Ll,D.u,

„feS/lR imi

Ffrst Ltthuanla n Daily In America
I 'rt,l

NAUJIENOS

MAR

NAUJIENOS

1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

1739 South Halsted Street,’Chicago. Illinois

__

,

Telephone Canal 1506

THE

Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje]

LITHUANIAN

DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, 111.,

VOLVIIE--------------------- --------------- Kain.Sc

No. 50

Kada Garnio Dovana Visai Nelaukiama

Prieštaraujančios žinios iš Rusijos

Sekamai sesijai laikas irgi
nužymėta — šiandie po pietų.

Prancūzai esą nudžiuginti.

Vakarykščios sesijos davi
niais Francuzų delegacijos na
riai esą labai patenkinti. Trokš
dami perblokšti Vokiečius, ši
tame jie numato progą savųjų Vokietija nebandys rengti gin
militarinių pienų pravedimui— kluoto pasipriešinimo,
jeigu
atsiekti kontrolės ant didesnės talkininkų kariuomenė verž
Vokiečių teritorijos ploto bei tųsi į jų kraštą.
industrijų.
“Jeigu
talkininkai stversis
Italijos delegacija,
grovo militarinio
veikimo dabar,”
Sforsa vadovaujama, išparodo, pareiškė jisai,” mes skaitysime
jogei nesą reikalo daryti sku Versailleso sutartį
esant su
baus bei neapsvarstyto veiki laužyta, tokia, su kuria mes
mo. Esama ženklų, kad Itali nebeturime bendra. By vienas
ja nedalyvaus jokiame kari toks veikimas tik dar stipriau
niame veikime, kurį gali nu sucementuos Vokietijos liaudį
tarti josios talkininkai.
priešinimuisi Paryžiaus nuta
Yra galimas daiktas,
kad rimui sąryšy su kontribucijos
šitam veikimui mažų mažiau klausimu. Aš esmi tikras, kad
sia bus panaudota viena Ang darbininkai mes darbą, jeigu
lų kariuomenės divizija. Ma talkininkai suruoš naują puo
tai, ant
Anglijos pasitikima, limą. Tuomet Francija pama
kad ji daugiausiai prisidės blo- tys ką iš visa to ji galės pel
kaduodama svarbiausiąsias Vo nyti.”
kiečių prieplaukas.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 3, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija pripažinsianti
Turkų nacionalistus.
Dar šią savaitę pasirašysianti
taikos sutartį su Turkų nacio
nalistais.

mis demonstruodami Vasiliaus
di strik t u jie paliuosavę šim
tus kalinių.
Mieste buvusioji
infanterija, sako, sudėjusi gink
lus.
Vasario 25 dieną toji miesto
dalis jau buvusi sukilėlių rankose; Tarp užmuštųjų buvo keturiasdeši.mts komunistų ir dar
du šimtai patekusių belaisvėn,
kurie suimti ant Nikolai tilto.
Sovietų valdžia paskelbus ka
ro stovį ir nuginklavusi tuos
regimentus, kurie jai pasirodė
neištikimi.

LONDONAS, kovo 2.— šian
die čia patirta, kad taikos su
tartis tarp Francijos ir Tur
kijos nacionalistų,
Mustafa
Kernai pašos vadovaujamų, gal
būt bus pasirašyta ryto, o jei
Didelis mušis Petrograde; so
gu ne ryto, tai pabaigoj šios
vietų valdžia esanti pavojuj;
savaitės — butįnai.
daug žihonių užmušta.
Taikos sutarties pasirašymo
LONDONAS, kovo 2.— šian
vieta busianti Paryžius.
die gautieji oficialiniuose Ang
Truo translation filed with the post- lų rateliuose pranešimai pat

translation file<l with the postTurės būt nuspręsta kokią ro “Darykite ką tinkami’* — sako True
master
a't ChicaRo, III., March 3, 1921 master at Chicago, III., March 3, 192T virtina čia gaunamas
Vokiečiai.

lę teks lošti kiekvienai atski
rai talkininkų valstybei, kada
bus vykdoma
reikiamasai į
Vokietiją spaudimas.
Talkininkų vadai šiandie iki
2 vai. po pietų laikė karo ta
rybos posėdį, kuriame daly
vavo daug karininkų, legalinių patarėjų ir šiaip ekspertų.
Posėdis neužbaigta. Teko da
ryti pertrauką. Sekama sesi
ja prasidės kaip 5 vai. po pie
ty
Frapcuzų kariuomenė sujudusi

Pusiau oficialiniai pripažin
ta, jogei Francuzų kariuome
nė jau sujudusi, ir ji užimsianti Ruhr klonį, jeigu tik vyriau
sioji taryba visa tai užgirs. Pa
sakyta, kad Prancūzai tariasi
užimti visas Vokiečių muiti
nes, esančias tos valstybės pasieny, ir uždėti 50 nuoš. mo
kesčių (taksų-muitų) ant visų
iš Vokietijos išvežamųjų pre
kių.

Prasidėjusiam šiandie Čio
nai karo tarybos posėdy talki
ninkų premjerai tarėsi su ka
riuomenės vadais, kad paruo
šus ultimatumą Vokietijai ir
nutarus kokių žingsnių reikės
daryti, jeįgu [Vokietija spirg
ais, tai yra, atsisakys mokėti
penkiasdešimts
penkis bilionus dolerių kontribucijos.
Vokietijos delegacija, kurios
pasiūlymai
kontribucijos iš
mokėjimo klausimu vakar bu
vo pavadinti absurdu, su vy
riausiąja talkininkų taryba pa
simatys ryto.

Vokietijos delegacija spiria
si, kad josios pasiūlymas mo
kėti $7,290,000,000 esą
dau
giausia,
kas galima siūlyti.
Jie nurodo j netvirtą Vokiečių
industrijos padėtį, blogą pini
gų kursą ir įtekmę, kokia bus
padaryta į tos valstybės darbininkus delei ilgo paskolos ter
mino.

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 as reųuirėd by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, kovo 2.— At
vykusi čionai Vokiečių delega
cija šiandie pripažino, kad jų
jų

gimtasai kraštas

nūdien

yra talkininkų malonėj. Jie sa
ko, kad Vokietija nepajėgianti
atremti talkininkų
invaziją,
dagi jeigu ji ir patį Berliną
pasiektų.
“Tegul jie eina
ir patys
tvarko šalį” — pareiškė deši
nioji Vokietijos užsienio reika
lų ministerio Simons’o ranka,
ministerijos direktorius Simsonas.
“Lauksime ir pamatysime”
— buvo Simons’o atsakymas.
Vokietijos užsienio reikalų
ministeris pareiškė,
kad jis
įteiksiąs savo rezignaciją, jei
gu talkininkai nutars stvertis
militarinio veikimo. Vis dėlto,
matyt, jisai netiki, kad visa
tai daryti bus reikalinga.

Kaltina teisėją Landis

Demokratai neteko žymaus
politikierio.

Atstovų butas Landis’o elgesiu
nepatenkintas; kaltinamasai
tyli.

Francija pripažinsianti Turkų
nacionalistus

LONDONAS, kovo 2.— Vy
riausioji talkininkų
taryba
šiandie laikytame savo posėdy
užgyrė preliminarini Prancūzų
kariuomenės verbavimą, • kad
tuo privertus Vokietiją nusi
lenkti talkininkų
reikalavi
mams — kontribucijos išmo
kėjimo klausimu.
.

Mirė Champ Clark.

WASHINGTON, kovo 2. —
Demokratų partija neteko vie
no žymaus politikierio. šian
die čia pasimirė Champ Clark,
kuris per dvidešimt šešis me
tus buvo atstovų buto narys ir
kiek laiko jo pirmininkas. Mir
ties priežastis — krutinės plė
vės uždegimas.
Clark ėjo septyniasdešimta
pirmus metus. Turėjo didelių
kalbėtojo gabumų. Ilgą laiką
jisai buvo demokratų žvaigždė
kongrese.
Paskelbus apie Clarko mirtį,
atstovų butas, kad pagerbus
savo nario atmintį, nutarė per
traukti posėdį ant trysdešimties minučių.

Anglijos darbininkai
protestuoja

LONDONAS, voko 2.— Tal
kininkai jau pilnai su šitaip dė
lei įmonių, kurios bus panau
dotos palenkimui Vokietijos,
kad užmokėtų karo kontribu
ciją, suprantama, jeigu tik ji
tatai daryti nesutiktų — nepri
imtų jai statomųjų sąlygų.

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje
r------------------------------------------------ ------------ »---------------,

under the Act of March 3, 1879.

Talkininkai pasirengę pulti
Vokietiją

Francija siunčia armiją. Vo
kietijos pasienin; talkininkai
laikė karo tarybos posėdį.

Telephone Canal 1506

Chicago, III., Ketvergas, Kovo (March) 3 d., 1921

True translation filed with the post-master at Chicago, III., March 3, 1921
as reguired by the ąct of Oct. 6, 1917

Talkininkai pasirengę
užpulti Vokietiją.

.......... . .........-—■ui..'. UI............ . .....................

Anglijos darbininkai Prieštaraujančios žinios
iš Rusijos.
prieš invaziją.

žinias,

kurios mini apie priešsovieti- True translation filed with the postat Chicago, III., March 3, 1921
nius sukilimus Rusijoje. Pra master
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
nešimai sako, kad padėtis Ru
sijoje esanti labai rusti. Pas Sako, kad Anglija siu-

Neleisią, kad talkininkai verž Riaušininkai kontroliuoją Pet kiausiai gautosios oficialioms
rogradą; sovietų valdžia pas žinios tečiaus nesako, kad so
tųsi į Vokietiją.
vietų valdžia butų
netekusi
kelbusi karo stovį.

LONDONAS, kovo 2. — Iš
Anglijos darbininkų raštinės
šiandie duota ytin aiškių ženk
lų, jogei taip vadinamoji dar
bininkų “veikimo taryba” ir
vėl bus atgaivinta, kad tuo neprijleidus okupavimą Vokietrjos.
Esama ženklų apie tiesiogi
nio veikimo galimybę, jeigu
talkininkai nutars veržtis į Vo
kietiją, kad privertus ją pri
imti kontribucijai išmokėti są
lygas.
Oficialiniai, darbininkų dar
buotojai yra pareiškę, kad į
juos nepadarė jokio įspūdžio
nė Francuzų “kardo žvangėji
mas” negi juos sujudino tie
Išrodo, kad Vokiečiai yra
“stebinantys kontrpasiulymai,”
patenkinti.
kurių davė Vokietija.
Vokiečiai
matyt pasitiki,
Jie pareiškė, kad jų many
ir Vokietija
kad talkininkų grūmojimai yra mu, talkininkai
nieks daugiau, kaip barškini “dalinasi milžinišku bluffu.”
mas kardų — atbalsys tų pa
Tikisi kompromiso.
Darbininkų darbuotojai pa
čių garsų, kurie girdėjosi Spa
kad
kontribucijos
konferencijoje. Simonsas nusi reiškė,
veikiausia
bus
mano, jogei jo delegacija yra klausimas
kompromisu. Jie
stipresnė nei by viena pirmiau išspręstas
tikri,
kad ' prem
siųstoji, ir tikisi, kad Berline esą
ji turės ytin didelės paramos. jeras Lloyd George turės pa
Vokiečiai išparodo, kad tal sukti “talkininkų laivą iš šėlio
kininkai prieš 1 d. gegužės ne jančių vandenų.” Po to duota
gali stvertis jokio militarinio sekamas įdomus pareiškimas,
veikimo, kadangi iki to laiko būtent, kad “veikimo taryba”
negali būt kalbos apie Versail- praeitą vasarą neprileidusi ka
leso sutarties laižymą. Atme ro su Rusija.
Pažymėta, kad šituo klau
tus pirmesniuosius jų pasiūly
mus ir neapsvarščius duotųjų simu Darbo Partija jokio speVokietijos kontr-pasinlymų, vo cialinio manifesto neruošianti.
kiečių manymu,
talkininkai Girdi, “Anglijos valdžia pilnai
turį įteikti naują surašą savųjų numato savo darbininkų nu
sistatymą — ir jų vadų ir taip
nuostolių ir kontribucijos.
Presos sekcijos Vokiečių de jau eilinių darbininkų. Jų nu
legacijoj
pirmininkas,
von sistatymas yra antį-militaristijokioms
Kauffmann. United Press įga nis ir nepritariantis
liotiniui šiandie pareiškė, kad- didesnėms kontribucijoms.”

kontrolės.

HELSINGFOiRS, kovo. 2.—
šiandie čia gauta žinių,
kad
Petrogradas atsidūręs absoliutėn maištininkų bandų kontro
lėm
Pranešimai sako, kad sukili
mas, prasidėjęs vasario 23 dicnąi tolydžio darėsi vis griež
tesnis kol, pagalios, vyriausios
miesto dalys pateko į rankas
maištingųjų jūreivių, kareivių
ir streikininkų.
Sakoma, kad
sovietų kariuoinepei, kuri sto
vėjo Finlendijos pasienyj, pa
liepta vykti Petrogradan, kad
numalšinus maištininkus.
Sukilimas prasidėjo vasario
23 dieną, kuomet didelės mi
nios 'badaujančių žmonių už
puolė maisto siuntinį,
ėjusį
per Nikolajevsko tiltą. Vėliau
riaušininkai pradėję pulti mais
to krautuves.
Prie badaujančių prisidėję
sukilėliai.

Sekamą dieną prie jų prisi
dėjo streikininkai ir sukilusie
ji jurininkai. Didelėmis minio-

PINIGŲ KURSAS,
Vakar, Kovo 2 d., užsienio piniS kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais Šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.87
Austrijos 100 kronų ........... $0.28
Belgijos 100 frankų už.............$745
Danijos 100 kronų............... $17.55
Finų 100 markių .... .............. $3.00
Francijoss 10'0 frankų............. $7.12
Italijos 100 lirų ................... $3.66
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių ........... $012%
....orvegų 100 kronų ........... $16.65
Olandų 100 guldenų ..... ..... $34.10
šveicarų 100 frankų ........... $16.55
švedų 100 kronų ............... $22.00
Vokiečių 100 markių ........... $1.65

WASHINGTON, kovo 2. —
Juridinė atstovų buto komisi
ja šiandie oficialiniai pareiškė,
jogei ji yra nepatenkinta tuo,
kad federalinis Chicagos aps
krities teisėjas K. M. Landis ei
damas savo pareigas dar užsi
ima “pašaliniu džiabu” — kai
po beisbolninkų arbitratorius.
Už pastarąjį “džiabą”
musų
teisėjas
gauna daugiąu kaip
ketuirasdešimts tūkstančių do
lerių “metinio atlyginimo.” At
stovų buto komisija
tečiaus
sako, kad teisėjui šitokiu “džia
bu” užsiimti nepridera.
Komisija visais balsais prieš
vieną susilaikiusį nutarė įteik
ti pasiūlymą kongresui,
kad
Costa Rica gyventojai tuo klausimu butų padaryta
atatinkamas tyrinėjimas ir ga
ginkluojasi.
lutinai nuspręsta ar yra pama
to išnešti formalinį kaltinimą
Žada kovoti prieš Panamą, ku
prieš teisėją. Vis dėlto, dabar
ri kėsinasi pasigrobti jų
tinis kongresas
šito paadryti
teritoriją.
negalės. Tatai, jeigu pasiūly
SAN JOSE, Costa Rica, ko mas bus priimtas, teks paveik
ti sekamam kongresui.
vo 2.— Čia gautomis žiniomis,
šimtai Costa Rica respublikos
Teisėjas Landis atsisako
kalbėti.
piliečių savanoriai stoja į ar
miją, kad kovojus prieš Pana
CHICAGO, kovo 2. — Va
mos respubliką, kuri nori pasi kar, kada gauta žinių apie ats
laikyti dalį jų teritorijos. Gy
tovų buto komisijos tarimą,
ventojų ūpas labai pakilęs. Vi
čionai teisėjo Landiso
buvo
soje šalyje rengiama didelių
paklausta ką jisai apie tai ma
protesto demonstracijų.
no. Landis tečiaus duoti pa
Costa Rica parlamentas kaip
reiškimą atsisakęs. Visa, ką jis
vienu balsu pareiškė savo pa
pasakė, tai tas,
kad jis dar
sitikėjimo respublikos prezi
netikįs, kad šitaip butų nuta
dentu Acosta ir priėmė rezo
rusi visa kalbamoji komisija.
liuciją, kurioj pareiškiama, kad Palauksiąs
kol apie tai bus
jisai darys visa> idant respub
pranešta oficialiai.
likos čielybė ir jos garbė butų
išlaikytos.

LONDONAS, kovo 2. — šį
rytą gautieji Finlendijos sosti
nėje Helsingforse pranešimai,
kurie atėjo iš Rusijos per Revclį, kalba apie
padėtį, kuri
neužilgio galinti susidėti tai]),
kad sovietų valdžia galutinai
susmuks. Apie tai čia praneša
Central News korespondentas,
esantis Helsingforse.
Pranešimas pažymi,
kad
įvairiose Rusijos srytyse eina
dideli mūšiai,
o Petrogradas
ir Maskva esą tų sukilimų cen
trai.
Pasak pranešimų, Petrogra
de mušis esąs labai
didelis.
Ten trys šimtai tūkstančių dar
bininkų išėję prieš sovietų ka
riuomenę, kurios tikrasai skai
čius negalima sužinoti.
Patys Rusai sukilimą užginčija

Esanti čionai Rusų preky
bos delegacija šiandie prane
šė, jogei jai esą pranešta tie
siog iš Maskvos, kad ji įgalio
jama užginčyti
gandus apie
revoliuciją Rusijoje. Jų pareiš
kimu, visa tai esanti gryna ne
tiesa, “pradėta politiniais išrokaviinais arba pinigų biržos in
teresu naudai.”
Bevielio telegrafo stotis šį
rytą iš Maskvos gavo tris pra
nešimus. Bet nė viename jų
nič nieko neminima apie ko
kius nors tenai įvykusius ne
ramumus.

WASHINGTON, kovo 2. —
Iždo departamentas praneša,
kad šios šalies skolos vasario
mėnesy padidėjusios penkias
dešimts aštuoniais
milionais
dolerių. '

pjauti karo laivus i
Hamburgą.

LONDONAS, kovo 2.— Šiandie po pietų atsiekta susitari
mo duoti talkininkų premje
rams pasiūlymų, kad į Ham
burgo prieplauką butų pasiųs
ta Anglijos karo laivynas. Tai
esanti dalis to pieno, kuriuo
norima priversti Vokietiją iš
pildyti talkininkų reikalavimus
— kontribucijos
mokėjimo
klausimu.
Pareikšta, kad šitas pasiū
lymas bus įteiktas
premje
rams, kada atsidarys vyriau
sios tarybos
posėdis — kaip
penktą valandą po pietų, prem
jero Lloyd George oficialinėj
rezidencijoj, 10 Dovving gat
vėje.

Tvarkos darytojai
* plėšikai.
Skandalas Anglijos

LONDONAS, kovo 2.— Vie
nas parlamento narys šiandie
pareikalavo, kad butų pert
raukta posėdis tuoju tikslu^
kad
apsvarščius nulitarinės
Anglų policijos žygius Adrijo
je. Mat, paaiškėjo, kad delei
tų militarinės policijos žygių
teko rezignuoti dagi pačiam
josios komanduotojui, ( gene
rolui Crožierui.
Buvę taip. Generolas Grozier
pavaręs keliatą “tvarkos da
botojų,” kurie įsilaužę į vieną
privatinį butą ir išplėšę
jį,
suprantama, savo naudai. Bet
augštesniojį valdžia generolo
Croziero patvarkymą atmetu
si. Tuomet generolas įteikė re
zignaciją.

Mirė Montenegro
karalius.

Mirė netekęs savo sosto—
Francijoje.
ANTIRES, Francija, kovo 2.

—Šiandie čia pasimirė Monte
negro karalius Nichol.

Karo metu, kada tapo užim
ta Montenegro, karalius ir jo
šeimyna atvyko į Franciją. Pa
sibaigus karui Montenegro te
čiaus pasigrobė Serbija, ir ka
raliui į savo šalį sugrįžti jau
nebeteko.
Karaliaus laidotuvėse daly
vaus ir Italijos karalius, kurio
moteris yra mirusiojo duktė.
True translation filecl with the postmaster at Chicago, III., March 3, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkų pirkliai *
kraustomi iš Batumo.
Bolševikų kariuomenė veržiasi
į Gruziniją.

KONSTANTINOPOLIS, kovo
2.— Talkininkų pirkliai, ban
kininkai ir kaikurie kiti žmo
nės jau išsikraustė iš Batumo.
Dalis pastarųjų atvyko į Tiflisę.
čionai gautomis
žiniomis,
Rusijos bolševikai dideliais bū
riais iš visų
pusių (veržiasi į
Gruziniją.
Devintoji sovietų
armija persikėlusi per Kodor
upę, kuri įbėga į Juodąją ju
rą,
pietryčiuos nuo Saikhum
Kale. Ji stumianti Gruzinijos
kariuomenę pietų linkui, prie
Potis’o.
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalytų jį perskaityti. Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
38, 84 ir 85. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

Ketvegas, Kovo 8 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, IĮĮ,

Fabrikiniai bylomis ke- stijas ir
sinasi sunaikinti unijas. JS?
Ketina užvesti daugybę bylų
prieš rubsiuvių unijas. Visas
firmas atstovauja vienas Ir
tas pats advokatas.
[Ii Federuotosios PrtFsos]

NEW YORK.
Drabužių
fabrikantai pradėjo bandyti
pagelba teismų suardyti stip
rias rubsiuvių unijas.
Nesenai užvedė J. Friedman
A Co. bylą prieš Amalgamated
Clothing Workers, reikalauda
ma $500,000
atlyginimo ir
unijos paleidimo. Dabar tokią
INit bylą, tik reikalaudama per
pusę mažesnės sumos, užvedė
Josepb Skolny A Co. Abejose
yra Harry
bylose advokatu
Gordon, kuris taipjau yra ad
vokatu New Yorko drabužių
fabrikantų asociacijos.
Po dešimties panašių bylų
prieš
International
Ladies*
Garment Workers,
prieš tą
uniją pareikalavo injunetiono
ir Floersheimer Co. Jos advo
katu yra Harry Gordon, kuris
taipjau yra ir moterų drabužių
fabrikantų asociacijos advoka
tu.
Visos abiejų fabrikantų gru
pių bylos užvesta sulig bendro
pieno, vieno ir to paties advo
kato ir yra įkvėptos bendros
vilties — sunaikinti unijas ir
įvesti “open shop.”
Šiuo pienu siekamąsi iščiulp
ti pinigus iš unijų daug lėŠuojančionris

bylomis

ir

patapo piliečiais, ai

■”

Kiekvienas įvažiuojantis tu
rės turėti vizą nuo Amerikos
konsulo savo šalyje, bet jis
negalės gauti vizos, jei netu
rės pasporto nuo savo vald
žios. Taigi kiekvienas, kuris
yra nusidėjęs savo valdžiai, ne
galės paspnikti nuo savo val
džios, nes jis negalės išvažiuo
ti negavęs pasporto. Jeigu to
kiam ir pasisektų gauti pasportą iš valdžios, Amerikos
konsulas, pagelba savo šnipų
gali susekti, kad jis yra radi
kalas ir abelnai negeistinas
jam žmogus, ir atsisakyti vi
zuoti pasportą. Taigi valdžių
persekiojami ir teriojami žmo
nės nebegalės daugiau pas
prukti iš savo valdžios nagų.
Ką darys prezidentas Wilsonas su šiuo biliu? Jis jau
du sykiu vetavo daug švelnes
nius immigracijoš kilius. Bet
nė vienas nedrįsta pranašauti
tai, ką jis darys su šiuo biliu.

noriai teikia žinias apie savo
negeistinuosius žmones. Ame
rika gi, atsimokėdama toms
valdžioms apie jų teikiamas
žinias, ir pati turės teikti ži
nių joms ape jų‘piliečių elgi
mąsi šioje šalyje. Taip bend
rai susirišę valdžios galės drą
siau kėsintis užsmaugti darbi
ninkų ir kooperacijų judėjimą
savo šalyse, o ir revoliucionieriai niekur negalės pasprukti
iš savo šalies, jei valdžia pa
norėtų jį nusitverti.

F

Jeigu ne, tai kas nors kenkia.
Gal neduodate gerą maistą. Kū
dikių mažas pilvelis turi būt ge
ram stovyj, arba jie nemiegos.
Ant puslapio 5 šio laikraščio
šiandien telpa pagarsinimas Bordeno E agi e Brand Kondensuoto
Pieno. Iškirpkit kuponą ir pa
siųskite Borden Kompanijai, o ji
Pasportai pasilieka. pasiųs veltui nurodymus, kaip
naudoti šį pieną penėjimui kūdi
[Iš Federuotosios Presos]
kio, kartu prisius savo “Kūdikių
Washington. — Politinė prie Gerovė” knygą.
glauda Jungt. Valstijose tapo
panaikinta. Kitų šalių revo
o Gyduole, užlaiko
liucionieriai nebeteks senos tei
pimynos sveikata.
sės pasislėpti Amerikoje nuo
savo valdžios persekiojinio.
| Isivalykite savą kraują.
Tokią tai reikšmę turi se
nato priimtas priedas prie pa X Dabar jums reikia pavasarinių gyskiriamo biliaus. Tas priedas T duoiių. Nuo pasekmes budo gy ve• nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui,
prailgina neaprubežioutam lai £ neturėjimo gaivingą oro ir per stoka

T vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
supara- kui, o gal ir ant visados 1918 •
apsunkintas, virimas maisto nusilp-

ližuoti unijų veikimą uždrau m. įstatymus apie pasportus 1 nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.
džiau t pikietuoti ir streikuoti. ir vizas.
Sulig tų įstatymų, į Ameri
Gordon prisisamde daug pagelbininkų ir paskelbė, kad ši ką galės būti įleidžiami ir to- 1
tos bylos yra tik pradžia dau liau tik tie žmonės, kurie tu
gybės kitų bylų,
kurios bus rės vizas nuo Amerikos kon
užvestos prieš unijas. Kad su sulų. Tie konsulai ir jų agen
(pirmiau vadintas Severo Kraujo
tai
turės
daboti,
kad
neįva

yra tam tikras atmainą
valytais)
mažinus darbą, visas jo skun-1
žiuotų negMstini žmonės ir] padarąs vaistas, kuris duos naudas prieš unijas tapo atspaus
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemi. Pagelbss sutaisymu nedintas ir paduodant
skundą todėl pirm negu pasportą vi
naturališko
stovį irgelbes regulavireikės tik įrašyti vardus skun zuos, turės gerai ištirti vizą
me organizmo. Tikras vaistas dėl
Taigi
gydymo odos išmetimu.
Prekė
dėjų ir skundžiamųjų; pats gi reikalaujantį žmogų.
$1.20.
Aptiekuose>
skundas visose bylose pasiliks konsulatai pataps lig kad šni
pų biurai svetimose šalyse.
Tienas fip*‘tafc’c*Y$hts‘ *
W >• SEVERĄ CO.
Kiep
patirta,
svetimos
šalįs
'
CEDAR
RAPIDS, IOWA
Gordonas patapo moterų rū
bų fabrikantų asociacijos ad
vokatu metai atgal ir per tą
APIELINKĖS PASILINKSMINIMAS
laiką užvedė prieš uniją 11 by
Co-operativiems nariams
lų, taipjau suardė arbitracijos
Pasilinksminimas ir prelekcijos
Rengia
mašineriją, kuri veikė sėkmin
gai per penkis metus.
CO-OPERATIVE SOCIETY OF AMERICA
Per savo Distrikto managerį,
Ketinamųjų bylų likimas te
H. W. BOHR
čiaus priklausys nuo pasekmių

everas
Blodal

Pėtnyčios vakare, 8 vai. Kovo 4 d., 1921

ELLIAS HALL

rioj argumentai jau tapo pri
duoti abejui pusių. Jei fabri
kantai ją pralaimės, tai turės
atsižadėti ir nuo visų kitų by
lų.

4600 So. Wood St.
Įėjimas iš 1807 W. 4Gth. St.
Gera muzika, geras pasilinksminimas. Prelekciją laikys Luther
D. Wishard. Viskas veltui. Ateikite ir draugus atsiveskite Gali
laimėt praisą. Kūdikiai turi būt prižiūrimi didesniųjų.

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

Siekiasi aprebsžiuoti
immigraciją.

Pain-Expelleris
yra naudojamas, suviršum per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

Kongresas nori palikti ir pasportus, kad negalėtų įvažiuo
ti negeistini valdžiai žmonės.
[Iš Federuotosios Prosos]

Wasbington. — Anglai ga
lės dar smarkiau skersti ai
rius, nes airiai vistiek netu
rės kur pasislėpti, jei prezi
dentas VVilsonas ne vetuos
liaus, kurį vasario 25 d. pri
ėmė ir atstovų butas.
Tas bilius uždaro Amerikos
duris politiniams, tautiniams ir
tikėjiminiams pabėgėliams, ku
rie turi slėptis nuo savo vald-.
žios persekiojimų ir kurie pir
miau visuomet rasdavo prie
glaudą Amerikoje.
Sulig to immigracijoš biliaus, viso galės būti įleista į
Jungt. Valstijas į metus 350,000 žmonių, ir nors švietėjai,
kunigai, aktoriai ir namų tar
nai bus įleidžiami, jei jie at
vyks ir po to, kaip kvota jau
bus

užpildyta,

tečiaus

jei

atvyks prieš užpildysiant kvo
tą, jie uždarys duris kitų rū
šių jjpftiigrantams, nes jie ir
gi bus, priskaityti paprastais
iinmigrantais

sudarant

kvotą.

Pirmenybė įvažiuojant bus
duodama moterims ir vai
kams tų immigrantų, kurie jau

Kiekvienas aptickorius parduoda
Pain-Expellerį. Tačiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

O
Kaina

F. AD. R1CHTER & C0.,
3rd Avė. & 35th St.,
Brooklyn, New York

LIETUVIAI !!!
AR JUS ŽINOTE SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?
Ar žinote jos rubežius ir teritorijas, kurias ji apima?

AR JUS ŽINOATE kaip dabar Europa išrodo, sulig vėliausių
nustatymų Paryžaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vo
kietija, naujoji Čeko-Slovakija, l/mkija, Latvija, Vengrija, Austrija,
Jugo-Slavija, Balkanai ir t.t
KIEK KARTŲ JUS ŽINGEIDAVOTE, kuomet skaitėte apie vie
ną ar kitą vietą, kas su ja padaryta, kam dabar ji priklauso, arba
kur tiarai ji yra.
TODĖL JUS BUVOTE DESPERATIŠKAI REIKALINGI vėliau
sio “Politiško žcmlapio Naujos Europos”, kuris butų spalvuotas, 23
per 34 colius didumo tinkantis pakabinti ant sienos namuose ar biz
nio vietoj, kuris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMU VISAI
ŠEIMYNAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug

jie

Pinigai išmokėti
Lietuvoje

Atstovų butas dar nėra pri
ėmęs to priedo, bet nėra abe
jonės, kad ir jis priims.
AR TAVO KŪDIKIS GERAI
MIEGA?

kartų brangiau, negu užmokėti pinigai už jas.
.
i
•
KAINA VIENAS DOLERIS. Siųskite pinigus registruotu laiš
ku. Užmokestį galite siųsti banko čekiu, pašto ar ekspreso money
orderiu, arba pinigais.

«

INTERNATIONAL MAP COMPANY
341 Fifth Avenue,
NevvYork, N. Y.

AR MYLI MUZIKĄ?

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, Ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:

A. Rudis
J. Laukaitienė
P. Jonutis
U. LiŠkauskienė
P. Padkamaris
P. Lapinskis
V. Virketaitė
B. Kirdulienė
B. Kuiziniene
0. BuzinskienS
A. Maurušaitis
J. Ruzas
J. Kraujutė

J. Petrašienė
T. Liutkevičius
Z. Tamašauskienė
J. Vežis
J. Kasputis •
P. Geška
A. Lauksodis
M. Punienė
0. Simaninas
A. L. Jaunsėm
I. Jančauskis
M. Jablonskaitė
P. Bajelienė
O. Misevičienė
J. šlepetis
A. Malakauskis
L. Baginskis
T. Vasiliauskis
A. Zablackaitė
B. Peleckis
D. Strumila

E. žekiene

J. Grikepelis

A. TarvidaitS
M. Jucienė
B. Kiržgalvaitė
A. Tarvainaitė
B. Linkevičienė
P. Bartušis
M. Marcijonienė

f

P. JarutiF

K. Senulis
J. Dabašinskas
O. Banienė
A. Samanauskienė
J. Rasiulis
V. Gečienė
V. Preikšą
E. J. Krivickais
K. Lasdauskienė
A. UrbonavičaitS
F. Norkiene
Z. Dovidaitienė
L. Baltmiškis
J. Rupšlaukis
K. Mikolauskienė •
A. Juodelienė
J. Leskauskienė
B. Strozdienė
O. Jaeikienė 1
O. GailiuniefĮė
J. Pocius
V. Mačieuskienė
I'
P. Norkaitė
A. Veisengofiene
M. Kriščiūnas
S. Pupelis
U. Pašakamienč
J. Abračiui
F. Jonikas
B. Vaitkiene
J. Preisas
O. Šimkienė
J. Beinoris
J. Halaburda

J. Balsis
L. Gregas
V. Mamonas
J. Traškevičius
A. Radviliene
P. Valavičiūtė
A. Paskočim
O. Bielskienė
I. Vasiliauskis
P. Končius
T. Dagelienė
/ E. Ambroziunienė
O. Nemeikienė
* J; J. -Baltuška
B. šimkevičia
B. Petravičia
J. Urbonas
A. Povilonis
A. Zalatorike
A. Milaševičiutė
O. Šimanskiene
A. Praninskis
M. Judeikaitė
A. Guzevičienė
O. Kušeliova
O. Gaižauskienė
A. Kibartienė
J. Vaitekus
O. Slivinskienė
A. Ragažinskiene
L. Kaniauskis
V. Ambrasienė
M. Jaunsem
M. Karpavičionė

S,

O. Pukenienė
L. Urbonienė
J. Noreikis
V. čekatauskis
M. (Jekatauskienė
T. Kiola
P. Mikutis •
P. Savickienė
O. Mažeikaitė
K. Smaliečius
T. Praninskas
P. Lukoševičienė
M. Bartkevičius
L Lukoševičius
U. Vereikienė
A. Palubinskis
J. Manelis
U. šilinaitė
J. J. Jukonis
K. Tiras
O. Bazmanienė

BETHOVENO muikM konRermtorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, mduIkuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems ilduodami diplomai; Įstoti galim*
visuomet.

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

Tel. Randolph 2398

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofitas vldurmiestyji
ASSOCIATION BLM.
19 So. La Salio 8t.
Valandos! 9 ryto 1M 5 po plotą.
Panedlliais Iki 8 vakara.
Namų Tel.: Hyde Park 8395
——W! ■........... IW—ĮRW—■■■■■■■■■

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Salio St. Room 824
Tel. Central 5390
Vak.: 812 W. 83rd St.
£Meago
Tol. Yards 4681.

L

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvio Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.
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Taria patyriną
/.atarą ligoto; rat ingai pritu

riu Hgon, ir kadiM UŪEa ligaa.

V. Venclovai te

0. Mackevičienė
K. Vaitkevičius
V. Einikis
P. Dikšas
D. Balčekienė
K. Pulkaunikas
P. Karpui
E. čepelytė
V. J. Petraitis
L. Valis
J. Kariva
L Grigalavičia
B. Ličkus ,
0. Šimaitienė
V. Rulevičia
A. Rulevičiuke
J. Stankevičius
U. Sadelskis
S. Vertelkienč
D. čerapovskis
V. Giedraitis
P. Vačikauskis
J. Geštautas
M. Šulcas
M. Kuntrimienė
S. Demskaite
S. Demskaite
J. Siratavičius
O. Etutienč
M. Vingrienė
A. šepikas
K. Lokaitienė
A. Tukis
O. Zakarauckienė

«

«daw ia #

10921 8. BUto Str.
Chlcage, UL
whvbn
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Didžiausis Knygynas
— TIK —
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

Galima gauti v|kos Knygos. Rei
kalaukite musif^Knygų Kataliogą.
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirkaite musų Knygyne Knygas
siuntimui Lietuvon nuleifeime pigiaus
duosime patarimą kaip siųsti kad
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes
pardtiositne laikraščius ir knygas tik
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kąina 50c. Kreipkitės ad
resu:
J. B. AGLINSKAS,
3238 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.

Atdara vakarais iki 8 vai.,
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir
KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau
no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus,
išmainomus Lietuvos Prekybos ir pramonės Banke Kaune ir jo
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijampolyje.
Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas
mano, kad nusivožęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti, dauginus
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spekuliatoriai duoda mažiaus markiu, negu jų galima gauti Amerikoj,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

,

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois.

S. Gordon
1415 S. Halsted St.

*.

DR. R. WAGNER
Mano specialis gydymai! yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v,
1600 W. 63 St. kampas Ashland Ar.
Phone: Prospect 2704
v——............ .
........

A REAL BARGAlhl

Self-Reducing

Geriausia
B
, gorsotas
< diktoins
m® h'\
f [ H'
\ 11
j moterims.
■ :n \ I \ w
Lengvi bet
W įu \ A \ ųj
stiprus, išpar\ 1
davimui trum- 1
I I
laikui. Mieros
i Ui \
I
22 iki 36. Jeigu l-ĮU-yJ Į
jūsų krautuvpin '1^QEmU|
kas neturi, pri
silak pinigus ir m i erą per
juosmenį (ant drapanų) ir
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
T(BMO HYGIĖ?ac.FABmON INSTITUTB
Dytll.
i
Irviną PKra
NtwTwk

Ketvegas,

ŠIAULIAI.
Šiauliuose koperatinis judė
jimas tarpsta. Neseniai atsida
rė čia 8-sai koperativas — ant
roji zitiečių tarnaičių dr-jos
krautuvė. Be jų dar yra šios
koperatinės krautuvės: dr-jos
koperacijos, kuri irgi ruošia
si steigti savo skyrių, 2 Juozapiečių darbininkų, mokyto
jų knygynas, koperatininkų
valgykla ir Sųjuinga.
(“Siet”)
PAPILS, Šiaulių apskr.
Sausio 1 d. įvyko Valsčiaus
Tarybos antras susirinkimas
baigti

28.

XII

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kovo 3 d., 1921

jos, mokesčiai ir k. priderėjo
nuo žmonių duosnumo, tik
kitokiu mastu;
juo daugiau
“ponams“, juo mažiau vald
žiai. Riebalų pūdai nuimta nuo
dvarininkų ir uždėta valstie
čiams. Užtat “ponai“ gaudavo
konjako išsimaukti. Išbaigė
juos revizijos komisija, suse
kusi valsčiaus inventoriaus ste
buklingų žuvimų.
Valsčiaus tarybos vyrai nu
tarė jiems duoti pasilsėti, tė
čiai! minėtieji “ponai“ geruo
ju nepasidavė: apskundė Ta
rybų, kaipo maištininkus, val
stybės priešus ir t. t. Dabar
raštvedys Steponavičius ir vir
šaitis laukia savo bylos, kuri

posėdžio klau Valstybės

Gynėjo

perduota

simams. Tarybos nariai pasi Taikos Teisėjui.
(“Siet“)
kvietę * daugybę pašalinių as
menų pasiklausyti. Tiesa, pa
ŠIAULIAI.
šaliniai rimtai klausės visų lai
kų ir nei į kų nesikišo. Visų
“Kultūros” b-vė. — Steig.
sąmatų peržiurėjus išnaujo, b-vės susirinkime nustatytas
balsuota
slaptu balsavimu, jos darbuotės planas, išrinkta
skiriant algas Valsčiaus Val valdyba, reviz. komisija, nu
dybai ir tarnautojams, nors statyti nuošimčiai už pajus —
praeitų kartų buvo viskas aiš 8%, už indėlius reikalautinus
kiai nubalsuota. Viskas pali ne trumpiau kaip 6 mėn. —
ko po senovei, tik sekretoriui 6'7, indėlių mažiau kaip 1
vietoje 4(X) auk. duodama 600 metai — 7%, reikalą u ti n ų in
auk. mėn. visa Valsčiaus Val dėlių gali būti ne daugiau 10.
dyba paantrino savo atsistaty- Skolintis b-vės reikalams val
. (tinimų. Viršaitis šiuša, pasa dybai leista yni ne daugiau 10
kė: “kuomet sargo alga virši sykių, kiek sudaro pamatinis
ja viršaičio algų, kuriam skai ir pajų kapitalas. B-vės orga
tant butų, kuru ir šviesų išei nu pasirinkta “Sietynas“.
na daugiau 400 auk., tai aš
B-vės Valdybų sudaro: P.
savo ūky nebegalėdamas be
gyventi, ateisiu į valsčių už Bugailiškis (pirmininkas), St.
sargų tarnauti’*. Pavaduoto Brašiškis (sekretorius), J. Flejas atsisakė ne dėl algos, bet džinskis (iždininkas) ir nariai:
tik nesutikdamas prie naujos K. Belinis, F. Daugėla, J. Tre
Valdybos
tarnauti. Sekretorius čiokas ir K. VenclaiKskis, kan
*
4
Arbačiauskis sutiko laikinai didatai — P. Labanauskas ir
pasilikti ant vietos. Išrinkta K. Šalkauskis. Revizijos Komi
viršaičiu Joniškis iš Kimšių sija: S. Lukauskis, Jer. Mokaimo; pavaduotoju Gaurons- rauskis ir V. Zubovas. Bedakkis, iždininku Statkus. Viršai cijos Komisija: P. Bugailiškis,
tis doras vyras, kitų gi dorų S. Brašiškis, J. Murka, S. Pašakarnis ir J. Trečiokas.
ir darbuotę parodys ateitis.
“Kultūra“ savo darbų žada
Nuo pat susi tvėrimo lietu
vių valdžios, Papilėje dar ne pradėti nuo knygų leidimo,
buvo nei Valsčiaus Valdybo ypatingai (mokslo vadovėlių,
je, nei milicijoje girtuoklio ir kurių taip trūksta musų mo
kyšių ėmėjo žmogaus (tik kykloms, kai kurių musų kla
mil. Misikas, kuris — neturė sikų ir vaikų literatūros. Be
jo ilgai laimės pagyventi), tai to ilgainiui tikimasi ir kitų
gi butų geistina, kad ir to kultūros darbų atlikti, kaip
liau neatsirastų tokių išgamų. antai, knygų platinimo, kny
(“Siet.’*)
A. Gedaminas. gynėlių steigimo, paskaitų or
t
ganizavimo ir t. t. (“Siet.“)

KRUOPIAI, Šiaulių apsk.
Miestely vra 5 krautuvės ir
du trūktini; vienas jų silpnai
veikia. Be to yra dar slaptų
smuklių, kurios nieku ne blo
gesnės už viešųsias. Iškabų, gi
taip viešoji smuklė, taip krau
tuvės neturi.
• Valsčiaus Valdyboj tvaulkų
vedė raštvedys Steponavičius,
viršaitis tik tepasirašydavo do
kumentus ir antspaudų uždė
davo; bet ir tai kartais įsaky
mai ir piniginės pabaudos bū
na raštininko pasirašyta, tik
viršaičio
antspauda uždėta
(antspaudų laiko pas save rašt
vedys). Įsigalėjęs raštvedys
buvo

likęs

Lietuvi ų vargai
Konstantinopoly.
KAUNAS, 1. 22 (Elta). Iš
parvykusio šio&niis dienomis
lietuvio karininko U. iš Konstantinouolio gaunam patirti
apie lietuvių vargus Konstan
tino poly. Dranga su Vrangelio
armijos likučiais atvykę į
Konstantinopolį ir nemaža Lie
tuvos piliečių, kurie tuoj su
darę komitetų ir jo pirminin
ku išrinkę kapitonų Blovieščiunų. Kadangi lietuvių karinin
kų ir kareivių esą išmėtyta po
įvairias rusų kariuomenės da

bai sunki. Blogiausia pasielgę
su jomis prancūzai, iš kurii,
tikėtasi daugiausia užuojautos,
nes jie kuodaugiausia buvo
suartinę tų armijų j kovų prieš
bolševikus. Taip atsitikę cle
to, kad prancūzai nori tuo bū
du priversti daugiausia rusų įsirašyti į savo kariuomenę.
Lietuvių Komitetų pripažinę
po didelių rupesnių Prancūzų,
Anglų ir Italų atstovai. Komi
teto išduodami esu Lietuvos
piliečiam liudymai grįžti tė
vynėn. Daugiausia nelaimingiemsiems padėjęs ir padedųs
Amerikos Baudonųsis Kryžius:
įsteigęs valgyklų, duodąs dra
bužių, o grįžtančius tėvynėn sušelpiųs ir pinigais*, po 40, turki,
svarų kiekvienam kelionės iš
laidoms. Kaip karininkas U.
pasakoja, tų pinigų kelionei
visai pakanka. Keliauja iš
Konstantinopolio
pro Svilingardų-Sofiją-VarabradųHMariborų-Viennų-Passau-Berlynų —
Tai esųs tiesiausias kelias Lie
tuvon.

Įstatymai žemei perleis
ti, įgyti ir įkeisti.
§ 1. Žemės savininkams, tu
rintiems daugiau kaip 70 deš.
(140 margų), be valdžios lei
dimo draudžiama įkeisti, par
duoti, dovanoti ar kitokiu ke
liu perleisti žemė dalimis ar
visais ūkiais, išskiriant įgijimų
paveldėjimo keliu.
Pastaba: Išimtys daromos
tais atsitikimais, kada įkei
stoji prieš 1914 metus rugpiučio 1 d. žemė teismo ke
liu licituojama.

$ 2. Leidimai parduoti ir
įkeisti iš 1 § minėtų žemes
plotų gali būti duodami tik
ukio įsikūrimo ar pagerinimo
tikslais. Žemė įkeisti ar par
duoti gali būti leidžiama tik
ligi 10 valdomojo žemės plo
to %, bet ne daugiau kaip 100
deš.

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
N0TARIJU6AS
Real Estate, Paskolos,
Insulinai ir tt.
809 W. 35th St„ Kam*. Halsted St. Į
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietą.
v.---------------------------- .
. ,
y
r

mai žemei nustato komisi
ja, susidedant iš dviejų vie
tos savivaldybių ir vieno Že
mes Ukio ir Valstybes Tur

tų Ministerijos atstovų.

New York J Hamburgą

gali būti skirstoma rėžiais, bet
viensedžių

for-

moj.
§ 8. Visi žemės pardavimo
ir įkeitimo aktai, padaryti
šiam įstatymui apeiti, yra ne
teisėti ir laikomi nesamais, o
nusikaltę prieš šį įstatymų yra
baudžiami kalėti nuo 2 mė
nesių ligi 1 metų arba pinigi
ne bauda nuo 3,000 ligi 50,000 auksinų.
Jieškotoju tokiose bylose, be
akto dalyvių yra Žemės Ukio
ir Valstybės Turtų Ministeris
ar jo įgaliotasai asmuo.
Šiam įstatymui įėjus galion,
1920 m. vasario 3 d. įstaty
mas žemei pirkti ir įkeisti sa
vo galios nustoja.
Šis įstatymas Steigiamojo
Seimo apsvarstytas ir priim
tas, yra pildytinas kaip Val
stybės įstatymas.
A. STULGINSKIS,
E. Respub. Prez. Pareigas
Steigiamojo Seimo Pirm.
D-ras K. GRINIUS,
Ministeris Pirmininkas.
Kaunas, 1920, birželio 28 d.

Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
AKUIERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoopitalise.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Dus
da rodą viso

o

J

Chicato, III.

i

J

ginčijama,

kaipo

iš

J. P. VARKALA
Yra vienatinis
Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.
Jis atidarė ofisą

3331 So. Halsted St.
Ofisas bus atidarytas kas dien iki
9:00 vai. vakaro.

Taipgi įsteigia systemas prekybos ir

NEW YORK — HAMBURG
Pakabiausia kelioni rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas)
Tiktai 3čia klesa

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ------------- $182.00
Trečia klesa, New York iki Evdtkuną ________ $180.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn StM arba pae vie
tini agentą.

Tel. Canal 66

LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius S
■ 1424 So. Halsted St J

DOLERIUS - PERVEDAMA
SUV. VALSTIJŲ PINIGAIS

Vai. 10 iki 12; 8 iki S; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 6098.

M
B

Tiesiai išmokama
Danzig — Varšuvoj ir Liepojuj
K. W. Kempf
120 N. La Šalie St., Chicago, III.
Korespondentas

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

J

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

Dr.C.Z. Veželis'

STĘAUS & C0MPANY
1 Bankieriai — Nariai
New York Stock Exge.
55 Broadway, New York
Chicagos Ofisas:
120 La Šalie St.

Lietuvis Dentlstas

*

II

4712 So. Ashlaud Avė.
arti 47-tes gatves

Telefonas: Drover 7M
---------

Į

/

.nnmi® k# s wvmniBMBĮ
J DR. YUšKA į
jį 1900 S. Halsted St.

Kimbark State Bank

Tel. Canal 2118
J Ofiso valandos: nuo 10 ryto 11d k
j
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St
Tel. Prospect 8466
(1
________ _
B

108th Str. ir Michigan Avė.

S

Saugiausias Lietuviams Bankas Roselande
Kapitalas $100,000.00

Perviršis $10,000.00

Tolophona Yards 5089

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS i Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakare.

■

DIRECTORS:

OFFICERS:

DR. V. A. ŠIMKUS

John Dekker
M. F. Ryan
C. W. Coleman
0. Van Wyngafden
Ar Frank Heda

C. W. Coleman pres.
0. Van Wyngarden
vice-pres.
J. C. Astrauskas AsstCash.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeres
8203 So. Halsted St, Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
y. v. Nerišliomis 10-12 ryta,

------------------------------------------------- —

Šis Bankas yra saugus ir tvirtas.

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’M

Pinigus išmoka ant kiekvieno pareikala
vimo. Taipgi siunčiame pinigus pagal die
nos kursą i visas šalis.

Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą { People Teatrą
1616 W. 47 St„ Tel. Boal. 16Q
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedtl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 168

Valandos kasdieną nuo 9 ryto iki 3 po pietų. '
Subatomis nuo 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredomis ir subatomis nuo 7 iki 8:30.

Under State Government supervision

pramonės vedimui. Revizuoja knygas.
Sutaiso atskaitas.

■

Tel.: Yards 6666
Drover 844*

I

§ 4. 1 ir 2 §§ einant, nega
li būti duodami leidimai par
duoti, perleisti ar įkeisti tai
žemei, kuri yra Žemfe Ukio ir
Valstybes Turtų Ministerijos

ligose

moterims ir
merginoms.
*113 S. Halsted StM Chicago, UI.
(ant antrą lubą)
Nt>o 6 iki 11 ryto ir 7 Iki vilai v.

—

4*37 S. Ashland

Ave^

kiose

Colum- f—

rekordai.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Line agento.

Palengvins akių {tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

■aura

Deimantai,
Laikrodžiai,

bijos Grafonolu Ir
lietuviški
naujausi

Kabineto ir trečios klesos kainos
.anai prieinamos.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Auksybl,

NIAGARA

Telefonas Pullman 8S6

DR. P. P. ZALLYS

X

Lletuvys Dantistas
10861 S. Michigan Av^ Roselaad
Valandos: 9 iki vakaro
*.....................-

■ i Z

i ■ i

...........

’

Ofiso Tel, McKinley 76

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMA MUSŲ BENDRINIAME
PARDAVINĖJIMO KAMBARY,
IHMhIo
Parduosime Fonografus, Parlor
Setus, Divonus, Pečius.

DR. L H. GINDICH
l

western furniture storage co.

TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

Išplaukę Kovo 31.

FRENCH L1NF
_
iI
' Tiesiai
L
■■
Dubeltavais šriubais laivo

Aprupinkint
Savo Taksus

AMERICAN LINE

Buvę A. Petratia ir S. L. Fabionas

"LAUKIANTIEMS SAVŲJŲ Iš
LIETUVOS ŽINOTINA.

PAšPORTAI

Pastaba: I. Žeme parduo
ta ar įkeista Laikinosios Vyr.
leidimais lig šio įstatymo
paskelbimo dienos yra priskaitoma prie 10% ploto.
Pastaba: II. Įkeičiant nu
rodytų žemės plotų, reikia
tiksliai nužymėti, kuri že
mės dalis {keičiama.
Pastaba: III. Pirmoj eilėj
(Income tax retums)
žemė turi būti parduodama
to dvaro darbininkams ir Liko tik pusantros savaitės
arčiausia dvaro gyvenan
Daugybė žmonių turi bėdos
tiems bežemiams ir maža jeigu nesudeda atskaitų nuo už
žemiams.
darbio (Income tax retums) į
§ 3. Leidimus perleisti, įgy laiką ir teisingai. Bausmė už neti ir įkeisti 1—2
minėtų že sudėjimą siekia iki $1000.00.
Bausmė už neteisingai sudėtas
mės plotų teikia Komisija, su
sidedanti po vienų atstovų iš atskaitas iki $10,000.00 arba ka
Žemės Ukio ir Valstybės Tur lėjimas. Nesudėj ilsiems atskaitų
tų, Finansų, Vidaus Reikalų, neišduoda pasporto išvažiavimui
Teisingumo Ministerijų ir vei Lietuvon.
Atskaitas gali sustatyti teisin
kianti prie Žemės Ukio ir Val
stybės Turtų Ministerijos, ku gai tik Auditorius turys patyri
rioj pirmininkauja pastarosios mą ir tam tikrų mokslų.
Ministerijos atstovas.

jis taip buvo įbauginęs žmo vietoj, tai apie komiteto esmių valstiečių atimta ir prie dvarų
nes, kad pastarieji bijojo ne dar ne visi suinteresuotieji ži žemės priskirta.
tik jo, jo pačios, bet ir — ož-, no. Be kariškių esą ir civili
§ 5. įgyti iš 1 § nurodytų
nių
pabėgėlių
iš
Lietuvos,
dau

kos.
ūkių žemė galima tik beže
giausia
žydų.
Tik viskam yra galas. Nemiams ir mažažemiams žemės
beiškentę žmonės pradėjo pe
Vrangelio armijos dalių, at darbininkams, bet tik tiek, kad
šioti valsčiaus ponus. Gerokai siradusių Konstantinopoly, ar su pirkėju turimųjų nuosavy
apipašiojus — pasirodė ir kin jo apielinkėse padėtis esanti la- bėje žeme įgyjamoji žemė
kų drebėjimas, ir gumbo judėjimas, ir viso organizmo su
irimas. Pasirodė, kad žemių
skirstymas rūšimis, rekvizici---- T
-

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

ne daugiau

Cunard Linijai iš anapus van
Pastaba: Kada parduodat denyno tapo kabeliu pranešta,
moji žeme sudaro tokį ukio kad pradedan su išplaukimu
Kiekvienam lietuviui važiuojan
vienetų, kurios suskaldymą^ “Imperator“ laivo, kuris išplaučiam Tevjmėn pagelhėsim išgau
ti pasportą į 3 dienas.
pakenktų racionalingam že- įkė pereitų subatų iš Liverpool,
Siunčiam pinigus Lietuvon
mės naudojimui, kaip 3 § Įbus pranešta kiekvieno keliautelegrafiškai! Parduodame
minėtoji valdžios atstovų 'ninko vardas, kuris apleido Eullaivakortes ant visų portų
Komisija turi teisės leistf tropą ir ant jų garlaivių, ir ta žistačiai į Lietuvą be persė
daugiau žemės įgyti, negu ^nia bus ūmai persiųsta laivakor
dimo.
šio įstatymo nustatyta.
—P tės pirkėjui arba agentui ‘šioje
Tūkstančiai lietuvių siunčia pi
§ 6. Nuomojamasai ligi 20 šalyje. Tokiu budu, giminė ar s=s nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
dėl ne Jus, Rašykit tuoj.
dešimtinių žemes plotas gali draugas gerai išanksto žinos H
Lith. Travel Bureau,
būti parduodamas tik pačiam apie pribuvimų jo arba jos į s
Amerikos
arba
Canados
prie

136 East 42nd Street,
nuomininkui. Jam atsisakius
plaukų.
Tuomi
manoma,
kad
neNew York, N. Y.
pirkti ar nuomoti, ta žeme ga
lengviau,
th,i
sunkiau,
vienok
bus
li būti parduodama kitam.
žinia suteikiama, kuomet keliau
Ndsusitaikius ninkas pribus.
Pastaba:
Phone Boulevard 491
pirkėjui su
nuomininkui

račionalingų

kuone karaliukas; lis, o šios esančios ne vienoj žiniomis

European American Burėm

drauge sudarytų
kaip 20 deš.

'

2810 W. Harrison St,

Chicago, III.

Mee turime parduoti už neužmokejim, rendos palaikymui dridešimts aukštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokčti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
U
1
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
y
1
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainav
•
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug■■ itos rųšies gvarantuotą kalbamąją mAšiną. Taipgi, mes turime
■11
"B ■
parduodi dešimt} augštos rųŠies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
B
karpetų. šie setai yra visai nauji ir valiausio išdirbimo. Mes parB duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
«ĮB
B H H Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
BIB B_-w
I visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiurSti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.
1/ 1,1 Ii H
L 'rli.'/HH

f

m

M

DENTISTAS
savo darbą gvaraat«ojanio
Kalbame visas Europiškas kalbas.
8804 So. Kedzie Ave^ Chicago, ni.
Arti 88-th Streot
—' ■
■ ■■ ■
—
Mee

DR. JOHN N. THORPE
lipdytojas Ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield uv.
Valandos: iki 9 ryto, nue 8 Ud
4 Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
I .......... .

$35

Rabi

-------- --

. Į..........

----------------------------- -------

t,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

■ •«

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L
kampas 18th St
Valandos: 9—12 ryto ir 1—t vak.
Phone Canal 257

Ketvegas, Kovo 3 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Skaitytoju Balsai

dą virš pusės milijono dole
fondus plaukia dešimtimis tūk
valdžios rėmėjai. Iš antros
rių, ar daug pasiuntė Lietu
stančių ne tik iš Lietuvos juo
pusės, radikalės organizacijos, daugiausia ačiū Rusijos
dosios visuomenės, bet nema
vos valdžiai, kad galėtų nors
jų .sėbrams, kfinigams, algas
žiau prisideda ir Amerikos Lie
komunistams, subyrėjo į
(l/i iiraikitaa Mama akprtu/a
apmokėti Lietuvoje? Ne, jie
tuvių dešinieji. Beto esant Lie
šmotus. Niekuomet paskutinuomonaa RadakcŲu naataako.]
Prieš karą ir karo metu tuvos valdžiai nuolatos deši
to nedaro. Dar iki Šiai dienai
nėję gentkartėje radikaliz
aiškių ir pilnų apyskaitų neda
mas nebuvo taip silpnas Lietuvos studentijos daugiau niųjų naguose, valdžios ski
MES
AUKOJAM
NE
KU

vė visuomenei, kokiem tik
Francijoje, kaip dabar. So siai buvo susispietę Maskvoje riamosios stipendijos aukštąNIGAMS ŠERTI.
ir
Petrapilyje,
mažesniame
slam sunaudojo surinktas su
jam
mokslui
eiti,
taip
pat pa
cialistų
partija
yra
suskilus
die jisai yra netekęs viso sa-1
Telephone Canal 1506
mas, kur jas padėjo. O tų
i į tris priešingas frakcijas, skaičiuje buvo ir kituose mie teko pirmojoj eilėj ateitinin
Canal 576
vo populerumo. Gal būt nė I o Generalėje Darbo Konfe stuose, kaip tai Dorpate, Ki kams, taip kad jų pačių kal Prasidėjus Europos karui, žmonių, kur nedavė kunigų
‘į vienas Jungtinių Valstijų
Subscription Ra tos J
deracijoje, kurį neteko pu-1 jeve, Varšavoj ir- k. Įvykus bomis, jie puikiausiai med beveik pirmutiniai šūviai bu Tautos Fondui, bet siuntė per
$8.00 per year in Canada.
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amerikiečiams, nesiūlo jokio kandidato, bet
rėjo nusilenkti Europos im butų organizacija gera, bet Visa norinčioj! mokytis stu šta ir aitru, tik, žinoma, jei
perialistams, ir jo garbė iš stoka žmonių ir kapitalo... dentija ir nukreipė akis į tą jie (l.-d.) visiškai nesusilies reikės gal da daug metų šelp taikoma prieš projektuojamą
“krikščionimis-demokra- ti Lietuvą, kol ji apgalės vi paskirimą darbo sekretorium
nuo svetimos malonės daug šalį, kame ir pačio gyvenimo su
nyko.
sąlygos ne taip pakitėjusios, tais”, kas jau dabar ytin pa sus savo priešus, sustiprės ir Pittsburgho biznierio ir Moose
Wilsonui butų buvę daug kas priklauso.
“Krikščionių demokratų kame ir pragyvenimas priei- stebima. Musų klerikalija ma dsistos ant tvirtų valstybinių draugijos galvos J. J. Davis.
Jau keletas dienų kaip iš geriaus, jeigu jisai butų bu tarpe disciplina yra neblo namesnis ir susisiekimas ne to svarbą kuod'augiau turėti jkojyKiek
pirmiau konvencija
Latvijos ir Finlendijos atei vęs ne respublikos preziden ga, bet visgi ir buržuiškų sunkiausias. Tokia šalimi kaip savos inteligentijos, ir dėlto fijus erškėčiuotu keliu per kaip vienu balsu nutarė reko
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ketvirtuosius Lietuvos nepri pirkti North Dakota valstijos
“Tautininkų srovelės silp stybėse musų pinigų kursas tija tos pačios dešiniųjų vald
sukilimus Rusijoje. Buvo padėtyje, ir jeigu jisai butų
žymiai žemesnis, gi Vokietijoj žios mobilizuojama kraštui klausomybės gyvenimo, turi bonus, kuriuos šalies kapitali
pranešta, kad prieš bolševi galėjęs pasitraukti iš savo nutės. .;
“Socialistai laikosi gana i musų auksinas lygus vokiečių ginti, dešiniąją gi studentiją ne pažiūrėti, kad musų sun stai boikotuoja. Mat ta val
kų valdžią sukilo ūkininkai vietos kuomet sentimentas stipriai,
iš jų gudriausios i markei, beto dar Berline įsi — ateitininkus ir jų sėbrus kiai uždirbtus skatikus sudė stija yra valdoma non-partikeliose lygiai rytinės Rusi Europoje ir Amerikoje ėmė| pajėgos socijal-demokratai, kūrė Lietuvos Pasiuntinybė, — vieną paskui kitą paskubo tis ant Lietuvos aukuro, Lie san lygos, kuri išleido tuos
jos gubernijose; paskui bu darytis nepalankus jam. Jei toliiaus socijalistai-liaudinin- taip kad ir susižinoti, o atva mis leidžia slinkti į užsienį tuvos valdžia sunaudotų ge bonus, kad galėtų įtaisyti val
riem ir naudingiem valstybės stijos grudų svirnus ir paim
žiavus Vokietijon ir įsigyven mokytis.
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priemiesčio darbininkai. Da tų palikęs apie save atmin tuvoje laikosi gęriaus už kitas blogų, kurios kaip tik dau Lietuvos gyventojų ekononrika ir jie nutarė boikotuoti tos
bar sakoma, kad Petrogra tį, kaipo apie didį politikos partijas, ir kad socialdemo giausiai žalos daro. Lietuvos ne padėtis ir jau kai kam net Vienas tokių labai nenaudin valstijos bonus ir neskolinti
ir valdišką stipendiją gavus, ar gų dalykų, kur Lietuvos vald
de įvykęs maištas, kurio pa veikėją. Bet ta taika ir pra kratai yra gabiausi tarpe so- studentija beveik išimtinai įgi šiaip drąsuoliui atsiradus vie žia išmoka bėgyje vienų metų jai pinigų. Tik Photo-Engravjusi pradžios ir vidurinį mok
sekmėje Vasiliaus Sala (Pe- laimėjimas kovos delei Tau Apie komunistus Lietuvoje slą rusų kalba vedamosiose nas kitas pradėjo ir iš socia aiko kokius 10,000,000 mar ers unijos viršininkas Mathew
frogrado miesto dalis) atsi tų Lygos senate galutinai tame pačiame laikraštyje jo mokyklose, taip kad dar ra listinės studentijos į užsienį, kių, o gal ir daugiau, tai yra Woll iš Chicagos, 'balsavo
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Sunku pasakyti, kiek tie tone ryto, nebus geresnė už tas, turįs savyje priešvaldiš- simindavo, nes žinojo gerai, maždaug yra: Vokietijoj 04 dam pinigus ir remiam Lietu zidentas padarytų tyrinejimą
ir priešvalstybinio dina
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industrijos
sos yra šituose pranešimuo Wilsono administraciją. Bet ko
rusų kalbą ir tikėjosi gauti asm., Šveicarijoj 21 asm., po vos valdžią, turim pilnos tei
mito, bet jų yra neperdauPorto Ricoj.
se, bet išrodo, kad jie turi ant jos niekas ir nededa di giausia. Juos įtarinėja, buk kokio nors uždarbio, kas dau vieną antrą Lenkijoj, Italijoj, sės reikalauti, kad Lietuvos Suvažiavimas nutarė, kad
kokio-nors pamato. Didžiu delių vilčių. Be iliuzijų žmo jiems prigelbsti rusų bolše geliui ir nusisekdavo. Vokiečiu Danijoj, Latvijoj ir Estijoj. valdžia paliautų mokėjus ai iiekvienas unijos- narys užsi
gi kalba rusų mokyklose taip Vokietijoj esančioji lietuvių ?as visokių tikėjimų kunigams
ma Rusijos žmonių, be abe nės ją pasitiks ir be nusivi- vikai, bet tas turbūt ne vi silpnai būdavo pastatyta, kad studentija sulig pasirinkto mo ir klioštoriams Lietuvoje, pra- dėtų savanorę mokestį į spau<los Ą/K'nimos
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Iš Lietuvos studentijos
gyvenimo.

Žinios apie
maištus Rusijoje

jonės, nėra pataikinta bolše
vikų valdžia. Jeigu Rusijos baigs savo tarnavimą.

žmonės pritartų sovietų val
džiai, tai pastarajai juk ne
reikėtų varžyt žmonių tei
ses’ —spaudos ir žodžio lais
vę, organizacijas, balsavimo
teisę ir t.t. O kur žmonės
nepritaria valdžiai, tenai be
maištų ir sukilimų negali ap
sieiti.
Bėda tečiaus, kad patirti
tikrų žinių apie Rusiją šian
die negalima. Rusijoje yra
tokia aštri cenzūra, kokios
nerasi jokioje kitoje šalyje,
o įvažiavimas į Rusiją ir iš
važiavimas iš jos yra labai
apsunkinti. Kol nebus at
naujinti normaliai santykiai
tarpe Rusijos ir kitų šalių,
tol mes tikrai nežinosime,
kas tenai dedasi.

Atsisveikinimo
posėdis.

je užtektinai medžiagos l>ol-

ševikų perėjimui, dėlto jie
ir veisiasi. Skurdo ir netei

Rinkimų
išlaidos.
Specialė senato komisija
paskirta ištirti, kiek pinigų
buvo išleista prezidento rin
kimo reikalams pereitą ru
denį, surado, kad republikonų partija išleido $8,100,789,
o demokratų partija — $2,237,770,
Nenuostabų, kad pinigų
maišas su astuoniais milionais dolerių parsvėrė pinigų
maišą su dviem milionais do
lerių.

singumo pirkti įr Lietuvoje
nereikia. Taip pat priemo
nės tam skurdui ir neužsiganedinimui prašalinti ne
kartą esti .visiškai cariškos.
O tas komunistams taip tin
ka, kaip pavasario vanduo
malūnui”.

Jeigu klerikalų rašytojai ši
taip kalba atvirai, tai matyt,
kad jie nori perspėti savo
vienminčius. Atžagareiviai kar
tais pasako tiesą, kuomet ma
to, kad pavojus jų partijai
jau yra labai didelis.

Kriaučių laimėjimas.
[Iš Federuotosios Presos]
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Minncapolis, Minu. — Journeynien Tailors’ Union, prieš
kurią yra paskelbtas lokautas,
aplaikč nemažą pergalę, kada
BURŽUAZIJOS DŽIAUGSMAS.
vas. 25 d., didžiausia drabu-

Chicagos “Daily News” ko susitaikė su unija, priimdama
respondentas, Paul Scott Mow- unijos sąlygas ir pakeldama
Prezidentas Wilsonas at rer, rašo iš Paryžiaus:
5 nuoš. algą darbininkams.
%
Dabar yra vilties, kad ir ki
“Dveji metai atgal Fran
laikė paskutinį posėdį su sa
vo kabineto nariais, rengda ci ja, kaip ir kitos šalys, bu tos dirbtuvėlės tuoj šoks tai
kintis sti unija, nes jr jos pra
masis užleisti savo vietą vo suparalyžiuota bolševiz
mo br.imc. Ta baime visai deda suprasti visą bereikalinHardingui. Nemalonus ūpas išnyko. Ūkininkai, kurie su gumą ilgos kovos su unija,
turėjo būti tame posėdyje. daro didžiumą gyventojų,1 nes pergalėti uniją nėra vilWilsonas traukiasi, išbuvęs pasituri gerai ir yra tvirti ties.

jaunuolis,

išėjęs

rusų

fęinlna-
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maždaug

šiui-p

tiuli jt*ni:

ziją, menkai ką jos suprasdą- medikų 15, konservatoristų 9,

vo, o vėliau, nesusiduriant teknikų 7, prekybos 7, agro
praktiškai, pasimiršdavo ir tos’ nomijos 6, ekonomų 5, isto
gimnazijose įgyltos menkutės rikų 4, gamtininkų 3, teisės 2,
žinios. Taip kad važiuoti į Vo literatūros ir filosofijos 2, ma
kietiją su tokia pat lengva ki tematikų 2, geografų 1, ir as
šene, kaip kad kitados į Mask tronomų 1. čionais kalbu tik
vą ar Petrapilį, nei manyti ne apie lietuvių studentiją, bet ne
galima, nes nežinant atsakan mažiau yra ir Lietuvos kita
čiai vietines kalbos nei tarny taučių (žydų,-lenkų ir k.), tik
stės, nei šiaip jokio uždarbio maža pažinties kol-kaszsu jais
negausi. Manai važiuoti moky esama, taip kad ir tikresnių
tis — reiškia turėk bent mini žinių apie juos sunku suteik
»
mumą lėšų pragyvenimui, o ti.
Daugiausiai lietuvių studen
tiek lėšų net prieš karą pas
daugelį studentijos nebuvo, tuo’ tijos delei jau aukščiau minė
labiau dabar, kuomet kraštas tų priežasčių, susispietė Berlitaip nualintas, kuomet netur ne, čia priskaitoma 45 studen
tas ir skurdas beveik kiekvie tai (ės) 4 Daugėjant lietuvių
ną moksleivį seka. Tokiu bu studentijai Berline, 'beabejopės
du tais laimingaisiais, kurie kilo noras susieiti, pasikalbė
pirmutiniai galėjo manyti tę ti, o atsirado ir kaikurių ben
sti toliau pradėtąjį mokslą, be drų reikalų, todėl dar 1919 m.
abejonės buvo tie, kurie nu pabaigoje buvo įsteigta Berlimatė bent tiek iš kur nors lė no Lietuvių Studentų Draugi
šų gausią, kad galėtų be did ja. Tos Draugijos tikslas dau
žiausio skurdo pragyventi. To giau suartinti išsimėčiusią po
studentiją,
kiais kaip tik yra Lietuvos de Berliną lietuvių
šinioji moksleivija — ateiti kiek pajėgiama rūpinti narių
ninkai ir jiems prijaučiantie
ji, nes jie daugiausiai paeina kiniai apsireiškė išrašyme mai
iš turtingesniųjų tėvų, beto tu sto produktų iš Lietuvos. Kas
ri nemaža turtingų giminaičių dvi savaiti daromi ; Draugijos
ir visus Lietuvos klebonėlius narių visuotini susirinkimai,
bei šiaip kunigėlius, kurie iš skaitomi referatai, rengiami
čiulpę skatikais iš žmonių nc- vakarėliai, šiaip gi į kitus stumažą kapitalą, sumeta paau-’dentijos reikalus ta Draugija
ginimui savo- busiančiųjų už- nesikiša.
. Dumčius.
tarėjų. Į jų — ateitininkų —
(

<lecln.it

nuo

.paprasto

kamen-

dorio ir baigiant
vyskupu.
Daugelis kunigų ir klioštorių.
gaudami iš valdžios .algas ir
užlaikymą, dirba naudai did
žiausių musų priešų lenkų, o
Lietuvai stengdamiesi visokiais
budais kenkti, žmonės, kurie
lanko bažnyčias ir nori mels
tis, taigi patys parapijonai
lengvai gali sudėti savo kuni
gams algas ir užlaikyti klioštorius, taip kaip’ čionai Ame
rikoj kad yra. Vietoj mokė
jus algas kunigams, valdžia
tuos milijonus auksinų turėtų
sunaudoti geriem ir liaudine
giem tikslam, kaip ve užlaiky
mui įstaigų našlaičiams, stei
gimui ligoninių, kovai su vi
sokiom limpamom ligom ir
epidemijom, steigimui aukštes
niųjų kursų, davimui stipen
dijų moksleiviam, kad užbai
gę mokslus galėtų užimti val
diškas vietas, kur tinkamų valsta, ir t. t.
Paimkime kad ir čia, Amcvisokiom progom varde Lietu
vos nelaimių rinko visą laiką
iš žmonių pinigus, o tuo tar
pu diskreditavo ir visokiais
budais šmeižė Lietuvos Misiją;
visaip šmeižė ir kenkė darbuo
tis tiems, kurie surinktus pi
nigus siuntė per Misiją ir ben
drai su ją darbavosi. Ir kuni
gai surinkę į savo Tautos Fon-

sas pasklis penkis narius j to

fondo komitetą, kuris turės
siuntinėti laikraščiams medžia
gą ir atremti visus užsipuoli
mus ant darbininkų. Apskai
toma, kad tokiai spaudos kam
panijai bus reikalinga du ir
pusė miliono dolerių, bet yra
abejojama ar tiek pinigų bus
galima surinkti greitu laiku.
Savi laikraščiai nebus steigia
mi.

Kazimieras Gugis ;
advokatas

VtdavitokitureikatM.ftaįpkHmtnaHikaoa. p
ta(p ir cMUikuost feūmuot*. Darc
visokiu* dokumentus irpopierast
Namų Ofisas i

mi 8. Halstsd tt
Ant trečių lubų
TeL Drorer 1314

Miesto OfieaaT

ItJ1. Bartom lt
1111-13 Inlty BWtTek Central 441*1

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Uetavis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marškai! Fteld Annez
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Avė.
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
ro.
Nedaliomis pagal sutarime.
3261 80. Halsted St„ Chicago, III.

SASJIENUH, CHcago, UI

Amerikos LietuviųJ’Barbai ie
tavos Gy oro ^ikata.

Išlaidų buvo: Svetainės ran
da $10; dviems kalbėtojams
tikietas $9.50; skelbimai $4.50;
kelionė į Cliicago $5; smulkių
išlaidų $1; viso išlaidų $30.00
Likusias aukas $10.38 pasiim
tom per Lietuvos Misiją Gy
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb nimo Komitetui j Lietuvą. Ta
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažiaus kaip vieną dole- riame ačiū aukotojams.
rj. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma Bendro Komiteto Rašt.

tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

Kitur
RACINE, WIS. — Kartais iš
didelio debesio būna mažas lie
tus. Taip išėjo su musų apvaikšČiojimu trijų metų Lietu
vos nepriklausomybes sukaktu
vių. Apvaikščiojamas surengi
ta vasario 20 d. ir Jo surengi
me dalyvavo beveik visos vie
tinės draugijos, bet pasekmės
viso to veikimo buvo mažos.
Buvo renkamos aukos Gynimo
Komitetui. Aukojo po $5: J.
Pilijtavičius, J. Rumbutis; J.

M. Kasparaitis.

Ryškus $2; po $1: St. Kubi
lius, M. Liaudanskas, L. Taujenis, M. Motkus, M. Kasparai
tis, J. Raustas, Ant. Pašauskas, L Balcaitis, M. Bardauskas, J. Gliebis, G. Galninas, F.
Norman, J. Sičius, W. Balanas,
Aukų viso su smulkiomis su
rinkta $40.38. Negalima labai
kaltinti vietos lietuvių,
kad
tiek mažai aukojo,
nes pas
mus nedarbas siaučia, o antra,
pirmiaus esame jau nemaža
aukoję; o didžiausia priežas
tis tai klerikalų kėlimas riau
šių laike prakalbų, kas viską
sutrukdė.

SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — niekad
nerizikuok kuo kitu, bet duok jam

DcrdiAt'i
EAGLE BRAND
įCONDENSED MILK)
tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šimtus

tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių šešių dešimtų

metų
The Borden Company
New York

Borden Building v

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti

BR**?

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje.
0106. *
Vardas

Adresas

ThE

BELOIT, WIS. — Lietuvių
Apšvietos Kliubas savo meti
niame susirinkime (sausio 7)
nutarė pasidarbuot Lietuvos
šelpimo reikalais. Sausio 22 d.
buvo suruoštas vakaras, nuo
kurio liko pelno $31.59.

Sankrovos
kaina tik

Ir vėl įneš pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, ketariaade*
šimts augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.00, už taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
Šios Victroios yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvarantuota Victrola su akordais ir adatomis tik už $35.00.
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą
už naujų, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Victrolą iš musų sankrovos tik už $85.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
Apsimokąs apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai veltui visui*mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellirood, Buro
kam, 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 kambario
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-o» gatvės___________

Vasario 5 d. taipjau sureng
ta vakaras, kurio programa
dalyvavo iš Rockfordo atvykęs
Mirgos Choras, o kalbas lai
kė nesenai iš Lietuvos sugrį
IŠTIKIMAS GYDYMAS
žęs J. A. Nakrošis ir J. Uk t va
ris. Aukų tą vakarą surinkta
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
$20.10, vakaro pelno liko
DR. B. M. ROSS
$45.75; Mirgos Choras auko
Physicain & Surgeon
jo iš savo iždo $23.00; D-stė
šv. Antano $41.40; Liet. Ap
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo uinuodljimu, inkstų,
lietos Kliubas iš iždo $50.00.
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
— Susirinkime aukojo: Gasp.
Janulis $10; J. A. Nakrošis $6;
85 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Crilly
Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
V. Stankevičius $3; po $2: J.
iki 5-tų lubų., Chicago, Iii.
Petrauskas, J. Matukaitis, J.
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI
Švagždis, P. Žvirblis; po $1:
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
P. Jucius, lldofas KrižcnausValandos kasdien nuo 10 ryto 11d 8 vak.
kas, A. Vitkus
čim’as,, J.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Vtarninkai Ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaanDrukteinis, J. Digris,
Ben.
dai po piet.
Trakšelis, Jer. Merkelis, K. Ja
nulis, J. Padvilikis, D. Jasai
tis, Ed. Buruckis, St. PankauSveikam Kūne Stipri Dvasia.
skis, Jos. Janulis, Ant. Digris,
Kam be reikalo kentėti ? Mano spoH
H
M.
Baltrušaitis;
smulkesnių dalis-gydymo
būdas išgydė jau daug i i
f?
įJ
l\
$7; viso $50. Kartu su aus žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie M
f
y x
U
lj
čiau paduotomis draugijų au buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \
įp
t/
komis $261.84/ kuri suma ir turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai '
LA
tapo pasiųsta Lietuvos Misijai. nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsiy
gydo.
. .
\
rf.
PL
Visiems aukotojams ačiū.
Kirmėlės ženklai
EžJ
—J. A. Nakrošis.
Žmonės serganti
prastai skundžiasi
jimu; jiems rodos,
kįla, vemt verčia,

taja biauria liga padideliu pilvo skauditartum kas i gerklę
valgyt neturi noro,

galva skauda, viduriai sukietėję, ausy-

Liet. Misijos knygoms
peržiūrėti komisijos
raportas.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIBTMVTS
•YDYTOJA8 m CHIBMMAS
Gydo visokias ligas motar* val
kų ir vyrų. Sptatalkd fyih U»

tas vyrų liftą,
• So. Halsted SU

Canal 257
Naktinis Tat Canal 2118

A

se ūžia, skauda po kAitine.
Kas tokių simptomą turi, tegul atoina pas manę: išgydysiu visai trumpu
IaikuGydau taipjau ir kitokiąs ligas kaip Ct'M'‘
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai, k

\

fr‘

__

Ksfr

I yj

, taššiaa, kada pnk
nyksta regėjimai.
Mm vertajam
pagerintą
Ophthalmtmeter. I*
patinga dama at*
kreipi am a | vai
kus. Va!.: ana 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Aahland Av% kamg. 47 SL
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
I* RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
▼yrą, moterų ir vaikų, pagal nanjausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 105 W.
18th St, netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų.
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 aite 857
Naktimis: Diesel
, 950 - Drovol 4186
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St
VALu 9—10 ryto ir f—9 yaL rak.

DR. CHARLES SEGAL
.

Praktlkaoja 15 Metai
OflMl
2729 So. Ashland Ava^ 3 IshM
Chicago, Dlinob.

Specialistas džiovas

[Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner- J
jpri&nhno valandos nuo 8 iki L
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v, vak į|
8325 So. Halsted SU Chicago.

Akiišerka M. Katauika
z*

SPECIALISTĄ 8

Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duoda patarimus mo
terims ir merginoms. Antraiasi
tais So. Halsted Bt^ Chicago, III.
Piranet JBoelevard <121.

■r t jdl y

DR. S. BIE2IS

Moteriškų, Vyriškų |g
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 v. ryte, nuo I
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Iki 8:31
vai. vakaro. Nodėliomfi nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po plot
Telefonas Drsxsl 2889

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 81
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi ChroniF'
OFISO V ALi_______
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nu* 9—I
po piet.
Telephone Yards 687

BTDTTOJAS ir CHRnMAS
Ofisas i 2201 W. 22nd St, kampu
Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landosi 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8U<
W. 42nd St Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

Tel. Austin 787
DR. DIGKSON
Lietuvos Finansinės> Misijos
DR. MARYA
1645 West 47th Street
pasiūlymų,
L. L. Paskolos
DOWIATT—SASS.
darbuotojų susirinkime, 12 d. Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir
Sausio, 1921, išrinkta Komisiją
vėl tęs savo praktikavimų po No.
Misijos atskaitai ir knygoms
patikrinti,
buvo susirinkusi
Valandos t 8—12 kasdieną ir 6—9
Telefonas—Boulevard 9199
ELEKTRA
vakare
išskiriant nedžldieniua,
Lietuvos Atstovybės raštinėje,
DR.
C.
KASPUTIS
šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
New Yorke (162 W. 31st St.),
—Dentistas—
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
■ILgKMSlUftMDUMI
3321 8. Halsted SU Chicago, DL
11 ir 12 dd. Vasario, 1921 m.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
Valandos:—
TeL Boulevard 2160
Patikrinus Misijos bendrą at
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
skaitą su skaitlinėmis knygose
Dr.A.J.KARALIUS
A. BARTKUS, Pres.
Gydytojas ir Chirurgu
atrasta,
kad visi skaitmens
1618 W. 47th St.
Tel. Boulevard 1892.
Chicago, DL
atskaitoj atatinka užrašams
VALANDOS: 9—12 ryte
Visuotinas (General) Contratorios
knygose. Bendrai imant, iš at2—9 vakaro.
skaitos iš knygų, Komisija suUOS So. Morgan Street,
Pinigai yra sudėti šiaip:
ninku, yra pienuojamas spaus Henry Koplevvskis
žinojo sekančiai:
Chicago, DL
Atlieku medžio arba muro budaLincoln Trust Co. $120,369.11 tuvių darbininkų. Tai atsiživojimus.
Taisau senus.
Turiu
Išniokoti bot dar negrįžę
Nuo pat pradžios
nota darbininkams gavus pa
namų ant pardavimo prieinamomis
čekiai ., ........ ............ 3,127.60 kvietimą dalyvauti konferenci
kainomis.
Boliui iki 1 d. Vasario,
Rez. 1189 lųdepondence Blvd. Chicago
4401 So. Richmond St.,
1921, iplauke .. $1,667,597.34
joje su samdytojais vas. 24 d.
Telephone Van Buren 294
Tel. Lafayette 2TO7
$117,241.51 Kontraktai su didžiuma spaus
Išeigos buvo sekančios
DR. A. A. ROTH
U. S. Bonų pardavimui 200.00 tuvių darbininkų unijų užsiIšsiųsta Lietuvon, ParyRUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
U. S. Bonų paduotų par
žiun ir Londonan viso
bagia bal. 1 d. ir samdytojai
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
ORKESTRĄ-BENĄ
Vaikų ir visų chroniškų ligų
$1,416,466.56 davimui ......................... 350.00 yra nutarę reikalauti, kad uni
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Valdžios obligac. .. 29,740.41 U. S. Starnps ........ s 1,102.98 jos priimtų 10 nuoš. nukapojiParūpina visokiems
Telephone Dr ver 9693
reikalams
Nuostoliai parduodant S.
mą algoŠ, remianties industri
Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet
$118,894.49 nėmis sąlygomis ir nupigintu
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieniąV. Bonus ............... 34,732.90
J.
BALAMS
Komisijos nariai:
z
Visokios išlaidos Misijos
pragyvenimo. Tečiaus didžiau
14U So. Oth Co.rt
Kun. J. Petraitis,
darbui atlikti: algos darbi
sios unijos — zecerių—kontr
Tel. Pullman 842
Cicero, I1L
P.
Molis,
ninkų, Misijos narių, spau
Tel. Cicero 2316
aktas baigiasi tik spalių men.
DR. I. E. MAKARAS
V. K. Račkauskas.
da, skelbimai, literatūra,
Lietnvys
Gydytojas ir Chirurgai
ir todėl samdytojų pasiūlymas
10900 Michigan Avė.,
Roselanda,
politinei propagandai, nuo
nukapoti algas jos tiesioginiai
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8|
Co.
teisman,
reikalaudama
ma ofisų, spausdinimas
Nori nukapoti algas spaustuvių neliečia
iki 8:80 vak.
$200*000 atlyginimo. Tos kom
bonų .......................... 67,061.86
darbininkams.
panijos mušeikos balandžio 21,
Virš išmokėta .. $1,548,001.73
Patraukė kompaniją teisman 1920, šaudydami beginklius pitlš Fedcruotosios Presos]
1 d. Vas., 1921 m., lieka
| kietuotojus, nušovė ir jos vyVisuotinas
LIETUVIS DENTISTAS
Ncw York
pinigų ..................... 119,595.61
2201 W. 22nd & So. Leavitl Bta.
Butte,
Mont.
—
Mrs.
Thomąs
rą.
Kitas
pikietuotojas,
James
Užprotestuoti čekiai .. 701.12 nukapojimas algų spaustuvių
CHICAGO.
darbininkams balandžio 1 d., Manning ir jos sūnus patrau- McCaęthy, kurį mušeikos irgi Valandos: 9:80 ryto iki 12 diena
nuo 1 po pietą iki 9 vakare
$118,894.49 paliečiantis apie 20.000 darbi- ke Anaconda Copper Miping pašovė, nesenai mirė Airijoj.
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NAUJIENOS, Chicago, HL
Prapuolė mergaitė.

Ketvegas,

Kovo 3 d., 1921

14 St. Keli žmonės jį pažino,
ASMENŲ • J1EŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI
Irene Kendt, 18 m., talentuo kaip vieną iš dviejų vyrų, ku
PAJIEŠKAU pusbrolių Jono ir Juo
VYRŲ
PARSIDUODA saliunas lietu
ta smuikininkė, gyvenusi mer riuos matyta titoj po žmogžu
zo Bakšių ir Miko Masaičio, Taura
gės apskr., Bati ‘ į valsč Pirmiau REIKIA DARBININKŲ PRIE viais apgyventas. Priežastį par
gaičių kliube, 4310 Greenvvood dystės išeinant iš namo.
L. S. S. VIII RAJONO KOMIgyveno Chicago.
eldžiu atsisaukt!,
davimo patirsit ant vietos.
Avė., paliko raštelį, kad ji iš
BUROKŲ.
arba
juos
žinanti
mbįonėsite
pranešti
TETO SUSIRINKIMAS.
Nebeteįs
pelnagaudų.
F. DRUKTENIS,
važiuoja — ir nežinia
kur
šiuo antrašu.
—J
VILNIAUS GUB. IR VISŲ
Šeimynų,
dirbti
į
cukrinių
bu

JUOZAS BAKŠAS,
40 Chicagos firmų ir pa4301 So. Wood St.
prapuolė. Ji yra pasiturinčių
LENKŲ OKUPUOTŲ VIE
P.
O.
Box
831,
Rumford, Me. rokų laukus, Michigan valst. Ge
Panedėlyj,
vasario 28 d tėvų duktė, bet dirbo Chicago vienių asmenų, kurie buvo apTŲ LIETUVIAI!
ri namai ir prie darbo privežikaltinti
už
pelnagaudystę,
Naujienų name buvo L. S
nePAJIEŠKAU moters, Barboros Ma
PARSIDUODA
barbemė;
trys
je už stenografistę. Savo raš
mas
veltui.
Susirinkimas
bus
lakauskienės,
po
tėvais
Abromavičaikrėslai
ir
maudynės.
Biznis
išdirb

VIII Rajono centratinio komi tely j ji sako,
kad prašoma bebus daugiau teisiami, nes tas Ruoškimės masinin susirin- tė, Telšių apskr., Godunavos par. Ap laikomas M. S. Bencurs prie 1721 tas per 20 metų. Pelninga vieta.
kuriuo remiantis
teto susirinkimas. Susirinkimą motinos ji nebepildysianti sau- aktas,
leido mane vasario 8 dieną, palikda
Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
kiman!
ma 3 kūdikius, o 2 pačius mažuosius So. Halsted St., seredos vakare,
7404^ Cottage Grove Avė.
atidarė ir tvarką vedė Rajono žudystės, bet padarysianti se buvo apkaltinti — Leverio akpasiėmė: Onutę 2 metų ir Zofiją 1 kovo 9 d., 7 vai. Visi, kurie tik
organizatorius. Buvo skaityti kamą blogiausį dalyką,
Kovo 6 d., t. y. sekmadieny, metų. Kartu prasišalino su buvusiu
nes tas — tapo augščiausiojo teisRAKANDAI
nekonstituci- 2:30 Ąal. po pietų, didžiojoj burdingieriu, kuris buvo nuo burdo interesuojasi užtikrinimu geros
laiškai,, išduota raportai apie kaip išrodo, ji esanti visus suišvarytas 3 mėnesiai atgal išneš sveikotos, ant lauko darbu, pui
rengiamą “Bangos” naudai va vyhisi. Jos tėvai gyvena South niu.
McKinley parko svetainėj į- dami
pinigus,
nei
pikčierių
DIDELIS BARGENAS
Valdžia be to negalės dau- vyks Vilniaus gub. ir visų Len- nepaliko.
karą, apie skleidimą socialis Mihvaukee.
Vyras 5 pėdų, 8 co kioj ūkiškoj kolonijoj turi apsi
VICTROLA
lių augščio, juosvais plaukais, apie lankyti šin susirinkiman ir gaut
ir susinktotinės agitacijos, apie rengimą
40 metų amžiaus, pusiau plika kakta, pilnus paaiškinimus. Vienas mu
Stebuklinga proga porai užvedan
prakalbų ir platinimą litera- Pašalino iš pirklybos tarybos. mis žiniomis drabužių ir mais I masinis susirinkimas, kurieme mėgstąs išsigerti. Moteris smulkaus
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus
to pelnagaudystę, kur irgi bu bus pareikšta, kas turį teisę veido, laiba, smailos nosies, šhlip no sų atstovų ir gi bus.
t u ros.
.
Thomas W. Kcelin, 166 N.
sies mažas apgamukas. Žilais plau
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
COLUMBIA SUGAR CO.,
prieš [spręsti Vilniaus ir jo apskričių kais, tamsiai geltonai dąžomi.
Apsvarščius Rajono reikalus Carpenter S t., vienas iš tur- vo manyta reikalauti
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
Mt.
Pleasant,
Mich.
Jei kas tokią
porelę
patėmybuvo užmokėta $200, parduosiu už
buvo pastebėta, kad sekreto- I tingiausių grudų ir pašaro pir
likimą. Yra pakviesta keturi sit, meldžiu pranešti,už ką busiu dė
$75.00,
indų, kaurų, lovų, taipgi dide
rius-vertėjas yra padaręs klai klių Chicagoje, vakar tapo pa
žymus
kalbėtojai,
tarpe
jų
ir
kingas.
Geriau,
kad
grįžtum
prie
lė
Victorola,
už kurį buvo užmokėta
Pigus dažylai užnuodija
REIKIA AGENTŲ,
savo
vaikučių
paliktų
savame
lizde

dą tame, kad vienasi ketvirto šalintas iš’pirklybos tarybos.
$225
už
$50,
su rekordais ir deiman
vilnietis, nesenai atvykęs iš lyj. Jie vargsta ir pasiilgę.
kurie yra pardavoję Real Estate, In to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
žmones.
vardo S. P. narys, kuris prik- Kaltinamas jis buvo tame, kad
Apart STANISLOVAS MALAKAUSKAS, surance arba Serus. Turi kalbėti tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
Jau vienuolika žmonių liko Lietuvos dr. Alseika.
dviem kalbom Matykit Mr. BAIN, ir nedėlioj.
Socialistų
partijai,
822 W. 33rd PI., Chicago, III.
lauso tik
neduodavo pilno svaro. Su ži užnuodita pigių dažylų, kokie prakalbų programoje dalyvaus
Room 1122, 127 N. Dearbom St.
2810 W. Harrison St.
bet ne L. S. S., tapo nominuo- nia vežėjų ir sverikų jis nut
didžiulis
Šv.
Cecilijos,
prie
Šv.
PAJIEŠKAU pusbrolių, Prano ir
yra
naudojami
dažymui
kai

tas į L. S. S. centralinį komi raukdavo nuo kiekvieno veži
Kryžiaus parap., choras. Bus Stanislovo ir puseserės Aleksandros
lių.
Jie
visi
gavo
odos
uždegi

REIKIA AGENTŲ.
Stačkauskių, Kuršėnų miestelio, Šiau
tetą ir jo vardas yra plotas į mo nuo 500 iki 4,000 svarų.
išneštos
rezoliucijos.
Visokiose
vietose. $100 į savatę. Pa
apskr. Pirmiau gyveno Chicago,
RAKANDŲ BARGENAS
balsavimo blankas. Bet drau Tai jis daręs per 20 im tų ir mą, derina litis, tose vietose, I Tat visi Town of Lake, lių
tyrimas
nereikalingas.
Rašyk įdėda
111. Yra jiems svarbių žinių iš Lie
Pirma negu pirksit rakandus, atei
kur
kūną
palietė
tie
kailiai
—
tuvos. Atsišaukite patys, arba juos mas už 2 c. štampą, o pilnas informa kite ir persitikrinkite musų dideliame
gai nė nemano kaltinti už tą tuo pelnęs apie $1,000,00. Jis
Brighton
Parko,
Engehvood
’
o,
cijas gausite.
žinanti praneškite šiuo antrašu:
pasiulijime. $200 saiza tikras ma
sekretorių-vertėją: pcrg^enuis taipjau yra ir teismo apkaltin apie kaklą ir veidą.
ALBERTA CO.,
Clearing
’
o
Summit
’
o,
Argo
ir
ZOFIJA PŠELGAUSKAITC-GEDli agony fonografas, su dviem sprenDu žmonės gavo»kojų odos
5051 S. Ashland Avė., Chicago, III žinom, g raji ja visokius rekordus, pia
tokią sujrutę dar sunku yra tas už tą dalyką. Prieš pirkly
MINIENfi,
visos
Cbicagos
pietinės
Ir
piet

uždegimą, manoma, paėjusį
P .0. Box 331,
Rumford, Me.
nai gvarantuotas, parsiduoda tik už
viską tinkamai sutvarkyti.
bos teismą jis nė nestojo ir ne- nuo netikusių dažylų, vartotų vakarinės miesto dalies vilnie
$55 su rekordais ir deimantine adata.
Susirinkimas rado reikalin davė jokio pasiaiškinimo.
Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus
čiai ir paeinantieji iš tų vietų, PAJIEŠKAU pusbrolių, Juozapo,
Tadeušo
ir
Prano
Taliušių,
Tauragės
pianas.
Vėliausios mados parlor
gu raginti draugus
mažiau
Dažymui kailių
vartojama kurios vargsta kruvinoje Išli apskr., šviekSnos valsč., JurkSaičių
REIKIA PARDAVĖJU(fruntinės) setas. Valgomojo kam
domės kreipti į pašalinius rei
Pirmiau gyveno Philadelpbario setas, miegamojo (bedroom)
Reikalauja atskaitymo.
dažylai, kurie kainuoja 50c. už kų okupacijoj Lietuviai, šau sodžiaus.
hia,
Pa.
Malonėkite
atsišaukti,
arba
kalus, o daugiau rūpintis Są
žmogų, turintį plačią pažintį tarpe setas, karpėte! (kaurai) ir ant
Kada Bichard Meal tapo ras svarą, kuomet turėtų būti var kiami tau susirinkiman.
žinanti juos malonės pranešti.
savo žmonių, laukia augštos rųšies už dų pastatomą lempą, etc., visii
jungos reikalais. Taipjau bu tas kaltu už suklastavimą ino- tojami dažylai, kurie kainuoja
Mes parodysim
pasauliui
KAZ. BUDVITIS,
_
jums prieinamom
Parsiduos
prieini
siėmimas. Turinti pardavėjo gabu nauji. ___
137
Jefferson
St.,
Westville,
III.
kainom.
Nepraleiskit
šito
bargeno.
vo plačiai kalbėta apie teiki ney orderių sumoje $908, jis $4 už unciją.
Lenkų melagystes, mes pareikmus, bus suteikiama visi patarimai, o
Gyvenimo
vieta
vėliau aplaikys pagelbą apgarsinimų
mą didesnės paramos Lietu pranešė teisėjui Landis, kad
Lenkams ir
1922 So. Kedzie Avė.,
Manoma, kad tokių ligonių čime besočiams
vajum, kurie bus lietuvių laikraščiuo
vos darbininkams, būtent, Lie jis per pastaruosius 12 metų yra mieste apie 25, tik sveika suktai Francuzų politikai, kam
se. Ši organizacija yra įsteigta, ir
jai
esi darbininku, turėk susižinojimus
tuvos Sociakleniokratų par»-i išbuvo kalėjime
PARDUODU rakandus, keturų kam
11 metų ir tos departamentas
negalėjo turime priklausyti.
su
mumis,
o
mes
užtikriname
gerą
barių,
tik 8 mėnesius vartoti, kaip
tijai
ir apie čia veikiančius kad penkius metus jis išbuvo gauti visų jų vardų.
Važiuoti reikia Western ar
ir nuolatinę įplauką. Atsišaukite tuo nauji. Savininkas apleidžia miestą.
Lietuvos Laisvės ir Socialde kalėjime visai nekaltai.
jau.
Jis
Galima gauti ir kambariai. Parduo
ba Archer avės gatvekariais.
mokratų rėmimo fondus. Nu buvo kaltinamas žmogžudystė 3 žmonės užmušti nelaimėse
siu
pigiai, galima matyt nuo 7 iki 9
Mr. George Nelson,
Prijaučiantieji Vilniečiams
vakarais.
tarta kiek galint
labiausia je, bet po penkių metų tapo
su automobiliais.
draugai Lietuviai
kviečiami
JOE ROST ....
SOUTH AMERICAN TRUST CO
remti
darbininkišką spaudą paliuosuotas kaipo nekaltas. Jis
4216
Henderson St.
Du vaikai, 11 ir 7 metų ir tenai būti musų pareiškimo
10 So. La Šalie St.
arti
Milwaukee
ir Crawford Avė.
Room 1136.
čia ir Lietuvoje.
reikalavo, kad tie penki me vienas senas žmogus tapo su liudytojais. —Rengimo Kom.
Susirinkime dalyvavo 8 na-| tai butų atskaityti iš naujos važinėti užvakar automobilių.
PAJIEŠKAU Petro Jankausko, spė
na ai žeme
riai; 4 nariai delei nežinomų bausmės. Teisėjas Landis su
Trįs žmonės tapo
sunkitii
ju ,kad gali būti prasišalinęs ar Minneapolis, Minn. arba gal Jįorth Dapriežasčių į susirinkimą neat-1 tiko pagalvoti apie tą dalyką. sužeisti nelaimėse su automo
PARSIDUODA FARM A.
kotos valstijon. Jisai prasišalino ma
MJhcigan
valstijoj, groži apielinkė,
silankė. Po susirinkimui (Irau-1
REIKIA pardavėjų dirbti ant pa eferuota. Žemė
biliais. Du žmonės, jų tarpe
ne nuskriaudęs ant $1,000. Ypata
gera, molis su žvy
Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto yra juodais plaukais, rudomis akimis, traukiančios komišin lankytis į namus rių; geros triobos. Visur vanduo va
gai dar ilgai svarstė apie So- Į
Pašalino 45 policistus.
vienas praeivis
tapo sunkiai
Chicagoje ir apielinkėse susirinki apie 6 pėdų 5 col augščio. Kas pir etc. išvadžiojimui elektros dratų. Pir roma vėju. Užsėta rugiais, kviečiais,
cialistų partiją ir apie darbi-1
sužeisti,
kada
gatvekaris
užga

mas įvyks ketverge, kovo 3 d., lygiai mas praneš, apie jo buvainę, gaus mesnis patyrimas nereikalingas.
Apie mėnesį atgal policijos
ir dobilais.-40 akerių žemes visa dir
BRIDGEPORT ELECTRIC CO.,
ninku judėjimą abelnai. Visi
8
vai. vak., J. J. Elias svetainėj, ker $50.00 dovanų.
vo
automobilių
ir
nusviedė
jį
bama, lygi. Kas norėtų pirkti, kreip
viršininkas Fitzmorris paskel
1619 W. 47th St.
tė 46 ir Wood gatvių. Į susirinkimą
ALEX
ŽVINAKIS,
kite! Šiuo antrašu.
pasižadėjo ateityje dar dau- |
Bet kiti du kviečiami ateiti ne tik Komiteto na
bė, kad Chicagoje yra 500 be ant šalygatvio.
3558 So. Pamell Avė. ■'
M R. KAZ. ŽVIRGŽDAS,
giau veikti, negu veikę iki šiol. |
riai,
bet
taipjau
abiejų
Tarybų
val

buvę
automobilyj
žmonės
tik
R.
F. D. I, Fonu.ain, Mich.
verčių policistų,
kuriuos jis
AUTOMOBILIAI___
dybos
ir
atstovai.
Susirinkimas
yra
—Rajono Korespondentas. |
PAJIEŠKAU savo brolio Stanislo
pašalinsiąs iš vietos. Dabar be lengvai tapo sužeisti.
svarbus ir jame dalyvaus ir Dr. AleiPARSIDUODA automobilius Rai
vo
Meckaus, 16 metų atgal iš Lietu
PARSIDUODA 2 augštų mūrinis,
ka.
Visi
prašomi
būti
laiku.
verčių policistų yra tik 455,
nės 1920 metų modelio 7 sėdynių, konkreto pamatu, namas. Lotas 27xvos
atvažiavo
Chicagon,
dirbo
Stock
Atiduoda arbitracijai.
-^■K-to Sekretorius.
RRTGHTON PARK
Varduose; paėjo iš Užvenčio parapi dratiniai špykiai. Visas mažai varto 125. Elektra, gasas, vanos, karštas
nes 45 policistai tapo pašalinti
Ginčai algų klausime tarp
jos Žeberių kaimo, Šiaulių apskr., Ko tas —kaip naujas. Parsiduoda pigiai. vanduo. 4—4 kambariai. Gera trans
MIKALIUNAS,
portacija, arti mokyklų ir bažnyčių.
Kiek laiko atgal D. L. K. ar patįs pasitraukė. Vakar sus “džiabinių” spaustuvių ir dar Lietuvių Rytmetines žvaigždės Pa lainių valsčiaus. Malonėkite atsišauk
2507
W. 47th St.
šalpos
ir
Pasil.
Kliubas
laikys
mėne

penduota
du
policistus.
ti
pats
arba
jeigu
kas
apie
jį
žino,
Priežastis pardavimo — savininkas
Keistučio Paš. ir Polit. Kliubininkų unijos, tapo atiduoti sinį susirinkimą ketverge, kovo 3 d., malonėkit pranešti.
Phone McKinley 4011
apleidžia miestą. Kiaš bargenas.
bas, savo metiniame susirin
arbitracijai nuspręsti. Spaustu 7:30 v. v., Liuosybės Svet., 1822 WaSTAPONAS MECKUS,
4103 So. Sacramento Avė.
bansia avė. — Vį^i draugai susirinki
atgavo
atmintį.
Moteris
825
W.
18th
St.
1
blokas
į šiaurius nuo Archer Avė.
kime nutarė beveik vienbal
vių savininkai siekiasi nukapo te, nes yra daug svarbių reikalų.—
PARDAVIMUI
Trįs savaitės atgal, Mrs. Es- ti algas po $4.56 į savaitę, bet Rašt. J. Makrickas.
siai paaukoti 100 dolerių (Lie
PARSIDUODA
Saliunas, barai, PARSIDUODA LEMONT’S RESORT
PAJIEŠKAU Tonio Rastučio. 5 me
iš Hammond, tą reikalavimą darbininkai bu
tuvos gynimo reikalam ir pir telle Foetisrh
FARMA.
stalai,
pečius,
pool
table,
krėslai, vis
tai atgal gyveno Nokomis, III., o pas
Brigeport.
—
T.
M.
D.
22
kuopa
Ind.,
buvo
surasta
verkianti
ir
kas,
kas
tik
yra
saliune.
Parsiduo

Iš
priežasties
mirties esam privers
kti už 200 dol. Liet. Laisvės
vo atmetę.
rengia draugišką vakarėlį, nedėlioję, kuo išvažiavo Christopher, III. Girdė da pigiai, priežastį pardavimo patir ti parduoti gerai žinomą (Lemont’s
Paskolos bonų; pagalio nariai klaidžiojanti prie Jackson par
13 kovo, Mildos svet. ant antrų lubų. jau ,kad Chicago. Turiu reikalą, ma- site ant vietos
Resort Farmą, Sodus, Mich.) labai
linės patsai atsišaukti, arba žinanti jį
Uždarė
banką.
ko.
Ją
nuvesta
pas
Dr.
BunPradžia
7
v.
v.
Vakarienėje
dalyvaus
29th and Canal Sts.
nuo savęs sudėjo 60 dolerių
pigiai.
gerb. Dr. Alseika. Bus dailus progra pranešti.
Kreipkitės pas:
Kimbark
State
Bank,
10758
dersen
iš
sveikatos
departa

JOE SATRAITIS,
suvirsimi Lietuvos reikalams.
mas, šokiai ir vakarienė. Bilietus ga
B. A. LEMONT,
PARDUODU bučemę ir grosemę,
Nokomis, III.
Tiesa, bonai tapo nupirkti, bet mento, kuris ją ir priglaudė. Michigan Avė., kur pirma bu lima gauti iš anksto “Naujienose”, Box 773.
9730
Winston Avė., Chicago.
lietuvių apgyventoj vietoj, “cash”
Universal State Banke, pas Baltutį
vo
Calumet
State
Bank,
užva

Telefonas
Beverly 1671
Tuo
laiku
ji
buvo
pražudžiusi
kas padaryta su 1(M) dolerių
biznis, pelninga vieta. Savininkas tu
901 W. 33 St., P. Petraitienę 3233 So.
RASTA-PAMESTA
,
■
___ Į. _____t__ ' -----------------L J
uždaryta Aubum Avė. Ir pas kuopos narius^
ri kitą biznį
auka? Praeitame susirinkime visą atmintį. Ji nieko neatsi kar tapo laikinai
4602 So. Rockwell St.,
Chicago, III.
MOKYKLOS
—Komitetas.
(vasario 20) vienas narių pri minė ir negalėjo pažinti net valstijos bankų egzaminuoto
PAMEČIAU 8 chekius ir pinigų
West Side Auditorium prie Taylor ir
PARDAVIMUI Bučemė ir grosernė.
siminė dėl tos aukos; kai ku savo vyro. Nežinojo ji nė savo jo. Tečicus bankui busią tuoj
Roseland. — Aušros Mokykloje kle- Racine Avė. aplink 10 vai. vak. Kas Biznis išdirbtas pier 10 metų. Apielinrie kiti nariai jį už tat pašiepė, pavardės, nė iš kur paeina.
sos visiems veltui. Seredomis lietu radote, malonėkite sugrąžint, užtai kė lietuvių ir kitų tautų. Priežastį
kas
ir
neatsidarytų,
tai
depoPer
pastarąsias
dvi
dienas
vių
kalbos sinteksė; ketvergais Anglų bus atlyginta.
pardavimo patirsite ant vietos. Arba
o pirmininkas pasakė,
kad
kalba;
pėtnyčiomis
lietuvių
kalbos
WALTER
DAUKANTAS
kas norės galės mainyti ant namo.
“tas klausimas jau yra nupuo jai labai skaudėjo galva. Ji ne zitoriai nieko nežudysią. Ban gramatika. Pradžia 7 vai. vakare,
10611 Edbrooke Avė.
702 W. 35 St., Chicago.
yra Coleman, 10900 Michigan Avė., — Komisija.
lęs.” lei įtarių suaukautų pi- žinojo* nė kur dėtis ir skaus ko prezidentu
ir Designing jMOKy
nigų neleista nei kalbėti; gir- mas įvarydavo ją net hysteri- buvęs valstijos bankų egzami
DIDELIS BARGENAS, par mo
JIEŠKO
KAMBARIŲ
Musą
sistema ir mokymo budu Jv
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės
di, jos busiančios
paduotos ją. Bet lig kas butų nutrukęs, natorius. Toj vietoj buvęs Ca Choro
duodu
savo
pusę
galiūno.
Biznis
trumpu laiku išmoksite viso amato.
koncertas bus subatoj, kovo 5
REIKIA kambario prie švarių žmo
vieton. Jau trečias menuo, o galva urnai sustojo skaudėjus! lumet State Bank tapo uždary d., Raymond Čapelėje, 816 W. 31 St. nių. Geistina tarp 55 ir 65-os gtv. eina gerai. Priežastis pardavimo Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing Ir siuvime
mat viš dar “vieton”
nepa- ir ji atgavo savo atmintį. Ji tas keli metai atgal, kada ban- Vaikučiai, pasirūpinkit laiku būti ant
Praneškite šiuo antrašu:
—moteris serga.
repeticijų, taipgi visi atvykit ir į exskyrius, kur kiekvienas gauna geros
l
CHAS DIMSKIS,
krutijo
Loriinerio
bankas
La
tuoj
pažino
savo
vyrą
ir
kitus
duotos.
tra pamflkų. Vakarėlis čia pat, turit
praktikos besimokindamas.
2559
W.
39
St.
4618 So. Wells St.
Šalie
Street
Bank,
su
kuriuo
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
susirinkusius
gimines
ir
išrodė
Į
subrusti.
—
A.
ž.
V.
D.
Komitetas.
Kas yar nutarta, tas, regis,
Tel.
Lafayette
2765
varomos
elektros jlega.
turi būt pildoma/ O gal jau pilnai sveika, taip kad galėjo šis bankas buvo surištas.
REIKALAUJU šviesaus, šilto kam
Kviečiame
kiekviena ateiti
Birutiečių domei. — šiuo praneša bario, North Side apielinkėje. Valgio
(Kitomis
žiniomis,
bankas
tuoj
išvažiuoti
namo.
riuo
laku,
dieną
ar vakarais, pariirakliubo nariai nori prisipažinti
me visiems birutiečiams ir birutie- nereikia daryti.
PARDUODU
karčiamą,
ant
riti
ir
pasikalblti
dėl
Manoma, kad ji neteko są jau esąs atidarytas).
tėms, kad repeticijos prasidės nuo ket
klaidą padarę?
Juk bemitaAtsišaukitę laišku į “Naujienų” ofi Bridgeporto labai geroj vietoj.
Patarns
daromos
suL „
verge, kovo 3, punktualiai 8 v. v., ži są po No. 217.
riant tą auką vienas narys bu monės iš didelio rūpesčio, kad
šokio
stiliaus
ir
didžio
11 bet
nomoj Mark White Sųuare parko salėj.
Priežastis pardavimo— savinin
Pašovė savo kaimyną.
madą
knygos.
tapo
pranešta,
jog
ji
negajj..|uui.|w|..J...- - » "1
Pradėsime mokytis Miko Petrausko ...............
vo pastebėjęs, kad, girdi, klai jai
Dentistas
Arthur
Selleck,
MASTER DESIGNING SCHOCML
15
3jų
aktų
operetę
“
Vestuvės
”
,
kuri
bus
REIKIA
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taip karštai rėmė įnešimą, jo- su kuriuo jį yra persiskyrusi. duris pamatė, kad tai jo pati palius.
PARSIDUODA express biznis, du
nauj dainininkai bus priimami per
REIKIA patyrusių ir ne patyrusių
gei vienam nariui, kurs kitaip
VALENTINE DRESMAKING
arkliai,
vežimas ir pakinkai, parsi
ateinančias
dvi
savaiti.
—
Valdyba.
moterų prie rinkimo popierų.
su kuo tai stumdosi-grumasi.
COLLEGES
Suėmė
tris
‘
‘
raudonuosius/
’
duoda
pigiai,
priežastį
pardavimo
pa

1451 So. Peoria St.
manė, net balsą atėmė ketu
lis
manė,
kad
tai
plėšikas,
mirsit
ant
vietos
6205
8.
Halsted,
24W W. IfadiMM,
Policija skelbia, kad jai pa
riems susirinkimams!
Town
of
Lake.
—
L.
S.
S.
284
Kuo

ST.
SLAZAS,
1850
N.
WeH« SL
oastvėrė revolverį ir paleido pos mėnesinis susirinkimas bus nedėbūt
REIKLIA
veiterkos;
turi
sisekė
suimti
tris
“
raudonuo

1886
So.
Halsted
St
187
Mokykloa
JanfL
ValatUoM.
Šitas pastabas padariau ne
du
šuviu.
Žmogus
sukrito.
lioj,
kovo
6
d.,
10:30
v,
ryto,
UniverMoko
Siuvimo,
Patterną
Kirpi
pasprukę
patyrusi. Gera alga.
iš patriotizmo, ar priešingumo sius,” kurie buvo
sity
of
Chi.
Settlemento
Club-rume,
Tik tada daktaras pamatė, kad
mo, Designing bizniui ir narnami.
PARDUODU 2 show-keisus, soda
W. B. JUCIUS,
jam. Ne; visai bešališkai, no nuo medžioklės ant “raudonų tai buvo kaiminas, kuris ta 4630 Gross Avė. — Visi draugai ir
Vietos
duodamos dykai, Diplomai
vvater fountain, register, pasienio ba
draugės susirinkite laiku.
3305
So.
Halsted
St.
jų
”
pereitais
metais.
Suimti
Mokslas
lengvais atmokijimaia
ras su veidrodžiu, stiklinis book-keirėdamas tik perspėti draugus
—D. Motuz, sekr.
me
pačiame
name
gyveno.
’
Klesos
dienomis
Ir vakarais. Pasas, 4 staleliai dėl ice cream parlor ii
kliubiečius, kad, ką veikiant, Ilarry Senko, 1133 Washing- Pašautasis Nadilin nugabentas
16 krėslų. Parduosiu tik visus ant
reikia veikti apsvarščius ir rim ton Blvd. ir Vladimir Leko- Į ligonbutį; peršauta smege Cicero. — Raudonos Rožčs PaSelpi- . REIKIA 3 patyrusių ofisų valyto- sykio. Gera proga norinčiam eiti į tą
nio Kliubo susirinkimas bus laikomas JM> naktų darbas, trumpos valandos, >iznį.
vich ir jo pati, 1833 N. Lincoln
tai, ką nutarius — pildyti.
pėtnyčioj, kovo 4, kaip 7:30 v. vak. $K0 į menesį, nuolatinis darbas.
nis.
1817 So. Union Avė.
St.
—Laisvės Varpas.
Stankaus svet., 1500 So. 49th Avė. Vi4 indų plovėjų, naktimis ar dieno

Lietuviu Rateliuose

MASINIS SUSIRINKIMAS
IR PRAKALBOS.

M -

Pranešimai

Jieško
Suėmė vestuvių svečią.
JONAS BAUŽA
mirė 6 vai. vak., Kovo 1 dieną.
Gimė Gruodžio 4, 1919 metuose.
Laidotuvės bus petnyčoj, Kovo
4 d. iš namų 8752 Houston Avė.,
So. Chicago į šv. Kazimiero Ka
pines. Kviečiame visus pažįsta
mus ir gimines dalyvauti lai
dotuvėse. Pasilieka nubudime
tėvas, motina ir sesuo Pranciš
ka Baužiutė.

Joseph Zaker, 5145 Washburne Avė., kuris pereito lap
kričio m. buvo svečiu vestu
vėse Katherine Hurst ir Theodore
Sumenok ir suteikė
jaunaveidžiams gražiausią do
vaną, vakar tapo areštuotas ir
yra kaltinamas
kaipo vienas
žmogžudžių, kurie keletą die
nų atgal nusmaugė Sumenoįrkienę, jos namuose 1536 W.
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brangaus smuiko.

Mrs. Marion Sansoni, kuri
grajina Boulevard teatre, 55 ir
Oakland Avė. gat., prašo poli
cijos surasti jos $1,500 smui
ką, kurį ji paliko teatre ir kur
jis prapuolė.

dirbti,

si nariai ateidami susirinkiman atsi- mi
nedėldieniais nereikia
veskite naujų draugų Kliubui.
| Visokiam viešbučio darbui.

—K. Jurijonas, Sekr.
Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, ko
vo 4 d., Union salėj, 1564 N. Robey st.
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai
susirinkite, bus daug svarbių reikalų.
—F. Juozapavičia, Sekr.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY
4193 So. Halsted St.
2-as floras, kalbame lenkiškai.

Miršta nuo munšaino.

PARSIDUODA saliunas tirštai lievių ir lenkų apgyventoj vietoj, la
jai graži vieta. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos.
8404 So. Morgan St.

BUK NURSE.
Užbaigę mokslą nursės gauna $50
savaitę Mid West Hospital, 1940
’ark Avė., Chicago, III. siūlo 2-jų mktų kursą, uniformą, valgis, kambaris, skalbiniai ir išlaidoms pinigai su
PARSIDUODA GROSERNfi
teikiama.
Lietuvių apgyventoj vietoj, biznis iš
MID WEST HOSPITAL,
dirbtas per daugelį metų. Pardavi
1940
Park
Avė.,
Chicago, 13.
mo priežastis patirsite ant vietos.
1915 So. Union Avė.

18-toji Gatvė. — Lietuvių Politiš
VYRŲ
kas
ir
PaŠelpos
Kliubas
laikys
savo
Ignatz Klazura, 3445 W. 38 susirinkimą subatoj, kovo 5 d. D. ShePARSIDUODA saliunas ir pulruimis
REIKIA kriaučiaus žinančio pilnai
REIKIA MOKINIŲ
St., tiek prisigėrė munšaino. maičio svet., 1750 So. Union Avė., 7:80 savo darbą ant vyriškų ir moteriš labai pigiai, nes savininkai išvažiuoja Prie fotografijų
ėmimo. Kas nori
į Lietuvą. Atsišaukite.
kad dabar guli arti mirties ir vai. vak. Narių atsilankymas būtinai kų drapanų.
išmokti gero ir pelningo fotografijų
reikalingas, nes bus daug svarbių rei
TONY SINKUS,
VLADAS KVEDERAS,
amato, lai kreipiasi tuojau į Nau
vargiai pasveiks.
kalų.
A^ Booben.
•
1936 Canalport Avo.
835 Washington Avė., Racine, Wis. jienų ofisą po num. 218.
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