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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Jan. 4, 1920as reųuired by the act of Oct. 6,1917

mušanti Želigovski

Lietuvos kariuomene
Nori atsiimti Vilnių
Vilniaus žydai atsisako daly
vaut Želigovskio ‘parlamente’

Gustave Harve vietos laik- italija sustabdo emigra
Žuvo 200 žmonių
rašty Victoire įdėjo straipsnį,
ciją
kur jisai Francijai
pataria
Paskendo didelis Ispanijos lai
veikti atsargiai.
Ir tai dėlto,’ Atklaus Jungtinių Valstijų val vas; keturiasdešimts {-žmonių
kai^ ncįstunnis Vokietiją bol- džios kokie ateiviai čia yra
išgelbėta.

Riaušės Londone
gyną;

Martensas apleis Jungt. Valst. sausio 20
j, sekretoriui Wilsonui. Savo ad■ vokalo globoj Martensas buvo
nuo to laiko, kaip^jis areštuoNori atsiimti Lietuvos sostinę|ta ~ ke,i ,nf’ncsiai tam at«alTuoj po to, kaip Martensas
Vilnių.
I atsidavė Darbo departamentui,
. • < «>
t
jis
davus «garbės žodį,
BERLINAS, sausio
3. — Lie•' betgi,
K
y
.
i--.
I
tapo
pahuosuotas.
Jis
paprašė,
tu vos kariuomene pradėjo sek- * 1 ,
, .
* *
x
.
•
v
a.;
kad
jo
deportavimas
butų
nungus žygius prieš gen. zeh-;
J
1 .
/ pra*
.
.
i
•
i
vestas
sausio
20
dieną;
Darbo
govskio vadovaujamus lenkus, 1 t .
„T>1
v
,kad. atgal
. , atėmus isx jų rLietu-;„u. sekretorius vVilsonas prašymą
1
J 1

Pliekia Želigovskio
gaujas

vos sostinę Vilnių.
Keliai, kuriais Martensas tuAnt dokumento, kuriuo Vii
. v, . atsisako;
, . . i rėš vvkti,’ bus
T nutarti
. Mbendruo.
niaus žydai gneztai
taip
vadinamosios
I
se
J°
advokato
ir
Darbo
dedalyvauti
“vidurinės Lieluvos” parla- i l>“rtamento valdintnkų posed1 ziuose. Išrodo, kad Martensas
mente, kuri
pasirašę yra
atstovai įvairių • bus deportuotas per Šou t ha m pvisuomeninių Vilniaus žydų or I toną ir Stockliolmą. Kitas keganizacijų, tarp jų žydų sočia-ii lias gali būti — per Liepojų ir
listų atstovai.
Martensas \grįš Rusijon pasažieriniu laivu kartu su visu
True translation filed with the
III.,M Jan. 4, 1920 . s<^° STaDU’ su apie keturias
master at Chicago, I11
To
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 , dešimts Rusijos piliečių.

Mobilizuoja
kariuomenęx sekretorius
,fa,"vo
J
Rumanija turbut ruošiasi
ran su Rusija.

LONDONAS, sausio
Šiandie gauta iš Vienuos

ir Darb°

\v ilsonas sutiko.
, Vis dėlto, , Jungtinių Valstijų
i valdžia kelionės lėšas padengs
tik vienam Martensui.

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Jan. 4, 1920
as reųuired l?y the act of Oct. 6, 1917

nia, kuri dar kartą prisimena
Talkininkai svarstys
apįe karingus Rumunijos žy
Vokietijos klausimą.
gius prieš soivetų Rusiją. Sa
ko, kad trys Rumunijos kariuomenės^klesos tapo pašauk- Sako franeuzai norėtų okupuo
ti Ruhr apskritį.

Galimas daiktas, kad Rumu
nijos geležinkeliai bus atiduot
inilitarinės valdžios žinion.
Panašių dalykų dėjosi apie
dveja tą savaičių atgal.
Tuo
met sovietų valdžia pasiuntė
Rumunijai notą, kur prisipa
žinta,' jogei Rusijos kariuome
ne ištikro tapo sutraukta prie
Rumunijos pasienio. Bet šitas
žingsnis išaiškinta tuo,
kad
kalbamoji
kariuomenę tapo
pasiųsta tik žiemavotų, kadan
gi tenai

esanti labai paranki

šitam tikslui vieta. Beto, Mas
kvos valdžia užginčijo tai, bu
sią ji turinti kokių nors karin
gų intencijų.

LONDONAS, sausio 3.
Diplomatinis Daily Telegrąph
korespondentas šiandie savo
laikraščiui pranešė, jogei padė
tis kai dėl Vokietijos nuginkla
vimo susidėjusi taip, kad vy
riausiai talkininkų tarybai neužilgio teks susirinkti ir pasi
tarti dėl atatinkamų
įmonių,
kurių gal prisieis stvertis. Vis
<lelto, kalbamosios konferenci
jos data dar nenužymėta.
Spėjama, kad susirinkimas
įvyks Paryžiuje. Taipjau spėja
ma, kad Francija atsisakys tū
lų savo reikalavimų, kurie yra
įtraukti Spa konferencijos protokolan, būtent: anglių produk
cijos klausimu Vokietijoj-.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Jan. 4, 1920
as required by the act of Oct. 6, 1917 Francuzų armijos vadas atvy

Martensas apleis Jung
tines Valstijas.

ko Paryžiun.

susirėmė su

policija.

LONDONAS, ^sausio 3. -Viename Londono priemiesty,
Ilingtone, šiandie po pietų ki
lo ytin didelės riaušės, kurioms
nugniaužti rdikėjo panaudot
policija.
H
Buvo taip. Didelis būrys be
darbių bandė užimti viešą kny
gyną. Knygyno užveizda tuo
met pašaukė policiją. Bedar
biai tečiaus josios nenusigando.
Jie bandė užimti knygyną spė
ka. Kilo ytin stiprus susirėmi
mas.
Policija, sako, turėjusi “daug
darbo,” kol įpykusius bedar
bius numalšinus.
True translation filed vvith the postmaster at Chicago, III., Jan. 4, 1920
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Litvinov paskirtas
ambasadorium.
Jisai atstovaus sovietų Rusiją
Estonijoj.
MASKVA, sausio 3. [Rašo
Louis Bryant] — šiandie čia
paaiškėjo, kad sovietų valdžia
ėmė reolganizuoti ir stiprinti
savo diplomatines pasiuntiny
bes. Maksimas Litvinovas, ku
ris pirma vadovavo Rusijos de
legacijai Anglijoj, tik-ką pas
kirtas Rusijos pasiuntiniu Eston i jo j. Toji vieta yra labai
svarbi.
Revelis yra vyriausis Rusijos išėjimas į
Svarbiauiseji politiniai ir fi
nansiniai reikalai su visų Eu
ropos valstybių įgaliotiniais yra
'atliekami tikRevely.
Paskyrimas Li t vi novo į dis
toniją aiškiai rodo, kad sovie
tų valdžia turi tikslo turėti ką
nors už Rusijos sienų, kuris,
turėdamas gero nusimanymo
netik apie padėtį Rusijoj bet
taipjau apie užsienio valdžias,
galėtų tartis su kitų valstybių
įgaliotiniais.
Tuo būdu Litvinovas ateity
finansines ir koturės vesti
inercines derybas su nerusiškomis grupėmis Revely.
šiandie čia užbaigta taikos
sutartis tarp Fįplendijos ir so
vietų Rusijos. Taikos sutartis
galėn įeis tuojaus, ir po to tarp
Maskvos ir Helsingforso bus
atsfeigta ir diplomatiniai ir ko.
inerciniai santykiai.

Nužudė tris jūreivius.

WASHINGTON, sausio 3. —
PARYŽIUS,
sausio 3. —
Šiandie čionai atvyko okupaci Atatinkamieji valdininkai pra
Prašo, kad jį deportuotų sausio nės francuzų armijos Vokieti neša, kad bėgiu pastarųjų ke-_
joj konianduotojas, generolą* turiolikos mėnesių Haiti saloj
20 dieną; valdžia sutiko.
Dagouette. Atvyko iš Mayence, kanibalai- nužudę tris Jungtinių
jūreivius ir nemaža
WASHINGTON, sausio 3 — francuzų armijos kvatieros. At Valstijų
Sovietų Rusijos atstovas šioj vyko pasitartų ..dėl Vokietijos vietos gyventojų. Keli žmogėd
ros jau sulaikyti ir busią nu
šaly, Liudvikas C. A. K. Mar
Spėjama, kad bus svarstoma bausti.
tensas, kuris nutarta deportuo
ti,', tarpininkaujamas ^avo ad pienai kai dėl Ruhr apskrities
vokato šiandie atsidavė Darbo okupavimo. Vis dėlto, iki šiol! 333 misidnierių pasiųsta “kreivatikiams atversti.”
nieko tikra dar nežinoma, ar
talkininkai bandys savo grū
Dabar “Naujienų” ofise mojimą pravesti — užimti WASHINGTON, sausio 3.—
Praeitais metais iš Jungtinių
galima gauti “Money Or- Ruhr klonį.
į Kyniją ir
ders” siuntimui pinigų Ame i Nepritaria skubotam veikimui.! Valstijų pasiųsta
šn|is\(iau,^au" įaip

rikoj, užsimokėti “gas bills”,
”electrię bills”, ir “water Oficialiniuosc rateliuose reiš- tryš šimtai (333) misionierių
kiasi žymių prieš skubotą tuo j “vietos gyventojams kreivatibills”.
klaušimu veikimą.

De Valera tikrai esąs
Airijoj.

Protestuoja prieš samdymą
nepatyrusių darbininkų.

Valdžia nors ir jieškanti jo, bet
tikrai nenusitarusi kas reikėtų
daryti, jeigu jis buty pagautas.

geidaujami.

Bedarbiai kėsinasi užimti kny

Rutnanija mobilizuoja armiją

Angliakasiai metė
darbą.

kianis atversti.”

MADRIDAS, sausio 3. —
WASHINGTON, sausio 3.*- Praeitą subalą Villagarcia pak
Italija laikinai sustabdė emig- raščiuose paskendo di
laivas
raciją į Jungtines Valstijas. Ita- Jpanijos pasažierinis
Isabel. Pasiųsta
kelios
Ii josvaldiniams jau nebeišduodania pasportąi keliavimui į valtys gelbėti laivo' įgulą bei
Jungtines Valstijas, ir nebus pasažierius. Šiandie valtys sug
kol šios šalies rįžo, bet tik su keturiasdešim
duodami tol,
valdžia Italijos valdžią nepain čių žmonių. Visi kiti, apie
formuos kurios klesos žmonės šimtai žmonių, žuvo kariu su
čia yra geidaujami. Apie tai laivu.
valstybes departamentui šian
die pranešė Italijos ambasada.

Civilizuotosios Anglijos karžy
gių darbai.
LONDONAS,
sausio 3.
Anglijos žmones ir josios spau
da šiandie labai nustebinti da
lykų padėtimi Airijoje. Nuste
binti bimomis, kad praeitą subatą Auglų kariuomenė pademiestelį,
gusi vieną Airijos
Midleton. Padegusi po to, kai
netoli jo kažinkas užpuolė mijlitarinę policiją ir apšaudė ją.
Kodėl tasai miestelis padeg
ta?
Ar kariuomenės komanduotojas, kurio paliepimu pa
degimas atlikta, žinojo,
kad
užpuolimą surengė tie, kurių
namai tapo sudeginti? Ne. J>sai sako tik tiek, kad jie apie
tai turėję žinoti...
Oficialioji spauda nors šitą
k a rilio menės žygį ir teisina,
vis dėlto reiškia nepasitenkini
mo. Bet užtai darbininkų spau
da stipriai smerkia valdžią ir
kviečia Anglijos darbininkus
daryti toms skerdynėms galą.

Indžiokšenas prieš
darbininkus.
Plieno karaliai nori pasmaugti
uniją. *

KOKOMO, Ind., sausio 3.
Teisėjas Overton šiandie išda
vė indžiokšeną prieš Kokomo
Steel and Wire
kompanijos
darbininkus, priklausančius Amalgamated
Association of
Iron and Steel Workers uni
jai. Tos kompanijos darbinin
kai jau kuris metas ^kaip pas
kelbę streiką,
kad palenkus
samdytojus — išpildyti savo
darbininkų reikalavimus. Da
bar darbininkams bus draud
žiama piketuotų.

Reakcininkai džiau
giasi.
skaldymas socialistų partijos
—nauda jiems; valdžia
grūmoja.
PARYŽIUS, sausio 3. — Didžiuma Franci jos
socialistų
partijos atstovų jos
To urs mieste nutari
prie “trečiojo” Internacionalo
iŠpildant to Internacionalo rei
kalavimus. Visa tai tečiaus jau
buvo galima sumatyti ir keli
menesiai laiko atgal, kada grį
žo iš Rusijos “kairiųjų” vadai
Cachinas ir Frossard.
Reakcininkai, kurie šito skylinio laukė kaip gervė giedros,
jaučiasi labai patenkinti. Savo
džiaugsmą jie visai neslepia.
Girdi, Francijos radikalizmas
jau paskutines valandas gyve
na. Ir jie turi tam tikro pama
to. Jie jan turi ytin gero paty
rimo iš praeities. Tuoj po ne
sėkmingo Francijos darbininkų
streiko praeitą gegužės mėne
sį didžiulę Darbo Konfederaci
ja neteko apie pusės savo na
rių. Streiką gi suruošė tie pa
tys kraštutinieji, kurie dabar
nusilenkė. Leninui. Tai jie darė
neveizint to, kad Darbo ‘Konfe
deracijos ir žymesnieji socia
listų darbuotojai pakartotinai
tikrino, jogei prie susidėjusių
apystovų toks streikas pavykti
negali. Dabar jie elgiasi lygiai
taip-pat. Nėra todėl jokios abe
jones, kad socialistų
partija
bus netik suskaldyta, bet ir
daugelis josios dabartinių na
rių visai išmesta iš socialistinio
judėjimo. Jie nei vienai suski
lusios partijos srovei nebeprik
lausys.
Reakcininkai todėl
labai
džiaugiasi, ir jų džiaugsmą dar
didina valdžios grumuojimai,
būtent, kad ji panaudos visų
reikiamų tvarkai ir ramumui
išlaikyti įmonių. Valdžia taip
padaryti galės, nes. josios pasimojimų nebus kam tinka
mai atremti: socialistai pešis
tarp savęs!

Waukegano policija turi
bėdos.
WAUKEGAN, sausio 3.
Kiekvienas vietos
policistas
šiandie turėjo užsistatyti po
penkis šimtus dolerių kaucijos
Sekamą panedėlį jie turės liu
dyti už ar prieš savo viršinin
Prašneko po 130 dienų.
ką, Thomas Tyrrell’į, kuris
kaltinamas dėl teikimo pagal
CHICAGO.— P-dė Joan. Lipbos svaiginamųjų gėrimų par
pineott išgulėjo lovoje šimtą
davinėtojams.
Del jų toji byla busianti tik trysdešimts dienų. Visą laiką
ji arba miegojo ar klejojo. Nė
rai “nesmagi.”
vieną kartą ji nebuvo tikrai
blaiva, ir nė žodžio neprašne
PINIGŲ KURŠAS
kėjo.
Vakar ji pirmu karti
Vakar, sausio 3 d., užsienio pinigų prašneko. Gydytojai sako, kad
ji pasveiksianti.
Anglijos 1 svaras ............... $3.54
Austrijos 100 kronų ........... $0.25
------frankų\už
*
“
... $6.18
Belgijos 100
. $15.55
Danijos 100 kronų ...l...
... $2.95
Finų 100 markių ..... ....
... $5.86
Francijos 100 frankų'..
... $3.46
Italijos 100 lirų ..........
,.v$1.40
Lietuvos 100 auksinų ..
... $047
Trenku 100 markių
. $31.35
Olandų 100 guldenų ....
. $15.55
Norvegų 100 kronų ....
. $15.28
Šveicarų 100 frankų ....
$20.07
Švedų 100 kronų ........
... $1.40
Vokiečių 100 markių ...

BUiDAPEšT,
sausio 3. Vokietijos valdžia
kreipėsi j
Vengrijos valdžią reikalauda
ma, kad pastaroji atmainytų
mirties bausmę keturiems liau
dies
komisarams
(iš Belą
Kun’o valdžios amžinu kalėji
mu.

IMPERFECT

IN

1IAZLETON,

sausio

3.

—

DUBLINAS,
sausio 3. —
anglių kasėjai
Visi kietųjų
Gandai, kad Airijos “prezi
mete
Pąnther Creek klony
dentas” de Valera ^tvykęs Aidarbą, sustreikavo. Streikinin
rijon, šiandie tapo* galutinai
kų esą apie septyni tūkstan
patvirtinti. Jis tikrai esąs Ai
čiai vyrų. Streikas paskelbta
rijoj. Kur — niekas nežino.
todėl,
kad kompanijos ėmė
Valdžia vis dar j ieško jo.
samdytis neprityrusius darbi
Kareiviai ir policija visur uosninkus — ispanus ir portuga
S. Visi tie laivai, kurie *atlus. 7'ie darbininkai dagi ir
Airijon praeitą savaitę ir
anglų kalbos nemoka,, o todėl
ioj šios savaitės,
buvo
negąli suprasti tų patvarkymų,
stropiai iškrėsti. Bet “preziden
kurie duodami kasyklų ir pa
to” juosė nesurasta.)
čių darbininkų reikalais.
Vis dėlto valdžia galutinai
dar nesanti nusitarusi kas rei
daryti, jeigu de Valera
Krizis Čeko-SĮovakijos kėtų
butų pagautas. Jisai, beje, yra
industrijoj.
pabėgėlis, neatsėdėjęs jam pri
teistos baudos, ir todėl galėtų
Pramonininkai turėsią didelių
būti įkaitintas. BeL., .gali bū
nuostolių.
ti, kad valdžia jį^Ttei nekaltin
tų, jeigu tik jisai užsilaikytų
PRAGA, sausio .3. — Čeko rainiai.
slovakijos mdustrijoj kilo krizįsas. Medvilnės ir cukraus fab- Valdžia turėjusi nesmagumo.
rikininkai be^ pirkliai turėsią
Anglų valdžia dėl to Airijos
dielių nuostolių. Bėgių pasta “prezidento” jau turėjusi nes
kainos magumo. Andais Dublinan at
rųjų kelių savaičių
medvilnei ir cukrui nupuolu* vyko Amerikos pirklybinis. lai
vas Ponia:
Kariuomenė tuo;
sios net iki 50 nuoš.
jaus užbugdė ant jo kulkosvyKad pramonininkai
liai dar didesnių nuostolių ne dį ir jau rengėsi krėsti patį lai
turėtų, valdžia uždraudę įvež vą. Krėsti, suprantama, taip
ti iš užsienių cukrų ir medvil kaip jai tinka. Bet tuojaus už
protestavęs vietinis Amerikos
nę.
konsulas. Bcto, ir ^patys laivo
iškrovėjai atsisakė dirbti, jei
Reikalingi informacijų.
VVASHINGTON, sausio 3.— gu ant laivo pasiliks kariuome
Senątas šiandie priėmė rezo- nė. Nebuvo kas daryti, ir ka
tapo pašalinta —
liuciją,
kuria reikalaujama, riuomenė
departamentas kartu su savo kulkosvydžiu.
kad valstybės
Laivo salininkai rengiasi pa
suteiktų “tikrų informadijų”
apie tai ar daug yra tokių kū reikalauti, kad Anglų valdžia
dikių ir molinų Europoj, ku atlygintų jiems nuostolius, ku
riems reikalinga pašalpos • ir rių pasidarė dėlei kariuome
kurių vardu šioj šaly yra ren nės žygių. Spėjama, kad dėl
kama aukos.
\ to Amerikos ir Anglijos val
(Jau senai vaigšto gandų, džioms teks apsimainyti tam
kad “kai kas” šioj šaly renka tikromis notomis.
spaudoje ir per savo agentui
MADRIDAS, sausio 3. aukas saviems reikalams, bet
skelbia,
kad tai “badaujan Ispanijos valdžia rengiasi <iž
čių kūdikių ir motinų Europo drausti išeivybę Amerikon.
je^ šelpimui”).
SOCIALDEMOKRATAS.
GUATEMALIA, sausio 3. r*Burys
buvusiojo prezidento
Musų draugų laikraštis iš
Manuel Estrada Cabrera sekėjų praeitų subatą Čia bandė Kauno. Kiekvienas darbininkas
sukelti riaušes. Nepavyko. Du privalėtų j j perskaityti. Num.
riaušininkai nušauti, o keturi Į; 25, 26, 27, 28, 29 ir 30. —
sužeisti. Pats maištininkų va- •j Kaina 5 ceptai.
Gaunamas Naujienų ofise.
Jas, tūlas Pepper, įkaitinta.

Pinigai jau greičiau
Pasiekia Lietuvę
Lietuvos .Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas t pradėjo geriaus
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to,
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau. giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pagelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
Lietuvon Pinigus £er Lietums Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
......... ........
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Utarninkas, Sausio 4 d., '21

"' '

ir tyrinėti anglų policijos bei
kariuomenės žygius. Bet ka
AR MYLI MUZIKĄ?
da komisijos nariai kreipėsi į
BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
Anglijos ambasadą, kad viza
bint i pianų, • dainavimo, smui
vus savo pasportus, tai ten
KANADA.
kuoti, teorija, muzikos istorija
jiems pareikšta, jogei anglų
Suvaržė immigraciją.
ir harmoniją. Baigusiems iš
Vakarą
rengia
LSS.
4,
22,
81,
174
ir
234
kuopos.
Tai
puikus
paskilbusio
rusų
rašytojo
Levo
Tolstor
duodami diplomai; įstoti galima
[H Federuotosios Presos]
valdžia komjsjos neįsileisianti.
visuomet.
jaus veikalas — penkių aktų drama.
OTTAWA, Ont. — Kanados
Tat tikrose vietose (VVashing
Nedelioj, sausio 9 d. C. S. P. S. svet., 1126 W. 18 St.
»
\
Antanas S. Pociusr
parlamentas priešinė papildy tortui sferose delei to kilo ytin
Už gerumą veikalo kalba pats jo autoriaus vardas.
Vedėjas
Pradžia lygiai 7 v. v. Po lošimui smagus balius.
mus inimigacrijos įstatymu, stiprus bruzdėjimas. Keli įtek
3259
So.
Halsted Str.
Už gerą vaidinimą — Dramatiško Ratelio vardas.
KOMITETAS.
sulig kurių, kiekvienas atvyks mingi senatoriai jau kreipėsi
Tol.: Boulevard 9244
tantis Kanadon darbininkas tu j valstybės sekretorių Colby
ri būtinai turėti su savim ma reikalaudami, kad šios šalies
Darbininko Draugas
žiausia $250 pinigais ir gele valdžia delei Šitokio anglų val lų. Tai vis dėl “komunistinio
žinkelio tikietą iki tai vietai, džios žygio pareikštų jai pro sumokslininkavimd”’.
Tomis pačiomis žiniomis, Bu
kuri jis važiuoja. Vienok tie testo. „Vis dėlto, nesitikimą,
įstatymai nepaliečia ūkininkų kad šios šalies valdžia norėtų
septyni socialistų darbuotojai.
Valzbaženklls užreg, S. V. Pat. Ofise.
ir laukų darbininkų, taipjau pyktis su Anglija.
Mes
norime,
kad
Lietuvos
mokyklose
butų
Vieni jų pakarti, kiti — sušaiptarnaičių, turistų ir grįžtančių
Gargus ]>er dauginu kaip
užtektinai rankvedžių mokiniams;
dyti. Dviem myriop nutekė
kanadiečių.
Kampanija už neimijii/es
50 metų.
tiems
socialistams
jų
“
nusižen

dirbtuves.
Mes/norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
Tėhiylc Įkaro (Auchor) Vaizbaženklf.
Kooperacijos plėtojimąsi.
gimas
”
dovanota,
taigi
paliuoM1LVVAUKEE. — Vietos
rų laikraščių ir knygų;
[Ii Federuotosios Presos] •
suota. Beto, 1,128 politiniai
samdytojų
asociacija
jau
J
kuris
TORONTO,“ Ont. — Koopera
metas varo stiprią kampaniją nusižengėliai nuteista ilgiems
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
cijų prezidentas Powers sako,
metams
kalėjimo.
Gi
prieš
už neunijines dirbtuves. Orga
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
kad kooperacija tarp Ontario
nizuotieji darbininkai taipjau 12,862 politinius nusižengėlius
fa emerių plėtojasi ir jų metine
nama pažangiosios dvasios spauda;
rengiasi pradėti savo kampa užvestosios bylos tapo panai
apyvarta 1919 m. $8.500.000 pa
kintos.
j t
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
šoko iki $19.372.000 šiais me niją, kad samdytojų pasimojiVis'dėlto,
tuo
tarpu
Biuthmus atremti.
skaisti, — Todėl
tais.
pešto kalėjimuose dar laikoma
Skaičius sakrovų užaugo nuo
daugiau kaip penkiolika tuks
ANGLIJA.
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
Skausmas Silpnina,
4 iki 28 ir dar 4 kuriamos.
iančių įvairių nusižengėlių. Ne
Didelis nedarbas Anglijoj.
“VARPO” BENDROVĖS,
Sulaikyk jį!
LONDONAS. — Iš visų vals mažas jų skaičius bus nužudy
VENGRIJA.
Tūkstančiai moterų kenčia neap
tas, o kiti gaus ilgus metus
sakomą
agoniją visai tykiai. Esa
tybes
kampų
ateina
žinios
apie
Unijų konvencija.
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
kalėjimo.
te
viena
iš jų Nakties valandos
didėjantį nedarbą. Jau ir dabar
t
tuvos
Ūkininką
”
,
“
Varpą
”
ir
“
Darbą
”
ir
spau

gamina
nelaimes
— dienų užbaigas
» VIENNA. -j- Pirmą sykį po šimtai tūkstančių darbininkų
kenčiate? Jei taip, nesikankykit—
sdina knygas.
puolimui Belą Kun valdžios vaikšto nuo vienos dirbtuves
AUSTRALIJA.
Pinigus iš Rockfordo
štai pagelba dėl jūsų, arba kitam
jūsų šeimynos nariui.
Vengrijoj 1919 m. vasarą, da vartų prie kitos. Manoma te- Stengiasi pažeboti samdytojus. R
Lietuvon galima tiesiai
bar Budapešte įvyko unijų čiaus, kad po Naujų Melų ne
SYDNEY. — Organizuotieji H
siųsti per S. J. Petrau
“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
konvencija, kurioj dalyvavo de darbas stipriai padidės.
Australijos dailydės stengiasi |
ską, Rockfor^Real Esturi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
legatai; atstovaujantįs 250.000
pažeboti
savo
samdytojus.
Um
I
Organizuotieji darbininkai
tate & Loan Co.
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
organizuotų darbininkų.
delei to neduoda ramumo val jos valdyba šiomis dienomis i
Konvėneija priėmė rezoliuci džiai. Jie rengia bedarbių de visiems savo nariams išsiimti- ■ adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. BortIš čia pinigai yra pa
jas, reikalaujančias, kad vals monstracijas ir siunčia savo į- nėjo speciali pranešimą, kuria
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
Prašalina
siunčiami Lietuvon grei
tybė duotų pagelbą koopera galiotinių pąar atatinkamus val me jiems įsakoma, kad nei
Galvos
skaudėjimą,
muskulinius
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
čiausiu budu ir už pini
ir sanarinius skausmus, krutinės
cijoms ir bedarbiams ir pra dininkus. Valdžia gi — ji “ne vienas (lai lydė nebeitų į sam
plėvės uždegimą, gripą, influenzą,
Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje
gų siuntimą pilnai atsa
dėtų viešuosius darbus, taipjau bežinanti” kas 'daryti...
dytojų biurą darbo jieškotųs. į
šaltį, reumatizmą, nerviškumą,
— $15,00.
strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
koma.
gvarntuotų žmonėms laisvę ir
Vietoj to, patys samdytojai pri
mą per pusę, kraujo sukepimą,
nupigintų pragyvenimą.
Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite
valomi kreiptis —- j ieškodami
migrainės, dysmenoreja, žarnų su
VENGRIJA.
Siųskite pinigus Lie
stojimą etc.
darbininkų — į unijos ofisą. į šiuo adresu:
Baltojo teroro aukos.
Turit turėt savo namuose visada
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
tuvon per
lai padaryta todėl, kad už
Salicyline. Nežinai kada jo pri
VIENNA. — čia gauta ofi bėgus už akių samdytojams,
Neįsileidžia ungtinių Valstijų
reiks, nes vietoje pailsio, gali prisi
V. K. RAČKAUSKAS,
eiti
skausmą kęsti. Visiškai sau
cialiais Budapešto prokuroro kurie savame biure daro visa, i
komlsją.
gus — nesvaiginas. Vaikams nuo
307
West
30th
Str.,
New
York,
N.
Y.
WASHINGTON. — Kiek lai pareiškimas, kur sakoma, kad kad išsijojus per savo sietą q
G iki 12 metų senumo pusę stali
nio Šaukšto į pusę stiklo vandens.
ko atgal Jungtinėse Valstijose viename Budapešte buvo užves visus jiems negeidaujanius dar-l Kaina $1.00 tiesiai iš chemisto iš809 So. Main Str.
sukurta specialė komisja, kuri ta daugiau kaip dvidešimts aš- bintnkus.
mos valdžios ir šios šalies in- visos dirbtuvės, kuriose tie mo dirbystės.
Jei kenčiate, siųskite šį kuponą
Rockford, III.
buvo nutarusi vykti į Airiją tuoni tūkstančiai politinių byj teresams: kada nors visgi rei
kės atnaujinti piridybą, o/tuo o visi jau padarytieji motorai
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
met fftoj šalyj turės sėdėti kad sunaikinti. Belo, įsakyta, kad
Salicyline Mfg. Co., iižisiiiiiiyiiiiiMyiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiffl
Nori surinkti milioną doleriu. ne Martensas, tai kas nors ki- butų sunaikinta ir tie motorai,
440 So. Dearborn St.,
NEW YORK. — Amalgama- tas.
kurie jau yra naudojami dirb
Chicago, III.
ted Clotbing Workers unija
Beje, čia gauta žinių, kad tuvėse — mašinų šukimuk
Įdėta rasite $1.00 už kurį malo
trumpu laiku nori surinkti vie- toks Darbo departamento paLietuvių Socialistų Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
nėsite
išsiųsti pilnos micros Salicy
Komisijon, kuriai pavesta žiu
line
pakelį.
kad Sa
ną
milioną
dolerių.
Tie
pini

garo CHRONIKOJE peržvelgs netik politinius
tvarkymas tam tikruose darbi rėti, kad Vokietija šitą patvar licyline yra neSuprasdamas,
svaiginantis
ir visiš
gai bus sudėti į tam tikrą fon- ninkų rateliuose iššaukęs ytin
"BAH6*" r*ikiue visame pataulije, bet da ypatingų domų at
kai
nekenksmingas
ir
galėsiu
gau
kymą
pravestų,
įėjo
vienas
jakreips į uiiotikius, įvykstančius darbiniokų gyvenime,
ti
pinigus
atgal,
jei
neužsiganėdin

dą
išmestiems
gatvėn
didelio
‘
subruzdimo.
Tūli
įtek■
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
poniclis,
keturi
franeuzai
ir
ašsiu.
sociaiigtij ir sklaidys dai bininkų vienybe* ardytojų
^lorko ir kilų miestų siuvę- niingi organizuotųjų daririnin- tuoni anglai. Pateikta surašąs Vardas .................. :.........................
“BAN6A” klaidinimus.
jains šelpti. Pusę tos sumos
darbuotojai jau nuvykę į visų tų dirbtuvių, kuriose tie
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
Gatvė ir num. arba R. F. D.............
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žada sukelti vieni chicagiečiai. I \Vashingtoną.
motorai dirbama, o taipjau ir
□ AnbA žvilgsnio ir tars, kur reikia, dragų žodį gavo plates
Miestas
niuose straipsniuose.
tų, kuriose, jais naudojasi.
Valstija
Samdytojams nesiseka.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsniua,
Valčių
dartyninkų
streikas.
hDŽUCšH liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
Priežastis, dėl kurios toks
NEW YORK. — Samdytojų
[IŠ Fcderuotosios Presos]
oANbA aprašančiu; didesnės svarbos nuotikius darbininku
keistas patvarkymas daryta,
gyvenime.
asociacijai nesiseka. Andais jai
Kas nori siųsti pini
SAN FRANCISCO. — Gr. 18 yra (a, kad karo metu Dieselio
savo TEORET1NIAI-MOKSLINĖJE dalyje nrprt»tapo
užduota
stiprus
smūgis?'
dėl
manoma,
kad
netolimoj
iiDiUO j" *’* teikti gavo skaitytojams straipsnius, populiariai
vidurnakti sustreikavo San motorai naudota
gus iš Kenoshos savo gi
DARDA gvildenančius socįgtlstinę taktikų, socializmo ir kittj
Aštuonios firmos susitaikė su Įj Francisco
(ateityj
tos
rųšies
motorai
leng

kilnotojų
darbininmokslų teorijas.
minėms Lietuvon, monuošė!
Amalgameitų unija.
vai
galės
užvaduoti
anglių
jėnniupitl ’av0 BELETRISTIKOS Spaltose talpins apysakas,
Į kai. Streikas palietė ir kelis
ney orderiais ar drafbANbA eiles ir paįvairjs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
Ką tasai patvarkymas reiškia ga varomąsias mašinerijas.
geležinkelius,
kurie
naudodavo
01M0in *aTO KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
ir kitos firmos. Tuo bildu :
tais.
į kilnotojus.
Darbininkai reika Vokietijos darbininkams, gali- ypač pirklybinuose laivuose,
‘BANGA nuotikių musų kolonijose Amerikoje.
tos firmos, kur paskelbė savo į
ma sumatyti iš sekamo:’ apie Belo, šitie motorai gali padasavo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
lauja
pakelti
algą
po
$30
į
mė“URRUR
BANGA” jjmgų
musų socialistų literųfines spėkas Amerikoje, bet ir
darbininkams karą, ankščiau j
Iš čia pinigai yra pa
įžymius rašėjus Lietuvoje.
! nosį. Kompanijos jieškosi streik dvidešimt trys tūkstančiai dar-j ryti didelį perversmą visoj inar
vėliau
turės
nusileisti.
kaip
iš pradžios eis sykį | mėnesį, vėliaus — du sykiu į
siunčiami Lietuvon grei
• laužiu ir prižada jiems polici bininkų dirba prie kalbamųjų dustrijoj Jų varymui,
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sųvainereikia išeikvoti
čiausiu budu ir už pini
jos tųMuigą, bet patyrusių motom; įlaiynio. Maža to, apie matėme
“BANGA” tė. "Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numerių;
'
Pagalios.
trys
tūkstančiai
Dieselio
inot<5;
tiek
daug
jėgos,
kaip
kad
toms
f‘2. — už 24 numerius; 13. — už,36 numerius; 94.—
streiklaužių negauna. . Kadangi
gų siuntimą pilnai atsa
BOSTON. — Valstijos prorų
tam
tikros*
Vokietijos
dirb
už 48 numerius.
mašinoms,
kurios
varomos
ang

priemiesčiai gali susisiekti tik
koma. Norėdami gero ir
iiDlunie užsiprenumeruokito sau (r savo draugams. Pinigus
kuroras
pagalios
Venzetti
’
o
ad

tuvese
sudaro
vienintelę
jėgą,
lių
jėga.
ūARb^ siųskite adresai
naudojant kilnotojus (parateisingo patarnavimo,
vokatams suliko parodyti tuos
Dabar, imant visa, kas pa
inus), tad nickurie priemiesčiai reikalingą mašinų sukimui. Ne
C. A. HERMANU
“svarbius dokumentus”, ku
644 Weit 204 Str., New York. N/Y
tapo atskirti nuo miesto. Žmo stebėtina, kad toks yisatinis me žymėta, daiktan* lengva supras
Kreipkitės pas:
.
riuos valdžios agentai Užgrie
nės, kuriems streikas yra ir la timas gatvėn darbininkų suki ti kode! anglai nori sunaikinti
bė Venzetti bute, kada jis bubai nepatogus, pritariau strei- lo dideliausią protestų audrą, tą dešimtą nuošimtį Dieselio
fro areštuotas. Pats Venzetti
kieriams, kadangi kompanijos ir anglų misija tuo bildu buvo J motoru. Tąsiu dešimtas nuodabar, sėdi kalėjime. YJisai nu nesenai išgavo 20 nuoš. pakėli- priversta ]nireikšti, jogei kon-j šilutis sudaro «kaip tik tuos
teista neva už papildytą žmog| mą už važmą, vienok darbinin- fiski’o’ama bus tik tie molo-1 motorus, kurie gali revoliucio220 Mihvaukee Avė.,
•
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
žudybę. Bet jo advokatai da-'
rai, kurie gali būt panaudoti nizuoti industriją ir tuo budu
I kams algos nepakėlė.
Kenosha. Wis.
ro visa, kad byla butų atnau-1
tuvoj, — Kaune.
submarimiose; visa kita palik Vokieijos fabrikininkus pasta
jinta. Jie turi neabejotinų lin
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
Kuria kooperątyvines dirbtuves. sią nepaliesta. Belo, anglų tyti nepalyginamai geresnėn po
dynių, kad toji byla buvo *kemisija pažymėjo, kad kalbama- zicijon nei kad anglų ir kilų
[Iš Federuotosios Prcsos]
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
no nors” sugalvota, kad “pa
MIIAVAUKEE, Wis. — Ne sai patvarkymas palies tos apie atatinkamų valstybių fabrikimieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
šalinus iš kelio” Venzetti, ku_ senai darbininkai įkūrė dvi ko- 10 nuošimtį visų Vokietijoj ninkus — konkurencijos žvilgs
Num. Kaina 5 centai.
t is buvo veiklus organizuotij- operatyvines dirbtuvesi — ciga esančių Dieselio motorų.
niu. Maža to. Kartą darbi- $
jų darbininkų darbuotojas.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
Paviršutiniai fžiurint tatai ninkai kai pasiims į savo ranrų ir automobilių. Ir abiem
A-: kas industriją, šitie motorai ga
visi susipratusięji ir apsišvietusieji lietuviai
dirbtuvėm gerai sekasi. Pa išrodo tik mažmožis. Betgi,
Martesno
pareiškimas.
drąsinti tuo šluotų dirbėjai ku pasižvelgus giliau tuoj sąma li daug prisidėti prie padidini
.darbininkai.
NEW YORK. — Tarybų val ria koorpjoratyvinę šluotų dib- tai piktąją viso to reikšmę. mo produkcijos ir sutruųipiniSocialdemokratas labai nuosekliai gina
džios “amabsadorius”, Liudvi tuvę su $10,000 kapitalu. Na Tatai išparodo sekamieji fak mo valandų darbo.
darbininkų reikalus Lietuvoj.
kas Martensas, andais čia pa mas jau pasamdytas ir dirbtu- tai:
Taigi tik ta baimė, kad Vo
reiškė, kad jį norima depor-į■ ve atsidarys sausio 1 d.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
Prieš didįjį karą Vokietijoj kietijos fabrikantai nepaimtų
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
tuoti iš šios šalies dėl grynai
buvo pagaminta apie 2600 Die- viršųant savo konkurentų svedarbininkai gali pagerinti savo būvį.
politinių -išrokavimų. “Darbo
selio motorų,
su nedaugiau timosešalyse
iir verčia tuos savo giminėms LIETUVON,
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
Dieselio
motorai
ir
ka

departamento nutarimas galu
kaip po 600 arklių jėgos kiek-' konkurentusi reikalauti, kad
dirba savo raštus.
pitalistinis
naudojimas
tinai patvirtino mano pareiš
vienas. Ir to neveizint,
kad Dieselio motorai butų sunaikin kreipkitės į J. E. Bruže^jSocialdemokratą skaitant galima apsi
kimą, kad šioj šaly aš neve
naujieji motorai buvo ir ma ti. Vokietijos darbininkai
te- čiaus aptiekę:
[Specialė
Naujienų
ir
Federuotosios
džiau jokios propagandos ir
šviesti.
<
‘
žesni ir lengvesni. Bet geroji čiaiks nusistatę taip, kad,Die
Prcsos korespondencija]
WAUKEGAN
taipjau, kad aš nepriklausau
tų m rų
yra ta kad selio motorai-turi-pasilikti. Pa
DREYFUS.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
jokiai komunistų partijai.“ Jį,
BERLINAS. — Specialė tal jie ^naudoja visai mažą apsti likti rainiam kūrybos darbui,
PHARMACY,
džios klaidas ir kovoja su ja.
š
girdį, norima deportuoti tik kininkų komisija nesenai pa- aliejaus. Juos v iryli gailina da o ne naikinimo tikslams —
Socialdemokratą visuomet galima gauti
1005 Marion Street,
dėlto, kad jis atstovauja tokią rašė laišką Vokietijos valdžiai,, gi prastąja aliejaus rūšimi, to subniariniiose.
Pagalios, sulbNAUJIENŲ OFISE,
valdžią, kurią AVashingtono po 1 reikalaudama, kad butų sustab- kia kaip kad nesenai tapo su marinai Vokietijai yar tik pra
Waukegan, DI.
nai nepripažįsta. Bet tai, gir- dyta taip vadinamų Dieselio rasta Tėxas valstijoj ir Mek eities dalykas. To padaro ji
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
di, pakenks ir jo atstovauja- motorų išdirbimą. Taigi, kad sikoje. Technikų rateliuose to nebeturi. .
IB ■ ■ K M IK W W W M M I* p r

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

PATAMSIO GALYBE
Švieskime Lietuvą

PAIN-EIPELLER

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon

5A^1NE

SJ.Petrauskas

"BANGA” Z

. •

SOCIALDEMOKRATAS

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

A. Pakšysį

VVaukegano
Lietuviai—

/

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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■ LAŠINO TEATRAS
■

Savaitine Biznio Apžvalga

3506 So. Halsted St.

Eugene O’Brien
į
Broadway & Home
Ket. ir Pėt. Sausio 6 ir 7-tą
Noi*ma Talmage

Panthea
Subatoj, Sausio 8-tą
t Wm. Russell
į
The Iron Rider.

—WBEKLY
Phone: Lawndale 1744

----

Mokinkis Modelių
Braižymo

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate
Paskola ir apdraudimas

PASIDARYK SAU
DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži
novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.
Reikalauk knygelės “O”

’ 2833 W. 22nd St.
Tarpe California Avė. ir
Marshall Blvd.
Chicago.
u

Master System School,
STATE-LAKE BLDG.,
KAMPAS STATE IR LAKE
GATVIŲ' ‘

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECTALUMAS —
RECEPTAI.
* ,

Tel.: Victory 2400

Užsisakyk audrinius lan
gams rėmus, nuo

pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS

Geo. Green Lumber Co.,
22-os gatvės tiltas.
■ Tel. Canal 2975—2976

"

<

Just

Prescription Drug Store
Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

: WHISTLE :
,į
■
■

Chicago
WHISTLE BOTTLING CO.
1901 W. Roosevelt Rd.
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■
n
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ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo
nuo ugnies
4153 VV. 26 St.
Į >
2410 So. 52nd Avė

t’hone Drover 266

JOFFEY’O

Atydos!

4625 So. Ashland Avė.

Ar jus turite šeimyną? Jums yra
sunku gauti kambarius ? štai yra ju
sli gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.
1653 W. 47 St.

Atsakančios grojamos mašinos.

Columbia fonografai, deimantai
ir laikrodėliai.

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami
aliejaus rendos žemę Texas valstijoj.
Mažas investmentas rendavojimui aliejinės žemės,
gali padaryti jumis kaip
ir muš neprigulmingu pinigiškai.
Ateik, parašyk, arba telefonuok delei pilnesnių
informacijų.

Chas. A. Snapp
Company
1620 Consumers Building
Tel.: Harrison 9669-9^70

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių nemalimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY
4552 So. Ashland Avė.

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko
narys Federal Rcservę^ System.
3131 W. Madison St.,
Chicago.
Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarninko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Duok receptus išpildyti
Mokslų baigusiam Registruotam
Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L.
10657 Michigan Av., kamp. 107 gt.
įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.
Mes naudojame geriausios vertės
gyduoles ir musų kainu tokia že
ma, už kokių galima padaryt. Mes
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Phone Canal 5496
Hankan 'Jewelry
and Graphaphone
Co., Ine.
Mes pritaikome
akinius moksliš
kai. Columbia gra
fanolas ir rekor
dai.
2209 W. 22 St.
netoli Leavitt.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ
Košt umeriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.
2300 Sb. Leavitt St.

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po.... $135.00
Taipgi užlaikome visokių

vacuum cleanerių,— elektri
nių apšildytojų — elektrinių
pečių ir visokių elektrinių
prietaisų.
Leiskit mums ‘ apkainuoti
jūsų namuose dratus išvad
žioti ar krautuvę; cash arba
vienas metas išmokesčiui.
6031 So. Halsted St.
Tel.: Normai 2022.
2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Co

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą
su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.
1945 W. 47th St.

Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

A. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.
Garu, karštu vandeniu ir karštu
oru šildymas. Nauji šildomi pečiai įvedami. Seni šildomi pečiai
pataisomi.
Phone Boulevard 7692
>

....

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.
Geriausias darbas, už žemiausią
ledinę*
1946 W. 21st St., netoli Robey St.
.
Chicago, III.
Halsted netoli 63-os gatvės

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St.
Musų Stako Kompanija
pateiks

BUSINESS|_REVIEW—

“LENA RIVERS”

Visą šią savaitę.
norėtų
gauti
patarimų
ir
nuro,
x
šinant
darbininkams
visgi
gal
VIENA DIDELĖ TELE
Kainos: 36c iki $1.00
Delei saugaus vielų išvedžiojimo na I
šiais metais algos nebus numuš dymų, kurie bonai iš paminėtų i muose. Delei parinktu ir pigaus
Nedčldieniais
50c iki $1.50
PHONŲ KOMPANIJA tos daugiaus kaip. 25 nuošim šiandien verta pirkties, gali pa darbo. Delei gero patarnavimo ir
• materijolo.
ILLINOIS VALSTIJOJ čius. Blogiausia yra, kad su al siųsti savo užklausymą “Nau
Atsišaukit pas mus —
PIRTIS
JAU SUSITVARKĖ.
gų numušimu darbdaviai nori jienoms“ adresuojant Biznio Ap
»
Turkiška,
elektrikine
ir rusiška.
FIDELITY ELECTRIC COMPANY
visur sunaikinti unijas ir įvesti žvalgos Redaktoriui.
Lankant musų pirtį, galima apsisau
Illinois Bell yra pavaldėja “open shops”. Kaikuriose pra
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 got nuo sekančių ligų:
Reumatizmo, violetiniai spinduliai,
Chicago ir Central Union monėse šioj valandoj kapitalistų
Mes taipgi užlail&me skalbimui nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
Du keliai.
mašinas ir elektros visokius įran ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra
Kompanijų.
nusistatymas prieš unijas yra
Biznio puolimas gali eiti dviem kius;
taipgi automobilių reikmenis.
labai aštrus. Iš to reikia laukti keliais; arba pulti smarkiai ir Mes taisome visokias battery. Tai gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gva
Naujų Metų diena, įvedė į vi neužilgo aštrios klesinės kovos, greit pasibaigti, arba pulti išlė some elektros systemos visokių rantuojame
geriausią gydymą.
automobilių.
Moterų
dienos
tik Utarninkaia
są Illinois valstiją telephonų kurioj darbininkams reiks gal to ir pasibaigti negreit. Jeigu
8 ryto iki 8 vak.
kompaniją.
! nemažai nukentėti.
šiais metais biznis puls labai
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utaminkus
Naujoji kompanija, yra Illi
smarkiai ir aštriai, tai gali būt,
nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.
nois Bell Telephone Company.
kad apie metų pabaigą prasidės
A. F. CZESNA,
Dabar
laikas
Tai yra nupirkta Chicago Tele
1624 W. 45-ta gatvė,
ėjimas geryn, kurs tęsis ilgoką
pirkti bonus.
Chicago, III.
phone kompanijos, visa Central
laiką. Jeigu šiais metais puoli
Union Telephonų kompanijos
mas nepasidarys labai aštrus,
Kaip
mes
buvome
jau
ne
syvisa savastis valstijoj. Naują
tai jis šiais metais neužsibaigs
Ar kenčiate nuo prasto
kompaniją tvarkys tie patys vir kį pažymėję, Amerikos valdžios, ir kažin ar dar užsibaigtų ir
apetito, užkietėjimo ir tt.
geležinkelių
ir
kai-kurių
pramo

šininkai, kurie per metų eiles
ateinančiais 1922 metais. Už
išaugino, ištobulino visoje val nių bonai (bonds) paskutiniuo keleto mėnesių mes galėsime
ju laiku buvo žemai nupuolę.
stijoj Bell telephono systemą.
matyti, kuriuo keliu pakryps
B. E. Sunny, buvęs per dvy Tarp nupuolusių kainoje bonų biznis. Pastaba: kadangi krizis
.■m» wi<t.
liką metų Chicago Telephone buvo ir Amerikos Laisvės Bo dabar lygiai paliečia Europą ir
Yra labdtiKiai užtikiama
nai,
su
kuriai^
mes
visi
esame
gyduolė.
Co. prezidentu, pasilieka ir ant
Ameriką, tai ir ateities proguogerai
susipažinę,
žemiausios
kai

toliau juomi. Edgar S. Bloom,
Parduodama visose
za gali būti lygiai teisinga Eu ■ ADAM M. MACARUS 5
nos
bonams
buvo
apie
Liepos
vaistynėse.
galva Central Union Co. per
NOTARAS
į
ropai ir Amerikai, nors Europoj >
mėnesį
pereitais
metais.
Nuo
JOSEPTH
TRINER
COMPANY
septynis metus, yra vice-prezidalykai
eis
blogiaus
negu
Ame

■
3256
S.
Wallace
St.,
Chicago
i
1333-45
So.
Ashland
Avė.
dentu ir W. R. Abbott, daugelį to laiko kaip Laisvės Bonai, taip rikoj ilgą laiką.
buvęs abelnuoju reikalų daugelis kitų bonų, pradėjo kil
Kurs kelias yra geistinesnis ■
Parduodu laivakortes,
vedėju Chicago kompanijos, ti, ir tik dabar, gruodžio pabai — ai/ greitas puolimas ir paskui ■ siunčiu pinigus j visas
E^PRA IŠPARDAVIMAS
taipgi pakeltas į vice-preziden- goj, vėl nupuolė — kiti šiek- nuolatinis\įįlimas, ar ilgas puo-. ■ pasaulio dalis. ApdrauSiutų • ir Kelinių
tiek,
o
kiti
ir
daug.
Vienoj
nuo
■
Vėliosios
, mados ir žemiausios
tus ir pasilieka abelnu dalykų
limas
ir
žinojimas,
kad
su
kiek-"
džiu
parduodu
žemės
ir
kainos.
šios savaitės prasidės laipsniš
vedėju.
PAUL
LEASES,
vienu mėnesiu dalykai eis blo-.B
, v ,
. blogyn'per
..
i-x
4
♦>
1
■
namus,
skolinu
pinigus,
3616
So.
Halsted St.
Pakeitimas vardo iš “Chicago kas bonų kainų kilimas, kurs, gyn ir
dvejetą metų?
’
i
e>
,
gali
su
laikinomis
atmainomis,
Telephone Company” ir “Central
Žinoma, daugumas atsakys, kad
Union“ į “Illinois Bell“, reiškia, būti nuolatiniu kjlimu iki šių verčiaus pulti greit bet trum
Kalčdų
perėjimą dviejų, gerai žinomų metų pabaigos.
Tel. Normai 224.
pai.
Vienok,
galima
spėti,
kad
dovanos
perBonų
kainų
kįlimas
yra
I Ilinojuj telephonų istorijoj.
ENGLEAVOOI) THOR SHOP
dėl žmogaus prigimties ypaty
Prirengta pas mus
matomas
dėl
šių
svarbių
prieJohn
P. Sink, Joseph A. “Huguelet.
Nauja kompanija yra didele.
Deimantai, laikrodį
bių dauguma taip nesielgs ir
žaščių
:
liai, auksiniai — si-*
Elektros' namai, skalbimui maši
Turi 810,000 savo locnų telepho
praktikoj
stengsis
vykinti
ilgą
dabriniai
—
piaustynos, prosai, valytojai.
(1) dėl to, kad reikmenų kai
nų ir jos linijos susijungia su
stytas
stiklas,
6007 So. Halsted St.
ir palengvą puolimą.
Frcnch Ivory etc.
310 kitų valstijų kompanijoms, nos puola ir puls (o kai reikme
turinčioms 340,000 telephonų, nų kainos puola, tai bonų kai
Henry Rhein,
Marketo kainos.
kas sudaro išviso 1,150,000 te nos kyla),
DĄKTARAS WHITNEY
Jewelry Store,
(2)
dėl
to,
kad
pinigai
toliaus
Sėkmingus
specialistas examinaviVakar Chicagos markete įvai
lephonų, kurią systemą galima
per 30 metų prie
me
ir
gydyme
visų chroniškų ligų
neš mažesnį procentą negu da rių produktų kainos buvo seka
1536
47th St.
pasiekti Illinois.
Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių
Patėmysit dideli
Buvo apskaitliuota, kad nau bar ir todėl bonai bus daugiaus mos:
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip
laikrodį.
Sviestas — geriausias 54c,
jos kompanijos systemą, visų' pageidaujami (o kai jie daugiau
daug kartų esate apsigavę mėgini
«
v * /n
me išsigydytf; pasimatyklt su Dak
pasikalbėjimo linijų, sujungia pageidaujami, tai ir jų. - kaina prastesnis 51c.
C. R. CLAUSEN
tarų Whitney ir leiskit jani nuro
Expcrtas Rujftui-ų
Kiaušiniai — geriausi 59c iki
miestus ir miestelius su vieti- j bus augštesnė.).
dyti jums teisingą kelią į sveikatą.
Išdirbę jas
Galima minti, nebijant pada- 60c, paprasti 52c iki 57c, įvairus
Pasitarimas ir Examinacija‘ —
niais pirkliais, reikalaujama 2,pagerintų
Dykai.
300,000 vielų mylių. Nauja komklaidos, kad bonai, kurie 52c iki 58c, šaldyti 56c iki 58c,
guminių
DOCTOR WHITNEY
pančiakų;
175 N. Clark St.
panija pžlaiko 20,000 vyrų ii šiandien yra parduodami po-purvinokai 45c iki 52c.
diržų
palai

Valandos:
— 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas
. $70.00, šių metų pabaigoj kai-• Paukštiena gyva — kurkęs
moterų prie darbo.
kančių rupdien. Nedėliomis — 10 iki 1
1 nuos piemažiaus kaip $80.00. Iš 40c svaras, vištos 27c, gaidžiai
turą po ope
racijos; chi
i šito matyti, kad indėjus pinigus 17c, antys 29c ir 30c, žąsys 27c
rurgiškų
Nauji Bondsai
i į bontis galima į metus laiko pa-1 ir 28c.
i
gorsetų;
RAZDIK & CO.
bresų
dėl
įdaryti gerą pelną, nes apart 5, Bulvės —- baltosios nuo $1.50
Kolektavimas
ir patikrinimas
Madison & Kedzie Valstijinis i ar 6 nuošimčių ant indėtų pini- iki $1.60 už bušelį: saldžiosios nenormalių kūno dalių, ir platės dėl
REAL
ESTATE
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
Bankas tik-ką pasirašė 7% pir-j gų dar galima'pridėti ant kfek- nuo $1.50 iki $2.75 už hamperį. Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
Paskola ir Insurance.
1826 S. Halsted St.
Chicago.
So. Halsted St., kampas 63 PI.
mo nioitgečiaus bondą, išleistų, vieno $70.00 po kokių $10.00.
Pupos — rinktinės nuo $4.75 6331
Tol.:
Roosevelt
7963
,
Phone:
Wentworth
2679.
naujam Canal Station Post! ...... -kas turi $700.00 ir iki $5.00 už 100 svarų, raudonoPavyzdžiui,
Office budinkui.
j už juos nusipirks gerų konser- sios nuo $9.00 iki $9.50 už 100 Phone Yards 1030
Budinkas išduota valdžiai antįj vatyvių bonų, tai už metų vei-! svarų.
Phone Yards 987
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.
D. LIPTSICH
dvidešimts penkių
metų po kiausia už tuos bonus gaus bent
Aptiekorius
Fashion Cloak Shop
$125,000 į metą. Tai pirmu syk $800.00 ir dar apie $42.00 nuo
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Receptai
musų
speciališkumas.
Lena
Rivers,
National
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu
valdžia padarė tokį išrendavi- šimčio, taigi su $700.00 padarys
vės olselio kainomis.
4459 So. Woud St.
Teatre.
mą, kuris negali būt paprastai apie $140.00 pelno. Tuo tarpu
3401 So. Halsted St.
Praneša,
kad
per
šią
savaitę
atšaukiamas.
laikydamas tuos pinigus banke'
Nauja Canal stotis bus kaipo jis gautų tik trečią nuošimtį ir bus rodoma Lena Rivers ir Na
U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVE
Pilniausia armijos stako.
pasaulinės, didžiausias transpor- uždirbtų iš viso tik $21 į metus.1 tional Teatro stoka kompanija
1628 West 47-os gatvės
loš.
Primena,
kad
visai
mažai
tacijos centro rankena; vienas
Kampas
Marshfield Avė.
/
Delto-gi mes ir patariame at
knygų
bet
daugelis
žmonių
yra
6250
Archer
Avė., Argo, III.
šimtas pėdų nuo naujos Union liekamus pinigus laikyti dabar
9309
Cottage
Grove Avė.
Radę interesingumo
Stoties ir trijų blokų tolumoj indėjus į gerus bonus. Vienok skaitę.
Tėmykite savaitinius pagarsini
Mes turime visus muzikalius in
mus “Naujienos” specialių pasiųnuo Chicago & Northwestern čia pat turime persergėti, kad skaitydami knygas, tad tikrai
lijimų.
galėsite pamatyt National Theastrumentus: grafonolas, vietroTerminai.
bonų yra parduodama baisi dau
Phone Boulevard 6878
Praneša, Madison & Kedzie gybė ir toli gražu ne visi jie yra tre, kaip Lena Rivers, taip at
]as ir lietuviškus rekordus. Rei
A. HOLZMAN
rasite pilniausią užsiganėdiniState Bank per
kalauk musų katalogo.
lygiai pėlningi. Musų nuomone,
The National Raincoat Co. Not inc.
ma.v
D. G. Bartlett.
of Chicago
šiandien neverta pirkti tų bonų,
3417-21 So. Halsted St. Chicago
Guminių rūbų išdirbėjai
kurie turi parašytą 7, 8, 9, ar 10
3631 So. Halsted St.
Algų mušimas
nuošimtį, nes tie bonai nėra vi 1 Specialis paskelbimas.
Fidelity Electric Co., prane
siškai atsargus, o kai kurie iš
Amerikos kapitalistų šios va jų turi pasargą, kad pinigai ga ša, kad turi ant rankų šilkinių
landos griežtu nusistatymu yra li būti atmokėti pirma laiko jei langdangčių su reikalingais jų
TRUMPA LIETUVIŲ
— mušti algas darbininkams. gu ]piniginė rihka atsimainys.' prihukytojais. ant grindų pastaKALBOS GRAMATIKA
Vieni mato reikalą daugiaus al Verčiaus yra pirkti bonai kurie tomų lempų kurias siulina šin
gų numušti, kiti mažiaus, vieni turi parašytą 4 ar 5 nuošimtį, Sausio mėnesio. Pratuštinimui
Mokykloms
išpardavime
už
didelį
kainų
nu

vienokiu budu, kiti kitokiu. Dau nes jie yra tikresni ir jų kaina.
. vadovėlis
gumoj pramonių algos jau yra šiandien yra žemesnė. Iš įvai-. mažinimą nuo jų paprastų kaiSutaisė Mokytojas
i. Reikale kreipkitės:
daugiau ar mažiau numuštos, rių bonų šiandien verta yra
Juozapas Damijonaitis
Fidelity Electric Co.,
bet ant to samdytojų klesa dar pirkties Amerikos Laisvės Bo-!
Įvedėjai į Namus Elektros,
nenori apsistoti ir artimoj atei nai, kai-kurių geležinkelių bonai
Kaina dabar 40 c.
2049
W.
22nd
St.
tyj reikia laukti dar didesnio ir viešųjų reikmenų pramonių
Kiekvienas lietuvys ir lietu
Tel.: Canal 5190.
algų numušimo. Bet pasiprie- (public Utilities) bonai. Kas
vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
GERAS
Jei tau reikia
mokti taisyklingai lietuvių ra
PADVIGUBINK
GERO PLUMBERIO
Dantų taisymas
Kreipkitės prie
šybos.
. *
SAVO ĮEIGAS
pigiomis kainomis
JOHN
KLEKER
PLUMBING
CO.
įdėk savo sutaupintus pini
Reikalaukite tuojau.
1707 W. 47th St.
Aukso
dantįs
22
Karat
gus į musų 6% užtikrintus
Tel.: Yards 2308.
$3 ir augščiau
Plione Drover 215
Naujienų Knygynas
Visą
darbą gvarantuojame.
Gold Real Estate Bondsus.
Bridge Work
S h a n k s
1739 So. Halsted St.,
$4 ir augščiau
M u s i c Store,
Maži savaitiniai arba mėne
Ėst. 1912.
NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO: Platės $5 ir augščiau
Chicago, III.
siniai daliniai įmokėjimąt
Fonografai, re
PIGIAI.
nešantis 6%.
j S
P kordai ir žio
Vėtros, rėmai langams, plaisteriui

Trinflr’s American
HAliiir of Bitter Wine

OLOWECKI’S
Music House

Julius Moli & Son
* 1319 Milwaukee Avė.

lentelės, stogui po^iera.
CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 S. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294

I
|

DR. BERN
4558 So. Ashland Avė.,
Kampas 46th St.

jami grojikiiniai voleliai. I'i
nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

NEGERKITE
“MUNŠAINO”

*
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujas Pavojus.
monę, kad organizacija yra įstaigas. Griešlai reikalaut kunigaikščiu Sapiega to komi — Klausyk, tamsta pametei
----------niekas daugiaus, kaip prie jame, kad Centro Valdyba teto priimta. Šioj rezoliucijoj ką nors labai brangų? AtM klTMUAItlAN DAILY ftlW»
paskelbtų reikalaujama nuo Valdžios įves rodo, tartum tamsta būtum pa- Lietuvos darbininkai šiandie
monė kai-kuriems “lyde kuogreičiausiai
pergyvena naujos okupacijos pa
naujas nominacijas arba ti visoj Cen tralinėj Lietuvoj metęs savo sielą.*
Publishad Daily «xcapt Sunday by
riams
”
gauti
“
šiltų
vietų
”
.
Hm
n Pub. Cot Ine.
Jis pasižiurėjo į mane jieap- vojų. Okupacijos, kuri gali at
naujus rinkimus į Pirminin Lenkų civilinę ir karinę admi
Niekas neužginčys, kad ko ir Skretoriaus vietas.
nistraciją. Ir tat buvo taria ribotu savo užtraškanojusių nešt skaudesnių nelaimių nei
Kditor P. Grigaiti!
yra blogų “lyderių”, kuriems
“L. D. L. D. 1 kp. Valdyba. ma, kuomet musų pasiųstoji akių žvilgsniu, lengvai trukte kad atnešė vokiečių ir bolševikų
1739 SO. HALSTED ST., terūpi tiktai šiltos vietos. “Pirmininkas, V. Keršulis, Varšuvon delegacija yra dariu lėjo savo aštriais peČias ir ki okupacijos.
CHICAGO, ILLINOIS,
Tas naujasai Lietuvos darbi
Bet tai yra antros eilės da “Prot. Sekr. J. V. Tamsonas, si visų paslaugi), kad kaip nors miai atsakė:
— Kai dcl sielos, nieko ne ninkams pavojus, tai lenkų oku
priėjus prie sutarties. \ Minėto
“Fin. Sekr. K. Tiškevičius,
Talaphona Canal 1606
lykas;
blogus
vadus
galima
Canal 676
“Iždininkas, C.’ K. Briedis.” Komiteto patarimas pradėta galiu tamstai paaiškinti. Tiesą pacija. Laikraščių žiniomis, len
pakeisti gerais; juo labiaus
vykinti, nes p. Raczkevvicz, bu pasakius, savo siela nesiintere- kų kariuomenė jau įsiveržusi
Prie
šito
protesto
pridėta
Subscription Rateai
darbininkai išsilavina, tuo
savau. Tai toks mažas daly
$8.00 per year in Canada.
sieksninis vadinamojo “ L. 1). vęs Rytų kraštų viršininko Os- kas. O kad aš pamečiaus ką, Lietuvos teritorijoh. “Strategi
molovvskio pagelbininku tapo
$7.00 per year outside of Chicago. jie geriaus moka atskirti,
niais išrokavimais” ji jau už
L.
1).
Sekr.
”
,
K.
Steponavičiaus,
$8.00 per year in Chicago.
lai
tiesa....
darbą
pamečiau.
ėmusi Seinus ir tokiais jau iš
kuris vadas yra vertas jų prierašas, kuriame jisai/ apla paskirtas Vilniaus Komisaru.
8c per copy.
Taip,atsakė
jis,
ir
aš
mačiau,
rokavimais ji einanti giliu Lie
o kuris ne. mai imant pripažįsta teisingu Juonri norima pakeisti ŽeliEntarod aa Second Clasa Mattor pasitikėjimo,
kaip biaurus, senas kaliošas, tuvos teritorijom '
Mareh 17th, 1914, at tha Port Office Bet svarbiausia yra pati or mų rezoliucijoj nurodytu faktų, govvskio valdymas, šiuo keliu
eidama, Lenkų valdžia, mat, kaip ir nuo netikėto greito ko
of Chicago, UI. under tha art of
bet
'mėgina
pasiteisinti
vištikių.
O kas gali ginčyti, kad to
ganizacija. Jeigu ji neturė
Mareh 2nd, 1879.
jos patraukimo nusmuKo ir
taip
nori
likviduoti
Želigovvstų reikšmės darbininkams, mis “aplinkybėmis”. Svarbiau iNo maištininko darbą ir užsi- .plumterėjo purvinon valkom kiais pat “strateginiais išroka
sias tečiaus to vyruko “arguNaujienos eina kasdien, išskiriant
“A, tikrai, pamaniau sau,— vimais” lenkų plėšikai neban
tvminti
visanip
Vilniaus
kraš

tai
kam-gi
kapitalistai
taip
nedšldieniua. Laidžia Naujieną Ben
ntęjrtas” yra tas, kad, girdi,
daug ko galėtų papasakoti šitas dys užimti visą Lietuvą? Juk
drovė, 1789 So. Halstod SL, Chicago, atkakliai kovotų prieš ją?
te,
Kaip
ji
buvo
liepos
mėne

“liutkiniai” ir “smalaviriai”
1U. — Du Telefonai: Canal 1606 ir
senas kaliošas, nuo ko sudrebė lenkų šlėkta jau senai tykojo
syje,
nepaisydama
visai,
jog
ji
Canal 676.
Kam jie dabar, pasitaikius nori įnešti betvarkę į organi
tų jautri žmogaus širdis! Kaip atsidurti prie Baltijos juros.
buvo
davusi
Tautų
Sąjungai
Užsisakomoji Kaina:
progai suduoti smūgį dar zacija. šitokias triksais “kai- tvirtą pažadą nepaimti Vil gaila, kad kalbėt, verkt, dejuot Vyriausia lenkų grobikų vadas,
ChicagoJe — paltui
riasparniai” visuomet apmulki
visiems jis,kaip ir visi kiti Pilsudskis, nei valendėlei ne
niaus.
Metams
$8.00 bininkams, tuoj stengiasi
abejoja, kad Lietuva tai šven
Pusei mate
. —— 4.50 suardyti darbininkų unijas? na savo pasekėj us.
Sulig gautųjų iš Vilniaus kaliošai, negali”...
Trims mėnesiams ....... ,
.... 2.26
Nėr abejonės, kad jis volio tosios nedalomos Lenkijos sa
Kapitalistų pasikėsinimas
Dviem mžnesiams
, 1*76
pranešimų, lenkai ruošiasi prie
vastis... Jeigu todėl jo pulkai
Vienam mėnesiui ,
1*00
ant darbininkų organizaci KOMENDANTŲ SAVIVALIA naujų ant n.ii'ii užpuolimų jos vandenyj ir purvuos, žiūrint nebus tinkamai atremti, jeigu
pagal orą, sudžiudavo susitrauk
Chicago je
per nelieto jusi
VIMAS.
Sausio mėnesyje”.
Viena kopija ,
.....
■
03 jų rodo, kad jos yra didžiai
davo šaltomis dienomis ir nak jie negaus tokios pat pamokos,
Savaitei —.----------------- 2----- 18
svarbus dalykas darbinin- Kauniškiam “Darbininkų Žo- Iš visų šių tarybų vienas timis. draskė savo guųią už- kaip kad savaitė kita atgal —
Mėnesiui ________________... — 75
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Valatijeaa

Tai yra stipriausias

kams.

ne

Uyje ”

ramiame

išspausdintą

darbininkų ginklas kovoje pirmame puslapyje (No. 3) to
$7.00
4*00 už pagerinimą savo būvio ir kį pranešimų visoms profesi
Trims minėdama------- - -- 2.00 už geresnę ateitį. Jokiu bu- nėms sąjungoms:
Dviem mėnesiams------------—— L50
Vienam mėnesiui .
.75 du
darbininkai neprivalo
“Mums ateina daug žinių,
Lietuvon ir kitur užsisniueeei
buk vietos komendantai, vir
paleisti jį iš savo rankų.
paštui
Metams...... ..............
Pusei metą

Pusei metų-----------------------— 4.60
Trims menesiams —......—------ 2.25

Pinigus reikia siųst palto
Orderiu, kartu su užsakymu.

Money

unijų reikšme.
Pablogėjus bizniui Jungtinėse Valstijose, kapitalis
tai ėmė ne tiktai kapoti dar
bininkų algas, o ir atiminėti
teises, kurias darbininkai
buvo iškovoję. Svarbiausia
darbininkų teisė, žinoma,
yr# kolektyvių derybų tei
sė. Kada darbininkai derasi
su kapitalistu ■ kiekvienas
skyrium, tai visi patogumai
yra kapitalisto pusėje: ka
pitalistas turi galimybės pa
sirinkti tarpe daugelio dar
bininkų, jieškančių darbo, o
darbininkams rasti darbo
yra visuomet neperdaugiausia progų. Be to, kas dar
svarbiau, kapitalistas gali
palaukti, iki gaus darbinin
ką, o darbininkui, jeigu ji
sai negauna darbo, gręsia
badas.

Taigi darbininkams yra
labai svarbu, kad jie galėtų
stoti prieš kapitalistą, kaipo
organizacija, ir derėtis su
juo per savo įgaliotus atsto
vus. Ir šitą teisę kapitalistai
dabar stengiasi panaikinti.
Rūbų siuvimo industrijoje
ir kitose pramonės šakose,
kur darbininkai jau .buvo
privertę kapitalistus pripa
žinti darbininkų organiza
cijas ir samdytis tiktai or
ganizuotus darbininkus, jau
tapo paskelbta, kad darbi
ninkų unijos bus ignoruoja
mos ir kad darbininkai bus
samdomi, neatsižvelgiant į
tai, ar jie priklauso unijai,
ar ne. Kapitalistinė spauda
varo agitaciją, kad višoje
industrijoje butų įsteigta
“atdara dirbtuvė” (open
shop). Nėra abejonės, kad orga
nizuotieji darbininkai viso
mis jiegomis priešinasi ši
tam išnaudotojų žygiui. Bet
mes norėtume atkreipti į ši
tą kovą ir tų darbininkų domę, kurie iki šiol šalindavo
si organizacijų. Jie many
davo, kad iš organizacijos
nėra jokios naudos darbi
ninkams. Dažnai iš jų būda
vo galima išgirsti tokią nuo

Apžvalga į
“PROLETARIATO
DIKTATŪRA”.

Toje “kairiasparnių” organi
zacijoje. kuri yra prisidengus
“L. I). L. D.” vardu, santykiai,
matyt, yra nepuikiausi. Jos
centro viršininkai šeiinininkau
ja tokiu budu, kad kuopos ima
kelti viešus protestus. Viename
brooklyniškės “Laisvės” nume
ryje tilpo sekamo turinio raš
tas:
“Mes, L. D. L. D. 1 kp.,
laikytame susirinkime lapk
ričio 9 <1. 1920, Empire Hali
Lorinier ir Ten Eyck gatvių,
Brooklyn, N. Y., kaip jair
teorijom organe ‘Laisvėj’,
kur buvo išreikštos draugų
mintys linkui dabartinių kan
didatų į L. I). L, D. Centro
Viršininkus, kaip pasirodo,
kad j šitas dvi įstaigas, tai
vvra iw Pirmininko ir Sekretoriaus vietas, nesiranda nei
vieno • tinkamo kandidato,
tinkančio užimt tas įstaigas,
kurie galėtų pasekmingai ves
ti visus reikalus. Kaip pa
sirodė iš nominacijų, kad
buvo kandidatų, kurie pilnai
gali vėsti organizacijos rei
kalus.

Bet Centro Valdyba

nesistengė įstatyti jų kandi
datūros.
“Remdamiesi mes visais
patyrimais ir faktais, L. D.
L. 1). 1 kp. vienbalsiai nuta

rėme išnešti protesto rezoliu
ciją prieš Centro Valdybos
tokį pasielgimų.
Rezoliucija.
“Kadangi į Centro Pirmi
ninko ir Sekr. vietas buvo
nominuota daug ir gabių
draugų, kurie, daugumoje,
C. Valdybos nebuvo nei’ už
klausti apie jų kandidatavi
mo;
“Kadangi Centro Valdyba
nesilengė paskelbti anksčiau
nominacijų ir balsavimo, bet
be tinkamo apkalbėjimo jų
kompetentiškmno padėjo ant
blankų tokius kandidatus,
kurie nėra tinkami vesti or
ganizacijos reikalus;
“Kadangi mums yra žino
ma, kad Centro Sekretorius
su kokiais tai išrokavimais)
sunaikino vienas padarytas
blankas*ir darė kitas ir vie
toj padėti tris kandidatus,
padėjo tik du mažiausiai ga
vusius. balsų,—
“Taigi, mes visai nesutin
kame su Centro Valdybos
tokiu pasielgimu ir atme
tame dabartinius pastatytus
kandidatus į viršuj minėtas

tilcviti

y vn.

būtent, kad Lenkija nieko nesi
drovėdama ir nepaisydama į
jos pačios padarytas sutartis,
nor užgrobti Lietuvą, šio dar
bo prirengimui jau leidžiami
yra gandai, kad Lenkijai bū
tinai reikalingas visas geležin
kelis nuo Vilniaus iki Dvinsko ir kad, jeigu jau kalbėti
apie plebiscitą, tai tik į vaka
rus nuo šio geležinkelio.

šininkai ir milicija sulaiko
mus laikraštį, neduodami
parduvinėti. Prašome tas
žinias siųsti su tikrais nuro
dymais: vietų, Komendanto
ar Viršininko, kuris sulaikė,
Viena šių tarybų pusė yra
riflvardė, kokį numerį ir kada
xsula|kė ir savo adresų..” gera, kad viskas paaiškėjo. Rct
kiti gali pasakyti, kad ir be
“Darbininkų Žodis” yra le- šių derybų, kuriose dalyvavo
galis laikraštis, bet matote: musų Valdžios atstovas kun.
vietos komendantų ir viršinin Staugaitis, buvo viskas aišku.
kų gale yra didesnė, negu įsta Per »visą tą derybų laiką len
tymų. Tie carukai tečiaus per kai tur būt stiprina pozicijas.
sekioja tiktai laisvų darbiniųkų Reikia spėti, jog ir Lietuviai
spaudų; “krikščionių-deinokra. mokėjo pasiruošti. Ir todėl
tų” laikraščiams kliūčių neda Naujieji Metai neša mums tuo
roma.
tarpu vieną šauksmą: — eiti į
mirtingą kovą su lenkais.
Gruodžio 31, 1920 m.
Lietuvos Informacijų Biuras.

Lic.tuv ų-Lenky santykiai.

kliiiclimias

už

-vinių

tvorose----

iioiižilfęio

len

tuo laiku kai žmogus lipo per
tvorą bėgdamas nakčia nuo
piktų šunų, nuo viską matan
čių sargui ar tiesiog j ieškoda
mas nakvynės.
Matot, koks tai buvo nelai
verčia sjuknią per juosmenį ir teikiac
mingas kaliošas... O visgi...
O tada Tada ant Lietuvos daugiau grakštumo figūrai. Rankovės
pavidalo; sijonas parauktas.
ir jam pasitaikė laimė!
darbininkų sph^ndo ( su Lietu kimono
Tokiai sukniai pavyzdys No. 9875
mieros nuo 36 iki 44 colių
Sykį pilkaveidis žmogus nu vos buržuazija ir lenkai mo sukirptas
per krutinę. Mieros 36 colių sukniai
ėjo beržynėliu, netoliese mies kės susitarti) užroglins naujas ' reikia 3% jardo materijos 36 colių
to. Ten bėgo plati upė. Ant okupantas, kuris savo piktumu platumo, ir 3U jardų apvadėlių.
jos krantų , augančios smilgos ir begėdingumu toli pralenks Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
ir vilko uodegos žiūrėjosi jon. ir piktuosius vokiečių okupan iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
Ii’ Aplamai čia buvo gražu, sau tus. Anie kadir dar taip žiau žymėti mierą, parašyti savo vardą,
ir aiškų adresą ir, įdėjus į
lėta, žalia. Netoli kranto sto rus, vis dėlto buvo kultūrin pavardę
konvertą
kartu su 15 centų (pašto
vėjo senas ąžuolas. Žmogus iš gesni ir netokie viendienėliai, ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
užadresavus:
NAUJIENOS,
ėmė iš kiauros kešenės virvę, kaip pasiputusi, kurni ir dva šiaip
PATERN
DEPT.,
1739
S. Halsted
užmetę ją ant storos gumbuo sia supuvusi lenkų šlėkta.
St., Chicago, III.
Šitie naujieji grobikai, jeigu
tos seno uižuolo šakos ir pasi
NAUJIENOS Pattern Dep.
korė... Balas pasiliko ant žmo jų svajonės išsipildys, Lietu
1739
S. Halstod St., Chicago, III.
gaus kojos, o kaliošas tyliai, vos terilorijon atsineš vidur
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
tyliai nuslinko nuo kojos ir amžių vergiją. Lietuvos žmo siųsti man pavyzdį No. 9875.
nukrito gražion gėlėton žole nės, pirmoj vietoj jos darbinin Mieros .......... „..Jcolių per krutinę.
kus, jie netik stengsis išnau
lėm ..
doti, bet kartu ir pavergti juos
Ir staiga taip gera, ramu pa lenkiškai
(Vardas ir pavardė)
“kultūrai” — tai
sidarė išvalkiotam kaliošui. Il “kultūrai,” kuri “pagonį” lie
r
sėjosi minkštam kvepiančiam tuvį temokius tik vėzdu ir kan(Adresas)
patale — vienumoj, niekieno čiumi...
nematomas — puikai silsėjęs,
Kas bus? Ar lenkų grobikų
(Miestas, ir Valst.)
lurbųt tik pirmą kaęta per vi
svajonės pagalios išsipildys?
są savo varginga gyvenimą!
Jeigu taip, tai Lietuvos darbo
Žmogus patylėjo, ir atsidu žmones laukia sunkus laikai.
O gal... Gal gruoboningasai
sęs, pridūrė:
lenkų plėšikas bus parspranNa, ką gi?.. ’Viskas gera,
gintas. Tai butų išganinga ir
kas gerai pasibaigia....
pačiai Lenkijai ir visai Euro
pai. Gal... tikėsime.
:—Genių Dėdė.

Lietuvos valdžią pasiūlė Lenkų
valdžiai sutarties projektą. Ma
ža vilties, kad sutartis butų pri
imta. lankai yra paskyrę Vil VI. Izmailov. — Vertė Unė B.
niaus komendantu Raczkiewicz’ių. Lenkai ruošiasi prie nau
Netikėtai su manim susitiko
jų antpuolių sausio mėnesyje. vienas žmogus, mėgiantis vieiiimą ir kažko labai prisirišo
AVASIIINGTON. — Gruodžio
)rię manęs. Ir buvom mes
30 diena iš Kauno nuo B. Ba
tartum ant tuščios salos, vidu
lučio yra gautas toksai kableryj plukusios juros. Daug 'kal
gramas:
iojo jis apie bereikalingą troš“Musų pasiųstoji Varšuvon
<ulį gyvenimo, apie veidmai
delegacija yra pasiulusi Lenkų nyste žmonių. Mirdamas jis
Valdžiai išrišti visus ginčus to
)adovanojo man savo “pasa
kiu budu: Pirmas punktas—
kojimus”. Su kai kuriais jų
{Už išreikštas štame ekųrtuju
Lenkija pripažįsta musų pada
nuomonea Redakcija neatsako.}
aš noriu supažindinti skaitytoji.
rytų Maskvoje sutartį; jeigu
1. Viskas gerai, kas gerai pa
butų kokie nors tų rubežių pa
MŪSIŠKIŲ KOMUNISTŲ
taisymai, o taipat ir sienos nu sibaigia.
LOGIKA.
Nuo vieno ųsvi gerbiama
statymas Suvalkų rėdyboje tur
būt padaryti, abiem pusėm su žmogaus aš girdėjau šitokią
Turbūt nėra labiau nelogingų
sitarus. Antras punktas — istoriją:
Kaliošas kaliošui nelygu. Vi žmonių, kaip mūsiškiai komu
Lietuva prižada nedaryti ant
puolių ant Lenkijos ir neleisti si kaliošai nuo viens kito ski nistai. Tai jie giriasi esą tik
kitiems savo teritorija naudo rias
kad vienas — naujas riausioji revoliucionieriai ir
tis tokiam užpuolimui. Tre tvirtas, o*'kitas — senas sudris- darbo žmonių užtarėjai, tai vėl
čias — Lietuva sutinkanti už <ęs. Naujus kaliošus nešioja pasidaro esą darbininkų sūriau
tikrinti Lenkijai liuosų tran mandagus ponas, nesuteikda dėjai ir rėmėjai imperialistų.
Šitai ‘Laisvė’ 301 num. iš
zitų iki juros ir sudaryti eko mas jiems be laiko jokių kiftinomines konvencijas. Ketvir čių, ir susinešioja jie laipsniš spausdino straipsnį “Airių ko
tas punktas —- Garantouja kon kai pasiduodami gamtos įsta vos padėtis”. Ten ji sako:
stitucijos įstatymais visų tau tymui nykti; kai ir visi kiti “Nors Airijos revoliucija turi
tų lygybę ir užtikrina joms dalykai.
Nagi paklausykit, buržuazinį pobūdį, vienok ai
plačių kultūros autonomiją. kaip gyveno senas,
suply- riai revoliucionieriai noVi savo
Penktas — Plačios teisęs vie šęs
kaliošas* ir
kaip ant šalį paliuosuoti iš po Anglijos
tos savyvaldai. šeštas *— Ne galo
rado
sau
ramy jungo. Todėl Anglijos darbi
atidėliojant pilna politinė am bę po visų savo vargų. Tokį ninkų šventa pareiga padėti
nestija Lietuvos lenkams. Sep kaliošą nešiojo pilku veidu, iš Airijos kovotojams.”
Na, matot. Buržuazinei Ai
tintas—Lenkų kariuomenę pri džiuvęs žmogus, su dreban
valo pasitraukti iš Lietuvos ir čiom rankom ir liūdnu nykiu rijos revoliucijai padėti tai
tuomet tur būt toj teritorijoj traškanotų akių žvilgsniu. Ant šventa pareiga Anglijos darbi
daromi rinkimai, kaip kokie vienos kojos tas žmogus avėjo ninkų; o kad Lietuvos darbi
buvo Lietuvos vakarų dalyje. sunešiotą, apdriskusį kaliošą, ninkai šiandie veda mirtiną ko
Aštuntas —- Specialė kontrolės kita gi koja buvo kiauram, bet yą nenorėdami pasiduoti Len
kijos jungui, taitib patys mū
komisija turėtų prižiūrėti, kad dar tvirtam, bate.
Vaikščiojo jis susikūprinęs, siškiai komunistai su ‘Laisve’
rinkimai įvyktų teisingai, ne
vienos kokios pusės naudai. nedrąsiu žvilgsniu, tvirtai pri priešakyje ne tik nesako, kad
Vilnius tur būt pripažintas kai spaudęs alkūnes prie šonų, tiems Lietuvos kovotojams rei
po Lietuvos sostinė ir Seimo ranką įsikišęs kiaurose kišenė kia padėti, bet priešingai: jie
buveinė.
se ir truputį pakreipęs susivė biauriausiais žodžiais niekina
Tuo tarpu toksai įspūdis, jog lusią galvą. Ir buvo pa našus kovojančius už savo laisvę Lie
Lenkų valdžia nesutiks ant šių jis į žmogų pametusį savo gy t u vos žmones ir tuos, kurie
sąlygų. Lenkų Valdžios nusi venimo pamatą. Ir žiūrint jin, juos toje kovoje remia.
Supraskite dabar, ničldžiastatymas gana yra aiškus ir rodės, kad jis vis kažko jieško
mieji, kas tų mūsiškių ‘ko
priežasties priėmimo rezoliuci įtempęs
pajiegas.
jos, kuri tapo Užsienio Reika
Kartą aš prisiartinau prie jo munistų’ smegeninėj dedasi!...
—R. Kolsum.
lų Komiteto po pasitarimu su ir paklausiau:

Pasakojimai.

ti'lci-i.

kų grobikai iškilmingai pasis
kelbs pasauliui, jogei Lenkija
pagalios tapo atliuosuota, jo. Patogi ir labai lengva pasisiūti
gei jos kariuomenė atsiėmė sa moteriška namie dėvėti suknia su ypa
tingu antkrūtiniu, kurio apačia išeivo teritoriją už Vilniaus ir I na
kaip ir juostomis, sumezgamomis
Kauno!
! užpakaly, kurios tuo'budu’truputj pa

Skaitytoju Balsai
t

Įvairumai.

...—.....i

Dauginu pęrskirų. —’ Pereitą
savaitę Wayne jiaviete, Mieli.,
paduota teismams daugiau rei
kalavimų išduoti perskiras, ne
gu kad tą savaitę išduota' lei
dimų apsivesti.
Rojus be Adomo. — Ant
nedidelės Papaelisc salos, pie
tiniame Pacifiko vandenyne ta
po įkurtas rojus, kur nėra Ado
mo. Ant tos salos tapo įkurta
mergaičių mokykla ir ant jos
nė vieno vyro koja negali už
žengti. Mokykla yra po prie
žiūra Londono misionierių mo
kyklos ir joje mokinasi apie
80 merginų nuo kaiminiškų
salų. Jos vedančios labai pa
vyzdingą gyvenimą.

‘N A U J I E N A S ”
“NAUJIENOS”

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
25 East Washington St. '
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spindulihi. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 1
DENTISTAS
į
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- '
re.
Nedeliomis pagal sutarimo.
3261 S'o. Halsted St., Chicago, III.
į...........

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

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

—/

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

F

Duoda teisių patarimus, veda bylas visuose teismuose
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras,
kaip Amerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street, *

Chicago, III.

iii

Ijtarninkas, _Sausio
- - - ---- ~ 4 d., ’21

Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.
Chicago.
ARYAN GROTTO TEMPLE

suruoštame gruod. 19 d. Kon
certe Geležinio Vilko naudai,
aukų surinkta:
Plūs L. Žilvičiutės ir E. Witkovvski sąrašu: i>o $10: II. Rad
vilas, J. Stapulionis, J. W. Dim
ša, L S. Kuizinas; po $5: A.
Jablonskis; po $2: Povas; po
1$: J. Kondroška, J. Poška, N.
C. Krukonis, V. F. Andrulis,
Es-kareivis L Ex-kareivis II,
J. Mockus, S. Mišeikis, Nau
jalis, Mrs. Prėskas, Gečas, Fre
di minas, P. Samuliunas, Kaulakis, Jocaitū. Viso su neužra
šytais vardais $72.85.

P-lūs Severus Negleckaitūs ir
J. P. Markaus sąrašu: Agota
Rugienė $2; V. (ličius, J. Sereikis, M. Tamošiūnas, A. Sacevičia, P. Valkūnas, M. Stikliene,
V. Stiklius, St. Radavičia, K.
Žilinskas, A. Bitautas, St. Vaš
kas, K. M. po $1. Viso su ncT. Pullman 5481

AKUŠERIU
A. SHUSHO

užrašytais $17.00.
K. Juršio ir Wm. Kareivos
sąrašu: po $10: J. Ažubalis, Al.
\VasseI; po $5: J. Vaishila, J.
Caliauskas; j>o $2: P. Akstinas,
A. Poška; po $1: J. Stulgis, J.
Dudėnas, A. Getenas, K. Saba
liauskas, Giedraitis, J. Rakus,
A. Miliūnas. J. Lomselis, D. Žą
sis, J. Kliinson, J. Vilkas, J.
Rozela, G. Voveris, M. Vilaika.
Viso su neužrašytais $19.10.A. F. Kazlausko sąrašu: Pet
ras Cinikas $100.00; po $10:
Dom. Suskaučas ^[?]; A
Brezinskas, Mrs. M. Elias J
T.ubutis, F. Vaiduti t; po $2
L. Rakuzas,
Andriauekas, M. Valentas, F.
Sutekus; po $1: Ant. Kaszankas [?], J. Brazauckas, P. Var
nas,. J: Palukas, J. Vizgirdas, J.
Baltas, J. Laneaitis, J. Jokū
baitis, X.—viso $169.00.
P. Radvilienės ir F. M. 'Šat
kausko sąrašu: po $10: J. Vols
kis, Just. Kulis, Dom. Pi varonas. F. Zadeikis. St. Prihodski, A. Grigas & Co., R. Jurkšis;
po $5; M. Messler. A. Raulinan po $2: J. Buciūnas, Kai
kevičia; lio $1: Gaurazas, Pbvilaitis, Žemaitis. Žalis. Ražas,
Viso su nesurašytu į*. $97.92.

18-TOS KOLONIJA. — Bendro
Lietuvos Gynimo K-to sureng
tose gruod. 17 d. prakalbose
Vpveizdos Dievo parapijos sa
lėj aukų Lietuvos apsigynipmii nuo priešų surinkta:
Fr. Girdvanio sąrašu: J. Va
Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS li lanlinas $11; Pct.lir Jieva JoLietuvis De irtis tas
kuboniai (per abu) ir Pov.
4817 W. 14 St. kainpfts 49 Avė.
® Rutkauskas po $10; Ant JokuCICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g bonis $5.50; A. Noreikis $5; V.
išskiriant nedėlias ir seredas.
-T*Žilė $2; And. Brožis, V. Pet-

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

>

NEW YORįK — HAMBURG

Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Didelis moderniškas dubeltavais šriubais garlaivis.

Manchuria

YOUNG£r^WN, O. — Lie.

Atsišaukite į kampanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tinį agentą.
«
■

-
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NAUJIENŲ PINIGŲ s
Naujienų ofise galima
SIUNTIMO SKYRIUS
gauti į Lietuvą, ir iš Lie1739 So. Halsted St.,
tuvos “American ” linijos
Chicago, III.
laivakortes. Norinti važiuo Ofisas atdaras nuo 9 ryto
ti patįs arba parsitraukti gi iki 8 vak. kasdien, subatoj
mines iš Lietuvos ateikit iki 9 vai. vak. ir nedėlioj nuo
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.
ypatiškai arba rašykit
/■""

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

Pasiskirkit šį tvirtą valstijinį

taupinimui.

■■■—

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ

JŪSŲ LIBERTY BONDSŲS.
Jeigu jus turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite mums
kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime tiek
kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu:
BALTIC STATES DEVELOPMENT
. CORPORATION,
35 So. Dearborn Str.,
Chicago, III.

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,
pūslės Šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
35 So. Dearborn St., kampas Monroe St,
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tą lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMT^ ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvertais nuo JO ryto ild 4 vaandai po piet.

L Kcršulis, Mrs. Daraškeviienū, A Strainis, J. Trinka, F.
G. Madison, Balčiūniene, J.
Brady & Sons ,John Rendncll
po $2; T. Riadzjurgis, J..Balczius, J. Tsundis, Kaz. Kučins
kas, II. Rome po $1.50; P. Sa
piega $1.25; M. Vilkevičius, V.
Pečiulis, V. Savickas, B. Kuprosevičius, KuprosevičienŪ, J.
J'amulionis,
Senionis, P. Skalikas, M. Skat ’kienū, J. Kubilius, L. Nasinaviče, A. Strakonis, M. Palšiunū, J. Kiškunas, S. Kriščiū
nas, D. Vaikutis, K. Gurila, F.
Janušauskiene, K. Martinavi
čius, M. Daraškevičius, Julius
švinka, J. Pavilionis, Kaloris
Pranis, Juoz. Balčiūnas, P. Galeda, Vinc. Mileris, M. Baratinskas, Stasys Balčiūnas, Andžius
Gudenas, Juoz. Lekevičiiis,
Alek Bartkus, P. Darasevičius,
Kaz. Pranis, M. Vcnękus, Juoz.
Brazaitis, Vincas Konstantinaviėius, Ona Kapturauskiene,
Ludvik Pakalnis, S. Washause,
J. Klivins, Fair Store, Leonard
Levy. Juoz. Markauskas, Barney Markasky, Juozapas Bal
čiūnas, Frank Lipštas, Vinc.
Pajaujis, Wm. Smith, Charles
Kiršliui Electric House, Magid,
B. Fishcr po $1; Jonas Guzauskas, Adomas Bukonas, K. Veckis, p-nia GiizaiisŲenū, Juoz.
Balčius, p~nia Pečiuliene, Pet
ras Šiubonis, Povilas Karšo,
kas, Petras Stanikinis, Kaz
Andrijauskas po 50c.; Toni.
Malchik 25c.
Aukos pasiųstos Lietuvos
Misijai. — Juoz. Lekavičia.
RIVERTON, 111. — Juozas

Tečkus, Spatilding Rd Liet li
vos gynimo reikalui aukoje
$3.00.

Jei kiti neišgydė, ateik p:is mane.
Mano ofise aplaikysi naudingu X-Ray
bakteriologišką ir analytikališką ekzanrinavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad sugrįžš tau, kaip busiu pasaukęs.

7aA\ i M

39 So. State ir kampas Monroe,
12 flioras, ruimas 122, ,
Chicago, Iii.

SlDE™iN<§BANK

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

,c77w Bank of “
Salėta andInendly Semce (

Rooscvc.lt Road ai llalsted SlrecLChica^o
'Parankios valandos: Sub. 9 ryto iki 8 vak. Utar.
vak. 6 iki 8 vak. Kitoms dienoms 9 ryto iki 4 po piet.
■■l......

■

■
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Severou naujas Kalendorius 1921 metu
yra išduotas. Gaukite viena sava aptiskoi. Yra duodamas dykai. Jeigu negau‘ tumlte aptiekoi, ratykite pas mus ir
įdekite 2c peštos žonklf.

■

1
|
|
"
|

1

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užl&l- ||
kyiuo narnose visada

|

Praktikuoja 29 metai
,
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyrišką.
'Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

Kraujo ištyrimas

LJlektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D
2221 So. Kedzic Avė*
Vai. 1—2; 7—9 po piet.

0

V
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JOHN KUCHINSKAS I
LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET
CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare,
Subatomis: 9 iki 1 po pietų.
VEDU VISOKIAS BYLAS
VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktas
perkant
arba parduodant namą, lotą arba
farmą ir dirbu visokius Legališkus
Dokumentus. Suteikiu patarimus
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mortgečių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt
Tel. Canal 2552.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
ASfiOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedtliais iki 8 vakare.
Nedčliomis ofisas uždarytas.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas .
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1053
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 3507.

Wholesaleriai ir Retailcriai
1728 S. Halsted St.
Cigarų, tabako ir ciguretų. Ungariškos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.

1025 W.

ifift ir

18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS; Nuo 10—12 piatą,
ii nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Telephonai: < xT^V.®.ar^a
j Naktimis: Drexei
L
( 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S'. Halsted St.
fcVAL.: 9—10 ryję, ir 8—9 vai. vak.

Telephone Yards 5082

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Avė.,
Chicago,
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Dr. M. Stupnickr
3X07 S. Morgan St Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 ild 8 vakare.
IHI ■■■■■!■■■■■■■■■■■■'

Telephone Yards 1532

1

DR. J. KULIS :

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS H
Gydo visokias ligas moterų, vai- j
1 kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
4
pančias, senas ir paslaptin
JI
gas vyrų ligas.
3259 So. llalsted St., Chicago. ■

PRANEŠIMAS
Krupas ateina kaip vagis vidurnak
tyj, kuomet nieko nelauki. Gali už
imti valandos, kuliai gydytojas pri
bus, o urna pagelba reikalinga, 'lo
dei rūpestinga motina visuomet užlai
ko b«‘vc4į*GkJ»sc<r «avo 'namuose. Glessco stovi ilgus laikus'išmėginimo. Yra
vartotas milionai namų per metus.
Pasitikėtina gyduolė. Saugi ir užtik
rinta veikime, ūmam palengvinimui.
Glessco gvarantuotas, kad paliuosuos nuo užpulto krupo į penkiolika
minutų, bo vėmimo. Jis prašalins blo
gumus iš systemos nesugadindama.;
viduriu.
Paklausk savo gydytojaus apie
Glessco. Tamistos vaistininkas pasa
kys, kad jo parduodama daugiau kas
metai, nei kitų nuo krupo gyduolių.
Kainuoja 50 «c. už butelį ir jis kai
nuoj t <'r n ' s syk, d u p eta reikalinga
ine laike.

Dr. M. T. Strikoi’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1615 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos:'j. iki 3 po pietį)*

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street '
‘ Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Tel. Austin 737

DR. MARY A
DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Oglifornijos ir
vėl tęs havo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

^Dr. Drake’s.
J Tel. Boulevard 2160

I IK M fcl K H K M H H K P MI® » W N M W ♦
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DR. YUšKA

;

1900 S. Halsted St.

į

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki ą
8 vakare.
£
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. **
Tel. Prospect 3466
k JUIU W *ii:KS U VU K JR

BĮ 0C M! ®

« FS f

J Dr.AJ.KARALIUS
M

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEV1CZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeras
Chicago.
3203 So. Halsted St
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryta.

Telephone Boulevard 2160

Dr. W. Kaplan

11
11
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojaine
Kalbame visas E utopiškas kalbas.
3804 So. Kedzle Avė., Chicago, III.
Arti 38-th Street
■

, ■■ ......................

Gydytojas ir Chirurgas

S VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
2

3303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L

Dr.GZ. Veželis
Lietuvis Dentistas

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų
3303 So. Morgan St.
Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak.
Chicago, 111.

—V

Rez. 1189 Indapendence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Friver 9693
Valandos: 10—11 ty □; 2—3 po piel
7 -8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. K. CHERRYS

Lietavia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir llalsted St

Tel. Canal 6222

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

Victor Cigar Store

I* RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas par 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir< chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus tUri pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

4537 S. Ashland ,
Avė.,
Chicago, III.

Šliaužia, P. O. Box 194, aukoja: so $25.00.

/.
vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. YjTL
’ patinga doma at'
kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone ‘Yards 4817
Boulevard 6437

Kaip Jūsų Akįs

—

j DR. G. M.GLASER

Severus Gyduoles uilaiko
šeimynos sveikatą.
,/

Auksybė, Columbijoa Grafonolas ir
lietuviški naujausi
rekordai.

nyksta ragijimaa.

- DR. M. HERZMAN

Perviršis virš $12,000,000.00 ir augąs.

i

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Eg žarninioj u Dykai
Gyvenimas yra
. tuščias, kada pra-

Banką SAVO

*

W. McHENRY, III. — Jurgis ir $15 Lietuvos šauliams;
tfu

į Dr. A. R. Blumonthal

j

kas yra reikalinga.

20 dienų palukis VELTUI. Visi taupymui pini
gai padėti pirm arba Sausio 20-tą, pelnys 3 nuošim
čius palukio nuo Sausio 1-mos.

Laikrodžiai,

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiamo mote
rims ir kūdikiams. "

b --

Jei netaupote — pradėkit tuojaus.

I'.tvos šauliams aukojtr (žr.
SEVERA’S
* B
|
koresp. N-mį... nmn):
Cough Balsam į
J. Povilonis $11; Jonas Ti(pirmiau žinomo kaipo Sovoros Balsamaa K
uinskas $15 (gauta tik $5, $10
Plaučiams). Jis atncS greita paselpa, V»- e
daria lengvą it naturallšką kvepavlma ir gi
kola); Martynas Šiubonis, Jo
DR. CHARLES SEGAl’j
apsergos uuo plotinio ligų. Dvie mietas, įį
2b
ir
60
centai.
nas Mičiulis, Petras JanušcviPraktikuoja 15 metai
•ius, Pranas Galkus, Jurgis
Ofisas
Paprastas šaltis ŽSJiSS
4729
So.
Aąhlaud
Avė., 2 lebos
Pavlikonis, Jonas Katilius, Si
suteikti avarbes lipia, bet ant
Chicago, illinoia.
monas Radžvilas po $l(t J.
J.
SEVERA’S
Specialistas džiovos
Mikonis $7; L. Ružinskienū, K.
COLD AND GRIP TABLETS
Moteriškų, Vyrišką ir
Danielaitis, J. Cibulskis, Paul I (Sovoros riyskoloi nuo Šalčio ir Grlpos)
Vaikų Ligų.
■ galima pasitikėti jog palengvins Balcią i
OFISO VALANDOS:
laiko ir per tai apsaugos nuo svarOkunis, J. Au- jfl' trumpo
biu ligų, praSalinant Gripą arba JnfluonNuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
zą. Pardavinėti kožuoi aptiekei. Kainos
"ila, Dr. A. M, Rozcnbaum, P. U 30
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30
centu.
vai. vakaro. Nedelioinis nuo
fiirvidis, ShmUy Konstantina10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
yičius, Tpol. Grikauskas, Juo
Telefonas Drexel 2880
zas Šilingas, Jacob Jarkshait,
’oseph Freedman, M drall J.
Klibina, Pranas Mikaliunas, Phone Boulevard 491
Chroniškos Ligos
E. Lukoševičiene, Teddy Tsu- ASHLAND JEWELRY
MUS1C STORE
Tikra Diognoza
is, V. Vailekiinienū po $5; J.
Barzda $1; J. Kapturauskas,
Deimantai,
1 .*

Išplaukia Sausio 13, 1921.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, lNew York iki Eydtkunų ............... $130.00

Serganti žmo
nės turi gauti
geriausią pa
tarimą. Kada^
kreipiesi prie
(akt aro, atiduo
di į jo rankas
savo sveikatą
ir ateities liki
mą, tad turi
eiti pas tokį,
kuris turi ilgą
patyrimą ir at
sargų gydymą,
nes tik tokia
gali suteikti tą,

Jei taupote — taupinkit daugiau.

is, M. Žirgulis, S. Jokūbu ūs
as, J. šileinis po $1; smulkių
Andrulis ir A. Kukutis po $10;
< Stonkus, K. Šimkus, Pr. Dekonąs po $5; J. Greičius,
A. ’
Balčiūnas, A. Mozeris, A. Joku;is, Pr. Dirvelis, K. Jurkšas, J.
Pajuodis, Ig. Šimkus, Kl. Jur
gelionis po $1;
smulkesnių
>1.95; viso $15.95. Visa daik':m paūnius: sąrašais $190.50,
mulkiais $11.75, įžangos ti
kėtais $23.50; kartu $225.75.

■MgMMDnMBaBDfiiaHI

.......

Pradėk Naują Metę
Teisingai

Pr. Keinežicnes ir J. Burago
sąrašu: J. P. Markus $10;
P.
Jakrinskas $2; P. Bckcriinū,
f. P(‘kuraite, X., S. Dakonio-

Kitur.

Turiu patyrimą
notarų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike liyoe.
11)929 S. Stele Str.
Chicago, UI.

W

ruška, J. Ruikis, A. Dumbrauskas, Jon. Šeuteris, P. Austis,
’r. MontkeviČiene, Apol. Gird,/ainicnų po $1; viso $51.50.
N. C. Krukonio sąrašu: N.
B. Krukonis
$15; Adolfina
Krukoniene $10; Pr. Kurmaus’<is $5; Al. Ambrozas, I). Bačius, P. Jankauskas, Ch. Mickus. L. Norkus, P. Jaruševičius; J. Jovaiša ^ p< $1; viso
F.37.00.
Jul. žemaitis ir And. Komė-;
šos sąrašu: Ant. Tamošiūnas Į
M0; Dom. Beinoriene, Marei
Valantiniene, Ona Gaižmiskiene, Pr. Raudzevičia. po $5;
smulk menėmis
$2.05;
viso

Lietuvys Dantistas
10801 S. Michigan A v., Roseland
Valandos: 9 iki vakaro

DR. JOHN N. THORPe)
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Maishfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, Ilk
Phone: Boalevard 4121.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vaki
8325 So. Halsted St., Chicago. •

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės
Telefonas: Drover 7042

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. I’hone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 ild
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114
W,42nd St. Phone McKinley, 4988,
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. PuUman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:30 vak.

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, IU.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—
3331 S. Halsted Si., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

■■
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BRIGHTON PARK
S. S. 174 kp. susirinkimas.

;

;v-, -

'

■ ''IR

NAUJIENOS, Chicago, UI

A

Lietuviu Rateliuose

-į'

Dramatiškas Ratelis, tad nėra
abejonės, kad vaidinimas bus
geras. Kadangi t ik imąsi daug
publikos, tad patartina visiems
iškalno tikietais apsirūpinti,
kad nereikėtų laukti prie sve
tainės durų. Tikietų galima
gauti pas kuopos narius.
—Kokšių Jonas.

Baigiant senuosius metus,
gruodžio 31 d.. A. Pociaus i LANG^ PL0VBJV STREIKAS

ligatvio, nugabeno jį į pavieto
ligoninę. Sako, kad jo gyvastis
yra pavojuje. .

Areštavo klastiko pačia.
>
*■
Tūlas A. W. Henning, 1455
W. 17-th st., andais buvo areš
tuotas už klastavimą čekių ir
pasodintas kalėjime. Vakar gi
policija areštavo ir jo pačią,
Mrs. 1 Joris Ilrnning. lai dėlto,
kad
ji nugabeno į kalėjimą
savo vyrui porą pjūklų, kad jis
išpjovęs štangas galėtų pabėg-

■■I

Utarninkas, Sausio 4 d., *21

Reikalauja pirkliavimo su
Rusija.

The Chicago Fedcraticm of
Labor vakar savo mėnesiniame
siisirinkime. priėmė rezoliuciją,
reikalaudami, kad valdžia tuojaus leistų pramonininkams
pradėti pirklybą su sovietų Ru
sija. “Kam Amerikos kapita
listai uždarinėja fabrikus ir iš
meta šimtus tuksiančių darbi
ninkų gatvėn,** sako rezoliuci
ja, “kuomet sovietų Rusija yra
gatava mokėti bilionus dolerių
už musų fabrikuose padirbtas
prekes ?”

Pranešimas.

PRANEŠIMAI.

PARDAVIMUI

Melroflc Park. — Darbininkų Var
totojų Bendrovės (Valgomų Daiktų
Krautuvės) šėrininkų visuotinas me
tinis susirinkimas bus subatoje, 8 d.
sausio, Ignaco Wasčiulio svet. prie
23-čios ir Lake St. Pradžia 7:30 vai.
vak. Visi šėrininkai kviečiami būtinai
atsilankyti. Bus duotas metinis ra
portas bendrovės ir kiti svarbus da
lykai.
— Direkcija.

'i PARSIDUODA saliunas.
Priežastis pardavimo, savi
ninkas turi du bizniu. Pana
šaus biznio visame bloke nė
ra. Kreipkitės:
724 W. 31st St.,
Chicago.

Seredoj, sausio 5 d. įvyks
Lietuviškos - Amerikoniškos
Rūbų Išdirbimo B-vės visuotinas šėrininkų. susirinki
mas, Wicker Park svetainėj,
2046 North Avė. Pradžia AŠMENŲ J IEŠKOJIM AI
kaip 7:30 v. v. Visi šėrinin PA J IEŠKAU savo brolio Antano
Berncckio, iš Lietuvos Kunigiškių kai
kai, kaip ir tie, kurie norite mo, Batakių vals., Amerikoj apie 18
metų, gyveno Chicagoj. Turiu labai
tapti bendrovės nariais, ma savo reikalą. Malonėkit jis pats at
sišaukti, arba, kas jį žino pranešti
lonėkit atsilankyti laiku ir šiuo adresu:
MYKOLAS BERNECK1S,
P. O. Box 138, Argo, III.
išgirsti labai svarbų rapor
tą, Bendrovės atstovo, drg. ESU vaikinas 47 metų, apšviestas
ir turiu darbą. Pajieškau apsivedimui
merginos arba našlės 35-47 metų
A. Rypkevičiaus, kuris ką- amžiaus,
nemėgstančios munšaino;
be skirtumo tautos ir tikėjimo. Tur
tik sugrįžo iš Lietuvos.
tingesnės ypatos prašome geriau ne-

Pa j ieškojimai

PARDAVIMUI groseruę^ ir
bučernė. Lietuvių apgyventa
vieta. Biznis išdirbtas nuo se
niai. Parduosiu greitai.
4104 So. Campbell Avė.

savo susirinkimą, šis susirin
Cakar sustreikavo priklaukimas turėjo būti skaitlingas, santįs 12865 lokalui plovėjai.
nes baigiant ar pradedant me Visos treikuoja apie 500 darbi
■ PARSIDUODA saliunas, lie
tus visuomet būna daugiau rei ninkų, jų tarpe daug lietuvių.
tuvių ii; airių apgyventoj vietoj.
kalų svarstymui, negu papras
Streiko priežastim yra kom įėjimą ir jos devynių mėnesių
Pardavimo priežastį patirsit ant
tuose susirinkimuose. Bet šiuo panijų bandymas suardyti lan kūdikį.
vietos.
kartu mažai narių tesusirin gų plovėjų uniją ir nukapoti
Banditai peršovė merginą.
3559 So. Emerald Avė.
ko. Reikėtų nariams daugiau algas. Kontraktoriai au senai
Išplėšė skrandu krautuvę.
domės kreipti į savo organiza griežė dantis ant unijos ir da
Praeitą naktį trys banditai
RAKANDAI
cijos reikalus.
Praeita naktį trys plėšikai užklupo James Cropp aptieką,
bar naudodamiesi
visuotinu
Nežiūrint mažo skaičiaus na I nedarbu, šoko tuojaus nukapo- atvažiavę dideliam automobi- 3(81 K 69-jih st., ir pareikalavo,
Rakandų Bargenas.
rių, susirinkimas buvo sekiniu.1 ti a|gas< tikėdamiesi, kad dar- Iiuje, įsilaužė George W. Pau kad apliekoje esantieji žmones
Priversti greitai parduoti $200 dubeltava
sprendzina phonographą, gro
gas. Išrinkta valdyba
valdvba 1921 ■ Jjjninkai tokiuo nedarbo metu liu skrandų krautuvčn, 37 E. iškeltų rankas, bet vietoje to,
jantį visokius rekordus už $65 su re
m., nutarta surengti prakalbas, nedrįs pasipriešinti. Bet dar Washington st., ir susikrovę apliekorius Cropp
rašineti, nes aš esu beturtis. Meldžiu kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
—
Valdyba.
atsišaukti:
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
taipjau padaryta keletas nuta bininkai, gindami savo reika apie septynių tuksiančių dole revolverį .pradėjo
šaudyti j
1105 W. Adams St.,
Chicago, III. čios setą, valgomąjam kambariui ir
rimų kuopos reikalais. Be to lus ir norėdami gauti už savo rių vertės skrandų, nuvažiavo banditus, o banditai
miegkambariui
setai; kaurai, ant
grindų
pastatoma lempa, paveikslai
kuopa stropiai rengiasi prie se sunkų ir pavojingą darbą nors sau.
P-le Louise Stock, 20’ metų,
etc.
kamo vakaro, kuris bus sau ir skurdžiai gabenamosios al
PA.JIEŠKAU brolio Prano Gumu6702 Eberhardt, avė., liko per
Visi kaip nauji. Parduosime ant
Uausko
ir
švogerio
Kazimiero
Norsyk
ar atskirai už bile pasiūlytą kaisio 9 d., C. S. P. S. svetainėj.. gos, visi kaip vienas metė daršauta. Jai viena banditų kuUžsitroškino gasu.
gailo, Telšių apskr., Lūkės vai., gir ną.
Vakaras yra rengiamas bend
dėjau gyvena Užvenčiu parapijoje.
lipka palaikė dešiniajam petyj.
Residencija 1926 S. Kedzie avė.
Liet.
Rymo-Katalikiškų
Palaipinių
Atsišaukite patys, ar kas žitiotp pra
rai su kitomis kuopomis. P ; taip jie negalėjo padaryti. Jie
Frank Parglerr, 55 metų am- Nugabenta Washington Park Draugijų Illinois valstijos svarbus neškite.
vaidinama Tolstojaus veikalas ,į ........ 1 dirbdavo nuo savaičių, žiaus, 2823 S. 1IToy st., vakar ligoninėn. Sako, kad neužilgo susirinkimas įvyks ketverge, sausio
J. GUMULIAUSKAS,
NAMALŽEMĖ
6
d.
1921
m.,
7:30
vai.
vakare,
Mildos
9710
Normai
Avė.
.
“Patamsio Galybė”. Vaidins jį' |)ai)ar kontraktoriai
sumanė jo sūnūs, James, atrado jį užsalėj, 3140 S. Halsted gvė, Chicago.
Chicago, III.,
N. A.
PARDAVIMUI
Draugijų valdybos, kurios prigulite
; įvesti darbą nuo valandų. Bet troškusį gasu. Gasas buvo atneprigulite, teiksitės pribūti, nes
• Tel. Yards 3654
kadangi kada lįja ar šąla, ne suktas pečiuje. Sako, kad po Automobilius užmušo Warzeką ar
Bizniavęs savastis, šiaur-rytinis
susirinkimas šaukiamas labai svarbiu
JIEŠKO DARBO
kampas
31-os ir Halsted St. Vienų
reiksilu.
Kiekvienos
draugijos
valdy

Mrs. A. Michniewicz
galima dirbti, tad dibdami nuo persiskyrimui su pačia, jis la
ba kviečiama būtinai dalyvauti.
JIEŠKAU DARBO, esu šoferis ir lubų plytų krautuvės; lengvos išlygos.
AKUŠERKA
Tūlas Joseph Warzcka, 20
valandųv darbininkai nė to men- bai buvo susirūpinęs ir tankiai
3519 So. Halsted St. dviejų lubų
— Valdyba.
mechanikas. Kam reikalingas šoferis,
Baigusi Aku
krautuvė
ir flatas, labai geras kam
melų amžiaus, 2325 W. 20-th
i ko pragyvenimo nebūtų galėję gerai išsitraukdavo.
malonėkit atsišaukti, kad ir j kitą
šerijos kolegi
pas visoj apielinkėj; lengvos išlygos.
miestą.
Turiu
gerą
patyrimą
ir
dip

ją; ilgai prak
st., vakar jis beeidamas su sa Pittsburgh, Pa. — L. G. D. (Lietu lomą. Arba galiu dirbti garadžiuje. $7,500.
, užsidirbti. Dirbant gi nuo satikavusi PennRaud. Kryžiaus) 36-to Skyriaus
KOCH & CO.
|va'čių kad ir nedirbdavo nievo jaunesniuoju broliu, Stan vos
Atsišaukit greitai laišku.
silvanijos hosnarių susirinkimas bus pūtnyčioj,
Skirtingi
Agentai
JONAS
GRIGOŠA1TIS,
ley, pro
kampą 21-th st. ir sausio 7 d., kaip 7:30 v. v., Lietuvių 124 W. 108th PI.
Atėmė šimtą doleriu.
i kurias dienas, jie vistiek už jas
pitalėse. Pa2603 So. Halsted St.
Chicago, III.
sėkmingai paWcstern avė. liko automobi- Piliečių name, 2741 Liberty Avė. Visi
įgaudavo mokėti, nors ir pasnariai malonėkite būtinai susirinkti,
tarnauja prie
i kui už jas atidirbdavo.
• t i i
1
liaus perblokštas ir ant vietos nes yra labai svarbių reikalų aptar
REIKALAUJU darbo į kepy $500 cash nupirks 8 kambarių ply
gimdymo, I)uo
gyvenimui namelį. Pirmos klesos,
da rodą viso
Kontraktoriai dabar jieškosi vakare Fred Fisher’ui beeinant užmuštas. Automobilius nuva- ti. Ypačiai visi kolektoriai turi pa klą už pirmarankį arba ir ant- tinį
Fire place Fumace šiluma;
stovyj.
sirūpinti atvykti. Kviečiame taipjau
kiose
ligose
namon.
žiavo
sau
nesustojęs.
5152
Gemvood
avė.,
elektra
ir vanosi. Pilta gatve,
gasas,
atsilankyti ir tuos, kurie suprasdami rarankį. Turiu gerą patyrimą
moterims ir
skiepas.
grąžus
šios
organizacijos
svarbumą
norėtų
kad lietuviai nebandytų dabar
prie jo automobiliam
merginoms.
J. MCDONNELL SYSTEM,
jos nariais patapti ir bendrai veikti. tame darbe.
3113 S. Halsted St., Chicago, III. ! eiti už langų plovėjos, kad ne- penki ginkluoti plėšikai ir pa
Puikiai pasivažinėjo.
3517 Archer Avė.
— Komitetas.
3815 S. Halsted St.
(ant antrų lubų)
prisidėjus prie sulaužymo si n i reikalavo, kad jis sėstų jų auNuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v. ko už duonos kąsnį.
Bargenas. 6 kambarių namukas su
tohiobiliun. Jam įsėdus plėši
Praeitą nedėldienį tūlas SulBridgeport. — Susivienijimo Lietu REIKIA DARBININKŲ gasu, vanoms ir elektro šviesa. Pilta
kai nusivežė jį
ant kampo liman C. Fera, 27 West Madi- vių Ex-Kareivių 3-čios kuopos extra
gatvė, gera kaimynystė. $400 cash,
likusią
dalį kaip kad rendoms. Kai
MOTERŲ
susirinkimas
bus
Utarninko
vakaro,
son st., išvažiavo su savo ketu
Papjovė berniuką.
na $3,100.
4tą
d.
sausio,
Krasauskio
svetainėje,
mę šimtą dolerių,
riais draugais pasivažinėti au 3338 So. Aubum Avė. Malonėkit vi
J. MCDONNELL SYSTEM,
REIKIA patyrusių mote
3517 Archer Avė.
ir
overkotą
paleido.
si
atsilankyti,
nes
yra
daug
svarbių
tomobiliniu;
bevažiuodami
Viskas turi būt parduota, nepai
Praeito nedėldienio .popietį
dalykų kaslink rengiamo baliaus 29 rų popieroms skirstyti. Nuo
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- į T
.
Jackson boulevaru įsilėkę įrė d. sausio, 7th Regiment Armory.
latinis darbas, gera alga.
16 metu ber
000 vertės stako, vyrams ir vaiki- . Joseph KelICV,
STOCK’AI—ŠĖROS
Peršovė
savo
draugą.
F. Krasauskis, rašt.
mę
į
tilto
atsparą
taip,
kad
nams, vėliausios ir parankiausios rų- niukas, 6121 S. Francisco avė.,
ACME
WASTE
*•<
NORIU PIRKTI Co-operative So
šies, gatavai padaryti — likę neat- •
policija juos visus turėjo su
PAPER
CO.,
uždrėbė
saują
sniego
vienam
ciety
of America Šerų. Paminėkit že
imtais iutai ir overkotai, kurie par- i
Vakar
tūlas
John
Ilutchinrinkti
ir
gabenti
į
Iroųuois
li

miausią
savo pardavimo Šerų kainą.
sldavojo nuo $15 net iki $65. Dabar praeiviui ant kampo \V. 56-th
1215 W. 15th St.
Lietuvių Kriaučių kliubo savitar.
son,
1
I
metų
amžiaus,
10046
goninę,
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
. L. J. MATHER,
iPašelpos metinis susirinkimas įvyks
Vyrams kelinės $4.50 ir aųgščiau. i st. ir Normand avė. Praeivis Avenu M., peršovė savo draugą
6807 Union Avė.
seredoj, sausio 5 d., 7:30 vai. vakare,
REIKIA patyrusių moterų prie
' Phone Englewood 187.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir. perpykęs išsitraukė peilį ir įdū Frank Ongo, 15 metų amžiaus.
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wa- skirstymo popierinių atmatų. Nuola
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė rė juomi berniukui šonan, iš
bansia Avė. Visi draugai malonėkit
Trys jauni plėšikai.
darbas, gera užmokestis ir ge
SERŲ PARDAVĖJŲ.
10210 Avi mie M. Mat, John
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams ‘
susirinkti laiku; kurie pasikėlėt į ki tinis
ros,
sanitarės
padėtjs.
pjaudamas
dviejų
ir
pusės
cočysto vilnono siutai, $11.50 ir $15. j
tas
vietas,
malonėkit
priduot
adresus.
Hutchinson’ui tėvas buvo nuGUMB1NSKY BROS CO.,
— X. Shaikus.
Praeitą naktį trys jauni plė
Atdara vakarais 8I vai. Subatomis lio skylę. I)r. James J. Roach,
2261 S. Union Avė.
•117 W.
\v Garficld
r
P- 1 > blvd.,
I1 1
! iPh
’kęs
22. , kalibro
raifėlį,
kurį
3-jų gerų stako pardavėjų išvažiuo
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
šikai nuvažiavo į Libertyville,
317
radęs
.
,
;
.
•
„
.
.
,
ti
iš miesto ant geros propozicijos.
,
...
...
? berniukai kieme vakar beprakS. GORDON,
REIKIA
moteries
prie
namų
dar

jieškoti
munšaino.
Ten
jie
ban

Geras
nuošimtis dėl pardavėjų. Atsi
bermukač bemerdeji
antį ant sa- į tikuodami
...
>
. pa1415 S. Halsted Str
netyčia iššovė ir
Cicero Lietuvių Namų Savininkų bo. Esu vienas ir noriu, kad mano šaukite pas:
dė įsilaužti į Peoples Gas and Sąjungos (Improvement Club) susi- namas butų švarus. Jei nori gali ir
taikė Frank’ui j kairiąjį petį.
ANTHONY M. MOLLOVIČE,
Commomveidth Edison kom rinkimas įvyks sausio 5 d., 8 v. v., gyventi pas mane. < Duosiu kambarį
South Chicagos ligoninės dakMarazo svet., 1500 So. 49th Avė., ir $40 į mėnesį.
panijos virš/ninko, Samuel In- J.
3117 So. Union Avė.,
Chicago, III.
EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
kampas
15th Str. Visi nariai maloT. JONIKIS,
tarai sako, kad berniukas pasValandos
nuo
11
—
3,
2-ros
lubos.
sull, namuą bet čia juos pasiti- nokite atsilankyti, nes turime nusta
3143 S. Halsted St.
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rū
veiks.
veikimą ateinantiems metams
ko sargas, Samuel Van Dor- tyti
šies GVA RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00
ir išgirsite komitetų raportus.
REIKIA patyrusių moterų
PASKOLOS.
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordu, 300 adatų ir
ney, kurį jie peršovę įsivertė
— A. Baldamas.
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS
Policistui perskėlė galvą.
prie skudurų skirstymo. Nuola
savo automobiliui! ir parsigaVICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
Skoliname Pinigus
tinis darbas.
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
beno Chicagon. Ir nežinia kur
Ant' užtikrintų savasčių, prirengtų
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS
P. GOLDMAN,
Praeitą naktį ant kampo GarNorth
Side.
—
Šiandie,
sausio
4
d.,
ir
statomų.
jie ji butų vežę ir ką butų su kaip 7:30 v. v., Liuosybės salėj, 1822
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų
1017
So.
Fairfield
Avė.
field
boulevard
ir
Ashland
avė.
MADISON IR KEDZIE
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIA, NAUJĄ GVAjuom darę, jeigu jiems beva- Wabansia Avė., įvyks bendrojo Lie
policistas Thonias Collins, 519 žinojant Mihvaukee gatve, jų tuvos Gynimo Komiteto susirinkimas.
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00,' tik už
STATE BANK
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų
Yra
labai
svarbių
reikalų,
deltogi
Narys
Federal Reserve System
W. 15-1 h st., pakliuvo
tarp automobilius butų nepaslydęs
SANKROVOS.
kaip Liet. Darbininkų Tarybės kon REIKIA DARBININKU 3131 W. Madison St.,
, Chicago.
dviejų automobilių tai|4 kad ir nesusižeidęs. Automobiliui ferencijos išrinkti, taip ir vietos
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
Tel.:
Kedzie
3980.
VYRŲ IB MOTERŲ
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
Atdara visa diena: Sub., ir Utarninjam liko galva sutrinta ir abid apvirtus, plėšikai iššoko ir pa draugijų paskirti nariai malonėsite
nant
nupiginimu.
būtinai susirinkti.
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Sankrovos
vi kojos sulaužytos. Niiigabefi- bėgo, o Van Dorney paliko.
Mes žinofne, kad apsimokės tamistai atvažiuo
REIKIA lietuvių vyrų ir mo
— S. Danilevičia.
ti, nepaisant kur gvvenat. Taipgi mes turime kele
kaina tik
tas Gernian Deaconess ligoni Policija radus jį nugabeno į
terų pardavėjų. Gera alga, nuo
MOKYKLOS
tą augštos rūšies TIKROS ODOS IR VELOURO
nėn. Sako, kad jo padėtis yra St. Elizabeth ligoninę. Sako, LSS. VIII Rajono propagandos mo latinė vieta.
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
sekama lekcija bus seredoj,
mą pasiulyma. Mums reikia vietos.
labai bloga ir turbūt mirs. Vie kad jo padėtis yra labai blo- kyklos
KLEIN BROS.
sausio 5 d., 8 vai. vak., Aušros mo
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
kykloje, 3001 S. Halsted St. Moky
name
automobilių,
kurie
jį
su

Halsted & 20th St.
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
klos vedėjas P. Grigaitis. Visi moki
žeidė, važiavo detektyvas DaTY BONDSAI PRIIMAMI.
niai turi būti laiku. — Valdyba.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldioniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.
vid Grath, kuris liko ant vie
REIKIA DARBININKŲ Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi4
Banditai nušovė policistą.
tos
areštuotas
ir
užrakintas
West
Side.
—
LSS.
22
kp.
mėnesi

NATIONAL STORAGE CO.
Praeitą naktį apie pirmą va
mo ir Designing ,Mokykla.
susirinkimas įvyks utaminke,
VYRŲ
Stock Yards policijos stotyj. landą įėjo Lincoln Gardens nis
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
sausio 4, kaip 7:30 v. v. p. Meldažio
Musų sistema ir mokymo budu jus

Pranešimai

s35.00

2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

Susišaudė italai.

Praeitą nedėldienį tūlo italo
Angelo Vittiri namuose, 2801
E. 93-rd st., svečiai įsilinksmi
no taip, kad pagalinus pradėjo
šaudytis. Peter Spnrano, 30 me
tų amžiaus, 1015 Newherry
avė., liko ant vietos nušautas
Otillo Sontara ir jo brolis, Ar
mina, 9735 Exchange avė., nu
gabenti South Chicagos poli
cijos stotin.
tarnavo policijos departamente

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
. 12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros

Korporacija

Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. ,

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Speeialvmas: Moterį Hgoa ir Chirarrija
1(45 MILVVAUKEE AVĖ.

'

————

smuklėn du žudeikos ir ėmė
užkalbinėti inoterįs. Čia smuk
lės savininkas pašaukė policis
tą, John Muller, kad juodu iš
mestų laukan arba areštuotų.
Kada atėjo policistas ir ėmė
mesti juos, tada vienas žudeikų išsitraukęs revolverį suva
rė policistui į pečius keturias
kulipkas ir pats išdūmė lau
kan. Kada policistas sugriuvo,
tada ir kitas žudeika peršokęs
per jo lavoną išbėgo. Muller iš

CHICAGO.

Nusižudė fanatikė.
Baird

Lumber

kompanijos

prezidento
pati,
Florence
Baird, 39 metų amžiaus, 5334
Ellis avė., vakar nusinuodino.
Tai dėlto, kad “jos giminės
aname sviete ją šaukė.** Jos
vyras, D. W. Baird, sako, kad
ji jau daug kartų bandė nusinuodinti ir tik ačiū tarnų sau
gumui, jos gyvastis vis buvo
išgelbėta, šį kartą gi ji atsiekė
savo tikslą.

tiktai

tris menesius.

svetainėj. Visi nariai prašomi atvykti
— būtinai. Reikės rinkti naują kuo
pos valdybą, darbininkus busimam
vietos LSS. kuopų vakarui (sausio 9
d.) ir pasitarti dėl kurių-nekurių svar
bių reikalų.
— Valdyba.

REIKIA vedusio vyro dirbti ant
ūkės; reikalinga, kad suprastų visų
ūkės darbą, kad galėtų būti pilnu
ūkės vedėju.
Atsišaukite į Naujienų ofisą po
No. 192.

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

LSS. 4 ir 22 kuopų komisijos (Ka
lėdų vakaro reikalais) susirinkimas
jvyks seredoj, sausio 5, kaip 7:80 v.
v. Naujienų name. Komisijos nariai
prašomi atvykt laiku.
— Pirm.

REIKIA paprastų darbininkų
į geležies atmatų kiemą. 45c į
valandą.
PRICE 1RON STEEL CO.,
67th St. & 48th Avė.

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gjauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL,
LS’S. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopų
190
N. STATE STREET, CHICAGO.
komisijos vakarui rengti (sausio 9)
Kampas
Lako St., ant 4-tą lubų.
susirinkimas jvyks seredoj, sausio 5,
AUGŠTOS klesos vietas, užtikrina
kaip 8 v. v. Naujienų name. Komisi me per musų patarnavimą suteiks
Jums reikalingą metodą. Ne darbo
jos nariai prašomi susirinkt laiku.
VALENTINE DRESMAKING
— Pirm.
davimo agentūra. Room 404, 329
COLLEGES
Plymouth Ct. Matykite Mr. Kaplan.

So. Englewood. — Penkių Draugijų
Veikiantieji Lietuvos Gynimo Komi
tetai laikys savo susirinkimą utarnin-

6205 Si Halsted, 2407 W. Madison,

1850 N. Wells St.
REIKIA 25 vyrų į geležies
137 Mokyklos Jingt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
atmatų kiemą. Nuolat darbas.
Remia kooperaciją.
ko, sausio 4 d., 8 vai. vak., J. Zirolio
mo,
Designing bizniui ir namams.
[Iš Federuotosios Presos]
svet., 8134 Vincennes Aye. Visi drau $4 j dieną.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
SPRINGFIELD, III — Pata gijų atstovai malonėkite susirinkti,
Atsišaukit:
Mokslas lengvais atmoksimais.
yra
svarbių
reikalų.
—
Valdyba.
riant prezidentui Famngton,
Klesos dienomis ir vakarais. Pa3647 So. Iloman Avė.
reikalaukit
knygilės.
Illinois angliakasių unijos pil
Tel.
Seeley
1648.
Lietuvos Respublikos Gynimui pra
domoji taryba ir konvencija kalbos,
SARA
PATEK, pirmininkė.
rengia Bendras Lietuvos. Gy
PARDAVIMUI
nutarė įdėti $125,000 į Central nimo Komitetas, Roselando šaka įvyks
Sausio 4, 1921, Strumilos
PARSIDUODA bučernė ir
States Co-operative Wbolesale utaminke,
svetainėje, 158 E. 107th St., Rose- groserne lietuvių ir lenkų apgy
MOKINU.
Society, kurios sandėliai yra land, III.. Pradžia 7:30 v. v. Lietuvos
Ratušiuot, taipgi imu nuo photosostinėj, Vilniui, Želigovskis su savo ventoje vietoje. Bargenas. Mo graphų pleitas ratušiuot. Už darbą ir
plėšikų gaujomis, dar vis tebesėdi.
mokinimą gvarantuoju.
vedėjams draugija neužilgo da Lietuviai turi jį išvyti lauk. Mes pri derniški įtaisymai. Pardavimo
Kreipkitės:
valome
jiems
padėti.
Tam
tikslui
yra
priežastį
dažinosit
ant
vietos.
>
MRS. S. ŽUKAUSKĄ,
rysianti i>o $1,000,000 į mėne
rengiamos šios prakalbos. Ateikite vi
2211 W.‘ 21at St.
4605 So. Paulina St.
sį apyvartos.
si,
Kviečia Komitetas.
2-ros lubos.

