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Želigovskiui nesiseka
Lietuviai tariasi su latviais
Kaimiečių sukilimas Ukrainoj
Sako, rusai demobilizuoja armiją

Norj duot “saktj”
Gompersui.

Želigovskiui nesiseka.

ligovskis ir kad tasai pavojus
gresiąs ir visai Lietuvos res
publikai, nes bolševikai norė
sią susisiekti su Vokietija. Vi
sas tas tvirtinimas paremiamas
neva ir paties ministerio J. Pu
rickio žodžiais. Abejotina, kad
viskas taip buvo sakyta, nes
su Sovietų
I.ietuva
yra padariusi sutartį, nustačiu
si tam tikrus rubežius ir reikia
bolševikai gerbs tą
jie/nėra tos sutar
ties sulaužę, nėra pamato da
ryti jiems priekaištų.
Kaip girdėti, tame laikrašty
je žadama dar išspausdinti ke
li McCuIlagho straipsniai ir
net laukiama, jog busią įdėtos
iliustracijos numeriuose sausio
16 ar 23 dieną. Reikia spėti,
jog Amerikos lietuviai mokės
apvertinti to laikraščio pastan
gas tinkamai nušviesti Lietu
vos padėtį ir ne tik pasipirks
pasiskaityti, bet nutars išreik
šti ir padėką laiškdis ir šiaip
nutarimais.

Sako, kad Gompersas netek
siąs prezidento vietos.
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liai traukinį, kuriuo vežta kyAustrijos darbininku
Du “draugai.”
niečiai, nusuko [šalinius bė
laimėjimas.
gius ir pačius kyniečius ėmė
Maskvos diktatorius ir Romos
skersti.
Pašto ir telegrafo darbininkai valdžios galva laukia skilimo
Italijos socialistų partijoje.
laimėjo kovą.

Briando ministerija
neičsilaikysianti.

I ’ VIENNA, sausio 17. — Paš
ilo ir telegrafo
Atžagareiviai nelabai pasitiki' streikas, kuris per tris dienas
dabartiniu ministeriu kabineto buvo suparaližavęs pašto veisąstatu.
k imą ir telegrafo bei telefono vienai dienai, užsibaigė pilPARYŽIUS,
sausio
— nu darbininkų laimėjimu. ValVietos laikraščiai, ypač atžaga- džia galų gale sutiko išpildyti
rciviškieji, labai kreiva akimi pašto darbininkų reikalavižiuri į Briando ministeriu ka- į mus , nors šito ji labai nenobinetą. Tai dėlto, kad naujo-irėjo,
sios ministerijos sąstatas esąs
Didžiumą pašto darbininkų
labai margas. Janui esą visokio sudaro socialdemokratų parti
plauko elementų, išskiriant tik jos nariai. Jie todėl išstatė rei
kraštui i niuosiU|S manarchPnin- kalavimus valdžiai ir jie vedė
kus ir komunistus. Girdi, toks j streiką. Kita dalis pašto dąrbimiųisterių kabinetas nieko ne-1 ninku priklauso taip vadiniu
patenkins. Beto, jau ir dabar niai krikščionių socialistų par
prieš Briando ministeriją griež tijai, tikriau sakant klerika
tai nusistatė buvusis Francijos lams. Jie arba strciklaužiavo
prezidentas Poicare ir jo sekė arba nič nieku neprisidėjo prie
jai. Mat, buvusis prezidentas to, kad streikas butų laimėtas.
reikalauja, kad Versali les’o su Delei to klerikalų sekėjai da
tartis butų pravesta raidė rai- bar turės nukentėti. Visi tie
dėn, gi Briand norėtų daryti reikalavimai, kurių statė ir lai
kompromisų, imti tiek kiek mėjo socialdemokratinė didžiu
riuomesės demobilizacija Gru tuo tarpu priešas gali duoti. ma, tik ją ir tepalies. Krikš
zijos valdžia taip jau nutarė Jeigu taip bus, jeigu Briand čioniškieji “socialistai” gi tu
dali savo kariuomenės demo bandys daryti kompromisų, tai rės tenkintis tomis sąlygomis,
bilizuoti.
kraštutinieji atžagareiviai, kup kurių jie turėjo iki šiol.
rio turi ytin didelės įtekmės
Pašto darbininkų streikas
Atsisako paliuosuoti
parlamente, bandys ją nu neapsiėjo ramiai. Streiko me
komunistus.
versti.
tu daug žmonių buvo sužeis
Gruzija ir Azerbaidžanas vis
ta. Nekartų l>o jolcios matomos

dar

siuntūnčja

viena

kitai

griežtų notų. Gruzijos valdžia

Nutarė sumažinti

priežasties

policija

užpuldavo

streikininkus.
armiją.
Beto, jau pripažįstama, kad
tasai! streikas, kad kiek butų
Kongresas priėmė rezoliuciją, privedęs prie to, jogei daabrtikuria sumažinama armija. nė klerikalų valdžia butų sus
WASUINGTON, sausio 17- mukusi.
Senatas ir atstovų butas šian
Gausime “pigesnę” duoną.
die priėmė rezoliuciją, kuria
CHICAGO. — Turėkite tru
Jungtinių Valstijų armija su
putį kantrybės: neužilgio garu
mažinama iki 175,(XX) vyrų.
site “pigesnės” duonos. Gera
dari ngas
aldermanas,
pons
Norvegijos Darbo Partija
suskilusi.
to tarybai tokią
rezoliuciją,
KRISTIJANIA, sausio 17.— kad vienas kepalaitis duonos
True translation filed with the post- Norvegijos Darbo Partija ga neturi kainuoti daugiau kaip
master at Chicago, III., Jan. 18, 1921
Suskilo dėl penkis centus. Tik tas kepa
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 lutinai suskilo.
klausimo apie
dėjimasi prie laitis butų žymiai mažesnis nei
Rusų kareiviai kelia “trečiojo” Internaciionalo. Du kad tie, kur dabar parduoda
šimtai delegatų, dalyvaujančių ma. Aišku?
riaušes.
True translation filed with the postpartijos kongrese, priėmė nu
master at Chicago, III., Jan. 18, 1921 Daug kynų, kurie siųsta suki
tarimą nesidėti prie Maskvos
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PINIGŲ KURSAS
lėliams malšinti, užmušta.
Internacionalo. Jie žada su
Didelis sukilimas
kurti naują partiją, kuriai prik
LONDONAS, sausio 17, Cen lausys ir Darbo Partijos nariai Vakar, sausio 17 d., užsienio pinigij
Ukrainoj.
kaina, perkant ių ne mažiau kaip už
tral New agentija šiandie iš ,Norvegijos parlamente.
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
Amerikos pinigais šiaip:
Rygos pranešama, kad Pa- Hclsingforso praneša, kad Vi- j
dolijoj kaimiečiai sukėlę
tebske, vakarinėj Rusijoj, šio- j
Lloyd George tariasi su
Anglijos 1 svaras ............... $3.75
Austrijos 100 kronų ........... $0.23
maištą.
mis dienomis kareiviai pakele
BrianduBelgijos 100 frankų už ....... $6.49
maištą. Maištą seko skerdynės į
Danijos 100 kronų ............... $18.00
Finų 100 markių ............... $3.25
LONDONAS, sausio 17. - kyniečių. Pasak žinios, rusų; LONDONAS, sausio 17. —
Francijos 100 frankų ......... $6.18
Central Nevvs agentijos žinia! kareiviai sukilo ir pakorė sa-’čia pranešta, kad šiomis dieItalijos 10'0 lirų ................... $3.49
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.75
iš Rygos, datuota praeitą ne-; vo oficierius, kada jie paskelbė nomis Lloyd George turės speLenkų 100 markių ............... $0.16
dėldienį, sako: “Iš Maskvos kareivių demobilizaciją. Tuo- dalinį pasikalbėjimą su nauOlandų 100' guldenų ........... $33.00
Norvegų 100 kronų ........... $17.40
pranešama, kad Padolijos gu-'met Maskva pasiuntė kynus, joju Francijos premjeru BrianŠveicarų
100 frankų ........... $15.70
bemijoj, Ukrainoj, kilo ytin kad jie užgniaužtų sukilimą, du. Tarsis dėl Vokietijos nu
švedu 100 kronų ............... $21.50
rimtas kaimiečių maištas, ku- Bet, kaip pranešama, sukilę- ginklavimo.
Vokiečių 100' markių v......... $1.75
atsisako pali Mosuoti areštuotus
komunistus,
o Azerbaidžano
valdžia atsisako duoti Gruzi
jai aliejaus. Tuo budu Gruzi
jos geležinkeliai, elektros dirb
tuvės ir vandeną parūpinamos
įstaigos turėjo paliauti veiku
sios. Beto, bolševistibio sukili
mo pavojus sumažėjo, nes pa
ti valdžia
laiku susiprato ir
kaikuriuos radikalesnius įsta
tymus suspendavo.

ROMA, sausio 17. — Čia nė
vienam nėr paslaptis, kad skyli
mas Italijos socialistų partijo
je labai nudžiugintų premjero
Giolilti valdžią. Dabar mat ji
turi ytin rimtai skaitytis su
stipria socialistų frakcija Itali
jos parlamente. Jeigu gi par
tija skiltų,
tuomet skylimas
įvyktų ir parlamente.
Bet didžiausios
naudos iš
suskaldymo socialistų partijos
valdžia turėtų tame, kad j dar
bininkų judėjimą butų įnešta
frakcinių vaidų bei kivirčių.
Dabar profesinėms sąjungoms
vadovauja kone išimtinai vie
ni: socialistai.
Kilus frakcijų
kivirčiams profesinių sąjungų
vadovavimas tektų arba atža
gareiviams arba kraštutiniems
radikalams — sindikalistams ir
kitiems.

Taipjau1 nė vienam nepaslaplis, kad skylimo Italijos socia
listų partijoj nori ir Maskvos
diktatorius Leninas. Kaipo kai
ną, kuria turi būt suskaldyta
Italijos socialistų partija, mas
kviškio Internacionalo viršinin
kai pasiūlė savo dvidešimt vie
ną punktą. Komunistiškoji so
cialistų partijos
srovė tuos
puiik tirs

£*:itn-vii

priimti

l>o

jo

kių diskusijų. Tik jos pienai
veikiausia nepavyks: didžiuma
Italijos socialistu partijos na
rių “trečiojo” Internacionalo
viršininkų reikalavimus išpil
dyti nenori. Nes tatai reikštų,
kad jie turėtų išmesti iš parti
jos daugelį senų ir pasižymė
jusių darbuotojų,
kurie yra
daug prisidės prie pačios par
tijos sukūrimo ir jos sustipri
nimo. Tokie partijos darbuoto
jai yra Treves, Turati, Prampolini, Madigliane ir daug kity’
Partijos konvencijoje pažy
mu trys smvės. Ceirtrininkai,
kuriais vadovauja Turati ir ki
ti, “kairieji” socialistai parti
jos organo Avanti redaktorius
SerretD vadovaujami, ir aiškus
komunistų
sekėjai.
Serreti
vadovauja pačiai stipriausiai
srovei. Po jos eina centrininkai, gi paskutinieji: — komu
nistai. Partijos organo redak
torius, nors hiaskviškiui Inter
nacionalui ir pritaria, bet yra
gricžtaJ nusistatęs prieš pildy
mą to Internacionalo sąlygų.
Serrcti’o ir jo draugų many
mu partijos nariams turi būt
leista
laisvai savo nuomones
reikšti. Jeigu to nebus, partijos
veikimas bus labai suparalyžuotas. Beto, jų manymu, tič
metodai, kurių stvėrėsi ir dar

No. 14

Price

1 dabar stveriasi bolševikai, Ita, Ii jo j neturėtų pasisekimo.
Ir vieną ir kitą srovę komu
nistai kaltina dėl trukdymo re
voliucijos ir kitų tolygių nusi
žengimų.
Taigi partijos skylimas iš
rodo esant neišvengiamu. Nors
komunistai ir prakiš partijos
konvencijoje, jie vis dėlto ban
dys nepasiduoti: sukurs nau
ją politinę partiją. Bet ar tuo
jie daug laimės, tuo tarpu sun
ku nuspręsti.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Jan. 18, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Iriame vadovauja pulkininkas
Titžunik.
“Sovietų valdžia prisibijo,
Gyventojai nepritaria jo ren
kad šis sukilimas gali išsiplė
giamam “seimui.”
toti, nes Ukrainos kaimiečiuo
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.] se reiškiasi didelis nepasitenki' nimas, daugiausia dėl to, kad
WASIIINGTONAS, sausio 11 sovietų valdžia atsisakė išpil
dieną gauta iš Kauno nuo Ba dyti kai kuriuos jų reikalavi
lučio š.'toks kablegramas, iš mus.” *
siųstas sausio 11 dieną:
“Lietuviai, Gudai, Žydai ir True translation filed with the postVokiečiai atsisakė
dalyvauti master at Chicago, 111., Jan. 18, 1921
Želigovskio rengiamojo seimo as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
rinkimuose.
Maskva demobilizuoja
kad
Paryžiuje
“Menama,
kariuomenę.
premjerų konferencijoj bus
svarstomas ir Lietuvos klausi Trys kareivių klesos leidžiamos
mas. Del to deleguojama
iš armijos; daugelis kareiviu
Norus.
patys bėga iš jos.
“ Lie t uvos-La t v i j os a rb i t ra žas
Rygoje eina pasekmingai.
KONSTANTINOPOLIS, sau“Prašom nepamiršti McCu- šio 17.
Ga uitomis iš Gruziliagho straipsnių.”
jos sostines Tifliso žiniomis,
Kaip matyt, Želigovskiui vi Maskvos sovietas nutarė kad
sai nesieka. Gautomis žiniomis tuč tuoj aus butų demobilizuo
per Rygą Želigovskis jau pra ta 1884, 1885 ir 1886 metų kledėjo tuštinti Vilniaus sande į sos. Pastaroji klesa turėtų būt
lius,
gabenti savo archyvus ..demobilizuota
__ T tpavasa_____
___________ i sekamą
\ aršavon. Be to, nepasisekė nei [
jeigu tik militarine padėtis
mobilizacija ir, kaip matyti iš j visa tai leis. Toks patvarkymas
McCuIlagho »u musų užsienio i išleista daugiausia dėl to fak
reikalų ministeriu J. Purickiu to, kad tarp pačių
kareivių
pasikalbėjimo, kursai yra til- ėmė reikštis nepasitenkinimo.
pęs sausio 13 dieną The New Kareiviai, sako, bėga į miškus
ir kalnus. Gruzija ir Armėnija
ga iš tos Želigovskio kariuo esančios pilnos pabėgėliais iš
menes.
sovietuc kariuomenes.
Šio straipsnio koresjiondenToks nutarimas demobili
tas nurodo, kad jis esąs įsitiki zuoti kalbamąsias kareivių klenęs, jog Lietuvos respublikai
sas žymiai sustiprino Gruzijos
gresiąs didis pavojus iš So
poziciją* Todėl išrodo, kad grū
vietų respublikos pusės, kuomojusi bolševikų invazija tapo

(v

MEXICO CITY, asusio 17.—
Čionai laikoma taip vadinamo
sios Pan-American Federation
of Labor kongresas. Kongrese
turi savo atstovybės ir Ameri
kos Darbo Federacija. Daly
vauja pats federacijos prezi
dentas Gompersas ir dar keli
tos organizacijos viršininkai.
Iki šiol Gompersas ir jo se
kėjai toj visos Amerikos darbi
ninkų organizacijoj lošė ytin
žymią rolę: jisai1 yra jos prezi
dentas.
Šiame kongrese tečiaus da
lykai ima krypti Gompersui
negeidaujamon pusėn. Centralinės ir pietų Amerikos orga
nizacijų atstovai pradeda imti
viršų.
Keli susikirtimai jau
įvyko, ir Gomperso priešai lai
mėjo.
Spėjama, kad naujos valdy
bos rinkimais Gompersas ga
li netekti savo vietos.

Anglija reikalinga
100,000 butŲ.
Viename Londone turėtų būt
pastatidinta 150,000 butų.
LONDONAS, sausio 17. —
Premjeras Lloyd George andais be kita atstovų bute pa
reiškė, kad Londone
būtinai
reikalinga
pastatidinti bent
pusantro šimto Rūkstančių bu
tų. Delei butų stokos daugiau
sia tenka kentėti biednuomenci. Valdžia, pasak premjero,
darysianti atatinkamų žings
nių, kad šitą blogą pašalinus.
Visoje Anglijoje,
valdžios
apskaitymu, reikalinga vieno
miliono naujų butų.
Žada nubausti žudeikfj..

WASIIINGTON, sausio 17.
—Č:a gauta žinių, kad Japoni
jos valdžia nutarusi
atiduoti*
karo teismui tą kareivį,
kur
andais
Vladivostoke nušovė
vieną Jungtinių Valstijų kari
ninką, Langdoną.

Čekijos darbininkų ju
dėjimas suskaldytas.
Komunistai socialistų partiją
suskaldė, bet savo tikslo
neatsiekė.
PRAGA, sausio 16. — Nevei
zint to, kad čcko-Slovakijoj ir
kraštutinieji
atžagareiviai ir
tokie jau kraštutinieji radikalaLkomunistai nori turėti drau
gingų santykių su tarybų Ru
sais, bet komunistai savo tik
slo neatsiekė. Jų bandymas su
kelti revoliuciją nuėjo vėjais.
Komunistų maištas labai leng
vai nugniaužta.
Delei to maišto Čekijos hu
moristai nūdien turi įvales dar
bo: ir karikatūromis ir šiaip
rašto pašaipa jie sukelia gyvo
intereso mindose. Netik šeimy
nos rately, bet ir kabaretuose
šiandie tenka išgirsti ypatingo
sios dėl to pašaipos.
Tiek apie juokingąją dalyko
pusę., Rimtoji yra tokia. So
cialistiniam Čekijos judėjimui
komunistai pridarė
didelių
nuostolių. Jie suskaldė stipriau
sią (imant atidžion Čeko-Slovakijos gyventojų skaičių) vi
sa ni pasauly socialistų partiją.
Buvusieji draugai šiandie yra
mirtini priešai. Ką vieni stato,
tai kiti ardo. Nesenai jie bu
vo susirėmę dagi su ginklais
rankoje. Tai įvyko pačioje ša
lies sostinėje, kuomet komu
nistai buvo užgrobę socialistų
partijos laikraščio
triobėsį.
Tuomet ir policijai toko įsimai
šyti. Partijos organas ir jo triobėsis, suprantama, pasiliko so
cialistams, ir dėlto komunistai
kur ir kaip galėdami
dabar
keršija buvusiems savo drau
gams.
Socialistų partiją suskaldę
komunistai vis dėlto darbinin
kų minias savo pusėn nepat
raukė. Tatai liudija neti nesekmingasai maištas, bet ir šiaip
įvykiai ekonominėj Čekijos dar
bininkų kovoj.
Kelis kartus
komunistai bandė iššaukti dar
bininkus streikam
bet bjau
riai prastu pasisekimu. Kai kur
jie negavo
nei penkto nuoš.
savo pasekėjų,
Aplamai, dėl komunistų pa
vojaus Čekijos atžagareiviai ne
rodo jokio susirūpinimo. Di
desnio susirūpinimo jie turėjo
tuomet, kada socialistų parti
ja ^ar nebuvo suskaldyta.
... :■ ju_.... u.—j...

..

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtij jį perskaityti. Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
ir 33. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

Pinigai jau greičiau
Pasiekia Lietuvą
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, 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 pagelbą 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, 111.

Utarninkas,
Sausio 18 d., ’21
-----—f

M*

ponienū, J. Varonaitis, Vii
nė, J. Lapkovski, T. Dauk
F. Vegnoris, A. Pronckus,
Uipkoff, K. Šiaučiūnas, J.
vonavičia, J. Kijsas, A. Ss
itt, M. Dabeiksi; 'po $1:
Venckus, J. Radavičia, O.
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb kaitienė, A. Mikuličia, P.
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažiaus kaip vieną dole silkoff, F. Bartašius, A. Be
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma tas, J. Tamošauskas, M. B
kienė, J. Buitkiukas, J. Ki
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]
čiunas, A. Šimkus, B- Jokui
Bendro
HARVEY, III.
Chicago.
Visuomenes ir Draugijų darba- kovskiukas, V. Lapkovskai
SO. ENGELWOOD. — Jau vimos pasekmės Lietuvos gy V. šapuiis, A. Kriščiūnas,
nimo reikalu. Aukos buvo ren Rimkus, A. Kuncas, F. Šeini
daugiau kaip penki metai
kia čia įsteigtas penkių drau kamos vaikščiojant po namus. nas, J. Vitkus, D. Stonis,
gijų komitetas. Jis buvo įkur Aukojo, po $15: T. Lubis; po Stanislovailis*, A. Ratkus,
tas veikti reikalais šelpimo dėl $13: K. Tilvikas; po $11: K. Poškus, A. Zakarauskas. Vi
$559.
karo nukentėjusių ir išgavimui Kazanauskas, B. Mačionis; po po namus
Lietuvai laisvės; dabar gi jo $10: S. Vėsokus, K. Pctronaitis, Am. Liet. Paš. Kliubas 100.
100?
Norvaišas, K. Virmauskas, Šv. Juozapo D-ja
veikimas atkreiptas į teikimą
5O.i
Nausieda, J. Kaškelis, J. Šv. Onos D-ja
paramos Lietuvos kovotojams
vaišus, A. Skirmontas, P. S. L. A. 289 kp.
už gimtojo krašto laisvę. Nors
10.U
ši musų kolonija neskaitlin-į
i----------- Milašius, J. šiaučiunas, J. Mi69.06
gai lietuvių apgyventa, bet vi-1 lašins, K. šilinskas, K. Agus- Baliaus pelnas
si supranta reikalą ir aukoja tinas, J. M. Jurgaitis, M. Jurgai$913.56
Viso kartu
kiek kas galėdamas.
Uis. J. Bernotas, J. S. Jurgaitis,
pasiųstos per
Visos aukos
Lietuvos'gynėjams šauliams J- Masikas, A. M. Masikas, Joaukojo: Vakarinūs žvaigždės ' nas Masikas, G. Rutkauskas, Liet. Musiją Lietuvos Gynimo
P. Kliubas pelną nuo baliaus i A, Ramanauskas, S. Pošclskis; Komitetui.
$22.60; jo nariai aukojo, po $2: j po $6: A. Paplauskas; po $5:
Visiem aukojusiems tariam
B- Janulis, J. P. Grigaliūnas, J. Bcinoris, K. Milkintas, P. širdingą ačiū —S. A. Venckus,
L. Stasiulis, P. Petkunas; po Viltrakis, J. Izbickas, J. Enče$1. V. Bernatavičia. J. Kuodis, ris, O. Bidamaki, M. Vanagas,
P. Gausiene; smulkesnių $6.- J. Jokūbaitis, V. Jasicnis, P.
45; viso kartu $40.05.— Drau Voznikaitis, P. Repšienė, V.
HENRY, W. Va. —A. Repečgija Tėvynės Lietuvos Mylė Vaičiukauskas, P. Šlajus, A. ka Bx 36, Lietuvos Šauliam:
tojai $50.00. — Draugija šv. Baškis, J. Norbutas, V. Pau $3.00 (gauta1 ir bus pasiųsta
lauskas, J. Kanilauskas, J. Rim Liet. Misijai- — N. Red.).
atskiri nariai dar sudėjo $12.00. kus, A. Paukštis, J. Buitkus,
(aukotojų vardų neturiu sura P. Žolinis, P. Balčiūnas, A. - Tel. Cicero 6963
r<4
Laurinaitis,
Z.
Putramentas,
L.
*
DR.
A.
P.
GURSKIS
"
H
šęs). — Per F. Bradčulio ir PR
Lietuvis Dentistas
Grigaičio prakalbas aukojo: B. Aloksandravičc, K. Skimontas, «
n
0
4847
W.
14 St. kampas 49 Avė. M
A.
Skirniontienė,
S.
Busgis,
K.
Janulis $25; |xx~$10: J. P. Gri
U
CICERO, ILL.
»
galiūnas; po $5: J. Kundrotas, Vaidalauskas, K- Dabeikis, K. SI Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.
ned/llM k serpdasB. Budria, J. K. Grigaliūnas; po Levickas, M. Valentas, A. Lio- n aaaH«■•
mha■s■m
*»
3: J. Janulis? po $2: J. Ku |nis, P. Buividas, J. Ratkus, J.
dis, K. Kinberis, J. Pečiukenas, Šamas; pa $3: J. Juškevičius,
Akušerka M. Kataaaka
P Petkunas, J. Cinikas, G.1,J- Zakras, M. Petrauskas, A. Patarnauju dienom ir naktimi! prie
Bagdonas, V Mikoliūnas; po Bernotas,
A. Jusovičiutė,
L. Do-Pain-Expellerj,
Dirbtuvės
darbininkas naudoja
pečių
skaudėjimo,
gimdymo ir nuo
duodu
patarimu*
rao
skausmo
šone,
šalčib
ir
kitų
mažų
nesveikumų,
kurie
grūmoja
pertraukimu
terims
ir
merginoms.
An
tralas!
$1: M. Garuckas, J. Klimą vi- markas, P. Dilba, R. Juška, po
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
8833 So. Halsted St., Chicago, I1L
čius, T. .ledelis, P. Baltuška, K. $2.50:
F. Jakaitis;
$2: A- Pain-Expellerį
—
Angliakasyspo naudoja
Pbenet Boulevard 4121.
S. Dembauskas,
A.
nuo reumatiškų
skausmų, strėnų diegimo,
Valiukas, A. Čepaitis, J. Jaš I Navickas,
neuralgijos
ir
kitų
atsitikimų
jo
pavojin

A. Daugėla, P. Daknis,
kūnas, P. Jaškevičius, S. Barz I Jankus,
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
ŪkininkasV.
naudoja
ir negalėtų apseiti
IR m
PLATINK1T
Pi Iiirpas;
P. be
Čeponis,
Če- jį SKAITYKIT
energiją.
da, A. činikienė, A. Jaškunie J. katą
jo.
Pain-E*pellcris
laikomas
garbiu/lįK.Jhk.
Namų šeimininkė
Pain-Expelgoj naudoja
vietoj kiekvieno
ūkininko namuose,
nū, M. Janulis, J. Marozas, A
lerį, kuomet vaikai
ir susimuša
—
kurnupuola
gali atsitikti
netikėtas
staigus ligos
Miksoms, J. Darsutis, J. Dar-j nuo musių įkandimo
ir
kitų
vabadų
įgiliužpuolimas,
nelaimingas
atsitikimas
ir jV
kasdieninio
darbo.
'į
KAS linimentas
NAUDOJA
PAIN-EXPELLERĮ?
reikalin

stilis,. V- Lsoris,
Laiškas, S. * mo ir ten, kur geras
daugybė kitų nelaimių
ištikti.
šeštokas, P. Balčiulis, P. Ke- j gas.
Darbininkas naudoja palengvinimui
/i
Visi naudoja Pain-Expellerį.
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
X
a
vienas, A. Kubeliunicne; smul-i
buvo su-1
kių $2
ruošęs balių vieną ir antra ’
karta, tai liko pelno $83.95.
i visą kartu
, Tie pinigai tai>o pa
siųsti Lietuvos šau! iams per
Lietuvos Misiją. — Penkių
Draugijų Komitetas,
per J. Grigaliūnas,
8009 Vincennes Avė.

Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

t

($7 gavome ir pasiųsime L.
Misijai. N. Red.).
DĖS MOINES, la. — S. L. A.
227 Kuopa mėnesiniame susi
rinkime nutarė paaukoti Lietu
vos Šauliams $20 >š kasos ir
MilašaUską ir J. Shilaiką au-i
koms rinkti po namus. Aukojo, Į
po $10: P. Dagilis, J. MilašausVaškienė, J. šilą i k a, M. Kėtur-,
akis, P. Anusauskas, A. Simo-Į
n; s, J. Kazlauskas, J. Virinas,'
•JT • čiapas, J. Lapenas, P. Rokia- i
; po $3: A. Višniauskas, A. i
Vasiliauskas; po $2: A. Rama-j
nauskas, A. Morozas, S. Kon-'
tautas, F. Gališanskienė, S. Kilį
lipime < Kaziunas, J. Mardi-;
kas
fupinskas, P. Miteliu-'
H: L. Karpinskas, J. j
Vaitekūnas, P. Pocius, L. Budrevičius, A. Buizas, A. Gali-

ka, L. Vincevičius, K. Orlingis,1
A. Ambrozas, K. Vaitkumis, P.
Ašmontas; du po 50 centų-1
Viso* $138.(X). Atskaičius per
siuntimo lėšas, Lietuvos Misijai pasiųsta $137.00. Visiems ■
aukotojams tariame nuoširdų
ačiū. — P. Dagilis, 1822 E. i
Elm St.

felĮŠfe

Vedėjas
3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
- ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. U Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietg.
Fanedėliais iki 8 vd^are.
Nedaliomis ofisas ufdarytas.

Galima matyt po No.

1

2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St.

■

V. W. Rutkauskas
Advokatas »
Tel. Yards 8664

Mrs. A. Michniewicz

Dabar Laikas!

AKIMERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijoa hospitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prla
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

ĮGYK pačėdumo įprotį, nes tai yra svarbiausias
dalykas jūsų gyvenime. O pačėdumo ženklu yra
BANKINĖ KNYGELĖ. Jeigu busite taupus, jus įgy
site pasisekimą ten, kur kiti aplaikę vien nepasise
kimą. Pradėk taupyti pinigus tuojaus padėdamas
juos ant 37o į šį saugų Valstijinį Banką.
KVIEČIAME DRAUGYSTES IR
PAVIENES YPATAS.
PARANKIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS.
Miestas Chicagos laiko pinigus šiairte banke.
KIMBARK STATE
BANK

C. W. Coleman, President.
I). Van Wyngarden, Vice-Pres.

J. C. Astrauskas, Asst. Cash.

PINIGAI PADĖTI šį banką prieš Sausio 23
dieną, nuošimtis bus mokamas nuo pirmos dienos
Sausio mėnesio.
NORĖDAMI perkelti pinigus iš Chicagos arba
kitų miestų bankas, atsineškite knygutes ir mes
jums perkelsime j trumpą laiką.
SUSITAUPINĘS kiek pinigų, pirk nuosavybę.
Mes turime pardavimui daug pigių ir gerų nuosavybių.
SKOLINAME pinigus ant nuosavybių. Duoda
me teisiškus patarimus. Apdraudžiame nuo ugnies
visose apdrąudos kompanijose. Parduodame laiva
kortes ir siunčiame pinigus.
Bankas atdaras vak. Seredą ir Subatą nuo 7 iki 8:30.

dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyvenimo žurnalų, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ūkus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno”
metine prenumerata, — kurio reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania.

lietuviški

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892

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

Moteriškų, Vyriikg ir

Vaikf Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexol 2880

Į IR Iš LIETUVOS

f

$
M

t

DR. YUSKA

du (^daugiau išplaukimų kas savaitė
tiesioginiais laivais į ir iš ANTVVERPO, KARVE ir ANGLIJUS, turi
W00 S. Halsted! St.
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Tel. Canal 2118
{t | Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
kambaryj.
8 vakar©.
F
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
Tel. Prospect 8466
I korčių agento, arba

■
*
I

W »M® K 84 «2S

BfJRI #

Tol.: Yarda 6668
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryte.
—

-y-""*1

—■■■■

i

■

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud 4 p©
plot 6 iki 9 vakare
.Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted Stn
Kampas 18 ir Halsted St.
......................... . .... .....
. ■■■■/

Kez. 1139 Indopendencs Blvd. Chicag<
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagv
Telephonc Dr -ver 9693
Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po pi et
7—8 vak. Nedėlionis 10—12 dieną

Telefonas— -Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS

—Dentistae—
3331 S. Halsted St.. Chicago, IB
Valandos:—
M. 1-5, 7—8 P. ty.

Tel. Canal 6222
Tel. Monro o 2804

DR. C. K. CHERRYS

DR. W. F. KALISZ
Sperinlimas: Moterų Jigo« ir Chirirglja
1145 MILWAUKEE AVĖ

CHICAGO.

naujausi

4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III.

Specialistas džiovos

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

Cnlum-

rekordai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

“Trimitus” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasukos apie
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbus ir klastas.
/
.“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Deimantai,
Laikrodi! ai,

bijos Grafonolas ir

DR. P. Z. ZALATORIS
SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Auksybi,

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ays-, 2 labos
Chicago, JHlnoiš.

K
fa

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 norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
skaisti, — Todėl
PRISIDEKIME prie AKCINĖS
“VARPO” BENDROVĖS,
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą-” ir spau
sdina knygas.

Phone Boulevard 491

' DR. CHARLES SEGAL

R

“SIETYNĄ"

J

1 111
--------------- x
J. P. WAITCHES
LAVVYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1053
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 3507.

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

DIRECTORS:
D. Van Wyngarden.
C. VV. Coleman.
John H. Dekker.
M. F. Ryan.
Dr. Frank Hcda.

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd SI.
Chicago
Tel. Yards 4681.

r*

DR. G. M. GLASER

108-tos gatvės ir
Michigan Avė.
Roscland.-Chicago.
OFFICERS:

<

3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

(Under Stute Government
supėrvision)

Švieskime Lietuvą

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str.,
Ncw York, N. Y.

Antanas S. Pocius,

WESTERN FURNITURE STORAGE

Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto goriausių kultūrinę dovanų saviškiams Lietu
voje suteiktume!, išrašę jiems

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

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

M<* turime pardaoti už neiižm tikėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts angštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurių
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimų, kuris visame
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augštos rųŠies gvarantuotų kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
j visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara
kiekvienų dienų iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

Duokit šviesos saviškiams!

Kitur
BRIDGEVTLLE, Pa. — Lietuvos šauliams aukojo Dominin
kas Kasputis $5, Baltrus Mau
kus $2, kartu $7, kuriuos pra
šome pasiųsti Lietuvos Misijai.
—V. Sabaliauskas, P. O. Bok

AR MYLI MUZIKĄ?

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Deaiborn St., Chicago, III.

vfliisMiiiisn

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siusti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mis
ney orderiais ar draftais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha \Vis

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiH

Skaitykite ir Platinkite

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Utarninkas, Sausio 18 d., ’21

į

CASINO .TEATRAS

Savaitine Biznio Apžvalga

3506 So. Halsted St.
“Dangerous Paradine

WEEKLY

Ketverge 20-tą
“The Gift Supreme”.
Pet. 21-mą
“Valley of Doubt”.

Biznis dar vis
eina žemyn.

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

BUSINESS

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

Phone Drover 266

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

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami
aliejaus rendos žemę Tex-

as valstijoj.
Mažas investmentas ren-

davojimui 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

PEOPLES

8ANK

3AKKAS

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

k #'

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po .... $135.00 j

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 S t.
i

sulfuras,
bovelna,
gliceriną,
komai,
pupos,
odos,
chininą,
DR. BOBE’S PANACEA
sėmęnų aliejus,
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver-1
lašiniai,
tės delei reumatizmo, vidurių nešilkas,
malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY
cukrus,
4552 So. Ashland Avė.
soda,
taukai,
avižos,
Duok receptus išpildyti
kanapės,
Mokslą baigusiam Registruotam
Vaistininkui
miežiai.
LUCAS HANNEMA R. P. L.
Vienok sekami tavorai dar
10657 Michigan Av., kaaip. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
vis turėtų pulti kainoje, būtent:
Tel.: Pullman 970.
plytos,
Mes naudojamo geriausios vertes
suris,
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes
' vinįs,
apkainuojame jūsų atsilankymą.
sidabras,

Tel.: Normai 2022.

2662 Milwaukee Avė.
Tol.: Belmont 1436

geležis,

Phone Canal 6254

eina,
vapna,
klijai,
dratai,

ADOLPH L. ZACHAREWICZ
Koatumeriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.
2300 So. Leavitt St.

Acorn Electric (Jo.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą
su nuošimčiu.
R. I. POLLAK A CO.
1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

Užsisakyk audrinius lan
gams rėmus, nuo

Geo. Green Lumber Co.,
22-os gatvės tiltas.
B

Tol. Canal 2975—2976

'

■

Kokie buvo prieš taiką
Lietuvos su Rusiją

■ WHSSTJJE
:■
Chicago 1

Naują Europos
Padalinimą
Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinūsime atpiginta kaina—
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Mutual Casualty

Just

■

WHISTLE BOTTLING CO.
■
M
1901 W. Roosevelt Rd.
N
•----------- ert--------------------į----------------

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

Naujienų Knygynas

Master System School,

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

STATE-LAKE BLDG.,
KAMPAS ŠTATE IR LAKE
GATVIŲ

Jei tau reikia
GERO PLUMBERIO
Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMBING CO.
1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2308.
Visą darbą gvarantuojame.
Z

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

Julius Mėli & Son
1319 Mihvaukee Avė.

Tel.: Wabash 8415
431 S. Dearbom St., R. 911-912

Naudinga dovana

Mpdison & Kedzie State Bank
Jogei nuo 1-mos dienos
duona dovanų veltu kiekvienam,
Lapkričio Nov.) 1920.
kuris tik reikalaus — Dešimtu
Musų Ofisas bus perkel
kams Taupymui Banka.
tas į naują vietą.
Tai yra plati plona ir tinkan
ZOLP ir BARČUS
ti nešiojimui kišenių j ir turi
4601 So. Marshf ięld Avė.
tris skyrius dešimtukams pavi
Tel.: Yards 145
dale dolerio ženklo; kiekvienas
skyrius talpina vieno dolerio
vertę. Dešimtukai užlaikomi pil
name matyme ir bankas suteiks
ADAM M. MACARUS
kiltos vertės ir parodys kaip g
NOTARAS
do■
greitai dešimtukai suauga į
3256 S. Wallace St., Chicago
D. G. Bartlett,

Parduodu laivakortes,
■ siunčiu pinigus į visas
■ pasaulio dalis. Apdrau■ džiu, parduodu žemės ir rin
m namus, skolinu pinigus. n

už Madison & Kedzie
State Bank.

Civilės drapanos

431 So. Dearbom St.,
Rooms 911 — 912.
Tel.: Wabash 4815.
Geriausi Commercial Policy
koki nebuvo pasiūlyta publikai.

Kalėdų
dovanos

Nors vieną kartą stako rėmė
jai turėš progą pamatytį šį per
statymą, kuris yra lošiamas
ant kelio, bet ir atsitikimas,
kad šią savaitę National Teatre
šią visą savaitę lošė “Civilės
Drapanos”.

Prirengta pas mus
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piaustystytas s t i k 1 a s,
French Ivory etc.

Henry Rhein,
Jewelry Store,
per 30 metų prie
1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį
laikrodį.

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų
Išdirbėjas
pagerintų
guminių
pančiakų;
diržų palai
kančių rupturą po ope
racijos; chi
rurgiškų
gorsetų;
bresų
dėl
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.
Phone: Wentworth 2679.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.
Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.
4459 So. Wood St.

OLOWECKI’S
.Music House'

Ar kenčiate nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt.

Trinar’š American
Alink of Bltter Wine
Yra labiausiai užtikiama

gyduolė.

Parduodama visose

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

M

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

J9BBBBBBBBBBBBBBBBBI

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP
John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši
nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

DAKTARAS WHITNEY
Sėkmingas specialistas examinavime ir gydyme visų chroniškų ligų
Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip
daug kartų esate apsigavę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą.
Pasitarimas ir Examinacija —
Dykai.
DOCTOR WHITNEY
175 N. Clark St.
Valandos: — 9 iki 4 ir G iki 8 kas
dien. Ncdėliomis — 10 iki 1

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

Phone Yards 987
I). LIPTSICH
Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu
vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.
U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVE
Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-oa gatvės
Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, III.
9309 Cottage Grove Avė.
Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių pasiųlijimų.

_________________________

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

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

strumentus: grafonolas, vietro-

4709 So. Halsted St
/
Garu, karštu vandeniu ir karštu
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai
pataisomi.
Phone Boulevard 7692

las ir lietuviškus rekordus. Rei
kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago
—1

i

GERAS

Dantų taisymas

Jūsų bankierius yra
Jūsų draugu? Jeigu jis mūra
jūsų draugu, negali būti jūsų
bankieriu.
The Cicero State Bank
stengiasi palaikyti draugi škus ryšius, kurie turi bu h
tarpe bankerio ir depozi to
Ar

rio.

pigiomis kainomis

Delei draugiškų patarimų
— ateikite pas mus taip tau
kiai kaip jus galit.

Aukso dantjs 22 Karat
$3 ir augščiau
Bridge Work
$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

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

PIRTIS
Turkiška, elektrikinė ir rusiška.
Lankant musų pirtį, galima apsisau
got nuo sekančių ligų:
Reumatizmo, violetiniai spinduliai,
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra
gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkau
8 ryto iki 8 vak.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus
nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.
A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatvė,
Chicago, UI.

Mes turime visus muzikalius in

A. C. Flynn Co.

D R. B E R N

NE JODOMIEJI PAVEIKSLAI

"■■■■SaBBHOBBBBBKIlOBBa

National Teatre.

Prescription Drug Store
NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO
Lietuviška Aptieka
,
PIGIAI.
Vėtros, rėmai langams, plaisteriui
2859 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
Chicago, III.
lentelės, stogui popiera.
Telefonas Canal 4946
i CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 S. Halsted St.,
Tel;: Yards 1294

CHICAGO MUTUAL
CASUALTY CO.,

THE PRINCE CHAP

PRANEŠIMAS
Musų Draugams!

S. A. MANKOWSKIS

Jūsų pelnas gvarantuoj amas
nuo $20.00 iki $100.00 į mėnesį
laike ligos arba nelaimingo atsi
tikimo. Be išėmimo. Kainuoja
nuo $1.00 iki $4.00 į mėn. per

CIVILIAN CLOTHES

Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos v
automobilių.

Chicago Mutual Casualty Co.

Perstato rašytą istoriją, kaip
siūlo kontraktą, per kurį yra •
jauna moteris, dirbo su ameri
išmokama už visokias negali
konišku patriotizmu laike karės
mybes sutiktas sergant arba ne
ir apsivedė su uniforma vaikiną
laimingam atsitikimui patikus,
ir karei užsibaigus sugrįžus pa
šis tikrai palaiko kiekvieną
skelbė, kad ji nemačiusi jo ka
žmogų, rementis ant pilniausios
reiviškose drapanose, bet civiapsaugos. Galite gauti iš musų
policy nuo $20.00 iki $100.00 į lėse.
Todėl, nepraleiskite progos,
mėnesį sirgimo arba susižeidus
— pašelpos, mokant nuo $1.00 . kad pamačius šios amerikoniši,ki $5.00 ir $6.00 į mėnesį žiu- j kos komedijos,
rint pagal užsiėmimą.
Panašių policy jokia kompa Laisvės Bonu Kainos
nija neišduoda, todėl ir yra ver
Laisvės Bonų kainos yra žyta pasiteiriauti ir gauti iš Chi
cago Mutual Casualty Co. visų miai pakilusios, Vakar Laisvės
Bonus buvo galima pirkti sekapaaiškinimų.
Musų pardavėjams ir parda- momis kainomis perkant šimvejoms arba žmonėms norin- tais:
tiems pastoti apdraudos parda
Liberty Ist 4%
vėjais, tai ne yra buvusi geres
.. 87.44
nė proga padidint savo biznį ir
.. 87.10
Liberty 2nd 4%
užtikrintu būt padidinime įplau
. 87.40
kų tuoj nuo pradžios Chicago
Liberty 2nd 4l/t% . .. 87.20
Mutual Casualty Co.
Liberty 3rd 4|4% .. . 90.22
Vyrai! Nemiegokit, bet atsi
Liberty 4th 4*4% . .. 87.30
šaukite dėl agentūros ir steigVictory 4%% ....... . 97.08
kitės savo locną biznį.
Victory 3%% ....... . 97.12
Šita yra kokybes vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMASf —
RECEPTAI.

RODOMA DABAR

KITA SAVAITĘ

Co.

pasiklausk savo daktaro apie mus.

Lietuvos Rubežiais

Parodo

v

kiaušiniai,

Tel.: Victory 2400

Naujas
Europos žemlapis

Chicago

kava,

Halsted netoli 63rd St.

REVIEW=

Apsidraudžiantiemsiems, no
medis,
Phone Drover 215
S h a n k s
rima paaiškinti; nepraleiskite
cementas,
\ Music Store,
pasėkimi progų praeįti, kuria
gazolinas,
'
E s t. I 9 l 2.
*■
Fonografai,
re
yra
užtikrinimu
algos.
Imk
poO šie tavorai yra pradėję pul
kordai ir gioti ir dar vis gal puls, nors kiti licy, kur niekad niekas nebuvo
Z jami grojikiiir nebus apviltu, nepaisant, kad
niai voleliai. Pi
ir nedaug.
nlgais
arba
išmokėjimais
ir nemoki rašyt arba kontrakto
kumpiai,
3527 So. Halsted St.
perskaityt.
kiaules ir kiauliena,
Chicago Mutual Casualty Co. Delei saugaus vielų išvedžiojimo na
plienas,
siūlo daugiau, nei tas. Kiekvie muose. Delei parinktu ir pigaus
švinas,
gero patarnavimo ir
nas apsidraudimo policy turėda darbo. Deleiinaterijolo.
arbata,
mas, turi teises tapti šėrininku,
vilnos,
Atsišaukit pas mus —
nepaisant kiek gali įmokėti, ir FIDELITY ELECTRIC COMPANY
galvijai,
Chicago Mutual Casualty Co. už
popiera,
2049 W. 22 St., Phone CanaI 5190
tikrina 10% ant įdėtų pinigų.
virvės,
taipgi užlaikome skalbimui
aluminum.
Paklauskite savo atstovo apie Mes
mašinas ir elektros visokius įran
tai. Rašykit ar telephonuokit.
kius; taipgi automobilių reikmenis.

Amerikos biznis visose savo
'srityse dar vis tebeina žemyn.
Iš dideles dalies tai yra atspindis Europos dalykų stovio. Visos
Europos šalįs, išskyrus Angliją
ir kaikurias buvusias neutrales
Phone: Lawndale 1744
šalis, yra pilnais bankrutais, o
Joseph Shuflitovvski & Co. Vokietija ir Austrija yra dau
ginus negu bankrutais. Blogas
Real Estate
visos Europos padėjimas pradė
Paskola ir apdraudimas
jo sunkiai atsiliepti ir ant Ang
lijos. šioj valandoj Anglija kaip
2833 W. 22nd St.
Tarpe California Avė. ir tik pergyvena sunkų kuzį, kurs
[gali pasidaryti dar pavojinges
Marshall Blvd.
nis. šitoks dalykų stovis negali
Marketo kainos
Chicago.
neatsiliepti ant Amerikos. Nesigerinant dalykams Europoj, ne Vakar Chicagos markete įvai
Skoliname Pinigus
rių produktų kainos buvo seka
gali jie gerinties ir Amerikoj.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
Nežiūrint į tai,, kad biznio mos :
ir statomų.
MADISON IR KEDZIE puolimas Amerikoj jau tęsėsi Sviestas — geriausias 49c,
keletą menesių, dar jis vis ne prastesnis 46c.
STATE BANK
sibaigia. Daugelio dalykų kai Kiaušiniai — geriausi 68c iki
Narys Fcderal Reserve System
3131 W. Madison St.,
Chicago.1 nos dar vis turės pulti. Bankru* 69c, paprasti 62c iki 64c, įvairus
Tel.: Kedzie 3980.
i
Atdara visa diena: Sub., ir
i Utamin- tų jau buvo daug, bet jų dar 63c iki 66o, šaldyti 59c iki 60c,
ko vakarais nuo 6 iki 81 vai.
valJ nesimažins, kaip ir nesijnažins purvinukai 53c iki 57c.
Paukštiena gyva — kurkęs
sumos subanknitijusių firmų
nuostolių ir atsakomybių. Be 40c svaras, vištos 29c, gaidžiai
Phone Canal 5496
Hankan Jewelry
darbė yra didelė, bet jos galo 20c, antys 30c ir 31c, žąsys 26c.
and Graphaphone
Bulvės — baltosios nuo $1.20
dar nesimato.
Co., Ine.
Mes pritaikome
Trumpai sakant, galima lauk-1 iki $1.30 už bušelį, saldžiosios
akinius moksliš
ti, kad biznio puolimas eis gan nuo $1.50 iki $2.75 už bamperį,
kai. Columbia gra
fanolas ir rekor
toli iki antrai šių metų pusei, Į Pupos — rinktinės nuo $4.75
dai.
nors kartais ir bus laikinių ir iki $5.00 už 100 svarų, raudono2209 W. 22 St.
Isios nuo $8.75 įki $9.00 už 100
vietinių pasitaisymų.
netoli Leavitt.
Čia jau galima pasakyti, kad svarų.
šių metų pabaigoj įvairus tavo
DEL LIETUVIŲ
rai pabrangs, ir kas jų bus nu
Atydai
sipirkęs prieš metų paskutinį
bertainį, tikrai galės turėti ne Apsidraudžiančiai publikai,
Jus jausitės kaip namie šiame
taipgi pardavėjams bei
mažai uždarbio.
Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai
pardavėjoms.
Iš tavorų, kurie pirmiausia
nekalbėtumėt.
pradės eiti brangyn, galima pa
žymėti šiuos:
Chicago Mutual Casualty Com
antimonįja,
pany, yra inkorporuota pagal
ant kampo 47os
gyvasai sidabras,
valstijos tiesas mieriui s.uteikiir Ashland Av.
Chicago.
guma,
1 mo sveikatos ir nelaimingo at
sitikimo apsaugojimo, kurie no
lemenai,
ri apsidrausti.
bulvės,
Atydos!
Apsidraudžiančiai
publikai,
avįs,

(\NTOI? FUEKST and CO.

SU

NATIONAL TEATRE

CICERO STATE BANK

TRUMPA LIETUVIŲ
KALBOS GRAMATIKA
Mokykloms
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.
Kiekvienas lietuvys ir lietu
vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių ra
šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

48th Ate. and 25th PI.

i

“13 metų nuolatinio
bankavimo”

NEGERKITE
“MUNŠAINO”

NAUJIENOS, Chicago, ŪI.

Konferencijos uždavinys Dabar valdžia davė naujus turėjo užtektinai pinigų tik ke^
buvo pasitarti apie tarptau drabužius ir $10, kad išėjus iš lionei dabar atsidūrė didelia
me varge šaltame Albertus kli
tinio socialistinio judėjimo kalėjimo vėl stojus kovon su mate.
Amerikos legionieriais, kurie
Pnbliahad Dailj «xe«pt Sandai
susivienijimą.
Ji
šituo
klau

tb« .Uthuaniaa N*w» l*»b. Co., Ine.
prieš jo paliuosavimą kelia
simu
išleido
tam
tikrą
ma

Bditež P. lirigaftlB
didžiausį triukšmą.
nifestą Jartimiausiu laiku
1739 SO. HALSTED ST., mes išspausdinsime jį “Nau
Nesuranda darbo.
[18
Federuotosios Presos]
CHICAGO, ILLINOIS,
jienose”). Ji pareiškia, kad LANS1NG,
MICH. — GubcrJaUphono Ganai liM
Antrasis
Internacionalas naknius Carr atsakydamas į Į yi
LietUVOS laisvės
Canal 576
esąs perdaug oportunistiš samdytojų reikalavimus, kad1
paskolos stotims.

Lietuvos Misijos
pranešimas.

Subacription
*8.00 per yoar in Canad*.

kas ir nepajiegiąs

sujungti valstija

parūpintų

darbo

be

darbiams prie viešųjų darbų,
salTo, kad senieji viešieji darbai
jau yra užbaigti, o naujiems
pradėti nėra pinigų. Jis todėl
siūlo, kad tais darbais užsiim
tų miestai*

revoliucinio proletariato jiegas; bet “trečiasis Interna
Entorod m Second Clao* MatUr cionalas” esąs tiktai komu
March 17th, 1014, at tha Port Offlco nistų partijų susivienijimas
of Chicago, UI aadar tha act of
March 4ud, 1870.
ir todėl negalįs apimti visą
kovojantį proletariatą.
Naujienos eina kasdien, IMHiiant
darbininkų
nedAldiemua. Leidžia Naujienų Ben
Berno konferencija nuta Neįleido Meksikos
atstovų.
\
drovė, 1710 So. Haiited St, Clkmgo,
rė
šaukti
antrą
tarptautinę
I1L — Du Telefonai! Ganai 15UB ir
[Iš Federuotosios Presos]
Canal 575.
LAREDO
JUNCT., Tex. —
socialistų konferenciją va
Visisakomojl Kaimu
Valstybės departamento palie
sario
mėnesyje
1921
m.
Chicagojo
paltui
pimu, Luis Morones, galva
$$J)0 Viennoje.
MoUuna
- , -,r
Visos partijos, Meksikos delegacijos į tretįjį
4 JO
Pusei metą _____
,2.05 kurios nori toje konferenci Pan-Amerikos Darbo Federa
1.75 joje dalyvauti, turi pranešti
cijos kongresą ir kiti Meksikos
, 1.00
Vienam minMiui , .........
apie tai iškalno Friedrichui darbininkai, liko neįleisti į
Chicagoje — par naMatejiuj
Viena kopija , ,
,-r- 03
Adleriui (gar šiamjam Ka
Savaitei
, ,
,
- - 18,
Meksikos delegacija tikėjosi
Minėsiu!
75
rolio Liebknechto draugui). pasimatyti
su Samucl Gompcrs
Suvienytose ValatljeM M Chieagoj,
Reiškia, socialistinės or ir kitais Amerikos Darbo Fe
paltui
Metams
, , f $7.00 ganizacijos visgi mėgina at deracijos delegatais, kurie da
. 4.00 gaivinti
Pusei mete
,
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[Iš Federuotosios Presos]

Ir aktorius palietė bedarbė.
LOS ANGELES. Cal. —Dau
Londonas gavo žinią, kad giau kaip 50,000 kratomųjų
Italijos ministerių kabinetas paveikslų aktorių ir kitų dar
bininkų yra be darbo. Ir dar

kaip vienu balsu nutarė, kad
busimoje augščiausios tary
bos (talkininkų valdžių su
sirinkimo) -konferencijoje
Paryžiuje nebus galima
remti tokių reikalavimų, kad
Vokietija išpildytų visas už
dėtąsias ant jos Versaille. s’aus taikos pareigas. Ita
lijos valdžia taip pat nepri
taria prievartos vartojimui
prieš Turkiją.
Šita žinia rodo, kad Euro

pos valdžios jau ėmė , atsi
peikėti nuo to kerštingo apjakimo kuris buvo apėmęs

jas po karės. Jos jau ima
suprasti, kad smaugiant
pergalėtąjį priešą, darai
skriaudą ne tiktai tam prie
šui, o ir sau.
Anglijos valdžia taip pat
jau praregėjo; Lloyd Geor
ge senai jau stengiasi ap
malšinti Francijos įnirtimą
ant Vokietijos ir sulaikyti
ją nuo kraštutinybių. Bet
teks pagalios ir Francijai
suvaldyt savo jausmus ir nu
sileisti išminčiai: jei ne kas
kita, tai savasis vargas ją
prie to prispirs.

Tarptautine socia
listų konferencija. •
Tarp gruodžio 4 d. ir 7-os
įvyko tarptautinė socialistų
konferencija
Šveicarijos
mieste, Berne. Joje daly
vavo Šveicarijos Socialistų
Partija,
Nepriklausomoji
Darbo Partija Didžiosios
Britanijos, Nepriklausomo
ji Socialdemokratų Partija
Cecho-Slovakijos, Austrijos
Socialdemokratų
Partija,
Francijos Socialistų Parti
ja, Latvijos Socialdemokra
tų Partija, Amerikos Socia
listų Partija ir Rusijos Socialdemokratų
Partija
(menševikai). Visos šitos
partijos yra pasitraukusios
iš Antrojo Internacionalo,
bet neįstojusios į vadinamą
jį “Trečiąjį Internacionalą”.
>

[Iš Federuotosios Presos]

WASIIINGTON. — Norėda
mas užmegsti artimesnius ry
šius su metalo darbininkais į
pietus nuo Bio Grande, maši
nistų unijos prezidentas Jolinston važiuoja į Meksiką, kad da
lyvavus Pan-Amerikos darbi
ninkų kongrese. Jis bus vie
natinis delegatas iš Jungt.
Valstijų, kuris nėra nariu Apierikos Darbo Federacijos.
Meksikos dajfbininkai jo lau
kia, kad patyrus nuomonę pa-

ta šiais metais. Didžiosios fjliųų korporacijos mano suma
žinti krutamųjų paveikslų išlirbimą 50 nuoš. Sekamos darbininkų vadovų.
jutamųjų paveikslų studijos
yia visiškai uždarytos: Fa Nesmagus valdžiai klausimai.
unus Playcrs, I^asky, Good[IŠ Federuotosios Preeoa]
wyn, Fox, Metro, Vitagraph,
WASHINGTON. — Senato
ir Umversal.
< • ■«' •
rius Norris įnešė senatan re
zoliuciją. reikalaujančią iš iž
Kankinimai nenuveikė jo.
do • departamento , suteikti nieSAN FRANCISCO. — Gruo <urių žinių apie to departamen
džio 2 d. iš Alcatraz katorgos to ryšius su Kerenskio valdžia
ir jos atstovais laike jos bu
ser, kur jis buvo nuteistas 30 vimo valdžioje ir po jos puometų už “maišią ir nelojališ- iinui ir ar kartais valdžios pi
kumų”. Dabar jis yra San nigai neina užlaikymui WashFrancisco mieste.
ingtone Bachmietjevo “amba
Jis buvoi šešiuose militari- sados.” Atsakydama į klausi
niouse kalėjimuose, buvo už mus valdžia turės paaiškinti vi
darytas karceryj, prirakintais sus ryšius, kokius ji dabar tu
prie kalėjimo durų, mušamas ri su rusų reakcionieriais.
ir kankinamas geležiniuose Demokratų pastangomis rezo
narvuose. Fort Banks, Mass- liucijos svarstymas tapo atidė
jis buvo išvilktas iš kameros ir tas tolimęsniam laikui
pakartas iki kuo ne nutroškimui. Ant jo pilvo stovėjo vie
KANADA.
nas kareivis, kuomet kitas avė
Pasibaigė ilgas streikas.
jo kojas ir kareiviškus batus.
[IŠ Federuotosios Presos]
Per dvi savaiti jis buvo užda
GRACE DAY, N. S. — Šio
rytas visiškai tamsiame, drėg distrikto angliakasių unijos
name ir šaltame karceryj, kur prezidentas paskelbė, kad vi
du blanketai buvo vienatiniais sus metus besitęsęs Mingo Coal
rakandais ir tai tik 12 vai. į pa Co. streikas tapo unijos at
rą, vien žiurkėms draugaujant šauktas. Valdžios arbitraciir maitinantis vien vandeniu jos komisija nusprendė pakel
ir duona.
ti algą angliakasiams po $1 į
Jis sirgo ir reikalinga buvo dieną dirbantiems nuo dienų
daryti operaciją, bet armijos ir po 25c dirbantiems nuo to—
daktaras atsake: “Ar jus ma nų.
note, kad mes darysime nemo
kamas operacijas slakeriams?”
Duonos linija ilgėja.
Jis buvo varinėjamas po šal
[Iš Federuotosios Presos]
tą orą ant salos be ploščiaus,
MONTREAl. — Duonos li
po 10 vai. į dieną, kareiviui nijos dėl bedarbių nuolatos il
grąsinant durtuvu, jei jis at gėja ir bedarbių šelpimo komi
sisėstų ar atsiremtų į akmenį. sija atsišaukė į provincijos ir
Leavensvorlh kalėjime susirgo federalinę valdžią pagelbėti paplaučių uždegimu ir buvo pri
žiūrimas vien kalinių. Jis bu
vo sekiojamas šnipų ir grąsiRusti padėtis ir Kanadoje.
namas durtuvais, o važiuojant
[Iš Federuotosios Presos]
TORONTO. — Oficialia mies
iš Kansas į California buvo pri
to paskelbimas sako, kad “be
rakintas prie kito kalinio.
Ovienok jo visa tai nenu- darbės padėtis yra labai rus
vokė, jis pasiliko tokiu pat ti”. Centraiine šelpimo stotis,
drąsiu kovotoju ir sako, kad praneša, kad 18,064 žmonės iš
jei reikėtų, tai ir antrą sykį Toronto prašė labdarybės, kad
jis tai pergyventų. Visas or pagelbėjus jiems pergyvenŲ
ganizuotas militarizmas neį šiuos sunkius laikus.
stengė sulaužyti jo kiltos dva
Buvusieji kariškiai varge*
sios. Jis buvo paskutinis ka
§ALGARY,
.Alberto.
-Dauro priešininkas \delei sąžinės,
kokį paliuosuota iš Alcatraz, gybė buvusiųjų Anglijos ka
kur su juo žiauriausiai buvo el- reivių, kurie atvyko į Kanadą
pradžioje ar viduryje žii’mos ir
giamąsi.

Gerbiamieji Lietuvos Paskolos
Darbuotojai!
Sausio 12 dieną Nevv Yorke
įvyko Lietuvos Laisves Pasko
los apskričių stočių atstovų,
buvusių prie Lietuvos Misijos
paskolai remti Komiteto narių
ir kitų visuomenės veikėjų pa
sitarimas, kuriame Lietuvos
Misijos nariai pranešė apie
pirmosios paskolos pasekmes
ir savo darbuotę.
Lietuvos laisves paskolos bo
nų parduota už vieną milijoną
šešis šimtus penkiasdešimtį
su viršum tūkstančių dolerių.
Amerikos lietuvių per Misi
ją sudėta aukų Lietuvos Gynirmo Komitetui, Lietuvos Šau
liams ir Lietuvos Baud. Kry
žiui ir Našlaičių prieglaudoms
ir kitiems reikalams išviso apie
130 tukst. dolerių. Kai-Jcurios
stotys dar nėra prisiunlusios
galutinų apyskaitų. Smulk
meniška apyskaita apie v:
paskolos darbą ir apie surink
tąsias per Lietuvos Misiją au
kas bus neužilgo paskelbta visiuomenės žiniai, kaip tik bus
gauti visų stočių pranešimai.
Prie šios progos prašome sto
čių, kurios dar nėra pridavusios apyskaitų, greičiau tat pa-

tJtarninkas, Sausio 18 d., ’21
Atstovybės ofiso (Lithuanian
Rcpresentive, \ 162 West 31st
St., New York City. Be to
šios paskolos stotys jau dabar
privalo pradėti ruoštis prie an
trosios paskolos, nustatant iš
antro kokią kvotą antrosios
paskolos kiekviena stotis galė
tų sukelti, kiek ir kur reikė
tų surengti prakalbų, parūpin
ti kalbėtojų ir t.t.
Apie visus šiuos nutarimus
Lietuvos

Atstovas

Amerikoje

pranešė Lietuvos Valdžiai ir
prašė, tylant minėtais dėsniais
Steigiamasis Seimas užgirtų tą
< ntrą» “Lietuvos Gynimo Pi
skolą”, patardama ją išleisti
ant sumos iki pusantro mi
lijono dolerių tais pačiais su
naujais užrašais bonais ir iš
leidžiant dar naujus bonus 25
dol. ver ės, kaip kaikurių paskolos Reikėjų patariama.
mas šio pasitarimo
nutarimus, šiuomi prašau visų
paskolos
i švinkimui
centralinio antrosios Lietuvos
apsigyniiĮno paskolos* Komiteto
ir prisirengimui prie antrosios
paskolos išrinkti vienas atsto
vas į Lietuvos Paskolos Stočių
Seimą, kursai norima sušaukti
Vasario 23 dieną New Yorke.
Be to, šiame Seime bus nu
statyta kiekvienai kolonijai ir
nurodyta, kuriose vietose ir
kiek maždaug rdikalaujama
bus prakalbų.
Apie paties Seimo susirinki
mo vietą ir jo programą bus
paskelbtą paskiau.
Buvęs Lietuvos Misijos Pir
mininkas, Lietuvos Atstovas
Amerikoje.
J. VILEIŠIS.

Lietuvos Misijos nariams
Kas dedasi
pasini lūs, suvažiavimas išrinko
Lietuvoj.
iš trijų narių, Molio, V. K.
Račkausko* ir kun. Petraičio,
revizijos Komisiją, kuriaį pa GIEDRAIČIAI (Vilniaus ap.)
vesta parveizdėti ir patikrinti
visi apyskaitos daviniai.
Gal nė vienas
mesčiukas
Šiame pasitarime nutarta tiek nenukentėjo nuo lenkų
Lietuvos paskolos darbo ne plėšikų, kaip Giedraičiai. Per
stabdyti, bet varyti ir toliau i (iii
du menesiu
mėnesiu čia tęsėsi
mūšiai,
tęscsi niusuu,
lir ne vieną kartą jis buvo per
šiais pamatiniais dosniais:
1) Atsimindami, jog Lietu ėjęs iš rankų į rankas. Žmo
vos sostinė ir didelė Lietuvos nės sako, kad tokių' didelių
dalis tebėra užgrobta lenkų, ku mūšių dar nebuvo musų apy
rių okupacijai turi būt pada linkėje. Lenkų kariuomenės
rytas galas, ir kad atsigynus visuomet būdavę daugiau. Len
nuo šių užpuolikų, susirinku kų kareiviai sakydavę: mes
sieji nutarė: paskelbti ir kelti galim eiti tiktai ligi Giedrai
antrą paskolą, pavadinant ją čių, o toliau mums mirtis nuo
“Lietuvos Gynimo Paskola”, vietinių gyventojų, čia buvo
šios antrosios paskolos pra keletas legioninkių- Jas lenkų
vėdini ui nutarta pasinaudoti kareiviai vadino
“litvečkotais pačiais pirmosios ‘Laisvės mis“, nes jos atėjusios, sako, iš
Paskolos” bonais, uždėjus ant Kauno. Per lenkų viešpatavi
jų tam tikrus užrašus, jeigu mą viskas buvo apmirę, tiktai
Lietuvos Valdžios nebus nutar ir girdi: plėšimus, vagystes,
ta išleisti kokie kiti bonai.
areštus. Kas tiktai lietuviška,
2) Turėdami omenyje, jog viskas buvo išjuokiama, peršiuo laiku yra kaikuriose vie 'sekiojama. Lenkai visai su
tose nedarbas ir kad prie ant naikino Marciniškių dvarą p.
rosios paskolos reikia tinka Graužino, nes jo sūnūs tarnau
mai prisiruošti, susirinkusieji ja lietuvių armijoje.
nutarė:
<
Prie lenkų “rojaus” lietuviai
a) ,nuo balandžio 1 dienos bijodavo kalbėt libtuviškai, nes
(o jeigu atsitikimai Lietuvoje šnipu apšaukdavo. Iš žydų
vers, tai ir ankščiau)
visi lenkai paskutinį svarą duonos
Amrei’kos lietuviai, sustabdę by išnešė, paskutinius marškinius
kokius kilus aukų rinkimus, atėmė. Sunkus gyvenimas buvisa energija ir pasišventimu vo prie lenkų lemoninkų lie
stoja darban šios “Lietuvos tuviams ir žydams, tiesiog iš
Gynimo Paskolos” išpirkimui, proto galima buvo išeiti. Gal
trijų mėnesių bėgiu.
nėra visame pasaulyje tokių
b) Sušaukti Vasario mėn. žiaurių žmonių, kaip lenkai!..
nuo visų paskolos stočių at Patys Giedraičių lenkberniai,
stovai pasitarimui, kaip tinka jau nebetiki lenkams, nes mato
miausiai kiekvienoj kolonijoj aiškiai, kaip ant delno, kad vi
prisirengus prie antrosios pa sur kame lenkų melagystės,
skolos bonų pardayinėjinio, ir žiaurumai, plėšimai ir vagys
kaip jį geriausiai1 organiza tės. .. ,
vus. Del pačios organizacijos
Dėka ĮJetuvos kariuomenės
manoma išrinkti cen tralinį narsumui, Giedraičius ir musų
Antrosios Lietuvos Gynimo apielinkę išvadavo nuo barba
Paskolos Komitetas, kursai riško lenkų jungo. Lapkričio
kontakte su Lietuvos- Atstovy 21 d. lenkai buvo išmušti iš
be Amerikoje ir vadovaujant Giedraičių, tiktai girdėtis: “vy
naujai Finansinei Misijai, jei rai, pirmyn, į kairę, valio ir va
gu tokia Lietuvos Valdžios bu lio!.. Yra sužeistų ir ramių
tų paskirta, varys visą .pasko- gyventojų. Daug apdraskyta
nuo lenkų šrapnelių namų.
c) Iki bus galutinai niusta- Lenkai niekuomet nepamirš
tyla antrosios paskolos bonų Giedraičių i s šito didelio smū
tvarka, vi/.os gio. [“L. Uk.”]
pardavinėjimo
esamos stotys nepaliauja veiGiedrailietis—Ūkininkaskusios: jos renka pinigus nuo
nepilnai už bonus užsimokė PLOKŠČIAI, šakių apskrities.
jusių, pardavinėja tuos pačius
Čia jaunimo yra jau truputį
Laisvės Paskolos Bonus ir susipratusiu. Bet daug dar yra
siunčia pinigus Lietuvos Pa- tamsaus, kuris labai jsimvlėskolos Skyriui prie Lietuvos jęS į samagonką. Jei kur ves

■
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i

tuvės būna, tai nekviesti bėga
už kelių mylių. Lapkričio 16
d. Ankalniškiuos per vestuves
prisirinkus tiems gaivalams bu
vo sužeistas savivaldybės atsto
vas pil. Daujotas.
Po kelių
dienų mušeikos buvo areštuoti.
— Lapkričio 28 d. į Plokš
čius atvežė nužudytą žmogų.
Nužudytas buvęs prie rusų unteraficierius ir mokėjęs viso
kius darbus, buvęs meisteris.
Visa jo kalte, kad su pačia ne

Vakarinių Suaugusiems Kur
sų Komisjos
f Pirmininkas Grabauskas,
Raštvedys M. Balčiūnas.

ŽAGARĖ, Šiaulių apskr. —
MILICININKŲ SAVAVALYBĖ.
Sėliai musų vietos milicija yra
pasižymėjusi savo "negerais el
gesiais su žmonėmis, štai nors
ir šitas įvykis.
Lapkričio 20 d. Žagarės mi
licijos viršininkas Jočys su mi
licininku Novicku atvyko į

sutiko.
—Plokščių apylinkėje žmo
nės labai mėgsta degtinę gerti. Įėjęs į trobą milicininkas NoGeria, geria jauni ir maži. Bet vickas su revolveriu rankoje
iš tokių girtavimų dažnai bū ir grasindamas šauti pareikala
na liūdnų atsitikimų, čia pa vo, kad Lads išeitų ant kie
minėsiu vieno žmogaus liūdną mo, kame stovėję milicijos vir
likimą. Silvėnų kaimo Martin šininkas Jočys ir pareikalavo
kevičius vieną gražią dieną atiduoti neva esančią “samagirtas pakliuvo į kalėjimą. Ry gonką” arba eiti už kilties, kur
tojaus dieną buvo rastas kalė jie abudu baugindami žadėjo
jime negyvas. Po tyrinėjimo atimti jam gyvybę bei turtą.
paaiškėjo, kad nuo alkoholio Žinoma, nieko negalėjo suras
ti, nes Lacis savo amžiuje nė
tulžis perplyšusi.
Musų apylinkėje tokių atsi- ra “samagonkos” dirbęs.
Po to, jie įsivedė Lacį atgal
tikimų dažnai būna, kad deg
tinė daugumą žmonių be lai- į trobą į mėsos rakamąjį ka
miną, kur pradėjo mušti į vei
ko į kapus, nuvaro.
dą pakol Lacis nenuvirto ap
svaigęs ant žemės. Ir gydyto
KAUNAS.
Lietuvių meninkai važiuoja į jas atvykęs iš Žagarės dar il
Rygą. — Kaip girdėti, musų ar gai negalėjo primuštojo Lacio
tistai dainininkai važiuoja į Ry atgaivinti. Tą visą bereikalin
gą. Taip pat važiuoja musų gą mušimą ir terorizavimą ra
meninkai ir vežasi su savim mios šeimynos narių matė
dailės kurinius parodai įtaisyti. daug liudytojų.
Tai svarbus žingsnis lietuviams
Jau apie šį dalyką yra pa
ir latviams susiartinti.
duotas skundas ant “narsaus”
Lietuvių opera. — Lietuvių Jočio ir milic. Novicko Jonišopera bagia organizuotis ir ne kės nuovados tardytojų ir val
užilgo pradės veikti.
stybės gynėjui. Pažiūrėsim,
Kalbininkų Komisija. Prie
švietimo Ministerijos bus su “veikėjus’. — (“S-d.”] N.
daryta kalbininku komisija,
kurios tikslas — nustatyti vi
Pr. V. Budvytis-Svyrunėlis.
sų mokslo sryčių terminologiją
[Iš Kario]
(pavadinimus,
žodžius).
Ji
veiks sutartinai su kitų Minis
Naujas tonas paslaptingas—
terijų komisjoms tam pačiam
Slėpiningas ir galingas,
reikalui sudarytomis.
Širdį šildantis ugningas
SU V. KALVARIJA. — 1920 Ir... marinančiai audringas
m. lapkričio 6 d. vietinės švie Išsilieja iš krutinės
suomenės būrelis pasitaręs sau Su aidais dainos lopšinės;
tikslu šviesti liaudį — įsteigė Pasipylė pynių pynės,
prie Kalvarijos 2-sės mokyklos Prie platybės begalinės...
Vakarinius Suaugusiems Kur Prie dangaus tylos slaptingos,
sus. Kursuose išguldinėjama: Prie žvaigždeles apgaulingos
lietuvių kalba, aritmetika, isto Iš krutinės, iš skausmingos,
rija, geografija, gamta, higie Aidas liejasi galingas!...
na, koperacija ir visuomenes Kol ramiai, bailiai svajoju,
Goda ilgesio godojo
mokslai.
Vos tik buvo pradėtas dar Ir slaptai, tyliai vaitojo,
bas atsiraYlo ir trukdytojų, ku Jos akių ugnies nustoju.
rie stengiasi pakirsti švietimui Betgi tonas stebuklingas,
kelią. Uoliausiai ir senų laikų Paslaptingas ir galingas,
priemonėmis ėmė trukdyti dar į erdves tamsias, vylingas
bą kun. Laukaitis. Negana to, Vėl sau keliasi laimingas!..
kad kursų mokytojų šmeižimui

biasi grynai policinių priemo
nių. Pav.: spalių 23 d. pasi
kvietęs pas save mok. M. Bal
čiūną, pareikalavo nuo jo pa
sižadėjimo raštu, neišguldinėli
Kursuose jam nepageidauja
moje pakraipoje. Kuomet pas
tarasis atsisakė jo reikalavimą
išpildyti, tai kun. Laukaitis

“Von! Von iš kambario!” Tokis pasielgimas kun. Laukaičio
su-inteligentu žmogumi parudę
jo “aukštą kulturingumą”. v 1
Delei to viso, kursų mokyto
jai spalių 23 d., savo pasėdyje
išreiškė pasipiktinimą ir griež
tą protestą:
. !
“Kadangi kun. Laukaičio pa
sielgimai yra nepamatuotas pa
sikėsinimas
varžyti
laisvą
skleidimą mokslo žinių visuo
menės švietimo įstaigoje, tat'
Kalvarijos' Vakarinių Suaugu- I
tai protestuodami, kreipia į tai
laisvosios Lietuvos šviesuomenes domę’
Pasirašė K. Akeląitienė, ().
Žilinskaitė, J. Karpavičius,
Akelaitis, . Grabauskas, M.
i
Balčiūnas.

t
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visokias dokumentus ir popisras,
Miesto OfisMl
Namų Ofisas i
M7 N. BearbomttĮ
1323 $. Halsted $t
1111*13 tnlty BMg. !
Ant trečių lubų
fel. Central 4413 į
TeL Drover 1310

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington • St.
llarshall Field Annez
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted SU Chicago, III.
/y

Phone Yards 5248

A. M. KAITIENĖ
AKUŠERĖ
Daug metų praktikoj
3014 Einerald Ave^ Chicago, U

MA«r»Dinw8,
II.

Utarninkas, Sausio 18 d., *21

EXTRA! Palikta musu sankrovoj. EXTRA1

KORESPONDENCIJOS

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.09
tik už $35.00» priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzik;Al pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų
mašina, kuomet gali piikti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI ii musų
SANKROVOS.
,,
,
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant
nupiginimu.
Sankrovos
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
kaina tik
tą augitos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

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

s35,0D

NATIONAL STORAGE CO.
•

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,
pūslės ilapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tą lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto ilri 1 po piet. Utarninkai ir Kotvergais nuo 10 ryto ik! 4 vaandai po piet.

-L-----
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Iš Milwaukė$ Padanges
Šiame mieste gyvena įvairių
tautų žmonių, bet daugiausiai
lenkų ir vokiečių. Apšvietimu
vokiečiai stovi augščiausiai, o
- lenkai. Nors
žemiausiai
lenkų čia skaitoma apie 180
tūkstančių [? Red.], bet politinei socialistų organizacijai—
socialistų partijai jų priklauso
vos koks tuzinas.
—Kaip kitur taip ir čia įsi- g
siubaVo nedarbas. Tūkstančiai S
žmonių vaikšto nuo vienos J
dirbtuvės vartų prie kitos darho j ieškodami, bet visur susitinka tą patį atsakymą: “ne- Įfjf
reikia”. Daugelis darbininkų i E
šeimynų atsidūrė kritingoj pa- ==Į
dėty. Nemaža yra tokių, ypa- į
tingai “singclių”, kurie dide- ss
lio pramones bruzdėjimo laiku
uždirbdavo labai gerai, neatsi- J
žvelgė ateitin: maukė “mun- K
šainą”, kortavo, metė sunkiai
uždirbtus skatikus įvairiems
niekniekiams. Dabar gi, už
ėjus nedarbui, vaikšto be cen
to, nusiminę, lyg žemes par

Dr. A. R. Blumonthal

Dienu Nuošimtis

■

Akis

Gyvenimai yri
tuščias, kada pra
nyksta ilgėjimai.
M«i vartojam
pagerintą
Ophthalmomatar. Ypatinga doma at
kreipiama i vaikus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomls, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. karną. 47 St.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

VELTUI
PAGABIOS VALANDOS:
Subatoms nuo 9 iš ryto iki 8 p. p.
Utarninko vakarais nuo 6 iki 8.
Kitoms dienoms 9 iš ryto iki 4

Už padėtus taupymui pinigus toj die
noj arba pirm Sausio 20-tos, pelnys 3 nuo
šimčius palukio nuo Sausio 1-mos.

VIENU DOLERIU GALITE PRADĖT
Pasiskirk šį tvirtą valstijinį banką “ap-^
saugai ir draugišku patarnavimu’^ tamistos taupymui.
Musų augantis perviršis yra virš $12,500,000.00 ir direktorijų atstovauja finan
sinę atsakomybę virš $100,000,000.00 kuomi
visiškai užtikrina saugumų.

tas

Iš RUSIJOS
Į
Gerai lietuviams žinomas per 22 i
metu kaipo patyręs gydytojai, chl- i
rurgaš ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas H^as,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 102i W
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 piltą,
ir nuo G iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Ganai
3110 arba 857 j
Telephooaii
Naktimis! Drexel f
950 - Drovir 4186 t
GYVENIMAS: 3412 S. Halited St. Į
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Į7aA\ 1 ST Si |te-savingsBaNK

— Kięk laiko atgal vieno lie- |
oCSafety and Iriendhj Senim' i,
f
/77if? fla/dc of'Sofetij
tuvių laikraštėlio koresponden- -į
Rooscvcll Road at Halsted Street’Chicaėo
tas skundėsi dėl butų stokos |
-------------,rJ '
. ..............
V- __l
Milwaųkej. Tų butų ir dabar |
o
nėra pak$tffc4ntau, bet kodėl |
nešusitaikyt? Žinau dagi kai |
1
•
.
.
.
kuriuos lietuviui, kur du trys*
smili"
o^,(iyUvolcs . užlaiko
asmenys turi užėmę penkis
«e.?rWnos ’sveikdta.
•» T. Pullman 548K
kambariiiš'. Kiti turi pasipirkęZ
(t.l.ndoriu
'.uosavuę namus ir juos, iš-t ‘ yraSev.re*n.uJ.H
iMųataa. Gaukite viena save aptie- t
AKUSERKA
kel. Yfa duodaesee dykai, ifelfų neggu- L.
niionfiKi.jiįį'įet' "■nuomos plėšia
tumita agtiek^i,* raŠykitA
mu» U* h
Įdekite 2c paltas ienk/*.
mano ofise ■— be kelio
be Jd'kid^s.prtidgalėjimo, ar jie
nės į ligonbutį. Ligonis
’mtų 'J feitalikai ar bedieviai.
Apsaugokite Vaikus įs
eina pats namon tą pa
Turiu patyriu
čių
dieną
po
operacijai.
•noterą
ligone; tu
Plėšių ir'dargiau, jeigu miesto
nuo tuo vargingo žioruos kosulį, per užlal- h
tingai
p riši n
kymo
namoso
visada
Jie
turi
visus
pato

administracija jų nebūtų paža
nu
Ugonę
ir
budi
gumus mano Poilsio
SEVERAS
“
kj
laike
ligos.
bojus.
geriausią ’ priežiūrą vi
10929 S. Stalo Sli
—Viena lietuvė areštavo sa- |
są
laiką.
Mano
Chicago, III.
vo vyrą ir j ieško perskyrų. Mat j
•; Ji' I'. aK
-i k 'X ii Cf Ei 3i 19 Si H OI C’ SI i
Naujas
Budas
Tonsilo
Plaučiams). Jis atnel greita pasėli’*, pasenas ir lušas -— daugiau ne
daris leagvų ir naturaliAka kvėpavimu ir
ąpserges nuo plėtimo ligų. Dvie mietas,
Gydymo
I
metai atgal dirbant jam tune
So ir 60 centai.
DR. S. BIEŽIS
padaro prašalinimą tonsilio paprastu
ly sulaužė koją. Apie dvide
ii* saugiu. Neatidėliok, jeigu tavę var
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Papraitas šaltis
šimt metų kaip yra vedę ir tu
gina, nes atidėliojimas esti pavojin
Ofisas:
2201 W. 22nd St., kampa*
suteikti svarbos ligas, bet ant
gas. Išimdink juos; ateik ir matyk j
ri ketvertą vaikų.
I^eavitt
St.
Phone Canal 6222. Va
mane. Egzaminavimas veltui.
SEVERA
’
S
landos:
1
iki
4 vai. vakare, nuo 7 iki
—Mahvaukes miestas gana
COLD AND GR1P TABLETS
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114
DR.
F.
O
CARTER,
švarus ir tvarka iki šiol buvo
(Severos Plyakslel nuo Šalčio Ir Grlpos)
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES GERKLĖS W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
galima pasitikėti jog palengvins lalcia i
beveik pavyzdinga, nes miesto
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu
Ilgu,
praiallnant
Gripą
arba
Influen120
S.
State
St.,
2nd
Floor,
administracijoj buvo daug so
sg. Pardavinėti kožnol aptiekei. Kainos
CHICAGO, ILL.
80 centu.
cialistų. Pragyvenimas čia pi
Tuoj į pietus nuo FAIR. 23 motai ant Ofiso Tel. McKinley 76
gesnis negu, pavyzdžiui, ChiState gatvės. Valandos: 9 iki 6 NedčDR. I. H. GINDICH
agoj. Lietuvių betgi čia gy
liomis 10 iki 12 dieną.
DENTISTAS
vena nedaugiausiai, ypač stoka į
Mes savo darbą gvaraatiojame
Kalbame visas Europiškaa kalbas.
nerginų lietuvaičių.
s
5834
Telephone
Yards
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Victor Cigar Store
—Laisvas.
^Lrti 88-th Street

Telephone Yardi 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St. Chicago

NMMI*

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
_______ __________ __________________

j

mNSILAlHHHl

Cai’Sers Otsie Over Pilis
Per šešcsdešimts
mėty šis geriau
sia pasaulyje
valytojas
jaknų ir
skilvio.

DEL GALVOS SO
PĖJ1MO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS

n
-i . l .pARTER
’S IROM PILL?
Reikalaukit tikrojo
Grynu D.rJorl,.

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO jį
ČYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.
ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER
A. P. CALLAHAN & COMPANY
I
.
2407 SO. LaSALLE ST.
TEL.: VICTORY 3381.

Kur Bakūže Samanota
•

Gaidos vienam balsui
ir
Fortepianui
Paraše
Stasys Šimkus
Antra laida
Kaina 50 centų

NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

DETROIT, MICH.

Savininkui atsakius svetainę, į %

kurį gausite įstojimo blankas
ir kitas reikalingas informaci
jas.—L. S. S. 116 Kp. Organi
zatorius.

- ---------- 1 .......
NAUJAS
TELEFONAS
Naujienas dabar galima
šaukti dviem telefonų
numariais:
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
Canal 576

MAS 0EEN kOOKIN
rtR YourrR am houk i
YOU RE &DNNA
l T? i

AY A Y SlR
ALLRIGHT •

Ir pelenus tuoj išbarstyti,
Kad jie, kaip sniegai,
Smagu būt, kad laužą įkurtų,
Išnyktų... neliktų;
Sukrovę pasaulio daug turtų—
Tas blogo šaknis...
Tiesos jau diegai.
Ir degtų, liepsnotų,
Sparnais lyg plasnotų
Įšėlus ugnis. ’
Smagu būt, kad vejai suužtų.
Smagu būt tą gaisrą matyti,
Pasaulis braškėtų ir lūžtų;
Ir tuomet žmonėms pasakyti,
O jis kaip pražus,—
Kad gera tuoj bus,
Kad audros nurimtų,
Kad jau sunaikino,
Kad naujas užgimtų
Ugnis sutarpino '
Pasaulis gražus!..
Pasaulio stabus!

, 00 YOU KNOW WHY — Coiiiing tvotus Casl

į

IPriCmiino valandos nuo 8 iki L
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, į
3325 So. Halsted St„ Chicago/ .

—Z

n

[Iš Aušrines]

■------ --------- J ORDERlY
T ELL ----FIGHTING FRED FUNSTON THAV
GENERAL VILLA'S MOTHER JUS*
SENT FOR HirT AN HE’S GOTTA
CHO P V/OOO I
(------------------ 7=

Dr. P. G. Wiegner

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

SMAGU BŪT

The Fortunes of War.

ir nuo 5 iki 8 vakarą.

IKIHBRUIIEtinBmKliailliRan

5< Telephone Yards 1532

KULIS s
A. SHUSHO gUI DR. J.
LIETUVIS

neturi nusiskyrus kitos svetai
nės savo susirinkimams laikyi, tatai nauji draugai, I
norėtų kuopon įstoti, kol kas
prašomi kreiptis į dr. J. J.

h
šių gaidų jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

]

DR. M. HERZMAN

z-"-" 1

Tel. Pulimau 842

\

1

« GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
Gydo visokias ligas moterų, v*i- 1
* kų ir vyrų. Specialiai gydo Iim-» j
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligai.
3259 So. Halsted St., Chicago. 5
W

T

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai
Perkelia ofisą j P^ople Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Beari. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harriion St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėidieniui.

DR. I. E. MAKARAS
iąyg ■mji iHin^iĮHMyąy

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

m

I. LYON,
Parsiduoda
Bučernės ir puikaus
groserio.
1731 So. Union Avė.
GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
iv ■ s n ir « % a a ■ m m k kmmliui
10900 Michigan Avė., Roselande. I 2 Tel. Boulevard 2160
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
S Dr.A.J.KARALIUS S
iki 8:30 vak.

M Gydytojas ir Chirurgas
2 VALANDOS: 9—12 įyto 3
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
B____ _ Chicago, III.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistaa
10801 S. Michigan Av., Roseland
Valandos: 9 iki vakaro

-sS

Dr.C.Z. Veželis

Telephone Boulovard 2160

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

Lietavis Dentistaa

4712 So. Ashland Avė.

'Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- k.----------------------y
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų
šies, gatavai padaryti — likę neat DR. JOHN N. THORPE'
imtais siutai ir overkotai, kurie parGydytojas ir Chirurgas
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 1637 W. 51 at. kamp, Marshfield av.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
Tel. Prospect 1157
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams v-..—... ........... ...... .......... ■■■/
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15. j
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis ■
SKAITYKIT IR PLATINKIT
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
“M A T T TTT?
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

llieii Siwdows. kteime

0tawn to tliis pauei

C <JOLLX, 1 FEE1 HAPPy’
y 1THIS MORNIN4 |

arti 47-tos gatvSs

Telefonas: Drovu 7042

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Ilalstcd St.
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedčlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

D? fiSllCl
FUCOdRlClO,
VMHĄTEveR^ is
THE MArrEKE’

felt so <jooo
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INTERNATIONAL CARTOON CO.

INIUKNATIONAL ČARTOON Co'/Rv.

z
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> AW 1
RptTS!!

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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manymu įsikūrė Chicagoj Lie
tuvių Liuteronų Taryba, kuri
yra nemažai prisidėjusi šelpi
mu nuo karės
nukentėjusių
Lietuvoje. Velionis taipgi daug
darbavosi stengdamasis sužinoti ir suvienyti krūvon visus
Amerikoje gyvenančius lietu
vius ir vesti juos prie apšviętos ir tautiško susipratimo.
Paskutiniu laiku velionio su
manymu įsikūrė Chicagoj , nau
jas laikraštis, pašvęstas lietu
vių liuteronį reikalams, kurį
iisai ir redegavo.
Kun. Razokas buvo apie 44

Ii uj e važiavęs Jack Goddbcrg,
Gaisras krautuvėje.
PRANEŠIMAI
PARDAVIMUI
1058 Sheridan Road, areštuoUžvakar S. S. Kresge kom
PARSIDUODA karčiama geroj ap
tas.
panijos krautuvėje,
225 S. Naujiena!
gyventoj
vietoj. Parsiduoda pigiai.
Dramatiškas
Ratelis
perleidė
Atsišaukit
State st., kilo didelis gaisras.
VIII RAJONO MOKYKLA..
savo svetainę Dramos" Kursam.
2559 Wcst 39 St.,
Traukinys užmušo žmogų. Apie
šimtas penkiasdešimts
Chicago, III.
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio
Frank
Poloski,
farmeris
iš
darbininkų
išmesta
iš
darbo.
Tel. Lafayette 3765.
Seredoje, sausio 12 d. Auš
Morton Grove, III., vakar tapo Laike gaisro vienas gaisrinin šių 1921 metų Meldažio svetai
ros mokykloje buvo septintoji
PARSIDUODA
Chicago, Milwaukee and St. kas, Joseph Barrett, tapo sun nėj įvyks extra nepaprastas
d. P. Grigaičio lekcija LSS.
Paul traukinio užmuštas ant kiai sužeistas. St. Luke’s ligo Dramos Kursų Vakaras. Kursy- ' SALIUNAS PIGIAI
Rajono mokyklai, fcioj lekcijoj
ARBA IŠSIMAINO.
VVaukegan kelio, kartu užmu nines daktaras pareiškė, kad stai, o taipgi ir pati jų vedėjabuvo aiškinamas Osvenistų pe
948 W. -31st St.
šo ir jo arklį. Sako, kad jis jo nugarkaulis yra parlaužtas mokytoja artistė Unė Babickairiodas. Trumpai pažvelgta Ro
tė suloš niekuomet dar nebuvu
matė, kad traukinys jau buvo net dviejose vietose.
PARSIDUODA bučernė ir
berto Owen gyvenimas, jo
sius Lietuvių scenoj veikalus: I
arti kelio, bet jis skubotai rygrosernė lietuvių ir kitų tautų
darbavimasis darbininkų nau
“
Vyresnysis
Angliakasis
”
viena

žosi pervažiuoti bėgius,
ant
Atėmė 300 dolerių*
tirštai apgyventa. Geras biznis,
dai, jo steigimas įvairių “apsiveiksmė drama. II “Sudaužytas
kurių jis buvo traukinio paDu
jauni
vaikėzai!
po
pietų
viskas cash. Priežastis pardavi
mainymo bankų“ ir komunų
Veidrodis
”
vienaveiksmė
labai
gautas.
įėjo Charles Lehman grocer
mo liga. Kreipkitės:
ir, pagalinus, jo nepasisekimai;
juokinga komedija. III Sušoks
krautuvėm,
1301
W.
Jacksort
2958 Lowe Avė.
taipjau buvo plačiai nurodyta nu kaime, Batikių valsčiuje.
Baletų
—
Suktinis.
Užtroško bedirbdamas
boulevard, ir atėmė iš savi
kodėl Osvenas patiko nepasise
Po programo šokiai.
Kauno rėdyboje. Amerikoj iš
munšainų.
ninko tris šimtus dolerių. Leh
PARSIDUODA saliunas
kimus ir kur yra klaidos jo gyveno apie 23 metus ir be
Kursų Administracija.
F ra n k Weber, 5256 Princegreitu laiku ir pigiai. Par
teorijoje. Lekcija buvo labai veik visų tų laika — 20 metų— ton avė., vakar areštuotas už man sako, kad plėšikai yra
davimo priežastis patirsite
įdomi, nes Robert Owen buvo gyveno Chicagoj. Kunigo pa darinių munšaino. Jis pranešė jam pažįstaini. Policija įieško
ant vietos.
atsidavęs darbininkų klesai, ir reigas pildė Ziono Liet. Evang. policijai^ kad su juo kartu gy
4515 So. Wentworth Avė.
jos būvio pagerinimui pašven Liuteratiškoj parapijoj, per su venantis
jo draugas George
Banditų paroda.
AŠMENŲ JIEŽKOJIMAI
tė visų savo gyvenimų ir turtų.
PARSIDUODA grosernė, dra
Acin, užtroško gasu. Mat, Acin
virs 10 metų.
Desplains si. policijos stotyj
Jis buvo vienas pirmųjų tų, ku
PAJIEŠKAU
brolio
Antano
Kairio
Mirties priežastis — trūki hesaugodamas katilų, atsisėdo yra išstatyta apie du šimtai ir draugo Aleksandro Maženio, abu bužių ir visokių smulkmenų. Parrie bandė moksliškai pasta mus gyslos galvoje. Tų priežas- prie gasinio pečiaus ir užmigo,
Kauno rėd., Panevėžio apskr., Vieltyti darbininkų klausimų ir j' tj. spėjama, ]>agimdė tas, kad o užviręs kaitinys užliejo ug- praeitų subatos ir nedėlios nak žio valse. Meldžiu atsišaukti patįs, ar siduoda labai pigiai. Savininkų
tį sugaudytų plėšikų. Žmonės, kas žino juos, duokit žinią ant antrašo.
panaikinimų kapitalizmo. Jis jI velionis praeitų žiemų (prie
kure buvo apiplėšti, gali eiti
JOSEPH KAIRIS,
pamatysit ant vietos.
pradėjo veikimų darbininkų1 32-ros ir Halsted gatvių) buvo o. Weber teisinasi, kad .jis y r;
341
E. Kcnsington Avė.,
pasižiūrėti
jų.
Daug
atsilankiu

Chicago, III.
naudai būdamas vedėju bovel- sunkiai sumuštas nežindmų visai nekaltas. Jis nedarė mun
4314 So. Wood St.
sių jau pažino savo skriaudi PAJIEŠKAU brolių, Jono ir Kaje
nos audinyčioj čkotijos kaime- užpuolikų.
šaino ir visų dienų nebuvo na
tono Talockių iš Jurbarko miesto.
Chicago, III.
lyj New Lanark, paskui įkūrė; Veliono •kūnas pargabentas į mie, o tik vakare parėjęs na kus.
Amerikon' atvažiavo 1912. Jonas, kur
gyvena, nežinau, o Kajetonas šeši
darus (?) apsimainymo ban- I M. Naujoko namus, 3957 So- mo, rado savo draugų Acin už
Suvažisėjo merginų.
metai atgal gyveno Canada, dabar
PARSIDUODA bučernė
nežinau.
Malonėsite
atsišaukti,
arba
troškus! prie munšaino katilo.
John Zurauski, 921 N. Lin- žinanti juos malonės pranešti.
ir grosernė. Pardavimo prie
turtų persikėlė į Jungtines Vai-,
. bus nuvežtas į bažnyčių,
autoeolu avė., važiuodamas
MONIKA (TALOCKIUTĖ)
žastis — važiuoju į Lietuvą.
stijas, kur kure įvairias koope-j
LUKAUSKIENĖ,
Sugavo Carl Stepesų.
: 3525 So. Emerald Avė. Po pamobiliom pro kampų 14 st. ir
ratyviškas bendrijas ir komu : maldų velionio kūnas bus nuSt. Louis, Mo, Atsišaukite į Naujienas pa
Carl Stepena, “vienas iš žy \shland avė., perbloškė p-Ię 4773 Plowar Avė.,
žymėdami No. 202.
nas. Kadangi jis savo veikimų i lydėtas į Concordia kajiines, miausių ‘ir apsukriausių Chi
PAJIEŠKAU
sesers
Egnicškos
čerYadda
Jarome,
335
Wrigh*
1
w
rėmė ne sektantizmu, kaip jo jI prie
ir Desp- cagos plėšikų,“ apie du mėne wood avė. Jai perskelta galvų. neliutės, po vyru Savickiene. Bus
PARSIDUODA saliunas
Madison
gatvės
apie 20 metų kaip nesimatėme. Su
bet
'
.
pirmutiniai komunarai, 1— lamos upes.
siai atgal bandė pavogti poli Ji tapo nugabenta Passavant valkų rčd., Kalvarijos par. Meldžiu labai geroj vietoj, pigiai ir
grynai ekonominiais ir moksli
atsišaukti ant šio antrašo.
Velionio draugai, pažįstami cijos viršininko Alcock autovisokių tautų apgyventa.
WM. ČERNELIS,
niais pagrindais, tad ypač svar I ir parapijonįs prašomi susi-1 mobilių. Čia jis tapo pašautas ligoninėn- Zura\vskis areštuo
Atsišaukite:
913 — 15 S. Park Avė.,
bu buvo žinoti priežastis nepa 'rinkti ir atiduoti jam paskuti- ir paguldytas pavieto ligoni tas.
Herrin, III.
1637 So. Jefferson St.
sisekimų jo bandymų ir jo te
nėn,
kur
jį
saugojo
diena
ir
jnę pagarbų.
Harry A. Sellies, 13817 At PAJIEŠKAU švogerio Mykolo Vai
orijos apie pelnų Į>anaikinima i
PARSIDUODA saliunas ir įrengi
naktį šeši policistai.
Policis- lantic avė., vakar tapo Illinois nausko, iš Galicijos, Vanią par., Be- mas
Kun.
Razokas
paliko
dėdę,
— rakandai; daroma geras biz
paklaidas. O tas dalykas šioje i
daiČių sodžiaus. Jis yra lenkas, l>et nis. Priežastis pardavimo, apleidžiu
tains
sumigus
jis
pabėgo
iš
li

Central
traukinio
užmuštas
ant
moka lietuviškai ir gerai angliškai.
lekcijoje ir buvo plačiai išaiš du pusbroliu ir pusseserę. No goninės. Jį sergėjusiems poli127 gatvės. Jis dirbo minėto Balti plaukai, šviesus veidas, apie 25 miestą. C. B. FISCHMAN,
rintieji
plačiau kų sužinoti,
kintas.
rn. 1913 išvažiavo į Redlag, Montana.
3814 W. Roosevelt Rd.,
kreiptis pas M. cistams dėtai to buvo atitrauk geležinkelio kompanijai kaipo Nuo
1915 nieko nežinau. Kas praneš,
Seka m o j lekcijoj bus aiški * malonėkite
Phonc: Garfield 603. (
ta dvidešimt dienų alga. Voke •jvičmanas.
Naujokų,
3957
So.
Rockwell
tas gaus $25 dovanų.
nama
apie Oweno komunų
PARSIDUODA bučernė ir groser
Chicago, III.
Telefonas gi jis vėl pakliuvo į policijos
KAZ. SKREDĖNAS,
“Naujoji Harmonija.” Tai bus
nė,
apielinkė apgyventa visokių tau
Mollie Augustine, 11 metų Box 773,
South Fork, Pa. tų. Priežastis — išvažiuoju į Lietu
ateinančių seredų, 8 vai. vak* Lafayette 5956.
jam begulint lovoje, 2062 W. amžiaus, 2129 Pensacųja avė.,
—J. Ilgaudas.
va. Nepraleiskite progos, pigiai parKas norėtų apie tai atsižinoti,!
PAJIEŠKAU
brolio,
Kaulo
Garkausiduoda.
North avė.
vakar vakare tapo automobi sko, Pažėrų kaimo, Garlevos parakJ. W.
kviečiami jon ateiti.
liaus
pervažiuota
ir
ant
vietos
Suvažinėjo
vyrą
ir
pačiųvios,
Gmino
Veiverių,
Mariampolės
1949
Canalport
Avė.,
Chicago.
—Šapos Darbininkas.
9 valandos Pullmano darbi užmušta prie Pensacola avė. apskr., Suvalkų rčd. Kas jį žinot, ar - ------------------------- jis pats, meldžiu atsišaukti, nes tuPARSIDUODA saliunas labai
Vakar prie N. Michigan avė.
ninkams*
ir
Leavitt
st.
kartės.
riu
svarbų
reikalą;
praneškite
šiuo
....
v. . . , .
. . .
MIRĖ KUN. J. J. RAZOKAS. ir E. Ontario gt. kertės tapo
antrašu:
pigiai ir gražioj vietoj visokių
Dešimt tūkstančių Pullmano
Praeitų subatų. sausio 15 d., automobiliaus suvažinėta sena darbininkų vakar pradėjo dirb
JONIEŠKĄ RAŽAITIENĖ
tautų
apgyventa.
Pardavimo
Nepristatyti laiškai
406 SouthtSta,’S Garkawestvine, 111. priežastį patirsite ant vietos.
1921, 8 vai. ryto, netikėta mir porelė, J. W. Hosmar, 79 me ti po devynias valandas į die
tis imi tiko
lietuvių liuteronų tų amžiaus, ir jo pati, 74 me nų, vietoje aštuonių, kaip buvo
-------------------------- -------5301 So. Halsted St.
žemiau paduodame sąrašą -------------PAJIEŠKAU Lucijos Samusky, se
kunigų, J. J. D. Bazokų.
tu amžiaus, 55 Bei le v ne place. dirbama iki šiol. Šis devynių laiškų, atėjusių iš Europos; dėl niau
gyveno 2037 Canalport Avė.,
Velionis buvo veiklus dar Abudu Senukai tapo nugabenti valandų patvarkymas paliečia negero adreso, paštas adresatų Chicago, 111. Malonėkite atsišaukti,
AUTOMOBILIAI
buotojas lietuvių tarpe. Jo su pavieto ligoninėn. Automobi- netik čia Chicagos Pullmano nesuranda. Kam tie laiškai pri nes turiu svarbu reikalą.
PARSIDUODA automobilius OldsW. S.,
P. O. Box 1252,
mobile 1918 metų, visai pemauja per
fabrikų darbininkus, bet ir vi- klauso, tegul kreipiasi į vyriauEast Chicago, Ind.
dirbtas: nauji roberiai ir maliava, iš
fabriku ųjj paštą, Clark ir Adams gt.
sus kilus Pullmano
rodo ir eina kaip naujas, labai pigiai;
teisingas
pasiūlymas nebus atmestas,
darbininkus Buffalo,
Reikia kiausti prie “Advertised
RANDAI
atsišaukit
nuo penkių vakare.
Mokestis, Window” (lobėj nuo Adams
VVashington, Del.
PASIKKNDAVOJA 4 kamba-l
„ ,/• n. kučinskis,
sako, tuo tarpu pasilieka ta pa- gatvės), pasakant laiško nume
, ,
v.,',
* 1122 E. Kensington Avė.,
Chicago
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.
ritu,
skiepe,
garu,
apšildomi,
|
Phone:
Pullman
6297.
t i, bet laikas viena valanda pa- ti. Laiškus paštas laiko tik keNEW YORK — HAMBURG
elektros šviesa, šiltas vanduo.
turioliką dienų nuo paskelbimo. Renda $1^00 į mėnesį.
RAKANDAI
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
5 Androsuna K.
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai.
Atsišaukite pas janitorių.
Rado nužudytų žmogų.
8 Askelionis Ignasini
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
309 E. 47th St.
11 Bagdonas Petei
Mangolia
Nepažįstamas italo lavonas
Bagoilas Povilas
Išplaukia Sausio 27.
apie 35 metų amžiaus, vakar 12
.. Stebuklinga proga porai užvedan14 Balčiūnu Petru
FLATAS 6 kambarių ant- rendos
*
1
2iai
gyvenimą, paaukausiu savo puiManchuria
15 Balcus Jonas
garu apšildomas, elektros šviesa, kar
buvo atrastas Vemon Parį
Išplaukia Vasario 24, 1921.
Iki“? 4 kambarių rakandus, visut
18 Barpsis Petrus 3
štas vanduo . Pageidaujama lietuvių
place alėjoje, tarp Miller ir 31
*
sykiu arba atskirai, kaip nauji susiTrečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Budris Petras
rendorių.
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00
fle<la
seklyčios seto
Shelton gatvių, Lavonas ap- 33 Bumblis Kanstantinas
JO HN A. RIMKUS,
buvo užmokėta $200, parduosiu už
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po ,
_____ , didepriežiūrų
Burda
John
1246
S.
Ashland
Avė.
rengtas tik apatiniaiils marški 42 Cycenas Win.
—j $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
liam valtfomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
Victrola, už kurį buvo užmokėta
rims ir kūdikiams.
niais ir ilgu overkotu. Apielin- 46 Daskus Teoęlorya
KAM NORS ŽINOTINA^ lio
$225 už $50, bu rekordais ir deiman
Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
Dimsris
Antanas
50
kės gyventojai sako, kad apie
tini agentą.
to špilka. Ateikit tuojaus, galite
54 Dwelis John
ATSISAKAU IŠMOKĖT.
matyti
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
penktų valandų vakaro jie ji
64 Girulis Joseph
Aš Simai as Ignatavičius šiuomi pare
ir
nedėlioj.
Guonius
Adomui
74
matę einant minėta alėja, kur
skelbiu visiems: krautuvėms, pavie
/” ■
86 Janauskis Ignacas
2810 W. Harrison St.
neins ypatotais ir tt., kad aš augščiau
jis susitiko tris vyrus ir tuoj
87 Jancinskas Juozapas
pasirašęs alsisakau išmokėt .mano mo
92 Jasinskis K
ėmė su jais už kų tai rokuotis.
ters Marijonos Ignatavičienės pada
RAKANDŲ BARGENAS
Jusczius
John
95
rytas
skolas.
Pastarieji ilgai nelaukę išsit 99 Kamboras Stive V.
S. IGNATAVIČIUS,
Priversti parduoti trumpu laiku grąraukė revolverius ir patiesę jį
6600 Maryįand Avė.,
Chicago, III ' žiausius
rakandus už apskaitliuotą papabūgo.
^■■■<1 .»ril,l„. -■ ■ ■ ■ ■.. ——r-■ siūlymą. Vėliausios mados seklyčios,

Jetuviu Rateliuose

P aj ieškojimai

AMERICAN LINE

iii

GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI
REKORDAI

4415 Nemunėlis, Pavasaryje. Įdainavo M. Petrauskas.
4474 Mielaširdystė, Vai verčia Laužo.
2356 Lietuva Tėvyne Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
2357 Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
4795 Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
4575 Girtuoklio Mėtavonė. Pasakos Stebuklai.
1248 Velnias Ne Boba, 2 dalis.
4180 Medžiotojai, 2 dalis.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano?
3191 Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutė.
4273 Padainuosiu gražią Dainą. Butėnas.
3190 Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė.
3188 Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūtą.
3242 Oželis. Mes padainuosime.
3313 Sukruskime Broliai. Eina Garsas Nuo Rubežiaus.
1170 Kur Bakūžė Samanota. Bradunienė.
2397 Klumpakojis. Koketka.
3314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos,jValcas.
2359 Nemuno Vilnis, Valcas. Sudiev, Mazurka.
4536 Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tol Linksmas.
4363 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias.
4181 “
*
"
*
Pilviškių
Valcas.
Alvito Ežero Bangos.
2002 Krakoviakas.
3417 Padespanas.
2998 Venecijos Menulis. Boloboo.
2883 Afghanestanas. Mahometas.
4796 Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.
2581 Pavasario Rytas ir Gražioji Polka.
1700 Galopas.
1249 Mano Palvis tai geras arklys.

i

JUOZAS F. BUDRIK
3313 So. Halsted St..

Chicago, III
■MM

Pranešimai

Chicagos graikų protestas.
Chicagos graikų nesenai sut
verta Ilellenic Liberty Democrtic League vakar laikė Hull
Housc svetainėje masinį susi
rinkimų, kuriame buvo’ priim
ta rezoliucija, pasmerkianti da
bartinį Graikijos karalių Kon
stantinų. Rezoliucija pabrėžia,
kad Graikijos , žmonėms jau
pakarto ir nusibodo karalių
viešpatavimas, ir todėl Kon
stantinas turi pats prasišalinti,
o jeigu ne, tai jis bus nuvers
tas. Amerikos pažangesni grai
kai, pasižada
duoti moralę ir
matorialę pagalbų Fleutherios
Vanizclos, kandidatui į GraikiBanditai atėmė automobilių.
Rowley Allier, 1113 N- 24-th
st., vakar buvo bandito sustab
dytas ant kampo Monroe st. ir
Ashland avė. Banditas tuojau
pareikalavo, kad IJs išliptų iš
savo automobiliaus; jam ta:
padarius, banditas įsėdo ir nu
važiavo sau.

Pittsburgh, Pa. — Lietuvių Kapi
nių Bendrovės Narių domei: L. K. B.
metinis seimas liko atidėtas ant Sau
sio 23 dieną š. m. Tokiu budu L. K.
B. Metinis stirnas bus nedėlioj, sau
sio 23 d. L. M. D. Name, 142 Orr St.,
Pittsburgh, Pa. Pradžia kaip 7:30
vai. vakare. Todcl kiekviena kuopa
skirtingų draugijų, prisidėjusi ar ma
nanti prisidėti prie L. K. B. malonė
kite atsiųsti savo delegatus, sutei
kiant jiems paliudijimus nuo jūsų
draugijų, kurio atstovautų L. K. B.
metiniame susirinkime. Taipgi kiek
vienas narys ar .narė dalyvaukite mi
nėtame seime, kuriame turėsime daug
svarbių dalykų ir taip pat rinkimus
valdybos 1921 metams. Kviečiame
visus lietuvius iš Pittsburgho ir jo
apielinkės į viršminetą seimą, kiek
vieno lietuvio teesti prederyste jame
lalyvauti ir veikti pagreitinimui įgiimo lietuviško kapinyno. Dalyvauki
me šiame seime kam rupi lietuvių
'•eikalai ir veikime vienybėje. Kvie
čia visus Lietuvos pavienius ir drau
gijas i šį matinį seimą L. K. B. val
dyba, J. I. Alelis, Sekr.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho
ras rengia šaunų vakarą vasario 6
L, Mildos abiejose svetainėse. Visi
•ižkviečiami afcftimkyti. — Choras.

L. S. J. L. 1-mos kp. susirinkimas
vyks utaruinke, sausio 18 d. Aušros
svet., 3001 So. Halsted St. Pradžia
8 vai. vak. Visi nariai malonėkite su
sirinkti, nes nuo šito susirinkimo pridausys kuopos gyvavimas arba lik
vidavimas.
— Valdyba.
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NAMALŽEMĖ
BARGENAS.
$500 cash, likusi suma kaipo renda
nupirks 8 kambarių plytų namą su
garu apšildoma, vanorns, gazas ir
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
duoda. Netoli parko.
J. McDONNELL SYSTEM,
3517 Archer Avė.
5 akeriai žemės, $1,500, l/t mylios
nuo geležinkelio stoties, taipgi elek
tros karų linijos. Si yra puikiausia
daržovėms, augšta ir\sausa, tik 16 •
mylių nuo vidurmiesčio, prie Rock
Island geležinkelio, puikiausiu apielinkei patarnavimu. 54 traukiniai kas
dieną; 8 minutės ėjimo į gražų mie
stelį. Parduosiu ant išmokesčio įmo
kant $225 cash, o likusius po biskį
kas mėnuo. Tikras bargenas. Jei žingeidauji, rašyk ar atsišauk:
MR. JERRY HEJNA,
Rezidencija: 4839 S. Ashland Avė.
Ofisas: R. 40, 106 N. La č&lle St.

STOCK^I—šeROS
ANT PARDAVIMO 22 Še
rai Mildos Teatro visai pi
giai.
3261 So. Halsted St.
3 fl.
Tel. Yards 3861
MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pątterną Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.
BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barbeno ama
to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
slų tik $20.00. Galima išmokti į 6
savaites.
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W. Madison St.,
Chicago.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
DRAUGYSTfi MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras I’aulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ras Vestelis; maršalkos: L
ir
Guzauskis, II. Geo. CherJc
naliskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.
LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
3328 Aubum Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31 st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
7:30 vai. vak.

valgomo ir miegkambario setus; kau- A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
* rus, davenportą ir tt. Taipgi, groLIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
jiklį pianą ir didelę dubeltava springAnt. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
VYRŲ
. są phonographą grojantį visokius reCicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
'DK’TTZT A
rvrtvt/-,
kordus. Parduosime atskirai. Nepra2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
KKIKIA
gtl O
bUCeriO, Hgjgjjitc šito Bargeno.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
mokančio lietuvių, anglų iri
1926 So. Kedzie Avė.
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
lenkų kalbas.
North
Avė.
NAMALŽEMĖ
3252 N. Nagle Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
' „„....T——
PARSIDUODA dviejų augštų meREIKIA vyro, negalinčio sunkų Lyn{s namas su muro skiepu. Gera
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.
darbą dirbti
į kriaučių šapą uz vjoįa bučeriui. Dabartinio buČerio
sargą, čia bus visai lengva.
baigiasi lease, todėl ir yra gera proAtsišaukit po antrašu:
pjrkti, o nupirkęs, galės pradėt 1J ETŲ VOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
a r '
ai
biznį. Visi įtaisai dėl bučemės: dide240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
IbOJ b. Loomis bt.
| ig vendzinyčia, daržinė dviems autoLeknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
”; Į
i I
Į
mobiliams, rendos neša ant mėnesio
rašt.
Kaz. Demereckis, 3327 S.
REIKTI abelno į visus sky-1 $70.0(), parsiduoda už J6,500.
Wallace
St; turto rašt. P. Kuku
D. ŽUTAVTAS,
rius patyrusio pardavėjo. Nuo
tis,
7
W.
23rd St.; kontrolės rašt.
1502 N. Wood St
latinis darbas, gera alga.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
Ant antrų lubų.
tis;
kasos globėjai: I. P. ChuplinsJ. OPPENHEIMER & CO.,
kas,
II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
ATKREIPK ATYDA!
4700 So. Ashland Avė.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
-PARSIDUODA.
laikomi kiekvieno mėn. antrą suNaujas mūras 2 augščių, elektra,
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
REIKIA
agentų pardavinėjimui vanos, cementavotas skiepas ant
Aubum Avė.
mošties “Alberta”, ji pagelbsti nuo Brighton Park. Kaina $6,000'.
Mūrinis
namas
2
po
6,
elektra,
,
vašalčių, kataro, galvos ir dantų skau
nos ir muro namukas ant meilinio• pa- TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
dėjimo, sutinimo, reumatizmo etc.
mato galo loto; randasi ant 22 gat,
NIEDZIELSKI,
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
vės Bridgeport. Kaina $6,500.
505įl S. Ashland Avė.,
SESERŲ, Kensington. III: Pirmi
Geras mūras ant kampo ir Street
Chicago, III.
ninkas D. Shutkus, 213 E. KenKaro gatvės, elektra, maudynės, ne
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
apšildomas, krautuvės ir pragyveni
PARDAVIMUI
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
mai. Priežastis pardavimo — našlė.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
PARSIDUODA barbemė lietuvių Savininke duoda mortgečiu. Rendos
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentapgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas į motus $3,360. Reikia įmokėti tik
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
nuo seniai. Parsiduoda pigiai. Prie $5,000 cash. Kaina $18,000. '
10520 State St.
žastis pardavimo — išvažiuoju į
Del platesnių žinių kreipkitės pa§:
Susirinkimai laikomi kiekvieno
Lietuvą.
FABIONAS ir MICKlEWICZ<
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed10722 Michigan Avė.
809 W. 35th St. (Kampas Halsted)
villo svetainėj, 341 E. Kensington
Roseland.
Chicago, Illinoi»i
Avė.

REIKIĄ DARBININKŲ

