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“Vienybė” darbo ir kapitalo

Bolševikai rengiasi nau
jam puoliman?

klausimas.”

Vilniaus Žydu atstovai
Vilniaus klausimu.

*

Jungtinės Valstijos gal pasitrauks iš
Rengiasi naujam
puolimui?

» • l'lųl

Siuvėjų demonstracija
New Yorke.
Policija eina talkon samdyto
jams; penkiasdešimts siuvėjų
areštuota.
f
[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, sausio 10. šiandie čia buvo surengta di
delė dirbtuves
piketuojančių
siuvėjų demonstracija. Demon
stracijoj dalyvavo keturi tūk
stančiai siuvėjų,
taigi vienas
tuksiantis daugiau nei praeitą
savaitę.
Demonstracija buvo
tvarki ir įspūdinga.
Vietos policija
uoliai bernauja samdytojams. Dar penkiasdešimts siuvėjų, pik
jaučių
lokautą paskel
samdytojų dirbtuves, areštuo
ta. Dvidešimts jų ločiau^ ištei
sinta. Kitų byla bus sausio mė
nesy.
Gautomis iš Chicago ir Milwaukee žiniomis, tuose nuestuose siuvėjai yra griežlai nusistatę prieš New Yorko samdytoj ų asociacijos su moksląc. —
sugriauti Amalgameitų uniją.

niihvaukiečiai žada daryti vi
sa, kad Ncav Yorko
siuvėjų
kova butų laimėta
kuotrumpiausioj ateityj.

Sumažino darbininkams
algas.
Didžiulė American Woolen
kompanija sumažino savo
darbininkams algas — net
22 1-2 nuoš.
LAWRENCE, sausio 10. —
American Woolen kompanija
šiandie paskelbė,’ kad ji suma
žinanti savo darbininkams al
gas — 22 1-2 nuoš. Patvarky
mas įeis galėn sekamą panedėlį.
Kompanija sakosi, kad visa
tai padaryta dėlei menko biz
nio: neturinti
kiek renkiant
užsakymų.
Tasai medvilnės trusto pat
varkymas
palies netik
šio
miesto darbininkus. Naujojoj
Anglijoj šis medvilnės trustas
turi apie penkiasdešimts dirb
tuvių. Taigi algos bus suma
žintos visiems to trusto darbi-1
ninkams.
:

D-ro Regensburgo nuomonė:

Varsa vos la i k rašči uose “Moment,” Neiier Ilaint,” “Jud”
ir “Hacfiro”
paskelbta visa
interviu eilė, kuriose telegra
mų agentūros
mai Express”
atstovas Vilniuje turėjo su įžy
miausiais vietos gyventojų žy
dų atstovais. Anketos tikslas
i buvo išaiškinti Vilniaus žydų

Lietuvos Sionistų Organiza
cijos pirmininkas D-ras J. Regensburgas pareiškė tarp kit
ko:
“Žydų visuomenė skiriasi į
daugelį partijų,
kurios kar
tais su įniršimu kovoja viena
prieš kitą, bet vis tik aš tikiu,
jog dabartinėmis sąlygomis žy
dų dauguma yra už Vilniaus
prijungimą prie Lietuvos, nes,
žydų nuomonė, lietuvių reika-

j nusistatymų Vilniaus klausiniu.

lavimni yra

[Iš Žydų Ministerijos Spaudos Sky
riaus. Biuletinis Nr. 13.]

Padarė sutartį su Ukraina

inams spręsti Jungtines Val
stijos neturės savo atstovybės,
dagi kadir neoficialios. Beto,
Bolševikų komisarai ir generų labai galimas daiktas, kad nelai kviečiami j Maskvą. , užilgio šioji šalis ištrauks sa
vo atstovybę ir iš ambasadorių
PARYŽIUS,
sausio 10. -j- tarybos. Valstybės departamen
Politiškieji bolševikų valdžios tas jau kelinta savaitė svar
komisarai, skirti armijos rei sto apie savos atstovybės iš
ir nors tuo tarpu
kalams tvarkyti, generolai, ko traukimą,
joks to departamento nuosp
manduojantys 8, 9,
11 armijos pulkus, o taipjau rendis dar nepaskelbta, vis dėl
generolas Budenny bei kavit- to, tikimasi, kad neužilgio ta Paskyrė 50,000 dolerių
Didieji pinigų maišai.
tai
bus
padaryta.
skubotai
k rijos štabo nariai
’l Du šimtai asmenų savo ranko
Mat,
yra
žinoma,
kad
Jung

Har
kainuos
prezidento
Tiek
kviečiami į Maskvą, kur įvyks
se turi penkioliką bilionų
tinių Valstijų valdininkai savos
dingo inauguracija.
dolerių.
dalyvaus ir vyriausioji armijos atstovybės talkininkų taryboje
NEW YORK, sausio 10. —
komanda.
i padėtį skaito esant anomališVVASHINGTON, sausio i"
| Vienas Ncav Yorko valdininkas
ka. Tai dėlto, kad senatas at Atstovų butas milžiniška llh
did- šiandie paskelbė ytin įdomių
per Šveicariją. Spėjama, kad sisekė ratifikuoti taikos sutar- Į žiuma balsų šiandie priėmė se skaitmenų apie Jungtinių Val
visa tai rodo, jogei ten daror
nato rezoliuciją, kuria skiria stijų lobininkus, turinčius ne
ma atatinkamų prisirengimų
ma penkiasdešimts tūkstančių mažiau kaip po dešimt milio
prie labai svarbių įvykių.
Jungtinių nų dolerių. Pasak jo, du ši in
True translation filed with the post- dolerių busimojo
master at Chicago, III., Jan. 11, 1921 Valstijų
Gerina transporto įmones.
prezidento Hardingo dai šios šalies lobininkų savo
' "
Konferencijoj dalyvauti pak as reąuired by the art of Oct. 6, 1917 .inauguracijai.
Kongresmano rankose varto penkioliką bilio
viesta ir transporto
reikalų
Blantono pataisa, kad toms ce nų dolerių. Tie lobininkai turį
Maskva grūmoja
komisaras. Tame departamente
remonijoms butų paskirta tik nemažiau kaip po šimtą milio
Kemal’ui.
ir dabar darbas eina kuopla; dešimt tūkstančių dolerių, to- nų ir nedaugiau kaip po pen
čiausia skale. Vyriausias to de žada neduoti paramos, jeigu kia jau didelę didžiuma balsų kis bidonus dolerių. Stambiaupartamento ofisas jau išsiun nacionalistai taiklusis su Kon- tapo atmesta.
sis Jungtinėse Valstijose pinigų
tinėjo
paliepimus, kad visi
Paskyrimastokios
dielės
su

stantinopolio valdžia.
maišas
vra — Rockefelleris.
garvežiai ir vagonai butų pa
mos pinigų tečiaus randa gan Jisai turįs nuo trijų iki pen
taisyti, prirengti naudojimui, j BATUMAS,sausio 10. —Ar stiprios opozicijos ir pačiame kių bilionų dolerių. Sekamas
Keturiasdešimta nuošimčių mėnijos sovietų delegatas Tur- senate. Tūli senatoriai saką, po jo lobininkas yra Pratt, liu
viso Rusijos vagonų skaičius, kijos-Armeni jos taikos konfe kad tai esąs “stačiai neapgal rįs keturis šimtus milionų do
pirma nauodto civiliniams rei rencijoje, Aleksandropoly, iš votas eikvojimas pinigų.” No
lerių. Tokią jau sumą turįs ir
kalams, tapo pavesta militari- keliavo į Angorą, kad perser rima pravesti tokį patvarkymą, kitas
šios šalies lobininkas
nės valdžios žinion. Garvežiai gėjus turkų nacionalistus. Sa kad ateity kongresas tam tik Harkncss. Carnegie, Weyerhaeir vagonai visur yra taisomi. ko, kad Maskvos valdžia atsi slui neskirtų nei vieno cento. user, Vanderlip
ir Astor turį
Didelė daugybė amunicijos ir sakys duoti savo paramos na Nesitikima tečiaus, kad tai pa
šiaip padargų siunčiama, va cionalistams, jeigu busimose vyktų — bent trumpoj ateityj. Payne Whitney ir Morganas
karų linkui — iš Krymo ir Si- tarybose su
Konstantinopolio
po du šimtu milionų dolerių.
berijos. Tai vis užgriebtoji nuo valdžia jie padarys tam tikrą
Armour, Swift ir daug kitų
Sumišimai Induose
generolų Kolčako, Vrangelio ir
po šimtą milionų dolerių. PulDenikino manta. Visa tai nū
Bolševikų misija, esanti AnImano kompanija ir daug kitų
dien gabenama Lenkijos ir goroj, daro visa, kad tarybos Gyventojai naikiną javų der — nemažiau kaip po penkias
liu; valdžia siunčia kariuo
Rumunijos pasieniuose.
nepavyktų.
dešimts milionų dolerių.
menę.
Viena dalis iš dviejų šimtų
Beto, Jungtinėse Valstijose
True translation filed with the post- bolševikų oficierių, skirtų naesą apie penki šimtai lobinin
LONDONAS, sausio 10.
master at Chicago, III., Jan. 11, 1921
cionalistams
mokinti,
jau
atas reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Iš Bombay miesto šiandie gau kų, turinčių nemažiau kaip po
vyko Angoron. Beto, tam tik- ta žinių, kad Angra ir Uduh dešimt milionų dolerių .Vi
Rusija ir Ukraina pa ras skaičius nacionalistų ofiytin rimtų so tokių lobininkų, pradedant
provincijose kilo
dariusios sutartį.
cierių jau kely į Maskvą, Ru- sumišimų, Ra i Bareli srityje Rockefelleriu ir bangiant tais,
sijoj jie praleis vienus metus. sunaikinta daugybė derliaus.
kur turi nemažiau
kaip de
Turės bendrą šalies gynimo ko Čia jie mokinsis — sovietų arValdžios kariuomenė skubo- šimt milionų dolerių. Jungti
misariatą, užsienio reikalų ofi nujoję.
tai vyksta j neramumo apim- nėse Valstijose esą šeši šimtai
są ir finansus.
penkiasdešimts.
tą s rytį.
lobininkų,
Atžagareivių lai
Kiek yra tokių
STOCKHOLM, sausio 10. —
mėjimas
Argentinos socialistų kur turi po vieną milioną ir
Vietos laikraštis Dagens Nyhedaugiau, valdininkas nemini.
ter gavo iš Suomijos sostięės
kongresas.
Helsingforso pranešimą,
kad Francijos senatan neišrinkta “Kairiasparniai” spiriasi, kad Veikiausia ir jų yra nemažai.
nei vieno socialisto.
gruodžio 8 dieną Maskvoj pa
LOREDO, sausio 9. — Pra
partija prisidėtų prie “trečiojo”
sirašyta militarinė ir ekonomi
eitą naktį
Amerikos Darbo
Internacionalo; sako, kad
PAiRYžIUS, sausio 10. —
nė sutartis tarp
Rusijos ir
Federacijos prezidentas Samucl
nelaimėsią.
Ukrainos sovietų respublikų. Vakar visoje šalyje buvo ytin
Gompersas apleido šį miestą.
BUENOS AIRES, sausio 10. Išvažiavo Meksikon. Vyksta tos
Sutarty pažymėta, kad todvi svarbus rinkimai, Tai buvo
— Behia Blanką mieste dabar šalies sostinei!, Mexico- City.
valstybi privalo turėti bendrą senato rinkimai.
Rinkimų daviniai dar nevi- laikoma Argentinos socialistų Dalyvaus taip vadinamoj Panšalies gynimo
komisariatą,
Pilnų skaitmenų partijos kongresas. Kongreso American darbo konferencijoj.
bendrą užsienio reikalų ofisą, sai aiškus.
finansų, prekybos ir darbo ko kol kas nėra. Visa tečiaus ro- sesijos gan triukšmingos. Vado, kad šiais rinkimais laimė- dinamojo “trečiojo“ Internamisariatus.
jo buržuazinės partijos. Frau-1 cionalo sekėjai-“kairiasparniai'
PINIGŲ KURSAS
kad ArgentiTrue translation filed with the post- cijos socialistų partija ir jo- būtinai spiriasi,
master at Chicago, III., Jan. 11, 1921 sios atskala komunistų parti- nos socialistų partija prisidėVakar, sausio 10' d., užsienio pinigų
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už
ja iki šiol dar neturi nei vic- tų prie Maskvos Internacionalo. 25,QQ0 dolerių, bankų buvo skaitoma
Gal pasitrauks 1S talki- no savo atstovo.
( Vis dėlto, jų pastangos veikiau- Amerikos pinigais šiaip:
Buržuažinė spauda rinkiipų šia nueis niekais. Kongreso diAnglijos 1 svaras ............... $3.67
ninky tarybos
Austrijos 100 kronų ........... $0.25
daviniais yra labai patenkinta, džiuma, dviejų Argentinos parBelgijos 100 frankų už ....... $6.32
Valdininkai sako, kad dėl tai-; Pav., toks Matin sako, kad šie lamento narių Justo ir DidkDanijos 100 kronų ........... $16.95
Finų
100 markių ................... $2.95
griežtai
kos sutarties neratifikavimo rinkiniai aiškiausia parodę, jo- mano vadovaujama,
Francijos 10'0 frankų ....... $5.98
gei “raudonųjų įtekme Franci- nusistačiusi
prieš maskviškį
šios šalies padėtis esanti
Italijos 100 lirų .... .............. $8.51
Lietuvos
100 auksinų ........... $1.50
joj
baigia
smukti.
”
;
Internacionalą.
“
Kairiasparnių
”
neaiŠkL
I^enkų
100
markių ............... $0.17
Delei to Matin turėtų pasi- pozicijas labai silpnina dar ir
Olandų 100 guldenų ........... $32.50
WAIISINGTON, sausio 10.—.dėkoti “draugams komunis- tas taktas, kad įvairių valstyNorvegų 100 kronų ........... $16.75
Šveicarų 100 frankų ........... $15.55
Busimoje Paryžiaus konferen-1 tams,” kurie suskaldė Franci- Įbių socialistų partijos tariasi
švedų 100 kronų ............. $21.10
cijoje taikos sutarties klausi- jos socialistų partiją.
J sukurti naują Internacionalą.
Vokiečių 100 markių ........... $1.50

No. 8

Price 3c

D-ro Vigodskio nuomonė.
“Jokūbas Vigodskis, Vilniaus
Žydų Bendruomenės pirminin
kas, pasisakė kalbąs vien tik
savo vardu, bet kartu pabrėžė,
jog jo nuomonė atatinka vietos
gyventoj ų-žydų daugumos nuo
monei. Dr. Vigodskis pareiškė,
jog vietos gyventojam-žydam
butų labiausia pageidaujaiųa,
kad klausimas
butų išrištas
tokiu budu, kad butų sudaryta
nepriklausoma Lietuva sienose, kurios truputį viršija jos
etnografinį plotą. Lietuvos sieuos, kurios yra pažymėtos Lietuvos-Rusų taikos sutarty, vi
lką.
šiose srityse
turėtų suteikti
autonomijos
autų mažumom. Viduriniosios
Lietuvos sujungimas
vienon
valstybei) su Lietuva yra pa
geidaujama ir todėl, kad tuo
budu bus vengta daug ginčų
tarp Lenkų ir Rusų, kurie, ži
noma, stengsis atsiimti viduriniąją Lietuvą i iš lenkų, tuo
tarpu kai jie lengvai sutiks,
kad vidurinioji Lietuva prik
lausytų Lietuvos valstybei. Pa
galiams D-ras Vigodskis pareiš
kė savo asmenišką nuomonę,
jog viduriniosios Lietuvos gy
ventojų žydų dauguma pasi
sakys už josios
prijungimą
prie Lietuvos valstybės.”
D-ro šabado nuomonė:
“žydų demokratinės parti
jos vadas D-ras šabadas pareiškė Kaunas ir Vilnius turi sudaryti vieną didžią, nepriklausomą Lietuvą, bet kuri
prigulėtų ne vien tik lietuvių
tautai, o lygiu budu visiems
piliečiams.
Naujos valstybes
organizavimas turi būti daro
mas teisių lygybes ir autono
mijos pagrindais........... Mes
žydai nesame linkę prie Len
kų, nes mes busime ten ma
žuma prieš didžią lenkų dau
gumą ir mes nebegalime ten
turėti tokios
teisių lygybės,
kaip Lietuvoje............... ši ša
lis yra musų tėvynė, mes no
rime jai tarnauti joje likti.......
Lenkams Vilniaus prijungimas

IIARLINGEN, -sausio 10. — (
Andais čia atvyko dvi japoniečių šeimynos ir nusipirko farmą. šimtprocentiniai partrio- ■
tai sukėlg dideliausį skandalą.
Japoniečiai savo ūkį dabar tu
ri apleisti, ir vykti iš* kur atke
liavę. Patriotai davė “gačbės
žodį,” kad japoniečių pinigai,
duoti už nusipirktą jų ūkį, bu
sią grąžinti.
)

ĮNprifiįjliHfl
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teisinai. .Tie

na iš medžiaginių,

neišei

bet

tasai

nusistatymas
įsigalėjo žydų
tarpe moraliais
pagrindais.
Lenkų ir gudų gyvenamosios
vietos turi gauti plačią tautinę
ir kultūrinę autonomiją.”

Japonijos socialistai
darbuojasi.
Laiko susirinkimus ir platina
socialistinę literatūrą; policija
turinti darbo.

TOKIO, lapkričio 30 (ko
respondencija). — Socialisti
nis judėjimas Japonijos sosti
nėj darosi ytin rimtas. Nevei
zint valdžios represijų, socia
listų sekėjų skaičius tolydžio
darosi vis didesnis.
Porą dienų atgal būrys so
cialistų
Sinagava priemiesty
surengė tam (ikrų pramogų.
Pramogose dalyvavo ytin di
delis būrys žmonių. Tą progą
socialistai sumanė panaudoti
savos
agitacijos reikalams,
[vyko didelis ir sėkmingas ma
sinis susirinkimas. Beto, daug
socialistines literatūros parduo
ta.
Kažkas pranešė policijai, bet
kol ji atvyko, socialistai sus
pėjo
išsiskirstyti, ir tvarkos
dabotojai grįžo nieko nelaimė
jęDiena prieš tai vietos .poli
cija buvo užpuolusi
vieno
chemiko butą. Mat, sužinota,
kad ten laikoma socialistinė li
teratūra. Užgriebė visą rastą
ją literatūrą, tik nieko nerodo
draustina. Vis dėlto, literatūra
dar negrąžinta. Dėlei to socia
listai tariasi kreiptis į civilinį
teismą.
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Num.
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. —
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.
1

Pinigai jau greičiau
Pasiekia Lietuvę
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riuj, o taipgi Lietuvos paštas 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 pagelbų suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
M

.

NAUJ1EN0H, Chicago, 1D.

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

Juskauskas, O. Kazakevičiene, nė, Jedvlga Gričiuts, Jonas Aheksis, pas, A. Janulis, V. lluftmiR, J. Caik- banas, J. Navadalskis, K. Stapusai-

tis, F. Baravickas, S. Gilius, G. Bross,
V
1 ’ - T M i:.baur. Kapftis, B. Tautvidaitis, R. sumas, A. Musneckis, J. Sta^ynskas,
O. Klinskienc, J. Malinauskas, JJ Paplauckas, D. Stanelis, A. Aliu- J. Putinskas, J. Semuleviche, B. Kir- H. Abba, P. Denmark, H. Weiss, S.
J. Aloxis, D. Vidzis, A. Milu Musonas, B. Kirstukas, J. Jakobinas;
P. MarcinkevieČlene, P. Mickų- kas; po 50c.: J. Tautvidas, M. "1a> stukas,
tis, D. Stanelis, S. Jokūbaitis, Ti. Ba- po 50c: R. Urbonaviče, M. Zullelt.
zauckis. Viso $226.00.
nas, M. Mikna, Ž. Mikužis, K. Toliau seka vardai aukautojų, ku flocius, J. Kartanas, D. Kalėda, M. Viso ............................ .
$853.25
$102.57
Pcssitvento, J. Rakauskas, K. rio aukojo Lietuvos Raudonajam Kry Klišaučius, A. kirtau*afi, A. I’alens- Nuo pirmiau buvo ......
kus,. K. Grigaite, J. Zamaitis. A. Mas- Viso surinkta L. Raud.
žiui:
Ruzgis, J. Sadauskas, K. Šal A. P. L. kuopa 4-ta $100; Lietuvių liunaitte, J. Bemotis J. Pečiukas, P. Kryžiui . ............. .
$955.S2
Laracinskis,
A.
Licdagis,
J.
Pareigia,
čius, M. Serafinas, J. Smailys, Piliečių Dr-ia $55; J. Parskaikas
Ne pro šalį pamiįnėti, kad ne-'
T. LukoMiunas $15; K. Dagia $11. C. Lonpi, J. Siedagis, J. Pečiukas, R.
V. Vaišvilas, D. Vasiliauskas, $20;
Po $10: P. Kokšaš, P. Aleksandra Staravlčjus, F. Kaminskas, E. Lulli, didelė Pėnnavnės Lietuvių ko
J. Vasilis, A. Vainora, S. Ži- vičių, J. Povilauckas, Franas Pikšris, L. Halpet,
. . j). Kapšis,
_ . A. Martišius, J.
Dambrauskas, F. Poškus, J. Ber- Gustaitis. M. Karpušis, M. Vingrai- lonija, L. L. Bonų turi išpirkus
montaitė, V. žuluiuskicnė; Lie_ V.
__ L. te, O. Kliševičienė,V., Pečiukėnas,
nota, J. Navalinckas, K. Šulskis,
Pečiukčnas, daugiau kaip už 9000 dolerių.
į
tuvos Žydai aukojo $15.50 ’ Nainis, J. Traionas, .A.
Križevičius, ”
F. "Poviliūnas,
M. Ubavičius, F. Biru.
..................
1
“ ‘
‘ i lie. j.jtė, K. Zickis, J. Simaitis, J. Lauri-1 Tokios
musų Pennavnes
smulkesnių aukų $9; viso labo V. Peciužienis, S. Jarušiunas,
į Škriebis, P. Stonis, J. Wciš§s, J. Sa- naitis, K. Dauboras, ig. Janulis, J. tuvįų pasekmės rinkime aukų ir
$123.00. Komitetas:
j pūtis, J. Dubinąs, U. Butkaitė, D. šeštokas, J. Murkunas, K. Jonikas,
Garbuzas A. Tanulis, S. Buzis, D. Vir- J. Cidzik, M. SĮežauckis, F. Pratušis, pirkime L. L. Bonų, ir mes to
Jonas Skinderio,
kutis, A. Markevičia, J. Juškevičia, ly Užkurėnas, J. Marciukaitis, J. ]įau nesiliausime darbavęs! ir
Silvestras Kizlaitis,
Paleckis; $1.25 J. Zukauckas.
n •
Ant. Aliukas, Tadas Andriuška.
Natalija Pataškienė,
Po $1: B. Kirstukas, M. Venazindis, aukoję.
Po $5: Jrg. Kiela, Juozas Zalegenas, K. Vingris, Juoz. Bakšys. V. J. Blauzdis, S. Šulckis, T. Zingauc- tj-* G. D. komitetas taria VIPaulina Gaižunienė,
Aliukas, K. TurulaiČia, V. Pocius, kas, J. Gilius, A. Mačiulis, K. ZinO. Andriuckaitienė.
siems aukotojams širdingą ačių
K. Diamontns, J. Gilius, K. Juška, gaukas,'s.‘ULemin
K. Adomaitis, Juoz. Beliačius, Z. M. Demontienė, P. Snyder, A. Prie- varjan brolių kariaujančių UŽ
Lukše. J. Vaitekūnas, F. Vaitekūnas,
venų* ^
)
<dis,
11 >. o.
S. kJiliJ>,
Gillis, /!•
A. Pongonis,
i vii>;viiir>, u.
J. Vaite*
!T • i
*11
F.
Labanas,
kūnas,
K.
Čepaitis,
M.
Kvozauckas,
Lietuvos
nepriklausomybę.
D.
Grišky,
J.
Socketh,
!
PITTSBURGH, PA. — PittsF. Augustis, J. Baravikas, J. Ju~ S. Slipavičius, J. Radzvezis, J. Virbic
Pranas Pikšris,
bvrgho dalies Pennavenės lietu sinckas,
kas, P. Biliūnas, P. Dongyieckis, P.
A. Pranaitis.
L. G. D. pirm.
Po $4: M. Pranaičiui, Z. Valai Dongvieckiute, Z. Linkevičius, J. Šaviai juda kruta kiek galėdami.

, kiek skriaudų
("'hii ir
*
! padarė lenkai Lietuvai, laipGruodžio gi aiškino Lietuvos žmonių pa
VVEST SIDE.
19 d. Lietuvos kininko drau- sišventimą už laisvę ir nepri
gijos priešinetiniame susirin- klausomybę. Ragino Amerikos
kime nuspręsta pasiųsti Lietu lietuvius pirkti L. L. P. bonus
vos* kareiviams knygų. Suda ir dėti aukas Lietuvos reika
ryta tam» darbui komitetą ir lams, siunčiant ne per kokius
taipgi įgaliota atsišaukti į savo partyviškus fondus, bet per
narius įei į geros valios vieti I ietuvos Misiją. Kvietė pirkti
nius žmones, kad prisidėtų akcijų Lietuvos Garlaivių Ben Nors Šioj dalyj lietuvių neper- tienė.
Po $3: A. Slavinienė. A. Jodiante,
knygomis, jei turi atliekamų. drovės. Kiek teko sužinoti, daugiausiai apsigyvenę palygi J. Bučius, J. Stroga, P. Radis. S.
Manoma pasiųsti kuodaugiau- nupirko apie 50 akcijų, kiti nus su kitom Pittsbdrgho da KripaviČiutė.
sia knygų kiek tik bus galima pasižadėjo vėliaus pirkti. Au lim, bet darbais pralenkia kitas. Po $2: A,. Rūstokas, F. Radis. J.
Ručinskas. J. Urbonas, S. Biknevičiesukolektuoti į trumpą laiką. kos buvo rcnkaihos L. šau
L. G. Draugijos (L. Raudo- rė, J. Dubinąs, J. Venazindis D. GoR.[
L. L. Paskolos stoties raš liams ir Lietuvos Universita- nojo Kryžiaus) 36 skyriaus ko- lumbauckas J. žadeikis, J.
Lesis
A.
Šulskis,
M.
Skriabis,
A.
Na...
,
.v
1
.
Lesia
A.
Šulskis,
M.
Sknabis,
A.
Natininkas atsišaukė, kad drau tei. šauliams sufinkta $61.(M), mitetas, gavęs atsišaukimą nuo vnHnskns, m. Ūsienė, K. Bačulis S.
gija paaukotų kiek pinigų at- Univcrsitatei $20.00; bonų par L. Misijos , kad aukos reikalin- *T« Lakėnas. J. GriŠkaltė, P. šabonas,
J. bucas, D. Stanelis J. Kremiciukė,
spauzdininuii atsišaukimų į duota už $100.00.
gos šauliams, neatideliodamas J. Krimička, J. Pečiulis, P. Tupia. P.
Lietuvos šauliams aukojo: nei valandėlės ėmėsi darbo: su- Užkurėlis. F. Jurpalis T. Žadeikis,
žydus, kad ir jie nusipirktų
Stomaitis. J. Žemaitis, J. Paplauc
susirinkimą ir išrinko ko- P.
Lietuvos Paskolos bonų; nes po $10: Jonas Janulis, Juozas
kas W. P. Mnllen, L. Kapšis, A. Že
stoties iždas tuščias. Draugija Kristopaitis, J»sljn Paplauckis, ]ektorjais šiuos asmenis: J. Pia- maitis, K. Stroga, Laukevičienė,
paaukojo iš savo iždo 3 dol. J. Ignotas; po $5: F. Kamins-,; čiuką, J. Paplaucką, F. Pikšrį, Ivanauckienė, J. Šabanis V. .AtstuNutarta parengti keletą nau kis: po $2: J. Gustatis, A. Lau- A. Zamaitį, J. Svaldcnį, A. Pra
di gi] prolekcijų, bet galutiną kovičienė, Rudiene, P. Įkalan naitį, P. Lukevičią, J. Paleckį,!
sp endinių palikta sekančiam tis, S. Biknis; po $1: Z. Basie- Jrg. Kielą, J. Navalinskį, A. i
nė, Evanauskiene, E. GričiutČ, Kazlaucka ir P. šabaną. Kolek-;
susirinkimui.
Valdyba 1921 metams išnnk- J. Alexis, L. Kapšis, B. Tautvi- toriai pasidalinę gatves, leidosi
das, R. Paplauckas I). Sta per stabas, dedami visas pastan
dalyvavo gan nelis; po 50 c.: J. rai! tvidas, gas, kad tik surinkus kuodauKalbės Utarninke, Sausio- H
surinkta
daug narių, bet aukomis Lietugiausiai aukų šauliams ir L. R,:; Jan. 11 d., 1921, Mildos sve- |
vos kareiviams - gynėjams $64.00. Aukos pasiusto per Kryžiui. Ir žmonės neatsisakė;’ /
pasirodė šykštoki — nei vienas Lietuvos Misija Lietuvos šau- nors ir mažai tedirba, nors ir tainėje. . Pradžia 7:30 vai. |
Lietuvos sūnūs.
neišmetė penkinės. Vis dėlto su linms.
sunkus laikai, bet kiekvienas vak. įžanga veltui.
M
rinkta aukų $59.12.
aukojo kiek galėdamas.
Kalbės temoje. “Kodėl S. |
Aukojo po 2 dol.: K. Domi
štai pasekmės musu darbo:
„
...
u
CLINTON, INI\
V.
Komunistų
partija
neg
nas, Zupustis ir J. Tumas; po
lietuvi’] kolonijoms sujudus Pirmiau buvo paskelbti aukoto
darbuotis,
s musų jų vardai nuo kurių buvo su prisidėjo prie III-jo Inter
J. Paunksnis, J. Simanonis, L.
brolianis kovojantiems su len rinkta aukų šauliams ir pasiųs-' nacionalo” ir kodėl “Lietu t'
Beržinskis, J. Žilis, A. Kamins
ais ir plėšikais ta per Lietuvos Misiją — $1,125- voj nėra Bolševikų”.
kų dva
kas, M. Vileika, J. Pumputie
• istengi įmes nuo 20.
ne, P. Bagdonas, J. Tamošiū
Koks skirtumas Pramoni
to neri.įtikti ir mes, Clintono
Daba? vėl aukojo:
nas. M. Dūda, B. Lenkauskas,
ir apielinkes, Fetuviai. Musų šv. Domiuiko Dr-ja $100; Tam. Lu nio Komunizmo nuo PolitiL. GabYys, A. Keisoris, J. Biu- sudarytas Lietuvos Gynimo Ko košius
$15.
I nio Komunizmo — socializvidas, J. Burkis, J. Jnreviče,
Po $10: Dom. Stanelis, Dom. Ka- i
nitetas dirba išsijuosęs. Trum leda, Just. Paplauckas, Jonas Igno-, niO IV kltll IZDIŲ.
M. Januškeviče, P. Kaminsuiku $140 ta.', Jonas Janulis, Juos. KristupaiDU
kas. K. Pr^nskimas. A. Prany 00 ir pasiųsta Eieuivos 1
tiSčo »5: Pranas Kaminskas, Juozas!
Kodėl Italijos darbininkų;
kimas, B. Kanapeckas, P. ŽiTa piau sparčiai eina ir Zalagenas, Kaz. Zupka, Juoz. Mar-! judėjimą nuslopino KomUllirauskieuė, R. Tamošiūnas, V. Lietuvos bonų pardavinėjimas.
Kviečia
Po $3: A. -Sirtautas, Mat. Klišiau- stU partija
Duoba, F. (irieius^ P. Grabaus
Net svetimtaučiai italai, taip čius.
kienė, E. Pivaruniene, J. Bal
Po $2: Jonas Gustaitis, Laukevijau Lietuvos žydai aukoja. Ži čienė,
P. P. D. U. Komitetas.
Padienė, G. 'lalantis, S. Bik^ i
čiūnas, Laugaudienė, K. Bučas.
noma, yra ir priešų, o lai mu nis.
?C[
J. Pagareckas, J. Petronis, I).
sų pačių bolševikel’ai, tie Žu- Po $1: Zofija Basienė, EvanauękieServą, J. Valon’s, P. šlimatulslikovskic agentai, kurie slap-;
■ ■
kis, P. Venckienė, M. šlikas, E. stosi po “L. 1). L. D. firma: 'K
-1 REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO
Remeika, B. Judikaitis, J. Ge
jie šmeižia visus, kurie tik <l*r’ĮE
nis F. Juška, VI. Jakaitis; ba Lietuvos išsivadav mui nuo
ČYSTU SUSPAUSTŲ MIELIŲ.
smulkių $9.12; viso $59.12. lenkų imperialistų ir plėšikų, • ŠVIEŽIOS KASDIENA IŠDIRBAMA PER
Pasiųsta Lietuvos Gynimo Ko
besistengiančių musų gimtąjį |
A. P. CALLAHAN & COMPANY
mitetui per Lietuvos M si ją.
kraštą pavergti. Bet jau varg
2407 SO. LaSALLE ST.
—Komitetas.
šai taip save susikompramitavę,
uikih

-------- — .

BRIDGEPORT — Draugystės
Šv. Kazimiero Karalaičio meti
niame susirinkime sausio 2 d.
nariai* aukojo Lietuvos Geleži
niam Vilkui: po $2: A. Jozai
tis, J. Trušinskas; po $1: L.
Jogela, J. Paulauskas, V. Katkevičia, A. Borisas, J. Jozaitis;
smulkesniais $3.85; viso labo
$12.85.
inigai pasiųsta Lietuvos Misiąai. J. Jozaitis, rašt.

so

ENGEIAVOOD. — DrauŠv. Augustino Vyskupo
savo pr esmeiiniame susirinkimė Zirolio salėj, 8134 Vincennes Avė., Lietuvai nuo priešų
apsiginti aukojo iš kasos $50,
o nariai sudėjo $12, viso $62.00. Pinigai perduoti vietiniam
penkių draugijų komitetui, kad
pasiųstų Lietuvos Misijai.
— Dr-jos Narys.

Kitur.
SCOTVII.LE, MICH.
Aukos Lietuvai ginti.
Scotvilles ir Custer lietuviai
buvo sušaukę susirinkimų tiks
lu parinkti aukų Lietuvos gy
nimui. Buvo ir visokių pamarginimų: dainų, šokių, monolo
gų ir 1.1. Publikos betgi mažai
prisirinko, turbūt bijojosi, kad
reikės aukoti. Viso aukų su
rinkta $70. Jos pasiųstos Lie
tuvos Misijai. — J. G.
PITTSBURGH, PA. — ffruodžio 16 d. Lietuvos Gelbėjimo
Draugijos 36-tas skyrius buvo
surengęs prakalbas. Kalbėjo
Dr. Šliupas apie Lietuvos kai
mynus, jos draugus ir priešus

kad niekas j u nebepaiso ir ša
linas nuo jų. — Už visą pasi
darbavimu Lietuvos šauliams 1
*
ypač tariame nuoširdų ačiū
musų moterims.
Aukojo po $10: K. Nau jokai- i
tis; po $5: J. Daugirdo, A. Gai-1
žunas, M. Gaižunas, J. Medžius,
J. Misiūnas, F. Patašius, J. Stri
maitis; po $2: A. Brastauskas, J. Don ūsas, V. Gužauskas,
Pečkienė, A. Pilipavičienė, J
reika, D. VarnauskaS; po $1.50: K. Kopūstas; po $1: J. Alek
sa, O. Andriukaitienė, K. Armonąs, F. Bardauskas, J. Bidva, J. Bidvienė, M. Giedrikienė,
J. Josnukis, M. Junevičius, A.

Utaminkas, Sausio 11 d., [21

---------------------- —

x
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J“,

M.

J'UUHIU.I,

M.

V

Švieskime Lietuvą

i 1IK41.'

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

BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

29 SO. LA SALLE STREET
CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare,
Subatomls: 9 iki 1 po pietą.
VEDU VISOKIAS BYLAS
VISUOSE TEISMUOSE.
Egzaminuoju Abstraktu

I
I

I

perkant

arba parduodant namą, lotą arba
farmą ir dirbu visokius Lagaliikus
Dokumentus. Suteikiu patarimus
ir skolinu pinigus ant Pirmą Mortgečių ant lengvų sąlygų.
West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Įlan
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt
Tel. Canal 2552.

s

Phono Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksyba,

Colum-

bijos Grafonolaa ir
lietuviški
naujausi

rekordai.

Ashland )
4537 8..
Avė.,
Chicago, III.

Chroniškos Ligos

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
turi nudsavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortkevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje
— $15.00.
UžsirašymUs ir pinigus už Šerus siųskite
šiuo adresu:

Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie AvėVai. 1—2; 7—9 po piet.
.
----- — ■ .

v. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str
New York, N. Y.

Kiekviena motina prisibijo, kad ne
pagavus greitai sunkaus kosulio. Jis
užeiną vėlai naktyj, kuomet medikališka pagelba sunku prisišaukti. Todėl,
ir yra Glessco vienu svdrbiausiu daly
ku šeimininkės
mililnų namuose
per keturiasdešimts metų. Jis sutei
kia urną palengvinimą. Yra faktų,
kad Glessco yra vienatinis vaistas, ku
ris pagelbsti į penkioliką minutų be
vėmimo.
Atsargios motinos visur remiasi ant
Glessco. Jis nesugadina jaunų kūdi
kio vidurių ir turi savyje substitutą
apgynimui systemos.
Visi vaistininkai pardavoja Glessco
50c už butelj. Jis vertas dešimts syk
daugiau reikalingame laike.

TEL.: VICTORY 3381.

KRUPAS

x*Dr.Drake’s

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Darbininkas naudoja palengvinimui
ekaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerj
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expellerj, kuomet vaikai nupuola ir susimusa—
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
į
gas.
Visi naudoja Pain-Expellerj.

KREIPKITĖS TUOJAU.
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos palaikymui
dvidešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už
kurią reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda 114 $35 ir duo
sime veltui 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma
mašinų naujos ir užtrintos ant dešimties metų. Reikia jas
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tik
rą atsitikimą, kuris visame gyvenime negali kitą syk atsitikti.
Pamąstyk pats, tik už $35 augštos rųšies gvarantuotą kalba
mąją mašiną. Taipgi, mes turime parduoti dešimtį augštos
rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir karpetų. Šie setai
yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už
pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. Tai
apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. 1).
ir daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaižęs siuntinį.
Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis
šventėmis nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE STORAGE,

Galima matyt po 110. 2810 W. Harrison St. ir 210Ž W. 35 St.

2810 W. Harrison St., Chicago, III,

AR MYLI MUZIKĄ?

.

Kiekvienas privalo įsigyti šią
labai naudingą knygą
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje
knygoje rasite pamatines žinias iš
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos,
kaip tai: '
t
1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
, 6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi
saugoti).
1d. Plaukų slinkimas; kvapo smirdėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei
katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik
§>2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit
Luojaus:

Naujienų Knygynas
1739 So Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS.

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

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha Wis
8fflllll!llllllllll!lllllllllllM

Skaitykite ir Platinkite
«M A TT T T l? NT O

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Utarninkas, Sausio 11 d., *21
■ SQEIlEEEBES'l«aiDCKSBI

CASINO TEATRAS "
3506 So. Halsted St. ■

“

Seredoj, sausio 12,
Edith Halio©
“Just outside the Door”
ketverge, sausio 13,
“Milestoncs”
Pėtnyčioj, sausio 14,
“The Blue Moon”
Nedėlioj, sausio 16,
Shirley Mason
“The Flame of Youth”
Panedėlyj, sausio 17,
“The Branding Iron”

H
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■
■
■
■
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n
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BS
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ir
PASIDARYK SAU
DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži
novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom
Reikalauk knygelės “O”

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

Tel.: Victory 2400

Užsisakyk audrinius lan
gams rėmus, nuo

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

Just

: WHISTLE s
Chicago
WHISTLE BOTTLING CO.
1901 W. Roosevelt Rd.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo
nuo ugnies
4153 W. 26 St.
2410 So. 52nd Avė

išrištas imigracijos suvaržymo
JAN GLOMB
klausimas.
Peveikslų galerija.
Šerų kainos bus pakilusios,
Geriausias darbas, už žemiausią
kainą.
Kaikurie musų skaitytojai belaukiant dividendų išmokėji
1946 W. 21st St., netoli Robey St.
prašo musų, kad mes duotume mo.
Chicago, III.
Halsted netoli 63-os gatvės
dauginus paaiškinimų apie val
Vasaris
------ ----- - ------------------------------stybinius ir nacįonalinius ban
Šerų kainos galį nupulti po
kus, o ypač, kad nurodytume
Phone: Lavvndale 1744
smulkiau, kodėl tvirtesni yra tie dividendų išmokėjimo.
Farmeriai turės daug klapabankai, kurie priklauso prie Fe-.
Joseph Shuflitowski & Co. deralės Rezervo Sistemos. LPla-' t° prisiartinant Kovo 1-mai die
tesnį Federalės Rezervo Siste nai kada jie turi atsilygint su
Real Estate
mos Bankų išaiškinimą mes ke bankais.
Paskola ir apdraudimas
Bankrutaį vis dar nesimažins.
tiname duot “Naujienose” neto
2833 W. 22nd St.
limoj ateityj. Kartu paduosi Farmerių produktų kainos
Tarpe California Avė. ir me ir vardus tų bankų, kurie truputį eis augštyn.
priklauso prie tos sistemos. Tik Prasidės namų budavojimo
Marshall Blvd.
tai čia, idant nebūtume klaidin kontraktų darymas, bet tų kon
Chicago.
gai suprasti, turime pažymėti, traktų nebus perdaug.
Išvežimas tavorų iš Ameri
jog mes valstybinių bankų visai
Skoliname Pinigus
neskaitome silpnais, tiktai ma kos dar labiaus nupuls.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
nome, kad bankai kurie priklau Gali būti, kad šiame mėnesyj
ir statomų.
MADISON IR KEDZIE so prie Federales Rezervo sis pakils užrubežinių pinigų kur
STATE BANK
temos yra geresniam padėjime, sas, o tame tarpe ir markįų bei

h

Narys Federal Reserve System
negu tie bankai, kurie
3131 W. Madison St.,
Chicago.
klauso prie tos sistemos.
Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utaminko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

W
šita yra kokybės vaistinė.

Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS —
RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Phone Drover 266

JOFFEY’O
4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos.
Columbia fonografai, deimantai
ir laikrodėliai.

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

DEL LIETUVIŲ

SAN K

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

Chas. A. Snapp
Company
1620 Consumers Building
Tel.: Harrison 9669-9670

Jus jausitės kaip namie šiame
Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai
nekalbėtumėt.

BANKAS
ant kampo 47os

ruki-' '

S

J

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra
sunku gauti kambarius ? štili yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį nąmą, 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.
DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių nemalimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROVVN PHARMACY
4552 So. Ashland Avė.

Duok receptus išpildyti
Mokslą 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 kaina tokia že
ma, už kokią 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.

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.
Tcl.: Bclmont 1436

Acorn Electric Co,

BUSINESS^ REVIEW

Paaiškinimas apie
Bankus.

Mokinkis Modelių
Braižymo

■

Savaitine Biznio Apžvalga

Phone Canal 6254

ADOLFU L. ZACHAREWICZ
Kostumeriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštines ir vyrų mažmo
žiai. Valome, p rosi jame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.

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 pe
čiai Įvedami. Seni šildomi pečiai
pataisomi.
Phone Boulevard 7692

nepri auksinų kursas.

Kovas.

tavorai baigiama išparduoti, ir
neužilgo fabrikai vėl turės pra
dėt veikti, žinoma, pagerėjimas
neįvyks urnai, bet apie pavasarį
biznis jau bus žymiai geresnis.

Drabužiai
Drabužių išdirbimas galima
sakyt tebėra apmiręs, Fabrikantai laukia kol bus išparduo
tas “stakas” krautuvėse, kurios
dabar pardavinėja drabužius
žymiai numuštomis kainomis.
Darbai drabužių išdirbystėj e
pagėręs gal tik pavasarį.

Spaustuvės
Spaustuvėse darbai sumažėjo.
Daugelis firmų pradėjo didžiai
mažinti savo išlaidas spaudos
darbams 1921 metams. Tas'
spaustuvių biznįui uždavė smu-|
gi Biznio pasitaisymo negalirna laukti iki pavasario.

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St.
NEPRALEISKIT

ŠIO LOŠIMO.

Visą šią savaitę.

Phone Drovcr 215
S h a n k s
WHITE SISTER.
M u s i c Store,
Ėst. 1912.
Fonografai, re
p kordai ir jo
PIRTIS
jami grojikiiTurkiška, elektrikinč ir rusiška.
niai voleliai. I'i
Lankant musų pirtį, galima apsisau
nigais arba išmokėjimais
got
nuo sekančių ligų:
3527 So. Halsted St.
Reumatizmo, violetiniai spinduliai,
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
Dėlei saugaus vielų išvedžiojimo na ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra
muose. Delei parinkto ir pigaus gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gva
darbo. Delei gero patarnavimo ir
rantuojame
geriausią gydymą.
materijolo.
Moterų dienos tik Utarninkais
Atsišaukit pas mus —
8 ryto iki 8 vak.
Dienos
dėl
vyrų — atdara kiekvie
FIDELITY ELECTRIC COMPANY
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.
A. F. CZESNA,
Mes taipgi užlaikome skalbimui
1624 W. 45-ta gatvė,
mašinas ir elektros visokius įran
Chicago, III.
kius; taipgi automobilių reikmenis.
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių
automobilių.
Ar kenčiate nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt.

PRANEŠIMAS
Musų Draugams!
Jogei nuo 1-mos dienos
Lapkričio No v.) 1920.
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.
ZOLP ir BARČUS
4601 So. Marshfield Avė.
Tel.: Yards 145

Triner’j American
Allik of Bitter Wlne
Yra labiausiai užtikiama
gyduolė.

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

Kovo 1-ma yra farmerių atsi
Popiera atpigs
lyginimo
diena
kada
jie
moka
Automobiliu Pramonė
metines skolas, šiame mėnesyj
Laikraštinė popiera pagalios
Automobilių pramonėje visi didžiai nupuls farmerių žemės pradėjo atpigti. Galima laukti,
■ EXTRA IŠPARDAVIMAS
kad šių metų bėgyje ji atpigs
laukia, kad biznis bus geresnis kainos.
Siutų ir Kelinių
dar
labiaus.
Tik
kitos
žiemos
su pavasariu kada prasidės di
1
Vėliausios
mados ir žemiausios
Pradės būt statomi nauji na
kainos.
ADAM M. MACARUS
pradžioj kainų puolimas sustos,
delis automobilių pirkimas. Vie mai.
PAUL LEASES;
NOTARAS
nok čia galima pažymėti, kad
ir popiera gal vėl pradės eiti
3616 So. Halsted St.
Bus labai daug atvežiama ta brangyn.
tas biznio pagerėjimas nebus
3256 S. Wallace St., Chicago
vorų
iš
Europos
belaukianti
mui

toks didelis, kaip kad buvo kiParduodu laivakortes,
. tais metais. Anaiptol jis bus žy tų uždėjimo (pagal naujo Re
Tel. Normai 224.
Batu
pramonė
pu
bl
ikonų
tarifo).
mus labai nedaug. O tai dėl šių
siunčiu pinigus į visas
ENGLEWOOD THOR SHOP
John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Į priežasčių:
Bedarbė truputį sumažės ka
Batų fabrikuose dabar dirba- ’ pasaulio dalis. ApdrauElektros namai, skalbimui maši
(1) kad šiame pavasary j daug da farmeriai pradės samdyties ma nemažai pigesnės rųšies ba-1 ■ džiu, parduodu žemės įr
nos, prosai, valytojai.
tų. Vasarinių batų betgi dįrba-ij namus, skolinu pinigus.
6007 So. Halsted St.
mažiaus automobilių pirks far- darbininkų.
■
menai, kurię jų daugiausia per-^ Biznis bus truputį geresnis ma labai nedaug. Darbai batų II
pramonėje po truputi eis geryn,
ka. Taipgi mažiaus automobilių negU Vasario mėnesyj.
DAKTARAS WHITNEY
Kalėdų
pirksis ir darbininkai, nes juos( Naujas Amerikos prezidentas nors tas žymu pasidarys tik ru
Sėkmingas specialistas examinavidenį.
dovanos
me ir gydyme visų chroniškų ligų
yra užgavusi bedarbe ir visi užims savo vietą 4-tą Kovo.
Prirengta pas mus
Vyrų ir Moterų.
bus atsargesni su pinigų išleidi
Deimantai, laikrodė Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių
liai, auksiniai — si užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip
Balandis.
mu.
Tabakas
dabriniai — piausty- daug kartų esate apsigavę mėgini
stytas stiklas, me išsigydyti; pasimatykit su Dak
Bus
paskelbta
koki
tavorai
(2) todėl, kad automobilių
French Ivory etc.
tarų VVhitney ir leiskit jam nuro
Pagalios
ir
tabako
pramonė
apskritai perdaug buvo pridirb- bus apdėti muitais,
dyti
jums teisingą kelią i sveikatą.
Henry Rhein,
Pasitarimas ir Examinacija —
ta, o skaičius automobilių var-^ Suvienytos Valstijos nuspręs pajautė krizį. Neišdirbto taba
Dykai.
Jewelry Store,
totojų auga vis pamažiau, kada savo atsinešimą prie tautų ly- ko kaina jau nupuolė. Tas turės
DOCTOR
VVHITNEY
atsiliepti ir ant išdįrbto tabako,
per 30 metų prie
175 N. Clark S't.
autonlobilių dirbimas augo vis gos.
1536 W. 47th St.
Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas
greičiaus. Taip, 1919 metais1 Prasidės išdirbimas pavasari- ir per keletą mėnesių tabakas
dien. Nedaliomis — 10 iki 1
Patėmysit didelį
ir cigaretai turės eiti pigyn.
Amerikoj buvo padirbta naujų nių ir vasarinių tavorų.
laikrodį.
automobilių 1,659,000, o 1920
Gegužis.
C. R. CLAUSEN
metais 1,880,000 pasažierinių
Malūnai
RAZDIK & CO.
Expertas Rupturų
automobilių. 1920tų metų pabai
Pagerėjimas biznio nebus zyKolektavimas
ir patikrinimas
Išdirbėjus.
REAL
ESTATE
pagerintų
goj pasažierinių automobilių bu mus.
Malūnų biznis tebėra geras,
Paskola ir Insurance.
guminių
vo vartojime turbut 7,300,000, oi Gali būti, kad materijolas na- nors darbai truputį sumažėjo,
pančiakų;
1826 S. Halsted St.
Chicago.
diržų palai
pusė metų atgal buvo 7,104,200. mams statyti neatpigs užtekti- Miltų pareikalavimais nesimažiTel.: Roosevelt 7963
kančių rupTas parodo, kad į paskutinę pu- nai ir todėl vasarinis namų Sta na, bet didinasi.
turą po ope
sę metų automobilių vartojiman tymas nebus toks didelis kaip
racijos; chi
Phone Yards 987
rurgiškų
įėjo nepilnai 200,000. Šiais, 1921 turėtų būt.
D. LIPTSICH
Balta
Sesuo.
gorsetų;
Faahion
Cloak Shop
metais naujų automobilių visoj
bresų
dėl
Ploščiai,
siutai,
dresės ir veistis.
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl
Birželis.
Amerikoj turbut bus nupirkta
Jus
gausite
tavorą
iš musų dirbtu
Stebėtinas lošimas.
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
vės
olselio
kainomis.
nedaugiaus kaip 1,000,000.
Kongresas prįims naują tari-1 National Teatro Stock Com- Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
3401 So. Halsted St.
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.
Galime todėl drąsiai sakyti, fą ir paskirs naujas taksas-.
pany rodo kitą stebėtiną lošimą
Phone: Wentworth 2679.
kad šių metų bėgyje automobi Bus palengvintos taksos di- šią savaitę — Balta Sesuo. Pa
U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVE
lių kainos nekils, bet vis dar džiąjam bizniui, bet apsunkin našiai atrodo vadovaujančia
Pilniausia armijos stako.
Phone Yards 1080
1628 West 47-os gatvės
puls žemyn.
tos pavieniems žmonėms.
žvaigžde National Teatre šį me WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.
Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, III.
šiame mėnesyj įvyks antras tą, kadangi niekas negalį pasa
Aptiekorius
9309 Cottage Grove Avė.
Tautų Lygos susirinkimas Ge- kyt, kad jis matęs4' blogai lo
Receptai
musų
speciališkumas.
Tėmykite
savaitinius pagarsini
PRANAŠAVIMAI
mus “Naujienos” specialių pasiųnevoje, kur gal būt išsiriš Tau šiant. Siekinis naujo vedėjo yra
4459 So. Wood St.
lijimų._____________________
1921 METAMS.
tų lygos likimas.
“geras perstatymas kas savaiPhone Boulevard 6878
šiame mėnesyj prasideda Va- tę” ir arti stovi prie to savo
A. HOLZMAN
Sausis.
sarinis biznio puolimas.
The National Raincoat Co. Not Ine.
Pinigai
eina
brangyn.
of Chicago
i
Balta
Sesuo
yra
vienas
iš
pui

Šiame mėnesyj gali įvykti
Bonai truputį nupuola.
Guminių rūbų išdirbėjai
kiausių perstatymų, kokių retai
daugiausia subankrutijimų.
3631 So. Halsted St.
Išvežimas tavorų iš Ameri galima matyt šios šalies sceno
Bedarbė auga.
Išvežimas tavorų iš Amerikos kos nupuola iki žemiausio laips je. Puikiausius presoje aprašy
Mes turime visus muzikalius in
nio.
mus galima matyt ir daugiaumažėja ir mažės iki Liepos mė
strumentus: grafonolas, vietroSterlingų
ir
markių
kursas
, šia žmonės kalba.
nesio, ypač todėl, kad bus išvelas ir lietuviškus rekordus. Rei
TRUMPA LIETUVIŲ
pakyla.
|
Negalima
žodžiais
aprašyti
žiama mažiaus javų įš Ameri
kalauk musų katalogo.
KALBOS GRAMATIKA
tų stebėtinumų, tų svarbumų iš
kos.
Mokykloms
3417-21 So. Halsted St. Chicago
šiame mėnesyj gal būt bus MegstlIUŲ tavorp pra- ? scenos atžvilgio. Interesuojanvadovėlis
monė pagerės.
tfe, privalo patįs pamatyt.
Jei tau reikia
Sutaisė Mokytojas
NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO
GERO PLUMBERIO
Ar
Jūsų
bankicrius
yra
Megstinių tavorų pramonėje
PIGIAI.
Juozapas Damijonaitis
Kreipkitės prie
Vėtros,
rėmai
langams, plaisteriui
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra
didelis
krizis
tęsėsi
jau
apie
ašJOHN KLEKER PLUMBING CO.
stogui popiera.
1707 W. 47th St.
Kaina dabar 40 c.
jūsų draugu, negali būti jūsų
tuonetą mėnesių. Iki šiol dauge lentelės,
CARR
BROS WRECKING CO.,
Tel.: Yards 2308.
bankieriu.
3003-89 S. Halsted St.,
lis fabrikų tebėra uždaryti. Bet
Visą darbą gvarantuojame.
Kiekvienas lietuvys ir lietu
Tel.: Yards 1294
The Cicero State Bank
vaitė privalo turėti savo na
Jūsų pelnas gvarantuojame
s
ujamas
stengiasi palaikyti draugišmuose gramatiką ir iš jos iš
GERAS
nuo $20.00 iki $100.00 į ]menesį
kus ryšius, kurie turi būti
PADVIGUBINK
mokti taisyklingai lietuvių ra
Dantų taisymas
laike ligos arba nelaimingo
ęo atsitarpe bunkerio ir depozitoSAVO ĮEIGAS
šybos.
tikimo. Be išėmimo. Kainuoja
pigiomis kainomis
rio.
įdėk savo sutaupintus pini
Reikalaukite tuojau.
nuo $1.00 iki $4.00 į mėn. per
Delei
draugišku
patarimų
Aukso
dantjs
22
Karat
gus į musų 6% užtikrintus
< $8 ir augščiau
CHICAGO MUTUAL
— ateikite pas mus taip tan
Naujienų Knygynas
Gold Real Estate Bondsus.
Bridge
Work
CASUALTY
CO.,
kiai
kaip
jus
galit.
1739 So. Halsted St.,
$4 ir augščiau
Maži savaitiniai arba mėne
431 So. Dearbom St.,
Platės $5 ir augščiau
Chicago, UI.
siniai daliniai įmokėjimai
CICERO STATE BANK
Rooms
911
—
912.
nešantis 6%.
48th Avė. and 25th PI.
Tek: Wabash 4815.
“13 metų nuolatinio
Julius Moli & Son
4558 So. Ashland Avė.,
Geriausi Commercial Polįcy
NEGERKITE
bankavimo
”
1319 Milwaukee Avė.
Kampas
46th
St.
| kokį nebuvo pasiūlyta publikai.

OLOWECKI’S
Music House

DR. BERN

“MUNŠAINO”

Utaminkas, Sausio 11 d., ’21

NAUJIENOS

[politika, tai tatai kenkia sės tai daryti. Iš tos priežas Kongresas be to priėmė Ma žimas didžiausio skaitliaus svei sidėjo karo paliauba su len
ties mums gręsia bedarbės ry McDovvell pasiūlymus, rei kų valstybinių gaivalų yra pa kais, tai ir lenkams atidavė
unijoms.
OAI4T
kalaujančius įvedimo 8 vai. geidaujamas, privalėtų užtekti.” tuos pačius plotus, kuriuos bu
Šiandie mes matome tokį žiema ir todėl skurdas ir var darbo dienos, 44 vai. savaites, Be to drauge paduodamos vo pripažinę lietuviams.
gas. Mes todėl reikalaujame,
Publiahad
Į
apgailėtiną
apsireiškimą,
“Musų kaiminai latviai, kar
tha Llthu
kad federalinė valdžia peremtų panaikinimo naktino darbo ir žinios iš sekančių valdžios įĮ kad kai-kuriose darbininkų tą industriją ir operuotų ją, vienos dienos pailsio savaitėje staigų, kurioms reikalingi spe tu ir giminės kilmėje, matyda
Kditar P. Brigaltii
cialistai. Taip, Susisiekimo Mi mi lietuvius spaudžiamus ir
unijose eina atkakliausia jei dabartiniai savininkai yra dėl moterių darbininkių.
nisterijos Vice-ministeris S. vargingame padėjime, sumanė
1739 S0, HALSTED ST ' politinių frakcijų kova. Ji, nekompetentišbi ar nenoir to
CHICAGO, ILLINOIS,
New Yorko rubsiu- Grinkevičius rašo, kad iš iš to pasinaudoti ir užėmė pen
žinoma, silpnina unijas ir daryli”.
esamųjų Amerikoje lietuvių kis Lietuvos valsčius.
TUaphona Genei IK6
viy savyšalpa.
duoda progos kapitalistams Unija bandys gauti Rusijos
“Lietuvos piliečiai matyda
specialistų Susisiekimo Minis
pasekmingiaus vesti savo
užsakymų.
NEW YORK. — J. B. Saluts- terijai butų pageidaujami toki mi tėvynę pavojuje ir priešų
Subacriptfea Rata**
“ofensyvą” prieš organizuo SEATTLE, Wash.
apsuptą, sujudo tėvynę ginti,
Maši- ky, Aamalgamated Clathing žmonės:
$8.01 per yaar In Cenada.
1) Inžinieriai diplomuoti, iš kas aukodami gyvastį, o kas
nistų unijos 79 skyrius vien Workers švietimo darbo ve
$7.00 per year eutaide of Chlęaąo. tąjį darbą.
$8.00 per yaar U Chicege.
Unijoms nereikėtų turėti balsiai priėmė rezoliucijas, rei dėjas, taipjau vedantis šelpi ėję aukštąjį mokslą darbams: turtą. Visuose miestuose ir
8c per copy.
kalaujančias, kad internaciona mo fondą, dabar paskelbė pie statymo namų, tiltų, plentų ir miesteliuose kuriasi visokios
kivirčų
savo
tarpe
delei
po
Entared ai Secend Clacš ilitt*
tėvynei ginti,
vandens kelių srityse, taipgi organizacijos
linis mašinistų unijos prezi- ną apie teikimą pašclpos.
March 17th, 1914, et tba Pwt W
litikos
klausimų,
jeįgu
dar

destas William H. Johnston
of Chicage, UI. tu»tor khe act M
Pamatu šelpimui bus pačios blakiavimo ir elektros signali- kaip Geležinis Vilkas, šaulių
bininkai turėtų didelę savo važiuotų į Rusiją tarties su so
March tad, 1171.
unijos išleisti popieriniai pini zacijos. Jiems gali būt skiria- sąjunga, partizanų būriai ir
klesos partiją tiems klausi vietų Rusija apie kontraktus gai. Tie pinigai bus atspaus ma alga nuo 1200 auks iki daug kitų. Visų gimnazijų
Nftujianoi tina kMfflan. I
mokiniai, nuo 16 m. amžiaus,
ant mašinų. Tos rezoliucijos dinti po 1, 2, 3 ir 5 dolerius, 1800 auks. mėn.
mams risti.
nedUdianloA BaldKa Baigi
drovi, 17tt £•. Halitad Št
Šitokia partija turi steng tapo išsiuntinėtos iš unijos raš ant balto popicro, didžio kaip 2) Teknikai su užbaigtu vi laikinai mete mokslą ir išėjo
ili. — Dm Teiefnaai; Caaai
tinęs Washingtone .1,500 unijos tikrieji popieriniai pinigai. Tie duriniu mokslu tokiems pat tėvynės ginti, kas į šaulių bū
Canal 57A
tis pavirsti Socialistų Par skyriams.
darbams. Jiems alga nuo 9(M) rius, kas į karišką mokyklą.
pinigai
bus
geri
visose
sankro

tija. Ji turi pasistengt įgyt Pasak Seattle unijos virši
Chicagoją — paštai
vose, kurias atidarys pati uni iki 1100 auks.
ne keletą dešimčių tūkstan ninkų, Rusijai reikalinga dau ja. Del parankamo išmainant, 3) i Braižyklos užveizdėtojai baimės dauguma pabėgo iš
čių narių, o apimt visą veik- giau kaip už $3,000,000,000 bus išleisti popieriniai rituliu- r bražytojai tokiems pat dar Vilniaus ir jauniesnieji jų da
iams. Jiems alga nuo 900 iki bar stoja savanoriais į Lietu- į
ijJI lių ir protaujančių darbinin- mašinų. Rezoliucija sako, kad kai po 1, 5, 10 ir 25c.
vos kariuomenę.
už kontraktus turi būti užmo
| kų minią.
Visa unijos duodamoji pa- 1100 auks.
Viena kopija
■n.—.
»$
SavaitB
,
■
- 1$
Mineliui ,«■■■!■.
i m we 75
SuvienvtoM VnlMSŲM M OMfoj,
paltai
Metama ... .
$7.91
Pusei mtfhi
„■»
Trinia mjneMiraa
—< .
Dviem minoviama...........—■
Vienam mtaeaiui.......... —

Lietuvon Ir kitur užsittlasavi
(Atpiginta)
Metami___ _
— ----- ■„ $8.00
.
Pusei meti]____ 4.10
Trims mėnesiams
—— 2J26
Pinigus reikia siųst palto
Orderiu, kartu au uisakymu.

Money

Stoka stiprios
partijos.
Amerikos darbininkų ju
dėjimas labai kenčia nuo to,
kad čia nėra stiprios politi
nės darbininkų organizaci
jos. Amerikos darbininkai
turi Socialistų Partiją, kuri
atskirose vietose jau lošia
nemenką rolę; bet visos ša
lies politikoje ji vis dar yra
gana silpna jiega, palygi
nant su kapitalistų partijo
mis.
Gyvuoja Amerikoje ir
farmerių-darbininkų parti
ja, bet ji dar visai jaunute
ir nenusistovėjus, ir kas
blogiausia, ji nėra grynai
darbininkiško sąstato. Ukininkai-farmeriai yra skir
tinga nuo darbininkų klesa.
Ūkininkas, kad ir biedniausias, visgi yra savininkas, o
ne proletaras; jo tikslas yra
sustiprinti savo nuosavybę,
o ne kovot už privatinės nuo
savybės panaikinimą. Todėl
ir politiniai ūkininkų tikslai
yra ne tokie, kaip darbininkų.
Augščiaus

Iš Lietuvos su lenksis >
sentikių.
Pildomoji sutarties projek
to dalis delei kalbos vartoji
mo. Lenkai nesutinka.
(Nuo laotuvos Informacijų Biuro)

Wa,shingtonas, # gruodžio 31
dieną buvo paduota spaudon
sutarties projektas, kursai Lie
tuvių valdžios delegacijos gruo
džio 20 d. buvo Varšuvoje pa
siūlytas Lenkų valdžiai.
Sausio 3 dieną nuo B. Ba
lučio iš Kauno tapo prisiųstas
kablegramas, kuriame paduo
dama dar vienas tos sutarties
ptmktas, delei kalbos vartoji
mo Rytinėj Lietuvos
dalyje
kaip vietos savivaldybių įstai
gose taip ir valdžios įstaigose,
kame
gyventojų kalba yra
maišytina.

“Vietos savivaldybės įstaigo
se, o taiį)-pąt ir visose valdžios
įstaigose tose vietose, kame yra
nevienoda
gyventojų kalba,
daugumos gyventojų kalba tur
lygias teises su valstybės kal
ba. Lenkai atsineša negatyviai
kaip prie šio punkto
taip ir
prie visos sutarties. Pilnintelis
nuorašas bus prisiųstas arti
miausiu karjeru.”

Lietuvos laikraščių žiniomis,
šioj delegacijoj dalyvavo Steigiomojo Seimo vice-pirmįnin
kąs d-ras Jonas Staugaitis (o
ne Kun. Staugaitis, kaip buvo
pranešta), Steig Seimo nariai
Vladas Jurgutis ir Stasys Digrys ir Aukštųjų Kursų vado
vas Zigmas Žemaitis.
Visų tų sąlygų
išdėstymas
yra svarbiu dalyku, nes Len
kijos
vadovai yra skelbę ir
šiandie tebeskclbia visokių ne
sąmonių apie Lietuvos valdžios

paminėtosios intencijas. ’T'aip, buvo sakoma,

dvi partijos apima tiktai mažą dalelę šios šalies proleta
riato. Milžiniška didžiuma
jo neturi savo politinės or
ganizacijos. Bet be politikos
darbininkai negali apseiti.
Veiklus, svarbus šalies gy
venime ir augantis visuome
nės sluogsnis negali laikytis
nuošaliai nuo politinės ko
vos; ji nuolatos įtraukia jį
į savo verpetą. Bet kuomet
nėra tam tikros darbininkų
organizacijos, kuri sugebėtų
vesti darbininkų minias po
litinėje kovoje, tai jos nau
dojasi šitam reikalui kito
kiomis organizacijomis: vie
na jų dalis eina j kapitalis
tų partijas, o kita mėgina
pavartot politiniam veiki
mui savo unijas.
Tatai neša daug blogų pa
sekmių darbininkams. Veik
dami kapitalistų partijose,
darbininkai stačiai dirba
savo priešų labui; o kuomėt
darbininkų unijos užsiima

kėta auksu ar žaliomis medžia šelpa bus tais pinigais ir juos
gomis pradėjus darbą prie už galima bus apmainyti tik ant
sakymų.
reikmenų. Unija pardavinės
reikmenis netik reikalaujan
Siūlo mašininstų Rusijai.
tiems pašclpos, bet ir visiems
CHICAGO. — Mašinistų savo nariams ir pardavinės 5
unijos 113 skyrius pasiūlė pa ar 10 nuoš. žemesne kaina,
siųsti Rusijon 2,000 savo na neg ukitose sąkrovosc. Ką uni
rių, kad sumažinus ten truku ja tuo pelnys viskas eis šelpi
mą mašinistų ir kitų amatnin- mo fondan.
Tikrieji pinigai nebus nau
kų ir kad tuo pačiu laiku da
vus darbą savo nariams. Tuo dojami unijos sanldėliuose.
tikslu priimta atatinkama re Unijos pinigai bus išduodami
zoliucija. Skyrius taipjau nu reikalingiems pašelpos, o tie,
tarė kreiptis prie Clpcagos Dar kurie nereikalauja pašelpos, ga
bo. Federacijos, kad ji sureng lės tų pinigų pirkties pas iž
tų didelį viešą susirinkimą pa dininką, kad su jais gavus reik
reikalavimui nuimti “nežmo
nišką < blokadą prieš Rusiją”.
Penkios sankrovos jau tapo
nuomotos. Central inis sande
Palicka senąsias algas.
lis bus atidarytas 205-207 E.
CHICAGO. — Arbitracijos 10-th St. Kitos sankrovos bus
Williamsburg,
teismas vadovaujamas polici Manhattan,
jos viršininko Fitzmorris nu Brownsville ir Newarke. Viso
sprendė, kad janitarių algos bus atidaryta 10 sankrovų.
šiems metams turi pasilikti se
Išleidžiant savo pinigus ne
nosios, kokios buvo pereitais tik bus sutaupyta perkamoji
metais. Bet jeigu namų savi unijos spėka, bet ir bus už
ninkai bandytų pakelti nuomą, tikrinta, kad duodamoji pašeltuosyk proporcionaliai turi bu- pa nenueis nereikalingiems da-

jog bus uždrausta vartoti len
kų kalba, kad visi
susisieki
mai turės būti atliekami tiktai
lietuvių kalba ir t. t. Lenkai
iki šiol nenori sutikti, bet ateis
laikas — turės nusileisti.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Reikalauja paimti lentų
pjovyklas.
SEATTLE,. Wash. — Everett ir Seattle centralinė darbi
ninkų taryba pasiuntė telegra
mą prezidentui Wilsonui, rei
kalaujančią, kait jis paimtų ir
operuotų lentų pjovyklas ir ki
tas panašias dirbtuves Seattle
ir Everett. Taryba sako, kad
mieste yra 3,(M)0 bedarbių, o
dirbtuvių savininkai laiko dirb
tuves uždarę ir tuo gimdo rūs
čią padėtį. Telegrama tarp kit
ko sako:
“Šimtai tūkstančių namų yra
reikalinga visose Jungt. Valst.,
kad priglaudus darbininkus,
kuomet mes galėdami paga
minti medžiagą tiems reikalin
giems namams, neturime tei-

taipjau, iš kitos puses, jei nuo
mos bus sumažintos, proporcionaliai turi sumažėti ir janitorių alga. Jani toriai reikalavo
pakelti algą 25 nuoš., kuomet
namų savininkai visomis jiegomis rūpinosi, kad algos bu Del suteikimo darbo grįžtu sumažintos 25 nuoš. Jonitantiems Lietuvon.
toriai arbi t racijos nuosprendį
skaito savo laimėjimu, kadan
Daugelis Amerikos Lietuvių
gi namų savininkai negalės buvo kreipiąsi į mane prašy
mažinti janitorių algos, nema dami suteikti žinių, ar tikrai jie
žindami nuomos.
gaus atatinkamo darbo ir už
siėmimo, sugrįžę iš Amerikos
Siunčia pagelhą Rusijai.
Lietuvon. Kai kurie net prašė
NEW YORK. —- 5,000 tonų nurodyti, kokią vietą .galėtų
įtalpos laivas Globė išplaukė užimti ir kokią algą gautų.
iš New Yorko į Revelį su li- Šiuo klausimu man teko kelej
gon'bučių reikmenimis, maistu tas kartų rašyti, ir laišku iš
ir muilu dėl sovietų Rusijos. birželio 7 dienos prašyti, idant
Laivas veža už 50,000, vaistų, įvairios Lietuvos valdžios įstai
du vaikų ligonbučių įrengimus, gos suteikti! žinių, kokių joms

Lietuvos atstovybes
pranešimas.

už $150,000 drabužių,

už $25,- darbininkų reikia ir kokia gali

□00 muilo, už $25,000 dizifektantų ir nemažai pavienių
siuntinių su maistu ir drabu
žiais. Laivą siunčia žydų or
ganizacijos ir didžiuma reik
menų eis pradžiai atbudavojino Minsko ir Bobruisko, kur
enkų-rusų juodašimčiai buvo
surengę didelių pogromų.
Sekamas laivas Panola su
reikmenimis Rusijai išplauks
galbūt sausio 3 d.
Reikalauja laisvės žodžio.
CHICAGO. — čia laikęs posėdžios Illinois Women’s Legislative Congress priėmė režolinei jas, reikalaujančias atšauktų visus įstatymus, kurie
varžo laisvę žodžio ir spaudos
ir-> susirinkimų teisę, taipjau
kad butų padaryta “reikalingų
priemonių apsaugojimui musų
piliečių nuo areštų apkalinimų
už išreiškimą savo nuomonių
industriniuose ir politiniuose
dalykuose”.
Kongresas taipjau priėmė bilių aprubežiuoti išdavinėjimą
injunetionų ginčuose su kapi
talu; tas biUus bus svarstomas
sekamame legislaturos posė
dyje.
f

būti tokiems darbininkams al
ga, o be to ir pasiūlyta keletas
specialistų inžinierių, daktarų
ir 1.1.
J tokį paklausimą gautas yra
iš Užsienio Reikalų Ministerijos
atsakymas iš lapkričio 25 die
nos, 1920 m., N-4927, kuria iv
jranešama, jog “Lietuvos Val
džia yra nusistačiusi nedaryti
tokių nors formalių pakvieti
mų atskiriems asmenims”.
“Nors čia darbo”, sakoma
iranešiinc, “yra begplė ir kiek
vienas norintis darbą dirbti ir
tinkantis dirbti jį čionykštėmis
sąlygomis, visados darbo gali
gauti, tečiaus tiesioginių pa
kvietimų Valdžia daryti negali
todėl, kad toks pakvietimas ga
li būti paskaitytas — o reikalui
esant ir naudojamas — kaipo
užkontraktavimas Valdžios var
dų. Įvykus kokiems nors ne
susipratimams arba nepatikus
atvykusiam Lietuvon asmeniui,
Valdžia gali būt verčiama at
sakyti už pakvietimą, kaipo
už kontraktą... Gali atsirasti ir
kitų nesusipratimų, rugojimų.
“Todėl bendro pareiškimo,
kad Lietuvoje trūksta atatin
kamų darbuotojų ir kad sugrį-

Pasimirė automobiliuje

Politikierius Wilson Shufelt,
60 metų amžiaus, 35 E. 22-nd
st., vakar bevalgydamas pietus
Henrici valgykloje, 71<W. Randoįnh st., pradėjo alpti. Beve
žant jį St. Lūkės ligoninėn pa
simirė. Turbut nuo širdies li
gos.

Musų Moterims
MERGYTĖMS SUKNELE.—No. 9864.

“Pereitą savaitę Tilmhnso
salėje buvo didelis žydų susi
rinkimas, kame visi vienu bal
su ir šaukimu “valio”, nutarė
eiti išvien su lietuviais ir kas
ši suknelė yra viena praktingiaugali, stoti savanoriais į kariuo fiių mažoms mergaitėms,
ir lengva
menę, o kiti aukodami atlie pasiūti. Rankovės neįsodinamos, jos
išvien su stomenšliu.
kamą dalį turto, o reikalui sukerpamos
Rankovių, apykaklės, etc. krašteliai
priėjus ir paskutinį, nes jei Apsiuvinėjami juostelėmis.
1 šiai suknelei pavyzdys No. 9864 su
lenkai ateis, tai vistiek jie vis cirptas
mieros mergaitėms nuo 2 iki
ką pražudys.
8 metų. 4 motų mergaitei reikia 2
jardų materijos 32 colių pločio ir 4
“Tiesą rašo Amerikos laik jardų
juostelių.
raščiai apie dideles vadų ir
Norint gaifti tokiai sukniai su
generolų Šunybes, bet tokiam? kirpti
pasiūti pavyzdį, prašom
Savivaldybių, Darbo ir Socia- vargingame padėjime dar ne iškirpti iržemiau
paduotą blankutę, pa
ės Apsaugos Departamentui galima visko sutvarkyti, Gai žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į
yra reikalinga 26 apskrities lai”.
' r k.
konvertą kartu su 15 centų (pašto
: J.
cchnikai ir 6 inžinieriai, iš ku
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus:
NAUJIENOS,
rių pusę vietų galėtų užimti
PATERN
DEPT.,
1739
S. Halsted
Lenkų belaisvėje.
grįžtantieji iš Amerikos lietu
St., Chicago, III.
viai; mėnesinis atlyginimas
400-16(M) auksinų. Taipogi
NAUJIENOS Pattern Dep.
Lietuvos armijos D. L. K.
1739
S. Halsted St., Chicago, III.
reikalingas ir medicinos perso
girdo pulko felčeris Balys
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
nalas.
šilkaitis rašo savo broliui Liu siųsti man pavyzdį No. 9864.
Žemes Ūkio Departamentui dui, Chicagoje:
Mieros
metų.
“
Buvau
mobilizuotas
į
Lie

yra reikalingi agronomai, bai
gę vidurines ir aukštesnes mo tuvos armiją 1919 m. vasarą,
(Vardas ir pavardė)
kyklas. Alga menesiui nuo 900 o rudenį, 1920 m. patekau į
lenkų belaisvę. Lenkai nuren
iki 12(M) auksinų.
gė drapanas ij<i paskutiniam,
(Adresas)
Tokios tat žinios delei užuo- nuavė batus ir viską iki pas
darbio kvalifikuotiems darbi kutiniam daikteliui atėmė, pi
(Miestas ir Valst.)
ninkams.- Jcigus atsirastų no
nigus taipgi iki paskutinės karinčių apimti panašias vietas,
Lietukus Atstovybė sutęiks rei
vo sudriskusias skarmalais,
kalaujamų informacijų.
basus ir alkanus pėsčiais vari Kazimieras Gugis
J. VILEIŠIS,
nėjo apie 300 viorstų. Nedavė
Veda visokius reikalui, kaip krimtnaliikuota
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
nieko valgyti per penkias die
«a(p ir civilitkuose teismuose. Daro
visokius dokumentas ir popieras i
nas, mušė, kankino, mučijo, ko
Namų Ofisas i
Miesto Ofisui
jomis spardo, į akis spjaudė
1322 S. Hilitsd lt
1271. tartom K
ir visaip koliojosi ir tyčiojasi
Ant trečių lubų
1111-11 VaHy BMg.
Tel. Drorer 1310
Central 4411
iš Lietuvių belaisvių. Važiuo(Iš laiškų iš Lietuvos)
jan per laukus užleido mus ant
bulvienos, lig kad kiaules bul- vėmis pasiganyti. Tuo tarpu
Telephone Drover 5052
Visi stoja kovon su lenkais
man ir pasisekė ištrukti iš Icn
plėšikais.
Dr. A. Juozaitis
ką belaisvės. Septynias dienas
DENTISTAS
išbuvau
lenkų
belaisvėje
ir
iš

Valandos:
nuo
10 iki 8 vai. vaka
Tarnaująs Lietuvos kariuore.
Nedėliomis
pagal sutarimo.
bėgau vienais marškiniais, ba
menėje K. Šukys rašo
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
tertui, Chicagoje (spalio 25): sas. Bėgau per miškus, per pel
“Maniau jau ant visados ap kės ir labai peršalau, kojas su- _
sigyventi senojoj sostinėj Vil si badžiau ir susirgau. Dabar
jau menuo laiko kaip guliu ka-'
DR. A. MONTVID
niuje ir apie pavojų iš lenkų
CHICAGO
ro ligonbutyj. Votįs ant kojų
pusės netikėjome, nes lenkai išlcilo,
Lietuvis
Gydytojas
ir Chirurgą*
fjerlclfis
skaudėjo,
25
East
VVaahiugton Ht.
ir lietuviai buvo suvažiavę Subet dabar jau baigiu gyti —
Marshall Field Annex
valkuose ir padarę taiką, žino
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 3362
ma, lenkų naudai. Pagal tos greitu laiku iŠ ligoninės išsi
rašysiu ir vėl grįšiu į pulką
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
sutarties lenkams atiteko dideli
karo lauke”.
Lietuvos plotai, kaiį) Suvalkai,
2121 North Western Avė.
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
Gardinas, Seinai, Varėna ir ki
X-Spinduliai.
Phone Armitage 2010
Sugrąžino pavogtus daiktus.
li miesteliai. Vilnius visgi ati
Rezidencijos telef. Albany 8710
tekd lietuviams. Netekimo
Vilniaus lenkai negalėjo per- Milionierius L. W. Landman,
kęsti ir sumanė kitokį pieną. 5458 Everett avė., tarnaitė anPhone Yards 5248
Suorganizavo dvi-tris divizijas dais pabėgo ir su ja kartu din
A. M. KAITIEN8
mažos
kariuomenes, kurią praminė go iš namų niekurie
AKUŠERfi
Daug metų praktikoj
lietuvių-lenkų-baltgudžių, nors vertės daiktai, taip kad milio
3014 Emerald Ave^ Chicago, III.
ten ir visai mažai buvo ištau- nierius Landman nei nebandė
tejusių 'baltgudžių ir lietuvių, jų jieškoti. Vakar gi milionieo visi kiti tikri lenkai ir su rius gavo dingusius daiktus at
DR. S. BIE2IS
Lietuvos dvarponiu gen. Želi- gal, prie kurių buvo prisegtas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
govskiu priešakyje ėmė smar šitokis laiškutis: “čia jums priOfisas: 2201 W. 22nd St., kampas
kiai pulti lietuvius Vilniaus siunČiu daiktus, kuriuos aš ap- Ijeavitt St. Phono Canal 6222. Va
ruožte. Tuo gi laiku Pilsuds leisdama jūsų namus išsine landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
Aš esu 9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
kis skelbė, kad tai buk atsi- šiau. Atleiskit man.
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
skirusi ir susiorganizavusi ka metavojanti griešninkė.”
riuomene iš vilniečių, kuri jo
neklausdama, eina vaduoti Vil
Kl. Jurgelionis
niaus nuo užgrobikų lietuvių.
“iPo ilgų ir kruvinų mušti
ADVOKATAS
nių su bolševikais, lenkai daro
karo paliaubą. Kaip matyt,
Duoda teisią patarimus, veda bylas visuose teismuose
tai ir bolševikai nesilaiko savo
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras,
žodžio, Kuomet buvo lenkų
kaipAmerikos taip Lietuvos.
mušami ir spaudžiami, tai tada su Uctuviais mielu noru
Naujienų Ofise
taikėsi, nustatydami etnogra1739 South Halsted Street,
Chicago, I1L
line sieną, bet dabar, kada pra

4) Mckanikai ir prievaizdos
gerai kvalifikuoti tclegrafo-teefono tinklų tiesime ir užlai
kyme. Jiems gali būt mokama
nuo 800 iki 1300 auks. mėne
syjTaip pat reikalingi pašto-teegrafo valdininkai gerai žiną
)ašto operacijas ir darbą ant
aparatų “Morse” ir “Hughes”.
Jiems gali būti skiriama al
gos nuo 700 iki 1300 auks.
mėn.

Ką žmonės rašo

,
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MABJIKNOS, UMogO, BĮ

Utarainkas, Sausio 11 d., ’21

1 pažangiosios, kad ji neatsilan
kė į L. M. P. S. 23 kp. pareng
tą “politiškiems kaliniams“ va, karą. Jis prikaišiojo bendruo'Swi r »... 'Tiirr*—'
T-ar~m
rnmrr'.'aTi- 'ii" —a—BSii
(menei pasilikus ir tam pana
(hietass ant piano,1 bet atlikta šius dalykus. Bet čia ne pas
BINGHAMPTON, N. Y.
gana prastai.
ilikai kalti. Tu kuopa nesenai
Prie koncerto reikia paste r.avo lapeliuose visaip išniekino
L. G. D-jos koncertas.
bėti dar porą dalykų. Tvarkos musų bendruomenę, tą bend
Gruodžio 26 d. buvo vieti vedėju buvo žmogus, kuris, ruomenę, kurios pritarimo ji
nio L. G. D-jos skyriaus kon matyt, prie to nėra pripratęs, dabar jieško. Niekint ir pas
certe. Koncertas pavyko ga taip kad net savo paaiškinimų kui tuos pačius žmones mal
daut paramos gali tik chamuna gerai, nors publika buvo lei
džiama dykai (mat buvo ne- Kalbėtoju buvo medicinos stu nistai ir išniekintoji bendruo
dėldienis, tad pas mus nelei dentas Stanislovaitis. Tai jau menė jiems tinkamai atsakė.
nas vaikinas ir, matyt, nusi
—Beržo Lapas.
džiama biznio daryti).
mano apie dalykus, bet kalbė
Dabar biskutis apie progra- jo turbūt nesirengęs ir nemąsmą. Dainavo choras; nors ir tęs apie ką jis kalbės, tad ne
ROCKFORD, ILL.
gerų Nilsų turi, bet dainavo sakinių neįstengę deramai su
silpnai.
Paskui grieže ant rišti ir nuolatos šokinėjo nuo
Komunistų “diskusijos’*.
smuiko ir piano jaunos, bet vieno dalyko prie kito.
gabios p-les Jasilioniutės. Grie
Gruodžio 26 d. vietiniai ko
Pabaigoje pasakė trumpą
žė labai gerai. Bet geriausiai prak’albėlę ir nesenai į čia at munistai prisidengę L. D. L.
pasižymėjo musų St. Vainei sikėlęs kun. Skripka, raginda 1). kuopos vardu, buvo parengę
kis. Jis tik antru kartu pasi mas visus kiek kas gali auko viešas “diskusijas“. Plakatuo
rodė ant pagrindų, bet jau spė ti L. G. D. ir jai paaukojo $10. se buvo garsinta, kad šiose
jo visus užkariauti savo gražiu Viso aukų surinkta virš $90.
“diskusijose” bus išaiškinta “ko
ir stipriu tenoru. Nors jis dar
dėl jie neremia dabartinės Lie
nesenai pradėjo lavinti, bet tu
tuvos valdžios ir kas Želi
Bingh“Laisvės“ 304 num.
ri gražų balsą ir galima tikė
govskio agentai.“
tis iš jo ateityje didelio daini am tono korespondentas skun“Atėjus paskirtam “diskusi
ninko. Buvo dar skambinta džiasi ant bendruomenės, ypač
jų“ laikui, žmonių į salę su
sirinko viso apie 50. Pirminin
kas atidaro ‘diskusijas“; bet
EXTRA! Palikta musą sankrovoj. EXTRA!
atidarydamas susimaišo. Prasi
Štai kur stebltina proga nusipirkti augltos rqdeda syarstynias, kokia tema
šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir
“diskusijos“ bus vedamos (no
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS
rint temą plakatuose jau buvo
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
pažymėję). Pagalinus, priiinlių muzikalių pardavSjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
ta-nu tarta lema: kodėl męs
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iŠ antrų rankų
neremiame dabartinės Lietuvos
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00. tik už
valdžios, (kas tie “mes“, —
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iŠ musų
palikta patiems klausytojams
SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
dasiprotėlė). J'irniininkas klau
tuvės nei Sankrovos lygios musų sankrovai palygi
sia: kas apsiims diskusuot už
nant nupigmimu.
Sankrovos
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuo
nėrėm imą valdžios, o kas už
ti,
nepaisant
kur
gyvenat.
Taipgi
mes
turime
kele

kaina tik
rėmimą? Už nėrėm imą tuote rugštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
jaus apsiima vienas komunis
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
tas, o už rėmimą niekas. Už
Mes pristatysime VISIšKAf VELTUI mieste ir
eina ant estrados komunistas
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAl PRIIMAMI.
su gleb’u “Laisvės“ numerių
Atdara kas dieną iki 9 vai. Vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.
ir iškarpų, ir paaiškina, kad
jis ateina no su tuščioims ran
NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
komis, o su “dokumentais“, ir
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.
pradeda kalbėt apie kaizerį,
Yčą, kun. Laukaitį, kun. Ol
šauską ir kitus. Kaizeris susi
organizavęs Lietuvos valdžią,
o Yčas, kun. Laukaitis ir kun.
Olšauskas dabar valdą Lietu
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.
vą, tai kaip esą galima tokią
valdžią reint. Tolinus skaito
NEW YORK — HAMBURG
“dokumentus” —< iškarpas iš
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
“Laisves“ ką žmonės iš Lietu
Didelis modemiškas dubeltavais šriubais garlaivis.
vos rašo apie dabartinę Lietu
Manchuria
vos valdžią. Ir taip skaito vie
Išplaukia Vasario 26, 1921.
ną po kitam, ir nepastebi kaip
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
vieną laišką perskaito net du
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00
kartu, ant galo pats pastebi
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
tai, klausytojų atsiprašo. Pir
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
mininkas priėjęs ką tai sako
rims ir kūdikiams.
/
jam, jis ‘dokumentus” padeda
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn
arba pas vie
tinį agentą.
i šalį ir vėl kalba. Kalba, kad
k
Pilėnas buvęs Anglijos šnipas,
o dabar dirbąs Lietuvos val
NAUJIENŲ PINIGŲ
Naujienų ofise galima
džioje; kad Lietuvos valdžia
SIUNTIMO SKYRIUS
gauti j Lietuvą,* ir iš Liepardavė Lietuvą Anglijai už
1739 So. Halsted St.,
tuvos “American” linijos
tryliką milionų ant trylikos
Chicago, III.
laivakortes. Norinti važiuo- Ofisas atdaras nuo 9 ryto metų, ir tolinus varė tą pačią
ti patįs arba parsitraukti gi iki 8 vak. kasdien, subatoj mali-malienę. Iš publikos pra
mines iš Lietuvos ateikit j iki 9 vai. vak. ir nedėlioj nuo šo vienas-kitas balso. Balsas
ypatiškai arba rašykit
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet. duodamą, ir vienas iš publikos
kalba: jeigu Lietuva butų par
duota Anglijai, tai Anglija bu
IŠTIKIMAS GYDYMAS
tų įsteigusi Lietuvoje savo val
džią ir pasiuntusi kariuomenę;
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
to Lietuvoje, dabar nėra. Taigi
DR. B. M. ROSS
kad Lietuva parduota Anglijai
Physicain & Surgeon
yra neteisybė. O kad dabar
Lietuvos valdžia yra Lietuvos
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų,
žmonių išrinkta, tai yra fak
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
tas; Lietuva šiandien turi Stei
giamąjį Seimą. Tolinus nuro
35 So. Dearbom St., kampan Moaroe St.
(’rilly Buiiding—ruimas 506. linkite elevatorių
doma, kad gynimasis nuo len
iki 5-tų lubų., Chicago, Iii.
kų yra ne valdžios rėmimas; ir
. DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
kad lenkus įsileisti j Lietuvą
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
•
yra jiavojinga tuomi, kad Len
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
kija yra visiškai skolose pa
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaanskendusi. Nurodomaį Lenki
dui po piet.
jos pinigų kursą( kuris virš
astuonių sykių mažesnis negu
Lietuvos), ir jeigu Lenkija už
imtų Lietuvą, tai Lietuvos žmo
nes turėtų nešti jungą Lenki
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
jos skolų niakėjimo. Jeigu ne
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
remti dabar gynimosi nuo len
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
kų, tai lenkų Žulikovskiai už
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
ims visą Lietuvą. Vėl išeina
A. BARTKUS, Prea.
su “dokumentais“, ir sako: ko
1619 VV. 47th St.
Tel. Boulevard 1892.
Chicago, III.
kis tame skirtumas, ar Angli
ja Lietuvą viešai valdo, ar turi
ant jos kontrolę, o tolinus sa
Tel. Monroe 2804
ko: o kad lenkai užims Lietu
vą, tai nėra jokio skirtumo;
DR. W. F. KALISZ
paskui męs nuversime ir lenkų
Specialaman: Moterų Ilgos k Chirnrgija
valdžią, (čia 'būdami Ameri1145 MILWAUKEE AVĖ.
CHICAGO.

[korespondencijos
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AMERICAN LINE

Išeina kitas komunistas su'j ševef osfflGydublės užlaiko
šeimynos sveikata
kokiu tol topteriu rankoje •»Serganti žmo
ko tai laiškas iš Lietuvos “ne
nės
turi gauti
Severo* naujas Kalendorius 1921
I yra iiduotee. Gaukite vfsnn seva t.
geriausią
pa
nuo inteligento, bet nuo nemo
kol. Yra duodamas dykai. Jeigu negau
tarimą.
Kada
tumite aptiekei, raftyklto pas mus ii
kyto žmogaus“ ir skaito, kad
kreipiesi prie
Įdekite 2c palto* kenklf.
daktaro, atiduo
Lietuvos valdžia yra ponų, ku
di Į jo rankas
nigų ir “kulokų” valdžia. Ki vi Apsaugokite Vaikus
savo sveikatą
nuo
tuo
varglugo
žiemos
kosulį,
per
užlal
ir
ateities liki
tame pasienyje kitas komunis
kymo narnose visada
•
mą, tad turi
tas išsitraukia “Naujienas“ ir
eiti pas tokj,
SEVERA’S >
kuris turi ilgą
išsiskleidęs kažinką pradeda
patyrimą ir at
Cough Balsam
apie kokius “smalavirius”.
sargų gydymą,
(pirmiau žinomo kaipo Soveros Bnlsamai
nes tik toki s
Sėdėt darosi labai nuobodu.
Plaučiams). .Jis ntncC greita paaelpa, pa- u
gali suteikti tą,
daria
lengvą
Ir
naturiiHftka
kvopavima
ir
R
Pasikelia keliūtas žmonių nuo
npsergos nuo plėtimo ilgu. Dvi© mietas,
kas yra reikalinga.
25 ir 50 eonui.
sėdynių ir cjna per duris; pas
------------------------------- I
Jei kiti neišgydė, ateik pas man*.
kui juos išeina ir (langiaus. Sa
Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray
Paprastas Šaltis--------------------- H bakteriologifiką ir analytikališką eklėje pasilieka tik komunistai.
suteikti svarbos ligas, bet ant
zaminavimų ir, jei aš apsiimsiu patai
Išbėga susinervavęs komunissyt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad suSEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS § grįžŠ tau, kaip busiu pasakęs;
tukas ir bara išeinančius kam

nicko negelbsti, salėjo pasilie
ka vieni tik komunistai.

*

»

*

Kadangi girdėt komunistai
giriasi, kad “diskusijose“ jie
laimėję, čia noriu keliatą žo
džių pasakyt.
1) Visų pirmiausiai musų
konnfnistai parode, kad jie ne
turi supiiatimo, jog valdžia ir
valstybė yra du skirtini daly
kai. Jie visą laiką savo “dis
kusijose“ malė apie valdžios
blogumą, (ko niekas nemėgino
ir nemėgina užginčyt), gi kad
valdžia yra bloga, tai jie todėl
neremia ir kovos su Lietuvos
ir Lietuvos žmonių plėšikais.
Taigi dabar patSmykite: jei
gu Lietuvos kariuomenė, Lietu,
vos žmonės, kurie kariauja, ne
atsilaikytų prieš lenkų impe
rialistus, ir jie užimtų Lietu
vą, ir vėliaus prijungtų prie
Lenkijos, o ant T Jei u vos gy
ventojų uždėtų Lenkijos sko
lų mokėjimo naštą (į kurias ji
įlindus iki ausų) — kas tada
nukentėtų. —■ Lietuvos val
džia, ar T Jei u vos žmonės? Aiš
kus dalykas, kad žmonės. Val
džia yra neamžina; ateina lai
kas, ir valdžią persimaino. At
sisakyt padėti žmonėms kovoj
su priešu dėlto., kad valdžia
negera, yra netik nelogiška,
bet neprotinga.
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kojc).

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisus vidurmiestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Nedėliomis ofisas uždarytas.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.
Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,Oty) vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rųšies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie parsidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir oveikotai $5 ir
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
čysto. vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Atdara vakarais 8 vai. Suimtomis
iki 9 vakz Nedėl. 4 po piet.
S. GOK DON,
1115 S. Halsted St.
t«jra#RT'*? ?.<»l

Apiplėšė namus.

Plėšikai praeitą naktį įsiver
žė Harvey T. Fall
namuose,
1227 įlydė Park boulevard, ir
išnešė
už Tukslą^tį <y&tuonisšimtus dolerių vertes kau
rų, skrandų ir graznos.

thalmometer. Ypatinga doma at
kreipiama į val
kus. Vali: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedcliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 St.
Telephone Yards 4317
Boulevard G437

------------- —.................................

DR. M. HERZMAN
I« RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomu p*r 22
metu kaipo patyręs gydytoju, chi
39 So. State ir kampas Monroe, rurgas ir akuieris.
Gydo aitrias ir chroniiku Ilgu,
12 flioras, ruimas 122,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
Chicago, III.
jausias metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisus.
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
ir J;ąbw*torija: 1026 W,
18th St., netoli Fisk St.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.
VALANDOS: Nuo 10—12 ni*ta
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
*
Dienomis: Canal
• Tel. Yards 8654
3110 arba 867
Telephonah
Naktimisi
Drex*l
Mrs. A. Michniewicz
950
Drover
4186
AKUŠERKA
LGYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
Baigusi Aku
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak,
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hosTelephon* Yarda 5032
pitalėse. Pasėkmingai pa- <
tarnauja prie
gimdymo, Duo
da rodą viso
kiose
ligose
3107 S. Morgan St, Chicago
moterims ir
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
merginoms.
ir nuo 5 iki 8 vakar*.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
i

W. F SEVERĄ •CO'I,
CEDAR RAPIDS, IQWA

0ĮM,tr

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzamiusoju Dykai
Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regij imas.
Mos vartojam
pagerintų
Oph-

f
M
F
■

♦

Dr. M. Stupnicki

liniBBI K ta K! H

Telėphone Yards 1532

i

T. Pullman 5433

SU

M
H

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
1.1
gas vyrų ligas.
3259 So. Baisted St., Chicago.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—2
po piet.

Turiu patyrimu
motoru ligone; rovertingai
pritiu
riu ligonę ir frvdi
M laikffi ligoE.
SD929 S. State Str

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrašas)

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. StrikoFis

Telephone Yards 687

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų į People Teatrų
1616 W. 47 St., TeJ- Boul. 16(1 1
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

DR. CHARLES' f SEGAL
• '■

<•«/<',(/

lt

i i

« I

DR. J. KULIS

LIETUVIS
n GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ii Gydo visokias ligas moterų, vai

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

2) Kuomet Lietuvos valdžia
padarė su Anglija paskolos su
f’, ff f J 3i’ $ ’■ ii # ■
tartį, tai tas neriškia Lietuvos
pardavimą, ir tas nėra naujie
Indopendenc* Blvd. Chicagc
na. (Paskola ir pardavimas, tai Rez. 1139
Telephone Van Buren 294
yra du skirtingi dalykai). To
kios tautos gal nerastum ant
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
žemės kamuolio, kuri neturėtu HUSAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
paskolos pas kitas valstybes. Ir
Vaikų ir visų chroniškų ligų
nesunku yra suprast, kad jokia Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicag*
Telephone Dr ver 9693
valstybė be pinigų gyvuot ne Valandos:
1(1—11 i.y r; 2—3 po piet
Ž-—8 vak. Nedėliojus 10-12 dieną
gali.
3) Kad Pilėnas buvo Angli
jos šnipas, tai to niekas negin EJ
Tel. Canal 65
H
čija ir kad jis ten Kaune buvo H
II
LIETUVIS DAKTARAS
kokiu viršininku. Bet kuomet
U
generalinis komunistų lyderis ■ Dr. J. Sarpalius EI
11
Slilsonas-Stasiulevičius išdūmė jj
1424 So. Halsted St. UM
iš Amerikos į Kauną, tai Kau
H Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; G iki 8. U
U
ne susidraugavo su Pilėnu, ir M
Nedalioms 10 — 12.
Pilėnas įtaisė Stilsonui prie po M Gyvenimo Tel. Yards 5093. RJBĮ
licijos darbą, (savu laiku apie
tai buvo “Naujienose” rašyta).
Telefonas—Boulovard 9199
Taigi, komunistų lyderis ir
DR. C. KASPUTIS
Anglijos šnipas dabar yra drau
—Dentistas—
gaiš!
3331 S. Halsted St., Chicago, IU.
4) Kad musų komunistai ne
I
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
mato blogumo tame, kad len
kų Žulikovskis Lietuvą valdy
tų, tai nėra kuo stebėtis, nes Tel. Canal 6222
jie patįs apie tai nesvarsto, o
DR. C. K. CHERRYS
tiki ką “Laisve“ jiems sako.
LIETUVIS DENTISTAS
O “Laisvė“ senai jau susibičiu 2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
liavo su visokiais Žulikovskiais. Valandos: 9:30
ryto iki 12, dienų
nuo 1 po pietų iki 9 vakare
Nors musų komunistai pa
rengė “diskusijas“ be įžangos,
llįDEIEHBHmi
bet publikos iš jiems priešin
W
Tel. Cicero 5963
gos puses atėjo vos apie tuzi
DR. A. P. GURSKIS Ft*
nas žmonių, kurie nelaukę nė K
Lietuvis Dentistas
r
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
pabaigos išėjo laukan. Tas pa
CICERO, ILL.
rodo, kad Rockfordo lietuviai
Valandos nuo 9 ryto iki 9\vak. r
supranta dalykus. Musų ko u išskiriant nedalias ir seredas.
munistai patįs vieni pasiliko sa
lėje, o tas sulig jųjų reiškia kad
Victor Cigar Store
jie “diskusijas“ “laimėjo“. '

(|i bl

Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinoia.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir

Vaiką Ligą.

Te). Austin 737

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
JO vai. ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
ibi es

H
K

F?

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Califorai jos ir
vėl tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdienų ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

Ki» k e iš s? r raraara

DR. YUšKA J
1900 S. Halsted St.

J BVEtHaiRVffiHKBBHHVnmUi

£ Tel. Boulevard 2160

Tel. Canal 2118
M
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki | g Dr.A.J.KARALIUS ū
8 vakare.
Gydytojas ir Chirurgas
s Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 5 g VALANDOS:
9—12 ryto g
a
Tel. Prospect 8466
H
2—9 vakaro.
S
w gi Si 9/ M U » ftg w H W ’

3303 So. Morgan Street,
Chicago, IU.

Phone Canal 257

DR. P. Z. ŽALATORIS
Ljeta via
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr.C.Z. Veželis

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

Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvia

f

Telefonas: Drovai 7042
Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Aku Šeras
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryte.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseiand
Valandos: 9 iki vakaro

>

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UI.

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak,
Phono Canal 257
Tel. Pullman 342

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

DR. JOHN N. THORPE

Ofiso Tel. McKinley 76

Gydytojas ir Chirurgus
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

Mes stiTo darbų tvarantaojam*
Kalbame visas Kuropiškas kalbas.

Te). Prospect 115.7

3333 So. Halsted St., Chicago, IU.

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

3804 So. Kedzie Are., Chicago, III.

Arti 38-th Street

Vhone: ftoulevard 4121.

*

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

(Severus Plyskelei nuo Šalčio ir Grlpos)
?allma pasitikėti jog palongvins Saida i
rurnpo laiko ir per tol apsaugos nuo svarblu Ilgu, praMallnant Gripą arba Inflnonr.a. Pardavinėti kožnoi aptiokoi. Kainos
30 centu.

Dr. A. R. Blumeotlial

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

ijlyOn,
užlaikytojas
Bučernes ir puikaus
groserio.
1731 Šo. Union Avė.

Telephone Boulevard 2160

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

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
3325 So. Halsted SU Chicago.*

i

NAUJIENOS, Chicago, HL
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Utarninkas, Sausio 11 d., ’21
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metų pirmininkavimo.
Sako,
name, ir pradėjo užką tai gin
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PARDAVIMUI
BRIDGEPORT
EXTRA!
kad
kuomet
269
skyriuje
ran

čytis
su
krautuvu
ink
u.
KrauI
PAJIEŠKAU savo sunaus PrancišPARSIDUODA grosernč apgyven
dasi 1,430 ar daugiau narių, Aukos Lietuvos socialdemokra tuvninkas
perpykęs griebėsi
ko
Stakučio.
Paeina
iš
Kauno
rėd.,
visokių tautų; biznis yra cash;
to]
Demonstracija (paroda) naujausio Raseinių pav., Kaltinėnų vai., Kassusirinkimus lankė nedaugiau,
tuojaus
už
revolverio,
bet
Hiuu
tams.
gera
vieta dėl bučernčs. Turiu par
automatiško išradimo.
IŠVAŽIUOJA LIETUVON.
tantiškės
sodos.
Pirmiau
girdėjau
duoti
greitu laiku. Pigiai parduosiu.
kaip 105 nariai. Pirmiau jis
ter pamatęs puolėsi prie jo ir
Bus
gyveno Chicagoj. Esu atvažiavęs iš Priežastis pardavimo, turiu du biz
Teisybes
Mylėtojų
D-ja
laikė
Didžiojoj
Mildos
Svetainėje,
manydavęs, kad unijos nariai
atėmė revolverį, paleido vieną
Kansas City, Mo., ir norėčiau pasi niu.
Šiandie ryte apleido Chicago
3138 So. Halsted St.
savo metinį susirinkimą sausio šūvį į Lenzey’o
matyt
su savo sunais. Kas žinote
2955 S. Emerald Avė.
supranta
unionizmą
ir
savo
koją ir pats
Seredoj, Sausio 12 d., 1921.
d. A. Karsokas, pirminiskas
meldžiu
pranešti
ar
patįs
atsišaukti.
Pradžia 7:30 v. v.
klasinius reikalus, bet dirbtu 9 d. Apsvarščius draugijos rei pasileido bėgti iš krautuves, o
Gerbiamieji:
PARDAVIMUI saliunas,
PRANCIŠKUS STAKUTIS,
kalus, K. V. paprašė susirinki Lenzey pradėjo jį vytis. Išbėgęs Malonėkit —
vėse
ir
susirinkimuose
pama

tik
atsilankyti
visi
kas
Išdirbinio Bendrovės. Jis dar
priešais stock yardus. Savi
1606 So. Halsted St.,
tęs, kad unionizmą suprantan mo, kad jį leistų parinkti au Lenzey ant gatves, pasigriebė žingeidaujate naujais išradimais De
lankysis rytinėse valstijose tos
Chicago, III.
ninkas išvažiuoja ant farmonstracija (paroda) bus labai žin
čių narių yra visai mažai, o kų Lietuvos socialdemokra kirvį nuo darbininko,
kuris
geidi.
Bus
geri
kalbėtojai.
bendrovės reikalais, o sausio
PAJIEŠKAU savo brolio Kristupo mų.
apie klesinį darbininkų susip tams. Kadangi Teisybes Mylė taisė gatvę, ir pasivijęs HunĮžanga dykai.
15 d. išplauks į Lietuvą, per
Latvaičio, Tauragės apskr. Ixwoniš4346 So. Ashland Avė.
Kviečia Komitetas.
ratimą tai nėra ir kalbos. Už tojų dr-ja susideda iš visokių
kio kaimo. 12 m. gyvena Amerikoje.
Anhverpeną. Kartu su juo iš
tai ir aukų
nesilankymą j susirinkimus jis pažiūrų žmonių,
Vedęs. Jis gyvena Brooklyne. Malo
PARSIDUODA saliunas,
važiuoja į Lietuvą ir kiti du
nes
jis pats ar kas kitas pranešti, bu
rinkimui
ne
visi
pritarė.
Ret
kaltiną Joną, kuris Naujienose
Areštavo dvi paneles.
visokių tautų apgyvento]
siu dėkingas.
TAISOME FORDUS.
chicagiečiai — J. Jankauskas
buvo aprašęs musų susirinki virgi nors katalikai, tautinin
M. LATVAITIS,
vietoj. Pardavimo priežastį
ir J. Kalninė.
632
W.
Madison
St.,
Chicago,
III.
mus. Jis randa reikalingu ves kai ir bolševikai kėlė rankas,
Belvidere, III., j>olicijos įsa už $40.00 complete. Kad pataisyti
patirsit ant vietos.
Jie visi trįs važiuoja į Lietu
kad
aukos
nebūtų
renkamos,
ti didesnę agitaciją ir apšvietosi
kymu vakar G raut hotelyj li fordą į pirmos klesos stovį, savi PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ma2116 N. Leavitt St.
vą kaipo Liet. Amer. Rūbų Iš
pereita per ko areštuotos dvi paneles, Do- ninkas turėtų sustoti vartojęs fordą tijošaičio. Gruod. 1 d. p. m. išėjo apdarbą, kad tarp unistų pasklei- bet vistiek buvo
dirbinio Bendrovės
atstovai,
Susirinkusius ir surinkta $8.55. ris Nash ir Corinne Decker. vieną valandą ir pusę, vietoje po 2 siskust barzdą ir negrįžo. Dabar ne PARSIDUODA minkštų gėrymų
dus platesnį susipratimą.
žinome ar jis gyvas, ar ne.
krautuvė. Puikus baras aliniai stik
kad jau pradėjus tikrąjį darbą
Priėjus prie neužbaigtų ręi-lj Man rodos, kad draugai ga Sako, kad jos su dviem jūrei ar 3 dienas kitur. Taipgi, taisau ir Yra 6 pėdų augščio, šviesaus vei lai, viskas įtaisyta kaip saliune. Pa
kitokio išdirbimo automobilius už že
Lietuvoje - kūrimą Lietuvoje
kalų, buvo įnešta suspenduoti lėtų tą patį padaryti ir kitose viais andais pasisamdę auto- miausią kainą. Vieta 39th Street do, šviesių plaukų, mėlynų akių, de sinaudokite proga; pirkęs nesigailės.
audimo ir siuvimo
verpimo,
šinės rankos nykščio neturi; sveria Pardavimo priežastis, einu ant ūkės.
vieną unijos narį užtai, kad jis draugijose. Ir jeigu mes nori
Garage
&
Repai
r
Shop.
Atsišaukite:
170 svarų, 41 m. amžiaus. Paliko 6
dirbtuvių. Tuo tikslu bendrove
615 W. 18th St.
vaikučius
ir
moterį
dideliame
rupesišbuvęs tris mėnesius be darbo me, kad mokykla butų atskir Rockford į Belvidere.
Beva-1
ALEX A. WASIL,
akcijomis yra sukėlusi nemažą
tyj.
Žinanti
jį
malonėkite
pranešti.
nuėjo dirbti į neuninę moterų ta nuo bažnyčios, kad butų pa žiuojant jūreiviai sumušo ve(Wasiliauskas)
Už pranešimą skyrių $25 atlyginimo.
kapitalą, o Lietuvos
valdžia rūbų siuvimo dirbtuvę. Kalti naikinta cenzūra ir kad ji nePARSIDUODA biterio, mink
žėją ir išmetę, jį, nuvažiavo I
719 K<
st*
KAZ. MATIJOŠA1TIS,
(per pirmiau lankiusį Lietuvo
1980
Canalport
Avė.,
Chicago,
III.
štų gėrymų, cigarų ir saldainių
namasis užreiškė, kad jei jis bekarpytų Lietuvos darbininkų savais keliais.
je bendrovės atstovą A. Rypkekrautuvė. Pardavimo priežastis,
gautų darbą unijinėje dirbtu laikraščių, jeigu norime lais
vičiu) yra pažadėjusi didelę
JIEŠKO
PARTNERIŲ
savininką automobilius sužeidė.
vėje, jis mielu noru į ją eitų vės Lietuvos darbo žmonėms
Fitzmorris išlaikė žodį.
savo paramą ir duoti didelius
Kreipkitės:
prasikaltimą ir abclnai, kad Lietuva butų
dirbti.
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS.
N
au
jiena
!
valdžios užsakymus ant rūbų
663 W. 18th St.,
nuspręsti tapo palikta Joint laisva, demokratinė šalis, mes
Biznin eiti ant pusės.
Po nušovimui policisto John
Dramatiškas Ratelis perleidė
kariuomenei ir k. Dabar Lietu Board.
privalomo prie kiekvienos pro Mullen Lincoln Gardens smuk- g^o svetainę Dramos Kursam.
Tel. Canal 381.
Esu baigęs vėliausią metodą
voje kaipir nėra rūbų išdirbysSusirinkimas apdarė ir vieną gos rinkti aukas ir stiprinti sa Įėję, policijos
departamento Taigi iš tos priežasties 23 Sausio kirpimo vyrams drapanų ir
tčs ir visus rubus prisieina
vo
draugus,
Lietuvos
socialde

viršininkas Fitzmorris pasiūlė
jg21 metų Meldažio svetai- praktikavęs pas kelius praktiš PARDUOSIU arba mainysiu
pirkti užrubežyj, kuomet Lie svarbų, nors ir labai negirti mokratus.
—
K.
V.
[
penkis šimtus dolerių, kas su-ingj jVyks extra nepaprastas kus designerįus Suv. Valst.
tuva savo didelį perviršių ža ną nutarimą, būtent, nutarė at
grosemę ir bučernę ant saliuno.
[$8.55
aukų
Lietuvos
social

simesti
nuo
North
Sidės
viešo

gaus
žudeikas,
Edie
Morris
ir
D
ramos
K
urs
ų
vakaras.
Kursy(Vieta
nedaro
skirtumo).
Rašy

liosios medžiagos — v'Inas ir
3252 N. Nągle Avė.,
Mat šį demokratams priėmėme ir pa Edwnrd McBiide.
Detektyvų sfaj, ,, taipgi ir pati jų vedeja- kit Naujienų Ofisan, pažymė
linus — negali sunaudoti ant jo lietuvių knygyno.
Tel.: Kildare 426.
siųsta
kam
jos
paskirtos.
—
I
seržantas Michaci Grady Pra- mokytoja artistė Unė Babickai- dami No. 200.
vietos ir turi parduoti kitoms j sykį taip vadinamieji “buvę Naujienų Red.]
F. DICHMONAS.
’
j eitų subatos rytmetį
sugavo M suloš niekuoniet dar ncbuvu.
žmonės” buvo susitarę tą nu
šalims.
tarimą
pravaryti,, nes
mat
Edie Morris ir gavo nuo FiU-L Lietuvių scenoj veikalus: I SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RAKANDAI
jiems darbininkų /npšvieta yra
morns o du šimtu pen ias< e- «yyresnySj9 Angliakasis” vienaVIEŠA PADĖKA.
WEST SIDE
PASIRENDAVOJA vienam
1 nereikalinga, jiems reikia tik
šimts < o erių.
veiksme drama. II “Sudaužytas
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Liet. Motery Draugijos Apšar dviems vaikinams moderniš
rusiškosios
proletariato
dikta

~
.
Veidrodis” vienaveiksmė labai
Liet. Mot. Dr-ja “Apšvietą”
vietos’* koncertas.
Skaudžiai
nubaudė
berniuką.
...
.
...
T<T Susoks
a x i kas kambaris. Elektros šviesa, Stebuklinga proga porai užvedan
tūros.
šiuomi reiškia viešą ir širdingą
xšešiolikos
v. ...
.
.
.
.
juokinga
komedija.
III
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
vana ir telephonas.
metų
berniukas, „ . .
o . .. .
Apsvarščius dar keletą men
padėką ponioms: O Kulienei,
c
..
i
•
Baletą
—
Suktinis.
kius 4 kambarių rakandus, visus
Nedėlioj, gruodžio 9., Mel- Scott Garner, negras,
PETER URBONAS,
andais
_
«, .. .
kesnių
klausimų,
bangiant
su

sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
M. Petrulienei, M. Martynaitie.buvo įsilaužęs
. .. v John
t ? Mason naPo programo
šokiai,
dažio
salėj
Liet.
Moterų
Dr-ja
deda iš trijų šmotų seklyčios seto,
r
__
.
,
.
.
.
3313
S.
Halsted
St.
nei; panelėms: Z. Olševskiutei. sirinkimą senoji valdyba užlei u i
r,i
x
•
Kursų
Administracija.
buvo
užmokėta $200, parduosiu už
surengė koncertą muose, Zion City, primuso jo
Blvd. 3720.
Naujosios
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
J. Gružinskiutei, M. Gružins do vietą naujajai.
I Lietuvos našlaičių naudai. Pro seną, sergančią moterį ir apip--------lio Victrola, už kurį buvo užmokėta
kiutei,
B. Staniuliutei ir S. valdybos pirmininkas, išreikš gramas susidėjo iš dainų, šo
už $50, su rekordais ir deiman
lėse namus. Praeitą gi subatą Roneland. — Draugijų Sąryšio pa- REIKIA DARBININKŲ $225
Staniuliutei už suteikimo taip damas norą dirbti unijos labui, kių, skambinimo ant piano, apskričio
to špilka. Ateikit tuojaus, galite
teisme jis liko nu- laikančių Aušrą delegatų susirinkimuturti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
gražių rankų išdirbinių buvu kvietė ir visus kitus draugiškai griežimo smuiku ir kalbų. Kal
MOTERŲ
re ir nedėlioj.
va]_ vak., Aušros kambariuose.
siam Apšvietus dr-jos bazanri darbuotis ir nekelti jokių frak bėjo Dr. Biežis ir Dr. Cherry’s. teistas visam amžiui kalėjimo. | gReikės
2810 W. Harrison St.
rinkti valdyba 1921 m., pri
REIKIA patyrusių ir ne
gruodžio 12 d. 1920 m. Jūsų cinių ar kitokių ginčų, kurie Abu daktarai kalbėjo apie rei
sirengti busimam vasario 20 d. va
Automobilius užmušo
karui ir kiti reikalai. Visi delegatai patyrusių moterų į popieros
RAKANDŲ BERGENAS
dovanos bei simpatija suteikia butų unijai kenksmingi. Kas kalą šelpimo Lietuvos našlai
būtinai
ateikite
laiku.
berniuką.
atmatų dirbtuvę.
mums daugiau energijos dirbti nori varynėti frakcinius ginčus, čių ir ragino susirinkusius au
— Pranas Grybas, sekr.
Priversti parduoti trumpu laiku gra
Atsišaukite:
10500 Lafayette Avė.
ir tolinus naudingą visuomenei sakp pirmininkas, tas gali tai koti tam reikalui. Pertraukoje
Praeitą subatą Mendelsonh
žiausius rakandus už apskaitl i uotą pa
1451 S. Peoria St.
siūlymų. Vėliausios mados seklyčios,
darbą. Taipgi turime vilties, daryti lauke, bet ne organiza buvo renkamos aukos našlai Brothers Stock kompanijos au
--------------------4
------------valgomo
ir miegkambario setus; kau
North SIde. — Pirmyn Mišraus
kad ir ateityj musų nepamirši cijos viduje, nes tokie ginčai čiams; surinkta $79.29.
tomobilius suvažinėjo astuonių Choro
REIKALINGA
moteris
prie
namų
rus,
davenportą
ir tt. Taipgi, grorepeticija įvyks sausio 11 d.,
darbo,
apžiūrėti
keturias
ypatas
—
te ne vien dovanomis, bet sto viduje organizacijos vien sup
jiklį
pianą
ir
didelę
dubeltava springmetų berniuką, Henry Golds- Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė.
tru
in

Nors
programas
buvo
mažiausia
penkių
metų.
Malonės
at

są
phonographą
grojantį
visokius re
Po repeticijų turėsime metinį susi
site musų tarpan Ir visos su judo narius ir pridaro organi-Į
tein,
3140
W.
15-tli
st.
Jis
besišaukti
ypatiškai
ar
laišku.
Apie
kordus.
Parduosime
atskirai.
Nepra
dyje
jų
pas dėl neatsilankymo
rinkimų ir išleistuves vieno draugo į
užmokestį
susitaikysime.
tartinai darbuosimės savo ir zacijai didelės žalos.
bandydamas
užsikabinti
an
leiskite
šito
Bargcno.
Lietuvą. Susirinkit visi.
JOHN GEDWELL,
1926 So. Kedzie Avė.
Po pirmininko prasitarė ir Į asmenų, pasižadėjusių prog- automobiliaus, perpuolė po ra
— Valdyba.
visuomenės labui.
730 N. St. Louis Avc.
raine
dalyvauti,
tečiaus
buvo
Vardan Liet. Mot. Dr-jos vice-pirmininkas. Jis vien lik I
Arti Chicago Avė., antros lubos.
I”'.
gana įvairus. Jaunute mergaitė, tais.
Chicagos Lietuvių Tarybos susirin
NAMAI-žEMe
pasakė,
kad
jis
ėjo
ir
einąsi
“Apšvietą**
kimas
bus
pėtnyčioje,
Sausio
14-tą
p-le Z. Kazlauskaite, dviem at LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš d., 8 vai. vak. Mildos svetainėj. Mel REIKIA DARBININKŲ
PARSIDUODA 5 kambarių namas,
Buchinskienė. už sovietų Rusiją. Delei to ša-1
vejais
labai
gražiai
pašoko;
tik

džiami
būtinai
ateiti
ir
nepamirškit
cemento
skiepas, maudynės ir visi
le sėdįs mano draugas pate-1
LIETUVOS NAUJIENŲ kitiems apie tai pranešti. Daug labai
VYRŲ
parankumai. Didelė bamė, 1 karvė,
rai
artistiškai.
Po
to
p.
Stogis
mijo: “Žiūrėk, mes jį išrinko
OFISE:
svarbių reikalų susirinko svarstymui.
40 vištų ir 5 kambarių rakandai. Na
Publisudainavo
“
Goddbye.
Lietuviu rubsiuvių
— Valdyba.
me vice-pirmininku
tvarkyti I
REIKALINGAS draiveris duo mas geroj vietoj, netoli dirbtuvių ir
Pardavimo priežastis, va
susirinkimas.
unijos reikalus, o jis eina ne už j kai jo dainavimas labai patiko i Andrikonis John,
nos išvažiuojimui. Geras uždar- gatvekarių.
žiuoju
Lietuvon.
Aštunto Rajono Mokykloj sekamo- ,.
antru j Balentas Vincentas,
D. MARKUVĖNAS,
musų uniją, " bet už Rusiją, ir jis buvo iššauktas
ji lekcija bus seredoj, sausio 12, kaip ^18’ mSlsaUKlt tUOjaus.
41
E.
lOOth
PI.,
Chicago, III.
kartu.
P-lė
S.
Oliševskiute
grie

Pėtnyčioje, sausio 7 d., Uni Mes čia gyvename ir čia turi8 v. v. Visi mokiniai ir norintys įstoJ. WISOCKIS,
I Bajela Antanas 2,
žė ant smuiko solo “Are Ma ! Beleskas J.,
jos svetainėje, prie Robey ir me kovoti.”
ti prašomi atvykti laiku.
1529 Portland Avė.,
BARGENAS.
ria,
’
’
akom
ponuo
jaut
jos
bro

$200
cash,
likusi suma po $15 į
North Avė. gatvių, įvyko pir
Paprašyta ką nors pasakyti
------------ —
Chicago Heights, 111.
Belskis John,
menesį
nupirks
4 kambarių namelį.
mas šiais metais rubsiuvių uni • r naujai išrinktąjį maršalką. liui A. Oliševskiui. Grieže silp
Brighton Park. — Meldžiame visų
Kaina $2,500.
Berecneviče Just.,
“Užburto Kunigaikščio” lošėjų susi
REIKALINGAS jaunas vaiki $400 cash, likusi suma kaipo renda
jos 269 lietuvių skyriaus susi Jis atsistoja ir sako,
kad jis nokai ir iš visa ko matyt, jog
Bublis Ignas,
rinkti
šiandie,
sausio
11
d.,
7:30
v.
v.,
nupirks 6 kambarių namelį su gasu,
nas
į
partnerius,
su
pinigais,
rinkimas.
nesupranta vieno dalyko, bū dar pirmą kartą ant estrados
A.
Pociaus
svet.,
3824
S.
Kedzie
Avė.
vanoms ir elektra. Kaina $3,100.
Garbauski Tony 2,
pasirodė.
Tečiaus,
nežiūrint
to,
Susirinkimą atidarė pereitų tent, kad visi ir visur
prie
saliuno
biznio.
Atsišaukite
$500 cash, likusi suma kaipo renda
Visi
prašomi
ateiti
laiku.
kalba,
Grinas Jonas,
—
Komitetas.
nupirks
8 kambarių plytų namą su
metų valdyba (1921 m. įvyko kad darbininkams reikia švies- jai buvo įteiktas gyvų gelių bu
i
Naujienas
po
No.
199.
garu apšildoma, vanoms, gazas ir
Gutauskas J.,
niekurių permainųT Pirmininku
elektra.
Gera apielinkė, urnai parsi
mokintis, nes ateina lai kietas; ji išėjo antru atveju ir
Lietuvių Laisvamanių Federacijos
Herman F.,
AGENTŲ REIKIA.
duoda.
Netoli
parko.
pereitame susirinkime tapo iš kas, kad patįs darbininkai tu
1 kp. extra susirinkimas įvyks ketverPatyrimas nereikalingas, pardavot
J. McDONNELL SYSTEM,
į Kaunietis John,
go vakare, sausio 13 d., Kardo ofi- mostj'“ALBERTA”, gera nuo» šalčių,
rinktas Čepaitis, v’ce-pirmin. rės viską paimti iš bosų į savo
3517 Archer Avė.
Kavaliauskas
Alex,
se,
1443
N.
I
aulina
St.
Visi
nariai
ka
tarų,
galvos
skaudėjimo,
dantų
V. Prusi’s, sekretorių senasis— rankas ir patįs viską tvarkyti. kietą. Sekanti dainavo “musų
prašomi atsilankyti.
Valdyba.
skaudėjimo, reumatizmo, etc.
PARSIDUODA 5 kambarių BungaKavaliauskas Anton,
Mariute,
”
p-le
Rakauskaitė.
Prakalbos!
Utaminke,
sausio
11
d.,
NIEDZIELSKI,
Juozapaviče). Seka įvairių ko Betgi unijos lietuviųskyrius
low ant 50x125 pėdų kampinio loto
Kazlauskas A. F.,
1921, Mildos svetainėje, 7:30 v. v.
gggj g. Ashland Avė.,
ir 4 kambarių Bungalow ant 60x125
misijų raportai. Lietuvių sky vietoj kad kelti
darbininkų Apie ją nėra reikalo daug nei
Kalbės
K.
J.
Gelezele
temoje:
“
Kodėl
Chicap-n
III.
pėdas lotas. Parsiduoda už $7,000.
Kiaunė Vincas,
Lietuvoje nėra bolševizmo?” Įžanga'
riaus lavinimosi komisija nu apŠvietą, nutarė, kad jiems ne rašyti, nes kas gi chicagiečių
Jei turi lotų ant Archer Avė., išmai
Kovalsky Anton,
dykai. Kviečia
nysime. Atsišaukite prie savininko:
siskundžia, per katurius nedėl- reikia ng lietuvių viešojo kny jos nežino kaipo dainininkės.
P. P. D. U. Komitetas.
Krauklis
Anna
2,
5557 Natoma Avė.,
REIKIA
dienius buvo rengiamos lavi gyno. Tai tau, darbininke, ir Ji savo maloniu, skambančiu
Archer Avė. and 66th Ct.
Kuncevičius Tamošius,
kai lakštingalas balseliu, visus
nimosi lekcijos ir diskusijos, švieskis!
Kensington. — Lietuvių Bendrovės
Patarnavimo keletos gerų vyrų,
Lukauskis Jurgis,
metinis susirinkimas jvyks Seredoj,
delei nežinomos
bet unistai
MOKYKLOS
kurie
norėtų išmokti gerai apmoka
Niekurie džiaugiasi atsiekę trukumus koncerte papilde.
Sausio 12 d., 8 vai. vak. F. Shedvillo
Malinski Yung.,
mos
profesijos,
kuri
atneš
virš
$100.į jas nesilanko. tai, prie ko jie siekėsi jau nuo Jai tapo įteiktas taipjau gyvų
svetainėje, 341 Kensington Avė. Na
Mickus Peter P.,
riai kviečiami visi atsilankyti, nes 00 i savaitę. Reikalaujame vyrų su
gėlių
bukietas
ir
to
pilnai
nu

Taip į pirmą lekciją susirinko pereitos
žiemos — atsimesti
bus duotas raportas apie stovį ben plačia pažinčia ir gero budo, o mes
MA5TER
Mildažis Mike,
turime pirmos klesos vietas dėl to
virš dviejų desėtkų, bet pas nuo viešojo knygyno. Mat tas sipelnė. Ant pabaigos p. Stodroves už visus metus.
kių.
Navickas N,
5Y5TEM
— Direkcija.
kiau rinkosi dar mažiau, o į knygynas jų supratimu, reika gis ir j>-le Rakauskaite labai
Rašykit suteikdami pilnas inforOdin Alex 2,
“Plaukia
paskutinę lekciją niekas neat lingas tik buržujams. Niekurie gražiai sudainavo
macijas pas, United Real Estate Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
Palilionis
Jonas,
Company, llth floor, Jonės—Law
silankė, taip kad nė svetainės jų aiškino^ kad pati unija įtai sau laivelis.**
mo ir Designing .Mokykla.
Building, Pittsburgh, Pa.
Petraitis Alex,
Programui
pasibaigus
buvo
durį) nereikėjo atidaryti.
Musų sistema ir mokymo budu jus
sys lietuviams knygyną, kuris
-t
___ u 1
..!iauĮj!.'aug«!eiPlanis
Tonis,
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
Seka raportas delegatų į nieko jiems nekaštuos. Bet ant šokiai ir visi smagiai linksmi
ASMENŲ
JIEŠKOJIMAI
Mos turime didžiausius ir geriau
Pocius Simanas 2,
North Sidės viešąjį knygyną. vietos vienas narys patemijo, nosi. Žmonių buvo atsilankę
sius kirpimo, designing ir siuvimo
AUTOMOBILIAI
Powell P.,
PAJIEŠKAU švogerio Kazi
skyrius, kur kiekvienas gauna teros
Vieni delegatų nurodo,
kad kad unijos duodamasis knygy pusėtinas būrys. Aplamai pa
PARSIDUODA
Fordas praktikos besimokindamas.
Preikšas George,
miero Labanaucko, pirmiau gy
tas knygynas suteikia
vietos nui kambarys yra mažas ir jo ėmus, koncertas nusisekė ge
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Pukinskis Felix,
veno Hoosich Falls, N. Y. Malo sedan 1920 pigiai.
lietuviams dideles naudos, nes je negalima įtaisyti skaityklos rai. Reikia pagirti Liet. Mot.
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku39th Street Garage
Pužauskas Bruno,
nėkit atsišaukti pats, arba kas
skaitykloje randasi įvairių pak ir tik namo neštis bus galima Dr-ją “Apšvietą” už jos pasi
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
719 E. 39th St.
darbavimą našlaičių
labui. ‘ Rusteika Jonas,
raipų laikraščių, taipjau ap- gauti knygų.
jį žino pranešti.
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų*
Paterns daromos sulig mieros, vi
A.
A.
WASIL
Sabas
Charlis,
Siame
koncerte
surinktos
au

JONAS
BARDAUCKAS,
ščiai knygų,
taip kad atėję
Negana to, susirinkimui skirsokio
stiliaus ir didžio ii bet kurios
Sangaila Jonas 2,
nuo koncerto
žmonės gali pasiskaityti ir su stanties, Bendokaitis
1817 N. Talman Avė., Chicago.
dalina kos ir pelnas
madų knygos.
PARDAVIMUI
Savickas J. T.,
MASTER DESIGNING SCHOOL,
nauda praleisti laiką. Bet atsi provokatoriškas lapelius prieš nušluostys ašaras ne vienam
PAJIEŠKAU
brolio
Franciškaus
190
N. STATE STREET, CHICAGO.
Shimkus S.,
našlaičiui ir galbūt ne vienam
rado vienas delegatas,
kuris uniją. —Šapos Darbininkas.
Nasvito, gyveno po No. 4601 So. HerKampas
Lake St., ant 4-tų lubų.
PARSIDUODA grosernč.
Schultz Chas.,
ir gyvastį išgelbės nuo bado
praneša, kad tas knygynas rub
mitage Avė., Chicago. Du mėnesiai
kaip prapuolė. Malonėkit jis pats at Labai gera bučeriui. Parda
Moteris nušovė vyrą.
'^VALENTINE"DRESMAKINGAI
Stanionis Pr. 2,
pražūties. Ir susirinkusieji ta
siuvių unijai
nenešąs jokios
sišaukti arba kas žino pranešti.
vimo
priežastį,
patirsite
ant
me koncerte užsitarnauja pa
Strolia Jonas,
naudos, nes unistai j jį nesilan
<
COLLEGES
STANLEY NASVITAS,
vietos.
4505
So.
Califomia
Avė.,
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
Maude Clark trimi šūviais dėkos už gausų aukojimą.
švelnis Povylas 2,
ko ir neskaito nė tų knygų, nė
Chicago, III.
515
East
44th
PI.
1850 N. Wells St.
—Vincas.'
Tolis Bladislovas 2,
laikraščių, tad esą geriau, kad nudėjo Richard Smith jos na
137 Mokyklos Jvngt. Valstijose.
PAJIEŠKAU draugų Antano ir Izi j PARSIDUODA bučernė ir
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
unija atsimestų nuo to knygy muose, 3155 S. Wabash avė.
Vinčauskis Juozas,
doriaus Norušių, paeina iš Pažėrų
mo,
Designing bizniui ir namams.
Nuga
Kirviu sukapojo žmoguj
no. O betgi tas delegatas save Jie abudu yra negrai.
Walaitis Juozas,
kaimo, Skrisnenunės parap. Malonė grosernč lietuvių ir kitų tautų Vietos duodamos dykai, Diplomai.
kit atsišaukti patįs, arba kas juos ži tirštai apgyventa. Geras biznis, Mokslas lengvais atmokėjimais.
vadina “apsišvietusiu” ir “su- benta policijon Maued Clark John J. Lenzey groserio krau Washkis Walter,
no pranešti šiuo adresu:
Klesos dienomis ir vakarais. Papasakė, kad Smith ją buvo už tuvėje, 3757 Wentworth avė.,
sipratusiu.”
Witkauskas, St.
viskas cash.
WM. GERVYDIS,
reikalaukit knygelis.
puolęs ir ji bUvo priversta gin praeitą subatą atėjo tūlas Burt
1439 So. 50th Avė.,
Cicero, III.
Senasis pirmininkas V.
Yuknis, J. M. J.,
Kreipkitės:
Tel. Seeley 1648.
;l
arba
Mykolas
Kucinas,
SARA
PATEK,
plrmlninki.
;
Hunter, kuris gyvena Lenzey’o
ds daro pranešimą iš pereitų tis.
žibaitis Antanas.
2958 Lowe Avė.
8442 So. Lowe Avė.,
Chicago, I1L

iviu Rateliuose

Pranešimai

Pai ieškojimai
į

