apsaugo
__________________________________ /
Negyva paukštiena: — kurkęs no ar su visai nedideliu pelnu.
kad
šio
pavasario
biznio
pasitai

nuo ugnies
tas į naujų vietą.
4153 W. 26 St.
,
symas bus didelis ir smarkus. 54c. ir 55c.; vištos 32c.; pavasa Jei tą jie padarys dabar, tai ga
Phone: Lawndale 1744
ZOLP ir BARČUS
2410 So. 52nd Avė
Kiti net spėja, kad biznio kįli- riniai vištukai 32c.; gaidžiai 20c. lės geriaus prisirengti prie ge
4601 So. Marshfield Avė.
resnio biznio kitą rudenį ir prieš
ir 21c.; antys 36c.; žąsys 28c.
mas
bus
ko-ne
lygus
1919
metų
Joseph Shuflitowski & Co.
Tel.:. Yards 145
Bulvės: — šiaurinės baltosios, kitas kalėdas.
biznio kilimui. Arba vėl kiti
Phone Drover 266
Real Estate
spėja, kad nuo šio pavasario biz apvalainos $1.05 ir $1.25 už 100
JOFFEY’O
Paskola ir apdraudimas
Naujų kelių tęsimas.
nis taip pradės kilti, kaip jis bu svarų.
Kaledų
4625 So. Ashland Avė.
Saldžiosios
bulvės:
—
$1.50
ir
vo
pradėjęs
kilti
1908
metais
po
dovanos
Atsakančios grojamos mašinos.
2833 W. 22nd St
$2.75
už
hamperį.
Su
pavasario
pradžia
daugePrirengta
pas mus
Columbia fonografai, deimantai
didelio ir. aštraus krizio, buvusio
Deimantai,
laikrodė
ir laikrodėliai.
Pupos:
—
rankomis
rinktos
Tarpe California Avė. ir 1907 metais.
lyj Amerikos valstybių prasidės
liai, auksiniai — si
Marshall
dabriniai — piaustyMes vienok manome, kad grei ' $4.50 ir $4.75 už 100 svarų: rau naujų kelių tęsimas ir senų tai
* Blvd.
stytas stiklas,
donosios
inkstinės
$9.00
ir
$9.25.
symas. Tas prisidės prie bedar
Chicago.
to ir ilgai patenkančio biznio pa
French Ivory etc.
>
i i
... ■ /
žali fruktai: — obuoliai $3.50 bes sumažinimo, viena, kad dau
sitaisymo nebus.
Nuo Kovo
Henry Rhein,
mėnesio biznis, žinoma, taisysis *r $6.00 už bačką; $2.50 ir $5.00 gelio darbininkų reikės prie ke
Skoliname Pinigus
Jewelry Store,
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų ir bus gana geras per kokius už dėžę; grėpsai $4.00 ir $4.50 lių taisymo, o antra, kad kelių
per 30 metų prie
ir statomų.
tris mėnesius, būtent Kovo, Ba už dėžę; lemonai $4.00 ir $4.50 taisymo medžiagos pramonės
1536 W. 47th St. ’
MADISON IR KEDZIE landžio ir Gegužės mėnesį. Nuo už dėžę; orančiai $3.50 ir $5.25 veiks daug geriaus visą pavasari,
Patėmysit didelį
STATE BANK
už dėžę; žemuogės 50c. ir 60c. vasarą ir rudenį.
laikrodį.
Birželio
mėnesio
vienok'
prasidės
Narys Federal Reserve System
už
kvortą.
3181 W. Madison St.,
CChicago.
_ ! vasarinis biznio nusilpnėjimas.
Tel.: Kedzie 3980.
| Iš įvairių biznių tie labiausia' žaliųsios daržovės: — burokai
Atdara visa diena: Sub., ir UtarninC. R. CLAUSEN
Milžiniška paroda
atjaus pasigerinimą, kurie yra $6.00 ir $6.50 už bačką; salierai
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.
' Expertas Rupturų
Chicagoj.
numušę kainas paskutiniuoju lai $2.75 ir $3.00 už erate; kopūstai
Išdirbtas
$2.50
ir
$3.25
už
erate;
morkos
pagerintų
ku. Iš krautuvninkų tiems ge
Phone Canal 5496
guminių
$3.00
ir
$4.50
už
bačką;
žiedkoCh. Rieman atstovauja automoriau seksis, kurie pardavinės
Hankan Jewelry
pančiakų;
and Graphaphone
mobilių skyrių.
diržų palai
gerą tavorą ii* pigiai. Pigus ta- pusčiai $2.75 ir $3.00 už erate;
Jei norite turėti savo namą
Ine.
kančių
rupagurkai $6.00 ir $7.50 už dėžę;
voras,
kad
ir
pigiai
parduodamas
Mes
pritaikome
išvedžiotą dratais per žmonės,
turą po ope
grybai $1.00 ir $1.10 už svarą;
akinius moksliš
Prakalboj
apie
automobilinę
negalės
patraukti
pirkėjų,
kurie
racijos; chi
kurie pažįsta savo biznį yra da
kai. Columbia gra
cibuliai
75c.
ir
$1.25
už
maišelį;
rurgiškų
išdirbystę, pasakytoj svetimkaldabar daug labiau renkasi.
fanolas ir rekor
lykas be baimės. Gali būti pa
gorsetų;
pipirai $5.00 ir $5.50 už erate; bių laikraščių leidėjams bei at
dai.
Reikia
čia
pažymėti,
kad
kai

bresų
dėl
daryta su daug mažiau triukš
2209 W. 22 St.
ankštyse
pupos
$4.00
ir
$5.00
už
nenormalių
kūno
dalių,
ir
platės
dėl
stovams La Šalie viešbutyj, su
nų puolimas daugelyje biznio ša
mo ir šiukšlenimo, negu kad
netoli Leavitt.
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
hamperį
;
spinakai
$1.00
ir
$1.25
batoj
vasario
12,
p.
Chas.
S.
kų
dar
vis
eis
ir
toliaus.
Galima
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
jus turėtumėt namuose popieuž
bušelį
;
tamėtos
$5.00
ir
$6.50
Rieman prezidentas Elgin Motor 6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.
laukti, kad kainų puolimas tęsis
ruotojus arba malevotojus.
Phone: Wentworth 2679.
Atydos!
Car korporacijos, aiškino pasi
iki vėlybam rudeniui. Todėl pa už erate.
Mes galime išvedžioti dratais
Ar jus turite šeimyną? Jums yra
stengimus neseniai pradėtus per
jūsų namą į dvi ar tris dienas sunku gauti kambarius? štai yra jū tariame krautuvninkam nesi150 didžiųjų Chicagos biznierių Phone Yards 1080
sų gyvenimo proga. Mes parduo pirkti tavorų perdaug, bet po
Bondsai
ir nepaliksime nei mažiausio dame
murinj namą, iš kurio galima truputį, tėmijant ar kainos puo
laikymui kasmetinių parodų di WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
Laisvės
Paskolos
Bondsai,
vadžiajame
Municipal Pierie pir
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku la ar kįla.
Aptiekorius
sienos.
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
kar
New
Yorke
parsidavė
sekanmas dvi savaites Rugpiučio (Aužinoma, reikia pirkties, kad
Nėra šiukšlių arba jokių ne lesnių informacijų kreipkitės.
Receptai musų speciališkumas.
gust)
mėnesio
1921
m.
Ta
pa

ir
daugiaus,
tų
tavorų,
kurių
kaičiomis
kainomis
1653 W. 47 St.
parankumų jums ir kaina yra
4459 So. Wood St.
Liberty
bodsai
3^2
nuošimčių,
roda
bus
užvardinta
“
Chicagos
nos
jau
nupuolė
žemiausia
ir
gal
daug žemesnė negu jus tikitės.
DAŽAI — DAŽAI — DAŽAI
Kiaušiniams
kokius naudojot
būt toliaus nenupuls. Tuos ta- parsidavoja po $91.12. Liberty Progreso Išklmė” (Chicago PaMes galime ateiti ir pasakyti Lietuvoj. 8 dažai,
gražausių spalvų; nuvorus mes jau keletą kartų bu- bondsai 2-os paskolos, 4 nuošim- geant of Progress).
tikrą kainą, jei jus norite. ’
. 1 .. ... vis,
džiusta į 1 minutą., Pirkit anksti.
Ponas Rieman yra vienas ChL
vom išvardiję šioj biznio apžval • čių $86.60. Liberty bondsai 1-os
Vienintelė vieta Chicago, kurioj ga
lit gauti.
paskolos 4% nuošimčio $87.30. cagos biznio vadų kuris liko pa
goj.
RED CROWN PHARMACY
Į
Liberty bondsai 2-os paskolos skirtas padariniui tos^ parodos
4552 So. Ashland Avė.
j
Biznis vienok nereikalauja 4’4 .nuošimčių $86.72. Liberty
tinkančiai pasekminga, kaip pri
Elektros kontraktoriai
augštų kainų. Biznio pasiseki- bondsai 3-ios paskolos, 4*4 nuo-)
Mes turime visus muzikalius in
deda didžiausiam jaunam mies
6031 So. Halsted St.
x mui geriaus reikia pastovių kai šimčių $89.94. Liberty bondsai
tui ant žemės. Parodoj bus at
strumentus: grafonolas, vietroPhone Normai 2022
Duok receptus išpildyti
nų. Šituo žvilgsniu mes galime i 4 paskolos, 4 ’Zi nuošimčių $86.94.
Mokslą baigusiam Registruotam
stovaujama sekančios industri
2662 Mllwaukee Avė.
las ir lietuviškus rekordus. Rei
laukti nemažo biznio pagerėjimo. Pergalės pasklos bondsai 3%
Vaistininkui
jos
bei
bizniai:
Skerdyklos,
Au

TeL: Belmont 1436
kalauk musų katalogo.
LUCAS HANNEMA R. P. L.
Nesantgi po to žymaus kainų nuošimčių $97.36. Pergalės pa
i •
tomobiliai, Namų Reikmenų,
10657 Michigan A v., kam p. 107 gt.
puolimo, kurs dabar įvyko, mes skolos 3% nuošimčių $97.40.
įstaiga tyrų vaistų.
3417-21 So. Halsted St. Chicago
Real Estate, Elektro įrankiai,
Tel.: Puilman 979.
turime laukti daug pastovesnių
Popieros išdirbystę, Lentos,
Mes naudojame geriausios vertės
kainų,
ir
tikrai
su
ateinančiomis
LIBERTY BONDS
gyduoles ir musų kaina tokia že
Kvietkos, Gerų kelių mašineri
Javai
Mee mokame pilną m ark etų kainą
pastovesnėmis
kainomis
biznis
ma, už kokią galima padaryt. Mes
ja,
Išdavoj imo materijolai,
su nuošimčiu.
apkainuojame jūsų atsilankymą. j i galėtų atsistoti ant tvirtų paJei tau reikia
R. I. POLLAK & CO.
Skribelės, Gėriai Didmiesčio
laiku
Kviečiai
paskutiniuoju
GERO
PLUMBER1O
1946 W. 47th St.
- • matų. Tiktai biznio susitvirtėjikrautuvės,
Drapanų
išdirbystę,
Kreipkitės
prie
JLHaea vakarais: paaedėlyj, ketmui kelią pastoja tas, kad su nemažai pakilo kainoje, NesePhone Canal 6254
JOHN
KLEKER
PLUMBING
CO.
Illinois Išdirbėjų Sąjungą ir tt.
nai
dar
buvo
po
$1.50
už
bušelį,
1707
W.
47th
St.
sikrovęs milžiniškas produktų
ADOLPH L. ZACHAREWICZ
Ta paroda liko sumanyta per
Tel.: Yards 2308.
Kostumeriškas Siuvėjas
perviršis dar nėra likviduotas, o vakar kviečių kaina buvo paki
Visą
darbą gvarantuojame.
lusi iki $1.73 (už kovo mėnesio majorą Thompsoną ir sutiko
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
tai
yra,
dar
nėra
faktiškai
par

Ar Jūsų bankierius yra
žiai. Valome, prosijame ir taisome
pritarimą visų tų, kurie geidžia,
duotas tomis pigesniomis kaino- kviečius).
2300 Sb. Leavitt St.
Jusi) draugu? Jeigu jis nėra
Kitų javų kainos irgi yra pa kad padarius Chicagą didesne,
z i mis, kuriomis jis turėtų būti
jūsų draugu, negali būti jūsų
kilusios. Komai parduodami bu pasekmingesne ir kad sutraukus
'
parduotas.
Tas
reiškia,
’
kad
ban

■ ADAM M. MACARUS
bankieriu.
vo po 65 iki 73 centų, avižos po daugiau pirkėjų iš kitur.
Tel.: Victory 2400
kai,
kurie
paskolino
pinigus
ant
The Cicero State ’ Bank
NOTARAS
Spėjama, jog progreso iškilmė >
45c., rugiai po $1.45, tik miežiai
Compo-Board vietoje balanų
sukrautų
sandeliuose
tavorų,
atengiaju palaikyti draugišir tinko.
buvo parduodami po 60c.tuo tar sutrauks virš milijono lankyto i i 3256 S. VVallace St., Chicago
dar
turės
pakelti
tuos
nuostolius,
k Jis ryšius, kurie turi būti
jų iš toliaus, kas bus ant nau
Geo. Grecn Luinber Co
kurie, pasidarys iš tavorų parda- pu kad subatoj buvo po 69c.
tarpe bunkerio ir depozitoParduodu laivakortes, ■
22-os gatvės tiltas.
dos ne tik biznieriams, bet abelJ
vimo
pigesnėmis
kainomis.
Nuo
rio.
siunčiu pinigus į visas JĮ
nai visiems gyventojams Chica
Rakandų pramonė
BI didelės panikos ir aštraus krizio
paturimų ■ Tel. Canal 2975—2976 '
gos.
pasaulio dalis. Apdrau- j
■ Amerikos biznį iki šiol apsaugojo
— ateikite pas mus taip tan
Rakandų pramonė paskuti Tarpe organizacijų prisižadė
džiu, parduodu žemės ir ■
Just .
] ir toliaus matyt apsaugos, tik
kiai kaip jus galit.
niuoju laiku pergyveno gana jusių rėmti tą parodą randasi
namus, skolinu pinigus. ■
■. Federalė Reservos Sistema.
sunkų krizį. Pereitą vasarą šios: Pirklybos Asocacija, UI.
CICERO STATE BANK
Iš to kas pasakyta galima išChicago
48th Av< and 25th PI.
(1920) daugelis rakandų fabri-; Istorinė Draugja, III. UniverWHISTLE BOTTLING CO.
■ vesti sekantis patarimas bizkų turėjo galia didelį skaičių ne- sitetas, Karės Departamentas,
‘*13 metų nuolatinio
1901 W. Roosevelt Rd.
Phone Drover 215
’ niui: —
bankavįmo”
išpildytų orderių ir tada išrodė, III. Navai Rezervos, Chicagos
S h a n k s
M
u s i c Store,
Nelaukite greito dalykų pasi- kad tų orderių išpildymui darbo ( Laisvės Kliubas ir kiti,
Ėst.
1912.
Mokinkis Modelių
gerinimo ir pirklybos didelio iš užteks bent iki 1921 metų pu
Kapitonas E. Evers, komanFonografai, re
Braižymo
p kordai ir žio
augimo. Rengkitės prie ilgo lai sės. Bet kada pareikalavimas' dentas Navai Rezervo, parupns
ir
jami grojikiiko, kuriuo biznis bus ramus ir nupuolė, tai rakandų pramonėje laivų ir submarinų, surengs kaNaujas
PASIDARYK SAU
niai voleliai. Pi
DRAPANAS
nlgdi
arba
išmokljimaii
vidutiniškas.
Sumažinkite
savo
apsireiškė paniškas atsisakinėji- rėš parados tarpe laivų, submaEuropos žemlapis
Tai yra lengva, per musų ši8527 So. Halatod St.
iškaščius ir rūpinkitės, kad sa mas nuo užsakyto darbo. Pa- rinų ir orlaivių, taip jau lenktynovą nurodymus, dėl paties sa
vo tavorų parduotumėte kuo- sekmė buvo ta, kad ir dabar dau! nes laiveliais, valtimis, plaukime
ve arba kaip ir profesijom
Reikalauk
knygelės
“
O
”
GERAS
Lietuvos Rubežiais
daugiausia. Turėkitės gerus ta- gybė rakandų krautuvių uždą- ir kitokių atletiškų gabumų.
Master System School,
Dantų taisymas
vorus ir gerus pardavėjus, o taip ryta arba dirba tik dalį laiko. ( Kaip p. Rieman pasakojo, paKokie buvo prieš taiką
STATE-LAKE BLDG.,
gi nesigailėkite išleisti pinigų ap Fabrikantai numušė rakandų rodą užims apie 10 akerių papigiomis kainomis
KAMPAS $TATE IR LAKE
Lietuvos su Rusiją
GATVIŲ
skelbimams. šiuo laiku geri par kainas ir labai žymiai. Vargiai grindų vietos didžiuliame Muni- Aukso dantįs 22 Karst
Parodo
$3 ir augščiau
davėjai ir geri paskelbimai dau daugiaus jie benumuš. Vienok cipal Pier’e ir palengvinimu priBridge
Work
Naują Europos
U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVfi geliui biznių bus tiesiog išgany rakandų pardavėjai daugumoj važiavimo apart extra gatveka14
ir
augščiau
Pilniausia armijos stako.
Padalinimą
mu.
atsitikimų kainų beveik visai nė rių į parodą bus galima važiuoti Platės
ir augišiau
1628 We»t 47-oą gatrčs
Kampas Marshfield Avė.
ra numušę. Todėl reikia lauk- laivais, kuriems bus parengta
Kaina 35c
6250 Archer Avė., Argo, I1L
ti, kad visos rakandų: krautu- daug specialių prieplaukų ežero
Marketo Kainos.
9309 Cottage Grove Avė.
M dabar mes pardavinėji
4568 So. Ashland Aveų
Pusvilnončs pančiakos ................ 25c.
vės, kurios dar penumušė kainų,• pakraščiais.
me atpiginta kaina—
Kampas 46th St.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95
turės
žymiai
atpiginti
rakan-1
Trumpoj
ateityj
vėl
susirinks
Vakar
marketo
kainos
ant
tū

. tik po 25c.
dus.
Į Šeši šimtai biznierių, kad paplalų dalykų buvo sekamos:
NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO
A.
C.
Flynn
Heating
Co.,
Reikalaukit tuojau
Nuo
kainų
numušimo
rakantinus
agtaciją
ir
pasekmes
tos
(
Sviestas
—
geras
48c.
;
kabliu

PIGIAI. j
6402 So. Ashland Avė.
dų
pardavėjai
didžiai
nenukenparodos,
kurią
pradėjo
majoras
kuose 5iy2c.; spaustas1 53%c.
Phone Prospect 836
Naujienų Knygynas
Vėtros, rėmai langams, plaisterlui
Garu, karštu vandeniu ir karštu I Kiaušiniai: — švieži pirmieji tės, nes dabar galės daug pi- Chicagos “busterių” kliubas ir lentelėj stogui popiera.
1739 So. Halsted SL,
oru šildymas. Nauji šildomi pe
BROS WRECKING CO.,
35V2C. ir 35c. paprasti pirmieji giau pirkties rakandų iš rakan- virš minėti biznių bei išdirbys- CARR8003-89
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai
Chicago, III.
S. Halsted St.,
čių atstovai.
pataisomi.
31c. ir 82c.; įvairus latais, 32c. ir dų fabrikų.
Tel.i Yards 1294

no

OLOWECKI’S

Acarn Electric Co.

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St.
Visą šią savaitę
At the Mercy of
TIBERIUS
KITĄ SAVAITĘ

The house of a
Thousand Candles
Nejudamieji paveikslai

Ar kenčiate nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Allik of Bitter Wine
Yra labiausiai užtildama
gyduolė.

Parduodama visose
------vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY
1333-45 So. Ashland Avė.

EXTRA IŠPARDAVIMAS
Siutų ir Kelinių
Vėliausios mados ir žemiausios ■
kainos.
PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

Tel. Normai 224.

ENGLEWOOD THOR SHOP
John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši
nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

' RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas
REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.
1826 S. Halsted St.
Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

Phone Yards 987
D. LIPTSICH
Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu
vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN
The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
8631 So. Halsted St.

Music House

! WHISTLI

S

DR. BERN

Šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS —
RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store
Lietuviška Aptieks
2359 S. Leavitt S t., kampas 24 gat.
Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

PADVIGUBINK
SAVO ĮEIGAS

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus
Gold Real Estate Bondsus.
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai
nešantis 6%.

Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

DARBAS
Šią knygą parašė žino
mas franeuzų rašytojas
EMILE ZOLA. Vertė A.
J. Uoga. Tai yra puikus
romanas. Kuris pradeda
jį skaityti, nepadeda kny
gos į šalį kol neužbaigia
skaitęs visą knygą. Kiek
vienas vaizdas žingeidus
—skaitai juos, gėriesi ir
mokiniesi.
Kas dar netuM
ri tos knygos, privalo
tuojau įsigyti. 291 pusla
pis. Kaina tik 75c.
♦

NAUJIENŲ

KNYGYNAS
1739 S. Halsted Str.

Chicago, III.

I
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Hughes, lygiai kaip ir merwaldo ir Kienthal’ės kon raštis sako, kad tie savavalia Šnipai ir komunistų
Harding, yra republikonas, ferencijų, kurių tikslas bu- vimai pareiną visas ribas. Beto,
partijos.
UTMUANIAN DAILY NKW8
laikraštis išparodo, kad Airi
stambiojo kapitalo reikalų I vo atgaivint tarptautinį dar jos
lordo French’o prokliamaPublished Daily
except Sunday
ruuusmva
nrauy aacapv
ounu»y by
uy i . _.
j , • * i
i i
the Lithuanian Newi Pub. Co., Ino.Iginėjas,’ darbininkų klesa bininkų judėjimą.
cija, kurias paskelbiama karo Įdomi vieno šnipo išpažintis.
todėl negali skaityt jį savo Ir ta partija dabar griež padėtis Airijoje, yra ir netiks
Editor P. Grigaiti!
CAROL BINDER,
draugu. Bet ir buržuazijos, tai nusikreipė nuo komunis li ir nelegalė. Tokios galės [Naujienų ir Federuotosios Presos
korespondentas].
1739 SO. HALSTED ST, politikų tarpe yra skirtumų. tų Internacionalo! Taigi yra Franch’as neturįs karo padėtį
CHICAGO, ILLINOIS.
II
skelbti tik
Yra padoresnių ir mažiaus tuščia pasaka, kad tiktai! Airijoje galinti
Teiephoac Canal 1506
pati valdžia, o ne josios įga
Canal 576
padorių, yra protingų ir “social-buržujai” nepritaria liotinis, kuris tik eina tas pa NEW YORK. — Kaip kada
plėšrieji paukščiai puola ant
kvailų,,gabių ir negabių.
komunizmui.
reigas, kurias jaril nužymi val
Subscription Ratee:
karo lai’ke kritusiųjų karžy
|8.00 per year in Canada.
I Hughes, be abejonės, pridžia.
.
I|
$7.00 per year outside of Chicago.
gių lavonų, taip ir privačios
Laikraštis ragina Anglijos
$8.00 per year in Chicago.
klauso švaresniajai buržua- \ Darbininką judčjidetektyvų agentijos by vienoj
8c per copy.
darbininkus,
kad
jie
pakeltų
zinių politikų rųšiai. Jisai
LenkįiOįe.
tragedijoj ryžasi surasti revo
Entered aa Second Clasa Matter
stiprų protesto balsą prieš ata
liucinę konspiraciją. Ryžasi ir
March 17th, 1914, at the Post Office ypatingai pasižymėjo perei-1
tinkamųjų
valdininkų
savava

of Chicago, 111., under the act of
padaro ją tokia.
taisiais metais, kuomet New
Žinios iš Lenkijos sako, liavimus Airijoje.
March 2nd, 1879.
Bailiną samdžiusios detek
Yorko
legislatura
išmetė
so

kad
tenai
prasidėjęs
darbi

Naujienos eina kasdien, liakiriant
tyvų agentijos, kurioms jisai
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben cialistus. Hughes pakėlė vie
FRANCIJA.
ninkuose
smarkus
revoliuci

ištikimai tarnavęs per keturis
droji, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Užmiršti
mokslininkai.
III. — Du Telefonai! Canal 1506 ir šų protestą prieš tą legisla- nis judėjimas. Tame nėra
Franci jos metus, kaip išrodo, šitaip yra
PARYŽIUS.
Canal 576.
turos pasielgimą ir, nuvykęs nieko nuostabaus. Lenkų I laikraščiai talpina ilgų straips dariusios. Jiflk tai delei to ir
į Albany, kaipo New Yorko valdžios politika įtraukė tą nių apie sunkią kaikurių Fran pats Bailinas pateko J federaUishakdmoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
Bar Association (advokatų šalį J tokius keblumus, kad ci jos mokslininkų padėtį. Štai lės valdžios rankas. Kaip jau
|8.00
Metams ____ _—............. —
skaitytojai žino, jisai rašinėjęs
4.50 Į susivienijimo) < įgaliotinis, nepasitenkinimas
Pusei metų______________
miniose keli pavyzdėliai. Visame pa grumojainus laiškus valdinin
Trims mšaesiams
175 kovojo už tai, kad socialistų turi būt tenai labai didelis. sauly paskilbusioji mdksli- kams, turėjusiems reikalo su
Dviem mėnesiams
ninkė, radiumo išradėja CurieV einam minėsi ui
1-00]atstovams butų sugrąžintos
Bet mes vis dėlto nelabai Skladovska, vos begali vieną komunistų darbiečių byla ChiOhicagoje — par nešiotojui}
jų teisės.
Į tikime, kad Lenkijoje dabar sau pagelbininką išlaikyti. Jo cagoje. Ir buvusis šnipas Bai
Viena kopija ____ i..................
D8
Savaitei...................
18
Kaipo valstybės sekreto galėtų kilti revoliucija. Kelt sios kadaise visiems žinoma linas prisipažinęs. Prisipaži
Mėnesiui .......
—---- —_ 75
rius, jisai ves Jungtinių Val-J ją galėtų tiktai darbininkai, j įstaiga šiandie yra kaipir “už nęs ir kartu pareiškęs, kad vi
Suvienytose Valstijose na Chicagoj,
sa tai jisai daręs savo samdy
stijų užsienių politiką, šito- o jie, deja, yra labai suskilę mirštas kampelis”. Dar blo tojų liepiamas.^ Tatai išparopaštu: <
Metams
$7.00
<:So| je srityje jo pažvalgos yra į priešingas viena kitai sro giai! yra su paskubusiu fran- doma paties Bailino rašytoje
Pusei metų_____... ................
euzų daktaru Infroit. Savo pas
Trims mšneaiams f t..............
2ĮJJ
taipgi
daug
žmoniškesnės,
ves. Nesuvieniję savo jiegų, kutiniąsias dienas jisai Ibaige išpažintyje, kuri bus nagrinė
Dviem mėnesiams ..................
Vienam mėnesiui
?76 negu daugelio buržuazinių Lenkijos darbininkai neį tokiame neturte, kad miesto jama korte.
Lietuvon ir kitur ušsieuluosei
politikų. Galima tikėtis, kad stengtų pergalėt savo bajo valdžiai prisiėjo jo palaidoji Išpažinty taipjau išparodo(AtpiginU)
Metams $8.00 jisai nebus priešingas pripa
Pusei metų ............
4.50
riją, dvasiškiją ir buržuazi mo lėšas dengti. Tokio pat ma ką sakė vadovaujamieji
likimo susilaukė ir paskilbu- tų detektyvų agentijų žmones
Trims mėnesiams
2.25 žinimui Rusijos sovietų val
ją,
kurios
visuomet
eina
iš

Pinigus reikiasiųsti pašto Money
džios; o jos pripažinimas vien, kuomet mato pavojų sis mokslininkas Branly. Jo delei įvykusių Wall gatvėj
Orderiu, kartu su užsakymu.
laboratorijos, dėlei stokos pi (New Yorko) ir Chicagos paš
prašalins kliūtis ir Lietuvos iš darbininkų pusės.
nigų, virsta gruvėsiais. Gi pir to triobėsy ekspliozijų ir kas
pripažinimui.
Amerikos
val

moji Francijoje moteris dak delęi to buvo veikiama paskui.
Įsiveržimas
džia iki šiol nenorėjo pripa Dabartinis Lenkijos dar tarė, ponia Madelainė Bros, Pirmoji eksplioziją, kaip ži
Gruziįon.
žinti Lietuvą dėlto, kad Lie bininkų sujudimas tečiaus šiomis dienomis, / susilaukusi nia, įvyko rugsėjo mėnesy
gali atnešti daug gerų pa 82 metų amžiaus, liko neregė praeitais metais, gi Cliicagos
Pranešama, kad rusų rau tuva, jos nuomone, negali at
sekmių. Jisai yra atkreiptas ir gyvena dideliausiainc skur pašto triobėsy — rugsėjo 4
siskirti
nuo
Rusijos
be
suti

donoji armija įsiveržusi į
dieną, 1918 metais. Bailinas,
prieš tą srovę socialistuose, de.
kimo
“
teisėtos
”
Rusijos
val

kur nebegali “kam sako, kad suruoštoji Chicagos
Gruziją. Gruzijos valdžia jau
kuri iki šiol rėmė Daszyn- nors teikti naudos, pavidale pašto eksplioziją, kur keturi
džios.
pabėgusi iš Tifliso. Praneša
skio politiką; ta srovė dabar pinigų, šių dienų kapitalistinei žmones tapo užmušti, o apie
ma taip pat, kad AzebeidžaTaigi tas Hardingo pasi
veikiausia neteks savo vado visuomenei darosi nereikalin trysdešimts sužeista, buvusis
nas, kurį kontroliuoja Rusi rinkimas nėra blogas. Pa
suruošta vieno kalbamųjų
vaujančios rolės. O kuomet gi ir koja paspirtim.
jos bolševikai, paskelbė ka skirdamas savo vyriausiuo
agentijų samdinio ir tuo tiks
paliaus vadovauti darbinin
rą Gruzijai.
ju ministeriu Hughes’ą, ji
INDIJA.
lu, kad tam tikruose slirogskų judėjime Daszynskio rųIndijos gyventojų
niuose sukėlus baimę revoliu
Taigi galimas daiktas, kad sai, matoma, nori įgyti pa
šies elementai, tai tame ju
nusistatymas.
, , cionierių. Bailinas sumini kai
■ Gruzija, užpulta priešų iš žangesniųjų žmonių simpa
dėjime nebus tiek daug tar
[Iš Federuotosios Presos]
tūrių asmenų vardus, datas ir
dviejų pusių, negalės atsilai tijas.
NEW
YORK.
—
Indijos
Lais

pusavinės kovos, kaip iki
taipjau teikia atatinkamų do
kyti ir bus užkariauta.
vės Draugų organizacija, kuri kumentų išparodymų. Tuo
šiol.
čionai turi savo skyrių, šiomis tarpu Federuoloji Presą visa
Gruzijos nelaimė yra ta Šveicarai atmeta
dienomis gavo smulkmeningcs- tai tegali tiktai suminėti, iš
me, kad ji guli tarpe sovie
Maskvą.
žinių apie Indijos gyven leidžiant tų asmenų vardus ir
Pasaulio Darbininkų nių
tinės Rusijos ir Turkijos, su
tojų nusistatymą. Nusistaty dagi pačias detektyvų agentikuria bolševikai nori susi Po nepasisekimo Italijoje
Judėjimas.
mą prie savo gimtojo krašto jas. Tai daroma todėl, kad vi
vienyti ir kariaut prieš Ang “trečiasis” Internacionalas
vergėjų — Anglijos valdinin sas reikalas dar tebėra teismo
KYNIJA.
kų politiką.
liją Azijoje. Šiaip Gruzija susilaukė dar skaudesnio
rankose. Šiame rašiny sumi
drauKynijos
revoliucionieriai
Kiek laiko atgal viename In nėsimo tik tai, ką pats Baili
nėra nieku nusidėjus Rusi smūgio Šveicarijoje.
gingi tarybų Rusams.
dijos mieste įvykęs 36tasis na nas po prisieka liudija esant
jai. Su bolševikų valdžia ji
Šveicarijos socialistų par WASHINGTON.
Vietos cionalinis indų kongresas. Dė teisingu, būtent apie detekty
yra padarius taiką.
tija seniau buvo principe nu kynų rateliuose gauta žinių, lei Anglijos šeimininkavimo In vų agentijų, jį samdžiusių,
Viena priežasčių, delko tarusi dėtis prie Maskvos In kad pirmieji Kynų revoliuci dijos kongresas priėmęs seka taktiką sąryšyj su Wall gat
bolševikai puola Gruziją, yra ternacionalo, bet norėjo dar jos vadai, Dr. Vu, kuris ka mą rezoliuciją:
vės eksplioziją, kur 39 žmo
daise
buvo
Kynijos
ambasado

Indijos
gyventojai
turi
atsi

nės tapo užmušti ir daugelis
ta, kad ją valdo socialdemo pasidėrėt su juo apie kai-kurius Jungtinėse Valstijose, ir sakyti nuo mokėjimo valdžiai sužeista.
kratai (menševikai). Gruzi rias sąlygas. Griežtas Mask Dr. Sun Jat Šen, kurį revoliu
reikalingų mokesnių.
jos seime iš kokių pusantro vos pasistatymas prieš Euro cinė Kynija skaito savuoju Tėvai privalo atsiimti savo Bailinas po prisieka liudija,
šimto narių yra apie 125 so pos socialistų partijas vė Jurgiu Vašingtonu, persikėlę iš kūdikius iš Anglijos valdžios kad rugsėjo 18 dieną genera
linis jo agentijos manadžeris
cialdemokratai. Visi ministe- liaus atšaldė šveicarų sim Nankingo į šangaijų. Daktaras palaikomųjų mokyklų.
riai yra socialdemokratai. patijas prie “trečiojo” Inter Sun Jat Šen yra pietų Kynijos Studentai, turintįs daugiau
viešbuty, Milwaukeet Pakar
Vadovaujančias vietas vald nacionalo, ir keletas mėne vadas, kuris atsisako pripažin kaip šešiolika metų amžiaus, tosiu jo paties išpažintį: “Su
ti Pekino valdžią. Jisai buvo savanoriai privalo apleisti val
žioje užima Žordanija, Čch- sių atgal jų partijos suva pirmasis Kynų respublikos džios mokyklas ir dirbti savo darykite raportą, rodantį, kad
eidze ir Ceretelli, pasižymė žiavimas jau nutarė didžiu prezidentas.
gimtojo krašto atliuosavimo tamsia tenai pasitikai vieną
žmogų vardu Lechovicky. Ji
jusieji, kaipo stambus darbi ma balsų nesidėt prie Mask Reikia pažymėti, kad pietų reikalui.
Kynijos darbuotojai yra labai
Indai advokatai privalomi sai yra rusas, pasiųstas tikslu
ninkų vadai senojoje Rusijo vos.
draugingi tarybų Rusijai. Visi pertraukti savo praktiką ir žudyti augštuosius Jungtinių
je ir revoliucijos laiku.
Dabar tas suvažiavimo nu jie, kaip ta gervė giedros, lau boikotuoti valdžios teismus. Valstijų valdininkus ir šioje
Socialdemokratų bolševi tarimas buvo paleistas par kias tos valandos, kada Vla Vietoj to — dirbti gimtojo šalyje sukurti sovietų tvarką.
kai neapkenčia labiau, negu tijos narių referendumui, ir divostokas grįš į didžiosios krašto atliuosavimo reikalui. Sakykite, kad jis buvo tamstos
buržuazinių partijų. Su tur rezultatai ve kokie: už Mask Rusijos rankas. Tuo tarpu ši Indijos pirkliai turi boiko pažįstamas Rusijoje; kad jis
kų nacionalistais jie, pavyz vą paduota 8723 balsai, o tą pajūrio srytį laiko po gele tuoti užsienio prekybą ir da tamstai yra sakęs, jogei pirma
apleido šią šalį Liudviko
džiui, palaiko draugiškiau prieš — 25324 balsai. Reiš žine kurka savavalingieji Ja ryti visa, kad jos vietą užimtų nei
Martenso sekretorius Nuorteponijos imperialistai. Jeigu jų savoji prekyba.
sius ryšius.
kia, “trečiasis” Internacio
Visi Indijos darbininkai, su- va, bute 218 E. 67 gatvėj buvo
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Bolševikų

tamsta turėsi kreiptis į vietos
piliečių komitetą reikalauda
mas pinigų, kad padarius ata
tinkamą tyrinėjimą. Gauitieji pinigai turi būt pasiųsti
mums.
“Savo raporte tamsta pažy
mėk Lechovickio, Martenso,
Nuor tęvos, Liudviko Lores,
Max Ea^tinano, Edgaro Owenso, Bill Haywoodo, N. Nourvvicho, Maximilian Cohen, Alf
redo Wagenknechto, Robert
Minoro,
Elizabeth
Gurley
Flynn, Carlo Tresca, Floyd
Delio, Morris Stolaro, Charles
Rutenbergo, I. Fergusono, Gregory Weinstcino, Šamo Levino
Agalgamcitų
unijos
darbuotoja — ir kaikurių kitų
vyresniųjų tos unijos viršinin
kų vadus. Taipjau nepamiršk
gauti tau surašan kaikuriuos
vyresniuosius Modern School
viršininkus, iš Stcltono, New
Jersej valstijoje”.
Šito raporto kopiją agentijos
manadžeris liepęs pasiųsti vie
no didelio vakarinių valstijų
miesto poliejos viršininkui, ku
ris jam mokėjęs algą, ir taip
jau vienam Henry

Bergeriui, nurodymų, iš kurių dabar Bai

kuris perskirstydavo gautuo
sius iš Chicagos lobininkų pi
nigus — pinigus, kurie aukota
radikaliniam veikimui smaugti.
Beto, detektyvų agentijos
manadžeris parūpinęs jam ilgą
surašą' vardų, kuriuos jis
(šnipas Bailinas) turįs pasiųsti
kalbamam policijos viršinin
kui tuo* nurodymu, kad tai yra
vardai žmonių, priklausančii
Jungtinei Komunistų Partijai,
kuriuos vardus jam parūpinęs
tariamasai Lechovickis, kad įteikus
Issacui
Fergusonui.
“Pasakyk jam, kad jisai pa
darytų atatinkamą šito surašo
fotografiją ir paskui pasiųstų
ją Fergusonui, pažymint, kad
tai nuo A. B. Rosenbergo (ku
ris yra mano paties pramany
tas vardas). Tokiuo vardu
tamsta privalai užsiregistruoti
Stag viešbuty, taip kad jiegu
bus surengta atatinkamas ty
rinėjimas, viešbučio užrašai
patvirtins tamstos pasakojimą”.

Bailinui įteikta trys šimtai
senosios Rusijos (carinės) val
džios rublių. “Aš atidžiai už
sirašiau visų šitų banknotų
numerius, o dvi jų turiu savo
žinioje, — sakoma buvusiojo
šnipo išpažinty. Manadžeris
man pasakė: “šimtą tų rub
lių tamsta pasiųsk kalbamam
policijos viršininkui ir pasa
kyk, kad juos nusipirkai nuo
Lechovickio už penkiolika do
lerių, ir kad jis tokių pinigų
turėjęs daugelį tūkstančių, ku
rie skirti rusiškai propagan
dai šioje šalyje vesti”.
Keliatą dienų atgal Bailinas
atsilankė pas anarchistams
gaudytų policijos biuro virši
ninką ( sutartame mieste), ku
riam ir jis pats dirbęs, ir pa
tyręs, kad pranešimas apie ru
sų pinigus ' tenai jau gauta.
Tariamųjų komunįstų surašąs
taipjau pasiųstas Fergusonui.
Šilo tikslas buvo aiškus: gau
ti progos padaryti kratą Fergusoni) bute, užgriebti surašą
ir iš visa to pasidaryti gražaus
kapitalo -r- matykite, mes, su
radome slaptą surašą, kuriame
sužymėti komunistų vardai.
Kuomet šnipas Bailinas atvyko
į New Yorką, jisai pasimatęs
su Fergusonu ir prisistatęs jam
įsiveržimas į nalas tapo atmestas beveik ta galas, jeigu Vladivostokas ir siburusieji į savas profesines vienas komunistų mitingas, ir kaipo Rosenbergas. Ferguso-

Gruziją yra niekuo nepatei trims ketvirtadaliais balsų. visa pajūrio srytis pereitų į ta sąjungas, turi stiprinti jas ir kad kitas toks jau mitingas nas nors ir pasisakęs, kad kal
sinamas nusidėjimas. Ne tik Net optimistiškiausiems bol rybų Rusijos kontrolę, tuomet kovoti prieš svetimuosius ver buvo surengtas Brooklyne, ku bamąjį surašą jisai aplaikęs,
rio allreso tamsta tečiaus neži bet pasinaudoti juo negalėsiąs.
tai komunistiška, o ir bent ševizmo priešams šitoks re ir’ Kynija butų išgelbėta nuo gėjus.
godžių Japonijos imperialistų
Tatai mums duos dau
Įkurti specialį fondą, iš ku nai.
kiek padoresnė buržuazinė

zultatas yra netikėtas.
valdžia turėtų gėdytis užpul Šveicarų socialistų parti
ti šalį, su kuria yra padary ja nėra reformistiška arba
ta taika.
oportunistiška. Su reformistais ji yra pertraukus ryšius
Busimas Valstybes jau keletas metų / atgal; jie
buvo prašalinti iš partijos
sekretorius.
(taip pat kaip ir Italijos reHardingas pareiškė, kad formistai). 0 kad Šveicari
vyriausiojo savo ministerio, jos socialistuose yra stipri
valstybės sekretoriaus, vietą internacionalizmo dvasia, tai
jisai pasiūlęs p-ui Charles E. matyt iš to fakto, kad jie
Hughes, ir kad pastarasis karo laiku daugiausia prisipriėmę# ją.
t
dėjo prie sušaukimo Zim-

pasimojimo.
Kad visa tai gali įvykti, kad
Vladivostokas anksčiau ar vė
liau turės pereiti į didžiosios
Rusijos kontrolę, dėlei to Kynijos darbuotojai neabejoju.

ANGLIJA.
Priešinasi savųjų despotų sa
vavaliavimui.

rio bus duodama tam tikros
sumos pinigų tiems žmonėms,
kur dirbs savo gimtojo krašto
atliuosavimui.
Aplamai, Indijos gyventojų
ūpas, jų nusistatymas prieš
svetimuosius savo engėjus da
rosi vis griežtesnis. Ateity ta
sai nusistatymas turėsiąs būti
dar griežtesnis. Ir jeigu kurią
nors dieną pasijudinsiąs didy
sis Indijos gyventojų vandeny
nas —v daugiau kaip trys šim-

LONDONAS,
Londono
darbininkų dienraštis Daily
Herald andais išspausdino ilgą
straipsnį, kur išparodonia ang
lų kariuomenės bei policijos to vergėjų dienos busiančios
savavaliavimui Airijoje. Laik- suskaitytos.

giau progos, kad suradus ku
rio nors susirinkimo vietą. Pir
mame susirinkime dalyvavo 34
asmens, antrame — 35, įskai
tant ir patį Marlensą. Tuose
susirinkimuose buvo daroma
p lopai Wall gatves ekspliozijai. Buvo sutarta mesti bom
bą Wall gatvėj, ir jeigu tai
pasirodys esant sėkminga, bom
bos turės būt mėtomos visose
Jungtinėse Valstijose — kongresmanains, senatoriams, ban*
kieriams ir kiliems augštieinsiems valdininkams žudyti. Kada visa tai tamsia padarysi,

kurio raportu aš pasirašiau
“BX 54”, jogei radikalų ^mitin
guose pienuojama nužudyti du
Chicagos detektyvu, skirtu ra
dikalams medžioti, McDonouchą ir Eganą. , Suprantama vi
sa tai aš padariau, nors ištikrųjų nei viename mitinge to
kių pienų neesmi girdėjęs”.
Detektyvų agentijos taip už
siinteresavo gaudymu “rau
donųjų”, kad viena jų, buvu
sio šnipo Bailino
agentijos
konkurentė,
kreipėsi į Bai
liną specialiu pasiulymu, bū
tent, jeigu jis suras misteriš
kąjį Lechovickį, gaus tokią
ir tokią sumą pinigų. Supran
tama, Bailinas pasiūlymą pri
ėmęs ir detektyvų agentija pa
siuntusi jį į New Yorką—dagi
speciale kaina. Spalių 9 die
ną Bailinas pasimatęs su kal
bamos detektyvų agentijos vir
šininku. Pirmas klausimas,
kurį jisai davęs šnipui Baili
nu!, buvęs toks: “Ar sveikas
esi apsipažinęs su bombomis?”
Bailinas atsakęs, kad nevisai.
Po to detektyvų agentijos vir
šininkas davęs jam tam tikrų

ris tečiaus ir Bailinui ir ki
tiems šnipams įsakęs daryti vi
sa, kad kokiu nors budu pa
gavus ant meškeres Fergusoną. Sale Fergusono kambario
buvo panuomuotas kitas kam
barys,' kuriame sėdėjęs vienas
šnipas. Taipjau buvo panuo
muotas kambarys ir šalo Ruthenbergo kambario. Atidžiai
sekta kas pas juodu lankosi ir
taipjau klausytasi kas kalba
ma. Toliau, savo išpažinty,
Bailinas sako:
“Man įsakyta, kad savo ra
porte policijos viršininkui, po

linas daro išvadų, kad Wall
gatvės eksplioziją galėjo su
rengti niekas kita, kaip toji de
tektyvų agentija. Tegul kalba
pati buvusio šnipo išpažintis:
“Vėliau detektyvų agentijos
viršininkas man parodė vieną
spausdinį, kuris buk rasta vie
noj pašto dėžutėj netoli tos
vietos, kur ištiko eksplioziją.
Raštas pasirašytas guminiu ant
spaudu,
būtent:
Amerikos
Anarchistų Kovotojai. Bet kiek
man žinoma, nei viena organizacijac tokiu antspaudu nesiPaskui Bailinbli įsakyta susi
siekti sp Liberaim’ redakto
riumi Max EstmamKjr Carlo
Tresca. Tuos du vyru ir dar
kelis kilus norėta padaryti tik
raisiais tos ekspliozijos surengėjais. Bet ir čia nieks neiš
ėjo. Žygis buvo bergždžias.
Po to bailinas nuvyko Philadclphijon. Vyko tuo pačiu
tikslu. Ir čia Bailinas sumu
šęs r vieną klastuotą
raportą,
būtent, kad jam Estmanas pa
sakęs “ką nors apie Lechovic
kį”... Bet i>o vienos savaitės
laiko savo .samdytojams Baili
nas pranešęs, jogei jis jokių
boinbistų negalįs surasti.
Tolinus Bailinas savo išpa
žinty sako: “Nė vienas žmo
gus nebuvo areštuotas sąryšy
su Wall gatvės ir Chicagos
pašto triobėsio ekspliozijomis,
neigi sąryšy su tomis bombo
mis, kurios siuntinėta paštu.
Vis dėlto, detektyvų agentijos
pasidarė gražaus pinigo”. To
pinigo, detektyvų agentijos gamitetų, prie kurių gavo pro
gos prilysti tų agentijų žmo
nės ir pristatyti jiems “viso
reikalo svarbumą”, kitaip sa
kant — pavojingųjų šaliai
elementų sekiojimą. Ištikrųjų
tai tos agentijos sekiojusios tik
tų “piliečių” pinigus.
Apie eksplioziją Chicagos
pašto triobėsy, kurią mini bu
vęs šnipas savo išapžinty, pa
kalbėsime sekamą kartą.

Kazimieras Gugisš
vuok 103 reikalui, natp krtrmnatiikao^
taip ir civiliokuose teismuose, Daro
visoktiu dokumentui irpopierai<
Sparnų Ofisas j

Atarto Ofisą# 7

132> S. Halttad St

tl> I. leirUrn ti
411143 Mali, Bldt
Tat Central 441R

Ant trežii* lubų

Tel. Drover 131©

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Wąshington St.
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
2121 North Westem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
3261 So. Halsted St„ Chicago, m.
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ir nėra kam darbuotis. Tiesa,
ir mes turime geros valios
Iš vietos lietuvių veikimo.
žmonių, kurie norėtų ir galėtų
pasidarbouti savo gimtojo
Laikraščiuose dažnai tenka krašto naudai, ale kad juos
skaityti apie lietuvių veikimų užrėkia musų gimtojo krašto
rytinėse valstijose. Veikimų neprieteliai, kurie kažin kodėl
savo gimtojo krašto Lietuvos save lietuviais vadina...
naudai •— josios gynimui nuo
Beje, San Francisco lietuviai
godžių Lenkijos imperialistų. turi SLA 106 kuopų. Narių
Trumpai sakant, tenai rytinėse jinai turi, rodos, 25. Kuopai
valstijosie daroma visa, kad iš priklauso San Francisco ir Oklaikius savo gimtojo krašto lando lietuviai. Bet kiek man
teko patirti, tai tik koks treč
nepriklausomybę.
Bet kasgi daroma pas mus, dalis josios narių tikrai prita
ria ir remia Lietuvos nepri
San Francisco ir kituose gre
klausomybės reikalų. Visi ki
timuose miestuose, .kur ran
dasi didesnis ar mažesnis bū ti — sužinųs ar nesužinųs mu
relis lietuvių? Juk ir rytinėse sų gimtojo krašto neprieteliai,
lenkų imperialistų bernai. Tu
valstijose nevisur esama daug
riu minty musų lietuviškuosius
musų tautos žmonių. Ir tenai
komunistus. Tie žmones nOr
yra tokių kolonijų, kurios sa
ir didžiuojasi savąja išminti
vo skaičiuriii neviršija musų
mi, bet jų darbai perdėm ne
kolonijų. Bet tų, kadir mažų
kolonijų, lietuviai turi kuo išmintingi. Esama ir kitokios
rųšies neišmanėlių, kurie bijosi
pasididžiuoti. Jie yra atlikę
shvo vardo, bet apie juos kal
ytin didelių darbų.
bėti neišpuola.
San Francisco visai kas ki
Grįšime prie SLA 106-tos
ta. Čia ir lietuvių nėra daug, kuopos.
Tos organizacijos
laikrašty Tėvynėj
(nr. 53,
---------------------------------------------------- 1920 m.) buvo įdėta korespon
dencija, po kuria pasirašė pats
kuopos raštininkas, A. MarkFabionas ir Mickiewicz
wen. Jisai mini apie vietos
vedėjai
lietuvių veikimą. Be kita ko
Buvę A, Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva respondentas mini ir apie tą
balių, kurį kuopa savo susi
kortės, pašportai ir tt.
rinkime (Metiniame) gruodžio
NOTARIJUSAS
5 d., 1920 m., nutarė surengti
Real Estate, Paskolos,
Lietuvos šaulių naudai. Turiu
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St„ Kamp. Halsted St.
pažymėti, kad visas to vakaro
Tel.: Boulevard 611.
pelnas skirtas minėtai organi
Vai : 9 iki 6 kasdieną
zacijai. Vakaras buvo sausio
Vak.: Utar. K et. ir Sub. iki 9 vak
22 dieną. Taigi apie jį ir pasiNed.: iki 3 po pietų.
k
____
J {gyrė kuopos raštininkas Markwen. Tik visai bereikalo. Tie
garbės liaurai priklauso ne
T.* Pullman 543i
jam, nes ir jis yra vienas tų.
kurie Lietuvos reikalais kuomažiausia tesirūpina. Juk tik
ačiū jo vienminčių pasidarba
pelnas
Turit patyrimų vimui minėto vakaro
aotorų ligose; rt« Lietuvos šaulių, tur būt, nebe
poetingai
prita
riu ligoni Ir kvdl- pasieks... Jisai viename pas
tį laiko ligos.
kutiniųjų susirinkimų nutarta
10929 S. Stalo Str. palikti — kuopos ižde.
Nu
Chicago, liL
MtWM » •
M* M*• *• B » **M»9 tarta neveizint to, kad metiSAN FRANCISCO, CAL.

European American Bureau

AKUŠERIU
A. SHUSHO

nių kuopos šiisirinkimų tari
mus atmainyti tegali tik kiti—
fokie jau metiniai susirinkimai.
3et musų gimtojo krašto prie
dai šitos paprastos tiesos ne
prisilaiko. Jie težino tik vie
ną: jeigu turi pakankamai fi
zikinės jėgos — šiame atvėjy
rankų, kurios tau pritaria —
daryk visa ką tinkamas. Taip
padarė tie žmonės, kuriems
simpatizuoja patsai korespon
dentas. Tatai, jis bereikalo
stengiasi “pasirodyti” laikraš
čio skaitytojams.
Ve kokiais darbais “pasižy
mi” musų komunistai. Tenka
l>etgi pažymėti, kad šitokiu
pasielgimu jie kenkia kuopai,
Žmones, kurie ėjo į vakarą,
ėjo tuoju tikslu, kad prisidėjus prie apgynimo mūsų gimojo krašto nuo svetimąją
'robuonių. Vakaras kuopai da
žė $76. 35 gryno pelno. Kaip
dėl tokios nedidelės lietuvių
kolonijos, tai yra nemaža au
na.
Bet dabar ji paliekama
kuopos ižde. Paliekama to
lei, kad musų komunistams
Tepatinka dabartinė Lietuvos
valdžia, nors valdžia ir pats
dalies gynimas yra du visai
skirtingi klausimai. Šituo dauietis vietos lietuvių yra labai
nepatenkinti. Girdi, ėjome į
vakarą, norėjome prisidėti prie
musų šalies apgynimo, o da
bar — ve ką jie daro! Tai
vra negražu, labai negražu.
Bet ką žmogus padarysi:
’comunjstai visur šitaip elgiasi,
teigti jie mato, kad galės gau'i viršų — nič nieko nebepai<o.
Vyrai, bereikalo jus lendate
į laikraščius ir, juodi budani, ryžatės nusibaltinti. Bus
įeriau, kad dabar jus pasiaiš
kinsite visuomenei, buten, dėl
kokios priežasties šauliams
įkirtoji auka pasiliko kuopos
ižde ? — Lietuvys.
PITTSBURGH, PA.

Mokslo Draugijos salėj buvo
prakalbos' surengtos A.L.T.S.
36tos Kuopos. Kalbėjo nese
nai iš Lietuvos atvykęs Dr. D.
Alseika. Jis plačiai išdės.tė
Lietuvos padėtį ir vargus. La
biausiai klausytojų domės kroinė į nelaiminguosius Vilniaus
KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?
'rities lietuvius, kuriuos lenkai
Darbininkas naudoja palengvinimui
r viliojimais ir bauginimais
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
verčia dėtis su Lenkija. Ka
Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti
dangi Vilniaus srityj, matyt,
be jo. Pain-Expcllerio laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
įvyks plebiscitas, tai lietuviams
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
reikia vesti ten greita ir stipri
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.
agitacija, kad atidarius akis
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, tos srities gyventojams į Len
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu'
kų užmačias ir padėjus jiems
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
atsikratyt nuo lenkų nešamos
nuo reunąatiskų skausmų, strėnų diegimo,
jiems dvarininkų vergijos. To
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
kiai agitacijai vesti reikia pi
katą ir energiją.
nigų, ir Dro Alseikos misija
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expelyra parinkti jų tarp Amerikos
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
lietuvių, šiose prakalbose au
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
kų tam reikalui surinkta 104
gas.
doleriai su centais.
Visi naudoja Paln-Expellerį.
—Lietuvos Sūnūs.

INDIANA HARBOR, IND.

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 S o. Dcarborn St., kampas Monroe St.
I Nedaliomis nuo 10 ryto iki l po piet. UtarCrilly
—ruimas
506.
ninkai
ir Building
Ketvergais
nuo 10
rytoImkite
iki 4 elevatorių
vaaniki
5-tų
lubų.,
Chicago,
III.
dai
po
piet.
Vdftlndos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

ELEKTRA

—Izidoriaus

šviesą ir pajiegą suvedame Į senus Ir naujus namus, taipgi '
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
,
.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n
A.’ BARTKUS, Prės.

1819 W. 47th SL

Tek Rtiulevard 1892.

S.L.A. 185 kp. turėjo mas
karadų balių. Žmonių prisi
rinko pilna Ivanovo svetainė,
nebuvo vietos nei kur pasistot.
Reikia pasakyti, kad minėta
kuopa turi geriausio pasiseki
mo: pilna svetainė. Ne tik vien
lietuviai lankosi į S. L. A. 185
kp. vakarus, bet ir svetimtau
čiai.
Pirmą dovanų gavo p.
Aliiųienė, kuri buvo pasirė
džiusį Lietuvos vėliava; antrą
dovaną gavo pp. Jutkienė ir
V. Braziene. Dovanų gavo vi
si, kurie buvo apsirėdę mas
kolius. Tikiuosi, kad liks ge
ro pelno kuopai.

~‘

Brolis.

Redakcijos Atsakymai.
K. Pažarui. — Rašant kam
nors specialių lekcijų duoda
momis temomis neapsiimame,
nes korespondencines mokyk
los nevedame.
Suvalkiečiui.

Cicero.

— Iš

nusimanančių žmonių mums
teko girdėti neblogą atsiliepi
mą apie tą vakarą, kurį jus
taip peikiate, Nenorėtume būt
neteisingi.

Dr. A. R. Blumenthal

Ir vėl mes pasirengę paaukauti uMankrovos lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali .gaut pirkt vertei iki
$250/X), už taip pigiai kaip $35.00, priitedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
Šios Victrolos yra visiškai naujos fr turi dešimties ihetų raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame hepra-

8PKCIALTCTA8
pamiaiioja Dykai

. tnUias, kada pmnyksta rogijimas,

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mdkėti nepaprastą kainą
už naują, kuomet gali gaut piikti visiškai naują gvarantuota Vic
trolų iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekdrd us ir
adatas veltui

Sankrovos
kaina tik

$35

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum, Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes įbes
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Bluo Islandu Sumrnit, Bclhvood, B nniham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedaliomis nuo 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kanfbaris
-os gatvės
2023 So. Ashland Avė., kam

sankrovos
kaina tik

»35
Tel. Yards 8654

Del “Income” taksų

yagsrintų
Ophthalmsnaoter. Ypatinga doma at
kreipiama | vai
kus. Vai.: ano 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kaap. 47 81.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487
>

K

Mrs. A. Michniewicz
AKUIERKA

DR. M. HERZMAN
U RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis i Canal
8110 arba 857
Telephonai: -<
Naktimis: Drezel
950 - Drovai 4186
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
h
■
- -

Baigusi Aku
Dažnai žmonės kreipiasi į
šerijos kolegi
mus klausimais dėl taip vadi
jų; ilgai prak
namų “income” taksų, t.y. mo
tikavusi Pennsilvanijos hookesčių, kurių valdžia reika
pitaliso.
Pa
lauja iš žmonių nuo jų paja
sekmingai pa
tarnauja prie
mų, nuo uždarbių. Reikia pa
gimdymo. Dus
žymėti, kad mokesčių nuo pa
da rodą viso
jamų įstatymai ir šiemet pasi
kiose
ligose
ITelephone Yards 5834
DR. CHARLES SEGAJL '
moterims ir
lieka tie patys, kokie, jie buvo
merginoms.
Praktikeoja 15 metai
Dr. P. G. Wiegner E
pernai. Kai kam yra betgi ne
Ofisas
8118 S. Halsted StM Chicago, Ilk
valandos nuo 8 iki
aiškumų dėl fjnokesčių palie priėmimo
4729 So. Ashland Ave^ I lehes
(ant antrų lubų)
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
Chicago, Illieob.
čiančių taip vadinamus “aliens” Į 3325 So. Halsted SL Chicago. i Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai y.
Specialistas džiovės
—svetimšalius, nepiliečius. Tai
Moteriškų, Vyriškų lx
N
gi čia tatai paaiškinsime.
Vaikų Ligų.
Telefonas Pullman 866
Svetimšalius, arba ateivius,
OFISO VALANDOSl
Tel. Canal 65
DR. P. P. ZALLYS
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
LIETUVOS DAKTARAS
įstatymai skaido į du skyrių,
Lietuvys Dentistas
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Ori' 8:88
būtent, į “resident aliens” ir
10891 S. Michigan Av., Roselasd
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
• Dr. J. Sarpalius
Valandos! 9 iki vakaro
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
“non-resid^nt aliens,” t. y. į
Telefonas Drexel 2880
■ 1424 So. Halsted St
čia gyvenančius ateivius, ir
M Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
i laikinai lik atkeliavusius, pa
Nedėliotus 10 — 12.
Telefonas—Boulsvard 9199
siruošusius tuojau vėl šia ša
Gyvenimo Tel. Yards 5098.
DR. G. M. GLASER
DR. C. KASPUTIS
lį apleisti ateivius. Tie “resi—Dentistas—
Praktikuoja 29 metai
dent aliens” turi mokėt tokius
8811 S. Halsted St., Chicago, I1L
Ofisas:
pat mokesčius nuo pajamų
Valandos:— '
8149 S. Morgan St„ kerti 82 St
(“income”) kaip ir visi kiti |
Chicago, Illinois.
piliečiai, būtent: nevedusis mo
SPECIALISTAS:
Moteriškų
ir Vyriškų.
BH|iBBHHHHIBK9BHBHHHlll
ko 4% nuo to, ką jis uždirbo g Tel. Cicero 5963
p
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
Lietuvis Dentistas
daugiau kaip 1090 dolerių per
OFISO
VALANDOS:
DR. A. P. GURSKIS >
4712 So. Ashland Aro.
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8,
metus (jei pajamų turėjo ma M
Lietuvis Dentistas
arti
47-tos
gatvis
vakare.
Nedėliomis nuo 9—2
4847 W. 14 St. kampas 49 Ate.
žiau kaip T000 dol., tai taksų
po piet.
CICERO, ILL.
J
Telefonas:
Dvver
7841
visai nemoka), o vedusįs moka
Telephone Yards 687
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g
išskiriant nedėlias ir seredas..
•V!
4% nuo to, ką jis turėjo dau HBIlMBBBBIliiBBBBBMttBBl
giau kaip 2000 dol pajauni per
Canal 257
melus. Jeigu vedusis turi neTel. Austin 787
. LUMBERIS
Naktinis
Tel.
Canal
2118
mečių vaikų, tai iš to, ką jis Penki milionai pėdų naujo ir antrų
DR. MARYA
rankų
lumberio,
durių,
langų,
millDR.
P.
Z.
ZALATORIS
turėjo daugiau kaip 2000 dol.
DOWIATT-SASS.
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
metinių pajamų, atskaito dar tvėrimui ir tt. Pilkite dabar, o su
Kątik sugrįžo ii Cajifornijos Ir
Valandos
1
10
iki
12
ryte:
1
1H
4
pa
vii
tęs savo praktikavimų po Ne.
taupysit
pinigų
Atdara
Nedėlioms
po 200 dolerią kiekvienam to
8208 W. Harrisoa SL
.
rytais.
kiam nemečiui vaikui, vadi
Modaliomis nuo 9 iki 11 ryte,
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
The General Wrecking &
nasi, nemoka už tai taksų. Pa
vakare
išskiriant nedšldienius.
1821 S. Halsted Ste
Lumber
Co.,
Kampas 18 ir Halsted SK
vyzdžiui, jei vedusis turėjo
Archer and Ashland Avės.
8303 So.
tBBBBBB
B Morgan Street, B
metinių pajamų 3000 dolerių,
....
Tel.: Lafayette 3443........... ..
Tel Boulevard
Chicago,2160
IIL
bet turi trejetą nemečių vaikų,
sne-a,
PRANEŠIMAS
GALUTINIS
KAINOMS
NUMAŽIN

hii iš tų 3000 dol. atskaitęs iš
Dr.AJJKARALIIJS į
TOMS IŠPARDAVIMAS.
Dr.
M.
T.
Strikol
’
is
imtinės
$2000-Į-$200-Į-$200i-|i—
Gydytojas ir ‘VChirurgas
VALANDOS:
—12 ryto 1
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas
B200, viso 2600 <lol., jis taksų Viskas turi būt parduota, nepai
Perkelia ofisų j Peopk Teatrų
2—9 vakaro.
uždarbio, ar kiek kainavo. $20,bemoka lik už likusius 400 do sant
1616
W. 47 St., Tel. Boal. 160
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
Valandos) 1 iki 8 po pietų.
lerių.
nams, vėliausios ir parankiausios rų6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte
šies, gatavai padaryti — likę neat
Gi “non-resident aliens” turi imtais siutai ir overkotai, kąrie parRes. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
nokėt “income taksų” dvigu sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50,
$15,
$20,
$25,
$30
ir
$37.50.
Telephone
McKinley 268
bai tiek, negu “resident aliens”, Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
■ai yra 8% nuo savo pajamų, VMkams siutai ir overkotai $5 ir '
nes. 1189 Indopondoneo Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294
r tai be jokios išimties, va- augščiau. Vyrams čysto vilnono mė- L i re tt hmm m * m b m h «tiva a
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams'ta
linas, ar kas butų uždirbęs čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15. £
DR. YUsKA
per metus tūkstančius, ar tik Atdara vakarais 8 vai. Subatomis H
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
fl| 1900 S. Halsted St.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
kelis dolerius.
Tel. C*nal 2118
S. GORDON,
Vaiku ir visu chronišku ligų
V,l,l.,„.wl,,<t-rąi

|,

„„i....—.. .......... .

i rw».-

Dr.C.Z. Veželis

I

DR.A.A. ROTH

Bet

IŠTIKIMAS GYDYMAS

>

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

lietuvitj

Si

pastaroji

tni-

jyklė apie “non-resident aliens”
neliečia. Visi .lietuviai, tiek
“resident” tiek “non-resident,
moka “income taksus” tokius
pat, kaip kad visi kiti Ameri
kos piliečiai; vadinasi, vedusis
moka nuo to ką jis turėjo vir
šaus per 2000 dolerių metinių
pajamų, atskaitydamas iš to
dar rfiugščiau minėtas išimtines
nemečiams
vaikams;
o
netedusis moka nuo to, ką jis
turėjo metinių pajamų dau
giau per 1000 dolerių. Tokia
privilegija lietuviams duota
dėlto, kad Lietuvos valdžia
mat neima mokesčių nuo Ame
rikos piliečių Lietuvoj.
Samdytojai paprastai to da
lyko nežino, ir jie, atskaitydami mokesčius kiliems
savo
darbininkams
“non-residentams”, padaro tą patį ir lie
tuviams. Kad ,to išvengus, lie
tuviai tegul reikalauja išleistos
Bureau of Internal Revcnue
tam tikros mėlynos popicros,
pažymėtos “Form 1078”. Pasi
rašius ant tos popieros jie bus
priskaitomi į “resident alien”
skvrių ir taksus mokės tik
tuos, kuriuos moka visi kiti
šios šalies piliečiai.

1415 S. Halsted St.

Income taksų popicros lie
tuviams, ypač gerai anglų kal
bos ir rašto nemokantiems, ne
lengva išpildyti. Dėlto reikia
prašyti žmonių, kurie apie tą
dalyktį nusimano. Chicagiečiams apsiima padėti Immigracijos Komisija — Immigrants
Commission, Room 903, 538
So. Dearborn St. Kreiptis ga
lima kas diena nuo 9 vai. ry
to iki 5 vai. pč> pietų, seredomis dar nuo 7 iki 9 v. vak.;
suimtomis nuo 9 iki 3 po piet.
Ten susikalbėt galima lietuviš
kai. Už patarnavimu nieko
mokėt nereikia. Kitur gyve
nantys lietuviai, turėdami ko
kiu nors neaiškumu dėl taksų
ctc. gali ten kreiptis laiškai^,
lietuviškai ir jiems mielai su
teiks reikalingų iriformaejų.
MJLWAUKEE.
Organi
zuotieji vietos darbininkai ta
riasi patraukli tieson Mihvaukoe Institute bf Knitted Wear
savininkus. Diskriminuoją sa
vo darbininkus.

’ SKAITYKIT 1 It PI.ATI NKlt
“N A U J I E N.O S”

Ofiso valandos: nuo 10 ryto IM
8 vakari.

Rezidencija: 2811 W. 68rd St
Tel. Prospect 8468
.1’^L*

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chi.cagm

Telephone J?f wer 9693
Valandos: 10—11 i j □; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dienų

£■■«■■■■■■■■■■■■■■■
■ Telephone Yards 1582

Telephene Yards 5081

Dr. M. Stupnicki

3107 S. Morgan St. Chicage

VALANDOSi Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakare,

■ DR. J. KULIS
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paalaptitogas vyrų ligas,
8259 So.. Halsted St.,
Chicago.
■■■■■■■■■■■■■■■■B

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt SL Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki -4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.
4—

.

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

Tel. Pullman 842

Akušerka M. Katauska

DR. I. E. MAKARAS

Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas i
3333 So. Halsted St., Chicago^ DL
Phone: Boalevard 4121.
v
—*

Lietevys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Aven
Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8|
iki 8:80 vak.

tel. Canal 6222

DR. G. K. CHERRY8
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Bte.
CHICAGO.
Valandosi 9:80 ryto iki 12 dienų
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

6
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* NAUJIENOS, Chicago, III.

. JĮ 1 ■ - . !

Lietuviu Rateliuose

„.i.

DAINUOS “NAUJIENŲ” DIDŽIAJAM
KONCERTE

VAKARftLIS PAGERBIMUI
RAŠYTOJOS ŽEMAITES.

Suimtoje, vasario 19 d., Mil
dos svetainėje, Lietuvių Mote
rų Draugija “Apšviela” buvo
surengusi šeiminišką-draugiškų vakarėlį pagerbimui musų
gerbiamos rašytojos J. Žemai
tės ir atsisveikinimui
su ja,
nes ji neužilgo išvažiuoja Lie
tuvon.
Chicagos pažangiosios moterįs,
susispietę į “Apšvietos”
draugiją, gerbdamos Žemaitę,
kaipo vieną iš pirmiausių lie
tuvių moterų rašytojų ir bran
gindamos jos raštus ir darbuo
tę, ‘besiartina nčioj atsiskirimo
valandoj ir surengė šį vakarė
lį. kad atidavus tai. ką senutė
rašytoja nuo lietuvių bendruo
menės užsitarnavo.
“Apšvietos” narės tam vaka
rėliui savo triūsu
pagamino
labai skanią vakarienę, laike
kurios Dr. Montvido sūnūs Ar
turas įteikė rašytojai didelį gy
vų gėlių bukietą, o “Apšvies
tos” draugija suteikė špilką
auksinės plunksnos pavydale.
Taipjau buvo nuimti paveiks
lai.
Po to pirmiausia kalbėjo Dr.
A. Montvidas. Pats būdamas
rašytoju
jis ir apie Žemaitę
kalbėjo kaipo rašytoją. Jis nu-1
rodė, kad kiti rašytojai nors
ir vadina save realistais, vie
nok tokiais nėra, nes pas juos
UNĖ BABICKAITĖ
virgi yra daugiau fantazijos,
(Dramos Kursų vedėja)
negu realybes. To nėra pas
Žemaitę. Ji yra gryna realistė
Nuo visų kitų įžymių dainininkų neatsilieka ir šį
ir jos raštuose
išreiškiama talentuota artistė-dainininkė, kuri yra pirma tarp lošėjų,
vien realis lietuvio kaimiečio
pirma tarp dainininkų ir, be abejonės, bus pirma tarp
gyvenimas, tokis kokis jis yra.
Už tai, sakė kalbėtojas, rašy artistų “Naujienų” didžiąjam koncerte, vasario 27 dieną,
toją Žemaitę visi pamylėjo ir | Ashland Auditoriume.
jos raštaŲ* visų buvo ir yra
skaitomi. (Jis linkėjo, kad ra
Norėjo pasivalgyti “pajų.”
Amerikos piliečiai užtai turi
šytoja dar nevažiuotų,
bet
Tbomas VVoslak vakar apie dėkot Wasbngtonui.
Jeigu
pasiliktų dar čia, Amerikoje.
devintą valandą vakaro buvo Wilsonas butų prisilaikęs to
Dr. S. Biežis, aptenč, kalbė įsilaužęs John La Pouęe na kios pat politikos, kokios lai
jo, kad Žemaite* - kuogreičiau- muose, 1379 Kighinond st. Čia kėsi Washingtonas, tai Ame
siai grįžtų Lietuvon, nes ten jam besidarbuojant jį užklu rika šiandie butų da augščiau
veikimo po savininkas, su policistu ir
ją laukia platesnis
stovėjus progrese. Bet musų
laukas.
sugavo. Kada Town Hali poli nelaimei Wilsonas nuėjo John
Kalbėjo
cijos stoties kapitonas paklau Bull’o keliais, o tas Jungtinėms
kėdamas rašytojai laimingos sė jo, kodėl jis buvo įsilaužęs Valstijoms lėšavo šešiolika b\Taipjau kalbėjo ir privatiškuose namuose,
kelionės.
tad
roselan<liečiai. drg. D. Šatikus jis atsake, kad jis buvęs labai riij, kuriuos administracija su
ir J. Šimkus. A. Vasiliauskas alkanas ir norėjo pasivalgyti

prisiminė
apie g. Žemaitei
rengtą pasitikimo vakarą, ku
rio surengime ir jam teko da
lyvauti, jis išreiškė didelį pa
sitenkinimą, kad dabar atsis
veikinimo vakarą rengia pa
čios moterįs.
Paskutinis kalbėjo P. Dubickas. Jis nurodė, kad Žemaitė
keletą desėtkų metų atgal ko
vodama už lietuvių
spaudos
atgavimą ir savo plunksna ža
dindama pačius lietuvius, kar
tu neatlajdžiai
kovojo ir su
liaudies tamsintojais, kunigais
ir tuo daug prisidėjo prie pa

kėlimo apšvietos Lietuvoje ir
sumažino dvasiški jos įtakos.
Keletą žodžių pratarė ir pa
ti rašytoja Žemaitė, padėkuodama
moterų “Apšvietos”
draugijai už surengtą vakarie
nę ir už Nuteiktas dovanas, ku
rių ji jaučiasi esanti neužsipel
niusi.
Svečiai be to, vienam kalbė
tojų prisiminus, suaukojo virš
$37, kuriuos įteikta rašytojai,
kaipo dovaną nuo susirinku
siųjų.
Po vakarienės buvo šokiai,
kurie tęsėsi iki 2 vai. nakties.
—Šapos darbininkas.

KAZIMIERAS SKRIPKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
vasario 21, 1921. Velionis buvo
nevedęs, 30 metų amžiaus, pa
ėjo iš Lietuvos, Kauno rėd.,
Šiaulių apskr., Žagarės par.,
Daukšių sodžiaus. Lavonas ran
dasi po no. 6115 Ashland Avė.
Laidotuvės jvyyks seredoje, va
sario 23 d. 9:00 vai. ryto iš ŠV.
Jurgio bažnyčios i šv. Kazimie
ro kapines.
Giminės, draugai
bei pažįstami malonėsite apsi
lankyti ant augščiau minėto ant
rašo.
<

kišo Europos nusibankrutijugardžių pajų, kurių Mrs. Iji sioms valstybėms, šiandie tu
Pouce buvo gana daug prisi rėtų didelės reikšmes Ainerikepus.
į kos piliečiams;
šiandie mes
nesiskųstume viens kitam, kad
Nelaimė.
mums badas žiuri į akis, kad
piliečių
Vlado Drabiekos, 1328 W. milionai Amerikos
Division st., trijų metų mer-J darbo nei už pinigus nusipirkti
gale, Adelė, praeitą subatą už- (nebegali. O ką Europa veikia
sivertė ant savęs viedrą ver-, su musų pinigais? Anglija jau
dančio vandens ir apsiplikino baigia skersti Airijos piliečus;
jau baigia deginti jos iniestaip, kad nuo to pasimirė.
tus,
o Wlsonas sėdėdamas
Rado sumuštą žmogų.,
2917 , Washingtono Baltajam Name
James McSweeney,
Hayes court, praeitą naktį bu- ramiai sau žiuri į liepsnuojanvo rastas ant kertės Wells irsčius Airijos miestų
turtus,
Randolph gatvių nežinia ke- kaip ir Neronas žiurėjo į lieps
nų baisiai sumuštas; jis pats nuojančius
Romos turtus.”
nieko neatmenąs kas su juo Apart jo kalbėjo dar ir majoThompsonas ir valstijos
atsitiko. Nugabentais pavieto rasi
prokuroras Robert E. Crowe.
Ijgoninėn.
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Shultz Charles,
ryti, kad išvengus jos. Tapo
Shukis Antanas,
išrinkta komisija, kuri 20,000
Chicagos negrų bedarbių var Tolis Bladislovas 2,
Vaišvila S.
du turės kreiptis prie majoro
Thompsono, kad jis darytų ki
Vinčauskis Juozas,
nors, kad davus jiems darbo.
Komisijos pirmininku išrink
Nepristatyti laiškai.
ta R. E. Parker, redaktorius
negrų laikraščio The Chicago
Žemiau paduodame sąrašą
Advocate.
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
• t
— "
'"T
negeroj adreso, paštas adresatų
Areštavo plėšiką.
nesuranda. Kam tie laiškai pri
Vakar čia tapo areštuotas
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
Edward Godfrey, 31 metų am sij į paštą, Clark ir Adams gt.
žiau, 71'1 S. State st. Sako, kac
Reikia kiausti prie “Advertised
jis Mihvaukee buvo pasižymė
Window” (lobėj nuo Adams
jęs banditizmu, bet pastaromis
dienomis staga iš ten nežinia gatvės), pasakant laiško nume
kur buvo dingęs. Nugabentas rį. Laiškus paštas laiko tik kedetektyvų biuran jis, sako, pri turioliką dienų nuo paskelbimo.
juii-jimi- .i -ir m ir ini.......... i--- -------- ---•

sipažinęs esąs kaltu.

Perskėlė galvą.
Mrs. Esther, 26 metų am
žiaus, 5261 N. Clark st., vakar
bevažiuodama
automobiliu m
ant Western Avenue apvirto
ir persiskėlė galvą. Nugabenta
Swedish Covenant
ligoninėn.
Sako, kad jos gyvastis yra pa
vojuje.
Suvažinėjo dvi mergeles.
Ant kertės Drexell
boulevard ir Bowman avė. vakar ne
žinomas automobilius,
kuris
nuvažiavo sau nesustojęs, su
važinėjo p-lę Helen English, 17
metų amžiau,
ir jos seserį
Jean, 11 metų amžiaus, 4240
Cottage Grove avė.
Abidvi
mergelės nugabentos Michael
Reese ligoninėn.
Vyresniajai
sutriuškintos abidvi kojos.

Peršovė žmogų.
Praeitą nedėlios naktį neži
nomi piktadariai paleido du
šūvi u į Michael Kline namo
langų, 1543 Elston avė., ir mir
tinai peršovė patį Kline’ą. Nu
gabentas pavieto ligoninėn. Sa
ko, kad
jis neturėjęs jokių
priešų, kurie butų galėję kė
sintis ant jo gyvasties.

Susipešė automobilistai.
Harry M. Golstein,
704 E.
46-th st.,
va|<ąr bevažiuoda
mas Cottage Qrove gatve su
darė su automobiliam
Bird
VVood’o, 4422 Northcott avė.,
Šast Chicago. čia tuojaus pra
sidėjo barnis, kuris į keletą
minučių
pasiekė to laipsnio,
<ad Wood’as ilgai
nelaukęs
išsitraukė
raktą
(monkey
wrencli) iš kišeniaus ir svie
dė Goldsteinui į galvą. Pasta
rasis tuoj sudribo ant gatvės.
Atėjęs
policistas abu juos
areštavo. Sako, kad Wood’as
buvęs girtas.

Sugavo pabėgusį kalinį.
Robert Fields, 1910 Wesley
avė., praeitą gruodžio mėnesį
buvo areštuotas ir pasodintas
pavieto kalėj i man už išplėšimą
šimto septyniasdešimtis dole
rių iš vietos Atlantic and Pa
cific krautuvės. Apie už poros
scavaičių progai
pasitaikius
jis pabėgo. Vakar gi policijos
departamentas gavo žinių, kad
ten Robert Fields tapo areš
tuotas ir į porą dienų (bus par
Sugrąžino vogtus daiktus.
Sausio 31 d. plėšikai buvo gabentas atgal Chicagon.
Neduos apkapoti algas.
Herrick na
Viršs trijų tūkstančių narių, įsilaužę
Chicago Typographical Union muose, 4927 Wintrhop avė., ir LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš
No. 16 kaip vienu balsu pra-į išplėšė apie trisdešimts dole- LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
eitos nedėlios susirinkime at-’rių
r1** gatavais pinigais ir apie
Andrikonis John,
gražną.
metė sumanymą, kad jų algos šimto dolerių vertės
Andrikis Viktoras,
hutų sumažintos $4.65 savai- Praeitą gi nedėlios vakarą pleBalentas Vincentas,
tei. Sumanymą buvo padavus šikai atnešę gražną
[padėjo
Bartkus Juoz.,F
/
The Franklin Typothetae of prie durų. Paliktam laiškelyj
Berecneviče
Just.,
kad nebegalį
Chicago asociacija, kuriai prik- jie atsiprašo,
Bruchas J.,
lauso visi žymesni
Chicagos sugrąžinti pinigų, nes jau juos
Būdvietis, Mrs. G.
spaustuvių savininkai,
apart (yra praleidę. Gi gražną jie nieV
laikraščių. Darbininkai atmes- j kur negalėję parduoti, todėl jie Cvirka P.,
indulis A.,
suma- turėję sugrąžinti ją atgal.
darni algų apkapojimo suma
Grabliunas V.,
nymų rėmėsi tuo, kad pragy
Gutauskas Jonas,
20,000 bedarbių negrų.
venimas tikrenybėje nėra atGutauskas A.
Praeitą nedėldienį vietos neg
pigęs.
Jakas A.,
rai laikė nepaprastai
didelį
P. J. 2,
masmitingą Odd Fellows svePeikia Wilsoną.
Juknis J.,
Committee of One Hundred . tainėje, 3335 S. JState st. šio
Lukauskas Jurg.,
e
vakar masmitingo tikslu buvo išrišti
fęr an Irish Republic
Kiaunė Vincas,
vakare
ilaikė ketvirtą metinį nedarbo klausimą. Kalbėjo įKuncevičius Tamošius,
bankietą,
kuriame vyriausiu vairųs negrų kalbėtojai, kurių
Markus Peter,
kalbėtoju buvo atvažiavęs iš tarpe buvo ir vienas aidoblisPuckow A.,
New Yorko teisėjas Laniel F. tas, Booker Johnston. Pasta
Prapuolenis Just.,
Cohalan.
Jis kelbėjo
apie rasis yra žymus oratorius; jis
George Washingtono darbus, išparodinėjo tikrąsias priežas Preikšas Geo.,
Preikšas Pr.,
naminę užsieninę politiką. Jis tis bedarbės ir ką negrai dar
Pučkorius Pet. 2,
pasakė: “Amerika šiandie yra bininkai kartu su visais kitais
Shelwis Marta,
kilčiausia
šalis pasaulyj ir šalyje darbininkais gali pada-

501 Ąndrekus Zidorius
502 Arsunienė Miss
504 Bakas Kaiatonas
505 Balčiūnas Staponas
513 Balešis John
519 Bukaitis Maik
526 Dilevvich Stanislaw
537 Gabszevvicz Edward 2
562 Jukniavicius Vadas
563 Juškys Frank
66 Karadzevicis Jonas
568 Kasparaitis A.
569 Kavaliauskui Vladislovui
570 Staresina Kazimer
580 Kazlauskai Juli
582 Kriksciunas Stapunas
592 Lipnckas Stanislavv
593 Lukoscvice Jonas
602 Mažeika Augusto
604 Meškauskui Franciskui
606 Milinauskienė Viktorise
621 Numejko George
625 Parmaleno Emiliji
626 Pavilanei Jozapai
627 Favlis Johan
628 Petkevich W.
632 Plonis Tony
636 Radiseucku Martinu
650 Ruskulis Vincentas
656 Savliu Juzapui
666 Savickas Julius
675 Setkus Sopa
677 Shusho Silvestras
678 Silickis Miki
684 Sebestyon John
691 Sprogis Jakob
698 šūkis Julijonas
99 Švarliene F.
700 Svcjda Anton
712 Virbome Ambrazius
724 Wičas Kazimier '
725 Wilkialu Jokubu
735 Zalinkevičius Povilą
739 Zimiewtas Kazimieras
740 Žukas Jonas

■ ■ ■ i.
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PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU pusbrolį Dominiką
NaraVą. 5 metai atgal, gyveno Chi
cago. Meldžiu atsišaukti, nes turiu
labai svarbų reikalą.
Kas praneš
kur jis yra, gaus atlyginimą.
ALEKSA NARAVA3,
4104 So. Campbell Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA galiūnas lietuvių
tirštai apgyventoj apielinkėj. Biznis
išdirbtas gerai duoda gerą pelną.
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.
400 E. 115th St.
Kensington.

PARSIDUODA saliunas su 5 kam
PAJIEŠKAU Juozo Juškevičiaus ir barių pagyvenimu, pigi renda, listas
Boleslovo Daubaro, aš atvažiavau j ant 3jų metų. Turi būti parduotas
Chicagą ant kelių dienų, tai malonė- iš priežasties ligos.
čia pasimatyti. Meldžiu atvažiuot!
2500 Archer Avė.,
ant šio antrašo.
kampas Halsted St.
VLADAS KLEČKAUSKAS
1415 S. Newberry Avė., Chicago, III.
PARSIDUODA saliunas arti šv.
Antras augštas iš užpakalio.
Jurgio bažnyčios. Geram žmogui ge
PAJIEŠKAU Jono Uginskio, girdė ra vieta. Yra 5 kambarių pagyveni
jau gyvena Chicagoj, apling Bridge' mas užpakalyje ir 7 kambarių viršu
port. Gavau lašką iš Lietuvos, pra je. Arba kad atsitiktų moteris, jei
šau atsišaukti.
gu su nedaug vaikų arba mergina no
P. U.,
3313 So. Halsted St.,
Chicago, III. rinti prisidėti kaipo pusininke prie saliuno biznio, aš esu vienas. Priežas
PAJIEŠKAU Juozapo Sabalausko, tis pardavimo patirsit ant vietos. Sa
paeinančio iš BeŠovas miestelio. Jis vininką galima matyt visada.
pats, ar kas apie jį žino, meldžiu
936 W. 33rd St.
pranešti, už ką busiu dėkinga. Aš esmu Ona Balsevičiūtė. Paplatelių so
PARSIDUODA gera lietuviška kar
dos, Alsėdžių parapijos.
čiame
ant Bridgeporto, netoli švento
MRS. ANNA NORKEVITZ,
Jurgio
Bažnyčios.
815 E. Pratt St.,
Baltimore, Md.
Atsišaukite
943 W. 33rd St.
PAJIEŠKAU dėdės Juozo Kemėžos,
Amerikoj apie 26 metai. Jis pats ma
lonės atsišaukti, arba, žinanti j j pra
PARSIDUODA grosemė ir bučernė
neš ant šio antrašo:
biznis labai gerai išdirbtas.
Su na
JONAS MICKEVIČIA,
mu ar be namo.
Tauragės apsks., Stugių paštas,
2722 W. 47th St.
Lithuania

PAJIEŠKAU savo sesers, Onos Samanavičienės.
Pereitą vasarą gyve
no ant ūkės. Michigano valstijo.
Ji
pati ar kas kitas, meldžiu atsišaukti
ant sekančio antrašo:
AMELIJA KALVAITIENfi
39 Spring St.,
New Britain, Conn.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARSIDUODA grosemė ir saldai
nių krautuvė, Lietuvių apgyventoj
vietoj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Prežasts pardavimo — savinin
kas eina į kitą biznį Veliju visiems,
kurie nupirks nesigailės jeigu norės
dirbti. Atsišaukit
834 W. 33rd St.,
Chicago, III.

REIKALAUJU kambario; geistina
kad butų elektros šviesa, garo, šiluma.
Valgyt nereikia daryt. Pageidąujama
PARSIDUODA saliunas.
Labai
North Sidėje.
geroj vietoj — lietuvių ir lenkų ap
Malonėsite pranešt į Naujienų ofisą gyventoj. Biznis nuo seniai'išdirbtas.
po No. 217.
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.
4343 S. Wood St.
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

PARSIDUODA saldainių, šiaip įvai
rumų, cigarų ir tt. krautuvė. Atsi
REIKIA patyrusių moterų prie šaukite greitai, nes labai gera proga
skirstymo popierių. Pastovus darbas, pigiai pirkti ir labai geroj vietoj.
gera mokestis.
2012 So. Peoria St.
ACME WASTE PAPER CO.,
1215 W. 15th Street
U. F. N.
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Pranešimai

sios Birutes Vaikų Choras, po vado
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo ir vaikų prižiūrė
jimo. Gera mokestis, valgis ir kambaris. Kreipkitės
JOE DESZULSKI
PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.
4505 So. Hermitage Avė.
Šiuo pranešame visoms draugijoms
galima matyti visą dieną.
ir kuopoms, kad nedelioj, rugpiučio
(August), 7, 1921, Naujienos rengia
PAJIEŠKAU moteries kuri sutiktu
metinį pikniką Gardners Darže, 123
būti
už darbininkę prie raišo (koliegatvš ir Michigan Avec
kos)
žmogaus
ir drauge būti bosas ant
Todėl malonės draugijos ir kuopos
savęs,
kad
ir
su kokiu vienu arba
nerengti tą dieną piknikų, nes Nau
dviem
vaikais.
Meldžiu atsišaukti, o
jienų piknikan visuomet suvažiuoja
visos Chicagos ir apielinkių miestelių aš daugiaus paaiškinsiu per laišką.
Antrašas:
lietuviai.
Komisija.
K. J. PAULIUKAVIČIA
Box 224,
Herrin, III.
Bridgeport. — Didėlės prakalbos ir
koncertas, kuriame dalyvaus Jauno
'■■■8S5S5SSSSH■!

Utarninkas, Vasario 22,1921

REIKALINGA moteris apžiūrėjimui

vyste . p-les Salomijos Staniuliutes. namų ir pridabojimui 2’zž metu mer
Valgis, kambaris ir apmo
Utaminko vakare, vasario 22 d., 7:30 gaitės.
v. v. Raymond Chaple svetainėje, 816 kėjimas.
Atsišaukite
W. 31st St.
Tai bus vienas iš ge
3018 W. 39th St.
riausių vakarų ant Bridgeporto WaAnt pirmų lubų
shingtono gimimo dienoje. Dalyvaus
lietuviški ir angliški, kalbėtojai. Taip
gi bus ir kitokių pamarginimų. Ne
praleiskit šios progos. — Komitetas. REIK I A DARBININKŲ
Lietuvių Piliečių Sąjungos (Vyriausios

VYRŲ

Valdybos Pranešimas, apie suvažiavi
mą ir L P. Sąjungos ženklelius.
Lietuvių Piliečių Sąjungos skyrių
atstovų susivažiavimas neįvyks vasa
rio 24 d.; jis tapo nukeltas į kovo 31,
1921. Vietą posėdžiams bus paskelb
ia vėliaus. Malonėkite pranešti savo
išrinktiems atstovams, kad jie neva
žiuotų vasario 24 d. į New Yorką.
Lietuvių Piliečių Sąjungos ženkleliai
, aų pagaminti: trikampis-trispalvis
sietuvos vėliavos emblemas, su žirgvaikiu vidui. L. P. Sąjungos Vyriau
sia Valdyba nutarė parduoti juos po
50 centų.
Skyriij susirinkimuose malonėsite
apie tai nariams pranešti ir paraginti
;uos ženklelius užsisakyti.
— Lietuvos Piliečių Sąjungos
Vyriausia Valdyba.

PARSIDUODA automobilius Nash
7 ypatų {talpos, geram mekaniškam
stovyje, kaip naujas, parsiduoda pi
giai, arba mainysim ant mažesnio.
Galima matyti visada.
•
1339 — 50th Court,
Cicero, III.

NAMAI-žEM®
PARSIDUODA farma. Aš čia, kad
gavus žmonių parodyt savo gyvulių
farmą, 25,000 akerių labai riebios že
mės; 14,000 dirbamos, su visais įren
gimais. Pirmas įmokėjimas $1,000,
likusius išmokėti savo uždarbiu nuo
farmos. Atsišaukite
BENNETT,
421 First National
Bank Bldg.

PARSIDUODA 6 kambarių moder
niška plytų bungalow su kičftru, val
gomuoju kambariu ir užbaigtu skie
pu; elektros šviesa, didelis bookcase
fire place, maudynė; plytų ir stiklo
miegojimui prieduris Vieta puikiau
sioj padėtyj, arti 3 gatvekarių linijų,
pietvakarinėje dalyje miesto. Kaina
$8,100 pusę įmokant, o likusią sumą
po $30 kas mėnuo, talpinant ir nuo
šimtį. Tuoj gali gyvent. Savininkas,
ne agentas.
5728 Tumer Avė.
Tel.: Prospect 9821

REIKIA pardavėjų — ūmi šiluma,
amžiaus stebuklai. Be ugnies nei
elektros, moksliškai aprūpintas ir gar
sių gydytojų pripažinta. Galjme pa
naudot 6 vyrus mieste ir apielinkėse.
LEADS & CO-OPERATION
PARSIDUODA 2 augštų medinis
29 So. La Šalie St.
namas
gražioj vietoj ir lotas. Kaina
Room 1032
$3,000. Savininkas apleidžia^ miestą.
,
MR. CHAS WILT,
REIKALINGAS siuvėjas abelnam ko2814 W. 50th PI.,
stumierskui darbui. Pastovus darbas;
Chicago, III.
gera mokestis.
Atsišaukite
PARSIDUODA pirmas tuščias lo
S ALEKNA,
tas j pietus nuo Archer Avė. ant
911 W. 33rd St.,
Chieago, 111. Throop
St.
Prieinama kaina. Lotas
Tel. Bouie <ard 6836
25x125 pėdų.
Pašaukit telefonu
Drexel 6235..
REIKALAUJAME keletos lietuvių
Stock pardavėjų. Norintieji padary
MOKYKLOS
ti pinigų, atsišaukite tarpe 10 ir 12
prieš
piet.
Town of Lake. — Paveiksluotos pra163 W. Washington St.
calbos — kunigų darbai seniau ir daRoom 813,
>ar. Seredoje, Vasario-Feb. 23-čia d.
921, Blinstrupo svet., 4501 So. Hermitage Avė. Pradžia 7:30 v. v. Bus
REIKALINGAS virėjas. Ge
;odomi labai žingeidus pavedslai. Kviera alga, darbas ant visados.
!iami pribūti visi. Kviečia
Vyrų ir Moterą
1 Kp. L. L. F. Komitetas.
Atsišaukite tuojaus. ’

Bridgeport. — Paveisluotos prakal
bos — Kunigų darbai seniau ir dabar,
ketverge, Vasaio-Feb. 24, 1921. Mil
dos svet., 3138 So. Halsted St. Pra
džia 7:80 v. v. žingeidus paveikslai. —
iviečiami visi pribūti.
1 Kp. L. L. F. Komitetas.

3212 So. Halsted St.

RAKANDAI
, DIDELIS BARGENAS
VICTROLA

Musę sistema ir mokymo k«d« M
trumpu laiku ilmoksito viso are ■to.
Mos turimo didžiausius ir gerti
skyrius, kur kiekvienas gauna garo*
praktikos besimnkindsroas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jioga.
Kviečiams Hokviena ateiti ky-koriuo laku, dieną ar vakarais, patu
rėti ir pasikalbėti dėl sąlyg*.
Patams daromos sulig mloros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurtas
madų knygos.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
j-..............
'■"!Į«miĮ.Įyj|j’»”..iiii i .............. buvo užmokėta $200,
parduosiu už
MASTER DESIGNTNG SCHOOL
$75.00,
indų,
kaurų,
lovų,
taipgi dide 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta
Kampas Lako St, ant 4-tų lubų.
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, salite ma
PAJIEŠKAU savo moteries Mari tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
VALENTINE DRESMAKINH
jonos Viskantienės. Girdėjau kad pe ir nedėlioj.
COLLEOES
reitą nedčlią vaikščiojo ant 63čios
2810
W.
Harrison
St.
6205 S. Halsted, 2407 W. MatBeen,
gatvės. Nesislepk!
Sugryšk! Ma
1850 N. Wells St
no kaltybė, kada gyvenome 415 Surp
187 Mokyklos Jengt. Valstijose.
St., sakei, kad išginti velnią iš stuPARSIDUODA labai pigiai 4 kam
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
bd’s kuris nori musų gyvenimą su barių
rakandai, vartoti labai mažai—
mo, Designing bizniui ir namams.
griauti, nulaužk velniui ragus ir su kaip nauji.
Taip pat parduodu lotą
Vietos duodamos dykai, Diplomai,
gryšk. Laiškų, kuriuos buvai rašius gražioj kolonijoj
ant sausaidės prie 58 Mokslas
lengvais atmokėjimals,
nei vieno negavau, visi žuvo.
arti Archer Avė.
Priežastis parda Klesos dienomis ir vakarais. Pa»
JOE WISCONT,
vimo — turiu išvažiuoti į Lietuvą
reikalaukit knygėlie.
4214 Milwaukce Avė., Sčios lubos
greitai.
Atsišukite
pas
Tol. Seeley 1648.
Tel. Wellington 5935.
A. PILYPAS,
SARA PATEK, pirmininkė.
569 W. 18th St.,
Chicago, III.

Pajieškojimai

