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Prošepanas smarkauja

Vokietija turi nusiginkluoti
I

............ .—■■■■■■

Bavarija nepaiso talkininkų
Talkininkai tarsis su Amerika
“Bet,” pažymima deklaraci
joj, “užpuoliko praturtėjimas
po to, kada jis tapo sumuštas,
Premjeras Briand sako, kad prieštarauja tam, kad pergalė
Francija gali priversti Vokieti jusios šalies gyventojai turėtų
skursti. Su tuo Francija su
ją nusileisti.
tikti negali.

Vokietija turi nusi
ginkluoti.

PARYŽIUS,
sausio 20. —
“Mes turime jėgos ir galė
Premjero Briando ministerija tume ją panaudoti, jeigu butų
šiendie po pietų įteikė parla reikalinga, kad privertus išpil
mentui savo programą, kuria dyti visus pasižadėjimus, kurie'
me pirmon
vieton pastatyta yra pasirašyti sutarty. Bet res-1
Vokietijos nuginklavimo klau publikoniškoji Francija nori'
simas, o atsiteisimo už padary būti taiki. Visa, ko ji nori, tai
tus nuostolius, kaip tatai nužy palenkti Vokietiją, kad ji gra
mėta Versailles sutarty, klau žumu savo pareigas atliktų. Pa
simas — antron vieton. Prog- reigas, kurias ji yra pasirašiu
rame nedvejojant
pasakyta, si.”
kad Francija turi jėgos priver
Laukia paramos nuo Jungtinių bolševistinc. Tuomet Bavari
sti išpildyti tai,
ką Vokietija
ja sutelks daiktan visus tik
Valstijų.
yra pasižadėjusi, ir jeigu butų
ruosius vokiečius ir pasidarys
Kalbėdamas apie santykius nepriklausoma.
reikalo šitą jėgą ji panaudotų.
ir Jungtinių
Vis dėlto, likdama ištikima sa tarp Francijos
“Vokietijos žmonės nei ne
vo republikinėms tradicijoms, Valstijų Briand pareiškė, jo- mano apleisti savo šalį ir ke
ji geidžia, kad Vokietija išpil- gei tie ryšiai, kurie susimezgė liauti svetur. Pranešimai budytų savo pasižadėjimus ne tarp tų dviejų valstybių mušiu šia apie penkiolika milionų vo
laukuose “užtikrina musų vie kiečių nori vykti į Jungtines
vartojant prieš ją jėgos.
Valdžios deklaracija atsto nybę ir taiką — kaip kad bu Valstijas yra paremti vodevivų bute skaitė pats premjeras vo karo metu.“
liniais juokais.“
Briand, o senate — senatorius
“Mes esame tikri, kad musų
Marraud. Dlcklaracijos visi la draugai amerikiečiai atsiteisi Talkininkai gal tarsis
bai atidžiai klausėsi. Ją bes mo už padarytuosius
mums
su Amerika.
kaitant dažnai pasigirdo stip nuostolius klausimu
suteiks
rių aplodismentų. Šitos dekla mums
tokios jau paramos,
Tarsis Austrijos klausimu.
racijos įteikimas tai buvo kaip- kaip kad ta,
kuri užtikrirto
ir pirmasai bandymas naujo
mums pergale didžiojo karo
WASHINGTON, sausio 20.—
sios ministerijos,
užėmusios
metu, kuomet mes gynėme pa Valstybės departamente šian
Leygues ministerijos
vietą. žangos reikalą.“
die duota suprasti, kad talki
Kiek turi jėgos naujoji valdžia,
ninkų valstybės, nepasiklausutai parodys balsavimas, kuris True translation filed with the pogtsios Jungtinių Valstijų valdžios
bus atstovų bute, šį vakarą.
niaster at Chicago, III., Jan. 21, 1921
as required by the act of Oct. G, 1917 gali būt nei nebandys išspręsti
Tikroji taika dar ateis.
klausimą apie Austrijos padė
Bavarija nepaiso
tį, kuri susidarė dėl grumoja“Mes esame padarę taikos
sutartį su Vokietija,“ pareiškiama ministerijos deklaraci
joj, “bet tikrosios taikos mes
dar neturime; taikos, kuri ne
abejotinai užtikrintų neginčija
mas Francijai teises ir taipjau
josios saugumą. Tokį saugumą
mes turėsime tik tuomet, kai
Vokietija bus nuginkluota. Del
musų tai yra pats svarbiausis
klausimas, kurį valdžia skaito
būtina pareiga pravesti. Jo at
sisakyti mes negalime.“

talkininkų.

Apic šitą klausimą jau tarėsi specialioji kontribucijos ko
žada pasilaikyti piliečių
misija, kurioj savo atstovybę
miliciją.
turi ir Jungtinės Valstijos. Vis
ar Jungtinės Valstijos
BERLINAS,
sausio 20. — 'dėlto,
“Nekarunuotasai Bavarijos ka !yra prisirengusios ir kokiomis
ralius,” Dr. George Heiin, šian j sąlygomis prisidėti prie by ko
die pasikalbėjime su Chicago kio sumanymo stiprinti Aust
'Tribūne korespondentu be ki riją tuo tarpu dar nepasakyta pareiškė, kad “Bavarija vi ■ ta.

sais budais, išimant tik pricvartos
įmones,
gins savo
teisę pasilaikyti civilinę mili
Antrasai deklaracijoj yra at ciją, kurią talkininkai reika
silyginimo klausimas. Joje sa lauja panaikinti.’’
koma:
/ “Aš visai nepaisau ko gy
“Atsteigi nuteriotąjį musų
kraštą, išardytas industrijas ir
pataisyti finansus tebus gali
ma tik tuomet, jeigu Vokieti
ja išpildys savo prižadėjimus,
kurių ji davė Versailles sutarčia. Atsiekimui šito mes gau
sime savo talkininkų paramą.
“Kol nebus atlyginta pasibai
sėtinoji karo metų
padaryta
neteisybė, atsteigimas norma
lių santykių bei prekybos pa
siliks negalimu dalyku.”
Deklaracijoj išparodoma, kad
nei viena Vokietijos dirbtuvė
nebuvo suardyta, kad josios
produkcijos jėgos tebėra nepakrikdytos ir kad dagi pati Vo
kietijos prekių rinka,
kuriai
pralaimėjimas suteikė tam tik
rą smūgį, turi didelių progų
atsigriebti.

ventojai nori — monarchijos
ar komunizmo,“ tęsė jisai, “vi
sa ko aš noriu,
tai tvarkos.
Piliečių milicija yra vienintelė
jėga, galinti išlaikyti tvarką.
“Tik pagalvokite! Bėgiu pas
tarųjų šešių mėnesių mes ne
turėjome jokių streikų. O to
dėl industriniu žvilgsniu šalis
progresuoja. Ir už visa tai ačiū
tam, kad mes turime piliečių
miliciją. Beto, būtinai reika
linga būti ginkluotu, kad apsisergėjus nuo bolševizmo.
“Kai dėl monrchininkų, ku
rie susispietę į tam tikrus klipbus ir šiaip draugijas, tai jie
maža teturi ginklų. Netikėkite
tiems kaltinimams, kad jie esą
apsiginklavę kulkosvydžiais ir
šautuvais. Generolui Ludendorffui

Bavarijoj

Jungtinių Valstijų valdžios
pasitraukimas iš ambasadorių
tarybos ir taipjau atsisakymas
pasiųsti savo įgaliotinį į talki
ninkų premjerų posėdį, kuria
me veikiausia bus ir Austrijos
klausimas svarstoma, sudaro
tokį įspūdį,
jogei Jungtinių
Valstijų valdžia ir atety ban
dys laikytis nuošaliai.

Kova už dolerius.
Protestuoja prieš amerikiečių
paskolą.

Stambieji pinigų maišai nori
nuversti tos respublikos
valdžią.

' True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Jan. 21, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai sušaudę
amerikifetį.

' Anglijos komisionierius Kon
stantinopoly gavo žinių, kad
TEGUCIGALPA, Hondūras, esą nužudytas vienas Raudo
sausio 20. — čia gautomis ži
nojo Kryžiaus viršininkas.
niomis
kaiminiškoj
šios
šalies
respublikoj San SalKONSTANTINOPOLIS, sau
vador
by
valandą
gali sio 20. — Vyriausias Anglijos
kilti revoliucija. Unionistų par komisionierius vietiniam Jung
tija,
kurios pryšakyj • stovi tinių Valstijų atstovui prane
stambieji ūkininkai, dvarinin šė, kad Odesos bolševikai ne
kai ir fabrikinin'kai, ryžasi nu senai sušaudę vieną Jungtinių
versti dabartinę valdžią ir prie Valstijų pilietį, Garsiniai, ku
jos vairo pastatyti neabejoti ris buk esąs Raudonojo Kry
nus savo reikalų reiškėjus.
žiaus darbuotojas-viršinlinkas.
Toji partija jau senai sten
Raudonojo Kryžiaus nariams
giasi savo tikslus pravesti. Bet Konstantinopoly žmogus tokiu
iki šiol jai nepavyko. Keliatą vardu visai nežinomas. Daro
kartų tos partijos žmonės da ma todėl visa, kad kokiu nors
rė bandymų.
Bbt kiekvieną budu gavus daugiau žinių apie
kartą jie buvo sumušti. Delei jį. Gali būt, kad tai yra koks
to keli partijos lyderiai buvo nors distribucijos komiteto na
priversti bėgti į užsienius, kur rys.
jie nūdien varo
savo senąjį
darbą.
Vyriausias jų lizdas
yra Guatemala
respublikoj. Ispanijos juodašimčiai
Ten, mat randasi pats unionis
darbuojasi.
tų partijos viršyla
Artūro
Araujo, stambiausias dvarinin Kėsinosi nulinčiuoti darbininkų
kalbėtoją.
kas visoj Salvadora respubli
koj.
Kadangi jis yra gabus
BARCELONA, sausio 20. —
politikierius ir turintis imlio
mis, tai jam nesunku susirasti Įsiutinta juodašimčių gauja
nulinčiuoti
pritarėjų ir svetimose valsty šiandie kėsinosi
bėse. Tokių pritarėjų jis turi vieną profesinės sąjungos dar
pakankamai ir Guatemala res buotoją. Kaž kas mat paleido
kad jis buk norėjęs
publikoj. čia jisai gauna gink gandų,
vietos
lų ir visa kita, kas reikalinga nužudyti pasiturintį
fabrikininką.
,
savo tikslo atsiekimui.
Pas vaigusicj i
j uodašimčiai
Prieš
dabartinę Salvador savo tikslo tečiaus neatsiekė:
respublikos valdžią eina netik laiku spėjo atvykti policija ir
patys respublikos piliečiai, bet žudeikos tapo išvaikyti. •
ir svetimšaliai, kuriuos savo
pinigais patraukė toks Araujo
ir kiti. Valdžios pozicija todėl
Gompersas laimėjo.
yra nelabai tvirta.
Ir vėl išrinktas Pan-American
GRAGA, sausio 20. — Kaž
federacijos prezidentu.
kas buvo paleidęs gandų, kad
Olandijos valdžia rengiasi iš
MEXIC() CITY, sausio 20.—
kraustyti “jo malonybę” bu Amerikos Darbo
federacijos
* 'i
vusį Vokietijos valdoną Vilių. prezidentas Gompersas ir vėl
Tai netiesa.
laimėjo. Pan-American federa
cijos kongresas didžiuma bal
sų išrinko jį savo prezidentu
PINIGŲ KURSAS.
šokamam terminui.

PEKINAS, sausio 20. — Ja
ponijos delegacija šiandie už
sienio reikalų
ofisui įteikė
griežtą protestą. Protestuoja
ma prieš tą paskolą, kuria Ky
lių valdžia gavo nuo Jungtinių
Valstijų lobininkų, kontroliuo
jančių American Fedcral Wireless Telegraph kompaniją.
Pastaroji Kynų valdžiai pasko Vakar, sausio 20 d., užsienio pinigų
Pradžioje buvo manyta, kad
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už
linusi puspenkto miliono dole 25,000
dolerių, bankų buvo skaitoma Gompersas pralaimės.

leidžiama rių.

Japonijos

delegacija

sa Ątttėtikos pinigais Šiaip:

pasilikti tiktai tol, kol jis susi ko, kad toji paskola neatatinlaiko
politinio ir militarinio kanti toms sutartims, kurių ja
veikimo.
ponai yra padarę su Kynų val“Bavarijos nusistatymas yra džia.
Drklaracija ima domėn eko
Visas dalykas yra tame, kad
nominį Vokietijos atsigriebi- toks, kad kiekviena Vokietijos
mą. Joj sakoma, kad valdžia valstija privalo savo reikalus amerikiečiai, paskolinusieji Kyvisai neturi tokios minties, kad tvarkyti taip, kaip jai išrodo nų valdžiai pinigų, gavo nuo
ekonominis Vokietijos gyveni- esant geriau. Ji nemano atsi- jos tam tikrų koncesijų. O ta
nias butų paįręs, kitaip sakant mesti nuo šiaurinės Vokietijos J tai vėl kenkia japonų kapitatol, kol toji dalis nepasidarys listų interesams.
trukdyti jį.
Nekenks Vokietijos atsigriebimui.

Laukiama naujos revo
liucijos Salvadoroj.

Anglijos 1 svaras ............... $3.77
Austrijos 100 kronų............... $0.22
Belgijos 100 frankų už ....... $6.89
Danijos 100 kronų ........... $18.95
Finų 100 markių .....
$3.20
Francijos 100 frankų ............. $6.57
Italijos 100 lirų .........
$3.57
Lietuvos 100 auksinų ....... $1.65
Lenkų 100 markių . ............. $0.12
Olandų 100 guldenų .... ...... $38.10
Norvegų 100 kronų ........... $18.60
Šveicarų 100 frankų ........... $15.76
Švedų 100 kronų .................... $21.70
Vokiečių 100 markių ......... ., $1.65

ROMA, sausio 20. — Popie
žius žada suteikti kardinolo ti
tulą New Yorko arkivyskupui
Heyes.
Z ■»——+■ 1 — * ' 1
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MOUNT VERNON, sausio
20.
Nežinomi piktadariai iš
vietos pašto pavogė du šimtu I
tūkstančių dolerių — pinigais'
ir kitomis žymėmis.
j

Price 3c

Italijos socialistų
konvencija.

No. 17

Siuvėjų kova

Išrodo, 'kad komunistai turės [SpecialS Telegrama Naujienoms].
pasitraukti ir sukurti savo
Fabrlkininkai grūmoja teismu;
partiją.
siuvėjai įgyja naujų laimėjimų.
ROMA, sausio 20. (Rašo Chi
cago Daily News koresponden NEW YORK, sausio 20. —
tas Mowrer) — Kadir povaliai, New Yorko rūbų fabrikininkų
vis dėlto neišvengiamu budu advokatas Harry Gordon grū
socialistų partijos konvencija moja amalgameitams z teismu
eina prie skylimo. Tarp dele dėl šmeižimo, jeigu bešališkas
gatų juo toliau tuo daugiau kį- pirmininkas Leiserson paskelb
la nesusipratimų.
Laikraščių siąs visuomenės žiniai praneši
žiniomis,
vietoj šaltų argu mą, paduodantį visus faktus
mentų dažnai girdisi nedera apie dabartinį lokautą.
Rostoniškė *Hyman Brothers
mų užsikarščiavimo žodžių ir
firma susitaikė su unija seno
dagi einama prie peštynių!
Visa rodo,
kad galų gale mis sąlygomis ir rezignavo iš
taip vadinamieji ‘nesvyruojan manufakturininkų asociacijos.
tys komunistai“ apleis konven
ciją ir bandys sukurti savąją Mes sąšlavynan monoklius.
partiją. Pastarojoj liks cent^ininkai ir reformininkai. Po to
BERLINAS,
sausio 20. —
prasidės tąsynės už kontrolę Prieš didįjį karą ir karo metu
miniose. Kuri srove laimės, kiekvienas Vokietijos armijos
tuo tarpu sunku sumatyti.
oficieris turėjo monoklį. Turė
Tenka tečiaus pažymėti tai, jo juos ir kiti valdininkai-valkad taip vadinamieji konser dininkėliai. Valdininkui ar ofivatyvieji socialistai Italijoj yra cieriui būti be monoklio reiškė
daug pažangesni nei patys ra tą pat,į kaip kad būti be deši
dikaliausieji Francijos socia nės rankos.
listai. Jie visą laiką priešinosi
Bet., dabar dalykai virto
karui ir daugiau nei patys ru kitaip. Valdžia nūdien išleido
sai pasidarbavo, kad butų su tokį patvarkymą, kad monokkurtas trečiasai . Internaciona lai turi būt numesti į sąšlavy
las. Pastarojo šulai Rusuose ną.
Trumpai sakant, visi tie
dabar ir juos priskyrė prie valdininkai, kur nešios monok
“parsidavėlių.”
lius, bus pasiųsti pas atatinka
mą akių daktarą. Jeigu pasiro
dys kad tas padaras jiems ne
Deportuoja Martenso reikalingas, tuomet jie turės
padėjėją.
pasirinkti vieną iš dviejų —
savo viefą ar monoklį.
WASHINGTON, sausio 20.—
Šiandie čia patirta, kad val Chicaga — svetimšaliu
džia nutarusi deportuoti vieną
miestas.
“sovietų ambasadoriaus” padė
jėją, Gregory Weinstein. Sako
Chicagoj gyveną šešiasdešimts
ma, kad Weistcin norįs vykti
penki nuošimčiai svetimšalių.
Rusuosna kartu su pačiu “am
basadorių,“ taigi sausio 22 die
CHICAGO. — United Aineriną.
cans asociacijos
manageris
Ray O. Waylarid yiename banVienna susirupinusi.
kiete andais pareiškė, kad Chicaga esanti “tikras svetimša
VIENNA, sausio 20. — Vie lių miestas.” Jo žiniomis, Chi
nuos laikraščiai reiškia didelio cagoj gyvena “mažų mažiau
65 nuošimčiai
svetim
susirūpinimo. Darbininkų ne sia
pasitenkinimas pasiekė to laip šalių. Kad taip nebūtų, taigi,
snio, kad klerikalų
valdžiai kad Chicaga liktų “tikrai ame
grūmoja didelis pavojus. Jeigu rikonišku miestu,“ reikalinga
umu laiku dalykai nepasitai esą varyti “plačią amerikonininio kampaniją.“ Dieve, jiems
sys, viso galima laukti.
padėk.
--y ->------- *- j----------- .■imi! .
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Pasvaigusis poetą dar tebegy
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
vena Fiume.
SOCIALDEMOKRATAS.

TRIESTE, sausio 20. —-Buvusis
“insurgentų“
lyderis
“laisvame mieste Fiume,“ Gab
rielius d’Annunzio, iki šiol dar
gyvena Fiume.
Miestą jisai
apleisiąs už savaitės-kitos.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiek vienas darbininkas
privalėtų 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 pastas pradėjo geriaus
v?,1Rtį> ?. t,od®1 Pini^ pristatymas Lietuvoje pasidare siek tiek ^greitesnis. Dažnai pinigai ėsti
išmokami po sesių ar septynių savaičių po to
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietuvos istaįgas veikti greičiaus, idant greitesnę pagelbą suteikus suvargusioms Lietuvos žmonėms.

. Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
mones Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomls.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Baltimorčs firmų, kuriose dir
Paskelbė lokautų. •
ba apie 3,000 darbininkų, eina
SCOTT NEA1UNG
NEW YORK.
Matomai
sėkmingai ir jau 8 firmos su įsimaišius National Erectors
[Iš Federuotosios Presos]
Aš peržiurėjau savo surink sitaikė su unija. Tuo 500 dar- Assn., kuri veda smarkiausių
tąsias žinias apie dabartinę
kovų prieš organizuotus darbi
ekonominę padėtį.
gų nukapojinio. Tik imąsi il ninkus, dvi asociacijos ir daug
South Dakotos ūkininkai lai gos kovos tik su 4 firmomis, pavienių kompanijų, dirban
kosi savo* kviečius, kukurū kurių tik viena yru kiek di čių metalo pagražinimus dėl
zus ir kiaules, nenorėdami jas desnė. Streikas nepaliečia di- namų ir budavonių, sudarė
parduoti už pusę kainos, kokia
naujų organizicijų , ir paskui h.
buvo šeši menesiai atgal. Iš
Likvidavimas Stroinse & lokautų prieš 4,(KM) darbinin
Georgia ateina žinios, kad pa
kų, susiorganizavusių į Inside
nika viešpatauja dėlei bovel- Bros, išmetė 1,809 amalgamei- Iron and Bronzų Workers uni
nos nupuolimo nuo 40c sodi tų iš darbo tuo laiku, kada jų jų. Lokautas prasidėjo tada,
nimo laiku iki 15c. pjutės lai- negalima suimti į kitas dirb kada darbininkai sulig sutar
ku. Arkansas ūkininkai tvir- tuves. Viso rubsiuviu unija ties su samdytojais, pradėjo
tina, kad jiems bovelna išau- Baltimorėj turi 10,000 narių. dirbti 44 vai. savitoje. Darbi
ginti kainuoja jiems 30c svaninkai mano paskelbti streiką
ras. Bet jiems markele siu- šimtų narių United Garment ir laikytis pirmiau padarytos
Warkers ir amalgameitų vėl
loma uz jų tik po 12c.
atsinaujino, kad Gannent Wor- sutarties. Naujoji fabrikantų
Kongresas ^markiai atsilie kers nariai nuėjo dirbti į dirb asociacija vadinasi Allied Builpia į šauksmų iš agrikulturinių tuvę, kur amalgameitai buvo ding Motai Industries. Darbi
ninkai mano, kad į tų kova
distriktų, bet protingesnieji se paskelbę streikų.
bus įtraukta ir kita didelė uni
natoriai purto savo galvas ir
Smagių žinių pranešama iš ja
Intom. Assn. of Bridge
pripažįsta, kad jie negali suRochesterio. Ten dirba 50 and Structural Iron Workprs.
rių vertę, kuri tapo išplėšta iš nuoš. darbininkų, bet yra vil
tis, kad už poros savaičių pra
VOKIETIJA.
dės dirbti visi rubsiuviai. 19
Trims simBERLINAS. — Vokietijos

Linksmu Naujų Metų.

tams tūkstančių S’aujosios An- priimdamos 11.000 darbininkų, angliakasių
glijos audinyčių darbininkams be algų nukapojinio.
mėn. turėjo

unija

ninkų, o

ir sekami

metai

tik

biskį mažiau bus baisus, iki
tie, kurie gamina Šalies tur
tus paims į savo rankas kon
trolę ant industrijų, operuos
jas naudai visų žmonių ir tuo
pasiųs vienas kitam
Naujų
Ekonominės Laisves Metų pas
veikinimus.
Iš rubsiuviu kovos su
fabrikantais.

sEW YORK. — Įvairių nuo.
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AR MYLI MUZIKĄ?

Kreipkitės Tusiau

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

Mes turime parduoti už ncužmokčjiiną rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų juokeli 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, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. 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 pasiuTymų, nes norime padaryt daugiau vįetos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apieliukes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
dalridžiame 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.

KP’

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

Tel. Raodolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
I’ancdėliais iki 8 vakare.
Nedaliomis ofisas uždarytas.

k,-.-.,.,.—, ,r

,
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Galima matyt po No. s

Chicago

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

V. W. Rutkauskas

x-?.>

Al

K
EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ
EXTRA! fe
»Č
tui 26 rekordu, 300 adatų ir DEIMANTO ADATA- šios NAUJOS
PUIKIOS V1CTROEOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių

muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ V1CTROLĄ vertės iki $250.00, ti» už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tomistą, kad nėra kitos krautuves nei san

y

Sankrovos
kaina tik .
/Ak

hm

krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. }
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

K NATIONAL STORAGE COMPANY

h

Sl_F 1 B

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

sankrovos
kaina tik

*35

Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Chicago

Vak.: 812 W. 33rd St.

Tel. Yards 4681.

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARAN
TUOTĄ V1CTROLĄ vertes iki $250.00 tik už $85.00, priedų vel

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

$

•!X1

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J,Petrauskas

ERA spauda
neša.

.£09 So. Main Str.
Rockford. III.
T. PuHmaa 548*

AKUSERKA
A. SHUSHO

Gera spauda yra brangi,
bet naudingesnė ir
pigesnė už prastą.
Tą supranta Chicagoš
lietuviai ir todėl savo
geruosius spaudos
darbus duoda Naujienų
Spaustuvei,padaryti.

Tariu patyrimą
motom ligose; rū
pestingai
priiinriu ligony ir budilaike ligoti.
19929 S. Stele Str.
Chicago, III.

Akušerka M. Katauska

*

Patarnauju dienom ir naktimis pri^
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas!
3333 So. Halsted St^ Chicago, 11L
Phone: Bosiievazd 4121.
1

*

Victor Cigąr Store
Wholesaleriai ir Retaileriai
1728 S. Halsted St.

Lietuvos apsigynimui nuo lenkų. Todėl ma
lonėkite ateiti visi.
Kviečia KOMITETAS.

O mes spausdiname
viską, kas tik galima
spausdinti.

Duokit šviesos saviškiams!
«*

Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

Cigarų, tabako ir cigaretų. Im-

portotos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant Švenčių.
jgMr- '

- ----------

Tu

Phone Yards 5248

I

A. M. KAUPIENĖ
AKUŠERĖ
Daug metų praktikoj
3014 Emerald Avė, Chicago, III. K

■ ^TrirTirnniTOiirrTTiTM m ir—n i imi

Naujienų Spaustuve

“SIETYNĄ”

dvisavaitinį ko perėjos, savivaldybes, ūkio, kultūros ir profesinio
kaule. Bostono ir New Yorko
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vaitot. B-vės ir Lietuvos savival
padėčiai nesimainant, visų do
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotų.
nų" yra atkreipta į Baltimore,
Tas Šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno
kuri darosi svarbiu faktorių
metinė
prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:
visoje padėtyje, viena kadangi
Baltimore skaitoma yra amalŠiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.
gameitų tvirtove, o antra —
ten yra daugiau progų unijai %
laimėti.
Baltimorėj unija tikisi a t- i
SKAITYKIT ir platinkit tėvynės
naujinti sutartį su Ilenrv Šou-j
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.
neborn Co., kur dirba 3.500
” kas savaitę lankydamas savo Skaitytojus, praneš
organizuotų rubsiuviu. Son-‘ jiems“Trimitas
įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
neborn Co. yra visos padėties
musų
priešo nedorus darbus ir klastas.
Traktu. Jei ir atnaujins sutartį
“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
be nukapojinio algos ir per
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
mainymo darbo sąlygų, mano
feljetonų iŠ kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
ma, kad amalgameitai Balti“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, .
žada
pradėti eiti paveiksluotas.
morę išlaikys.

I

Antanas S. Pocius,

VVESTERN FURMTURE STORAGE

lapkričio

Harvey Hart, prezidentas
Jų vadovai pataria jiems ne Hart, Schaffner & Marx, Chi
cago, praneša, kad jis tikisi,
vien pasitarnavinias bosą n
Cambria plieno
kad jo firma nedarys puolimo
skelbė 25 nuoš, nukapojimų ant m\ijos ir prailgins sutartį.
algos, prasidedantį dviem dienom prieš Kalėdas. Kitos metalo industrijos nukapojo algas su pradžia metų..
— rengiamas —
Lietuvių Suvienytos Valgomų Daiktų Krautuves
Duonos linija susidaro. Rci335 Kensington Avė.
kalavimai visur sumažėjo ir
Ned., Sausio-Jan. 23 d., 1921
mažiau “rankų" reikia padari
J. STANČIKO SVET.
niui gaminių. Oficialiuos ži
205 E. 115ta Gatvė
nios parodo, kad centraliniuo- Pradžia 5:30 valandą vakare
Įžanga 65c, 50c ir 35c.
Scenoje statoma dviejų veiksmų komedija
se vakaruose ant kiekvienų
“MUSU GERASIS”
penkių darbų yra astuoni dar
Sulos
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis
bininkai.
Dvidešimts pen
iš Roselando
kiems nuoš. visų darbininkų
ŠOKIAI su DOVANOMIS:
1- ma dovana $5.00 vertės tavorų
Mnssachusetts valstijoj gręsia
2- ra dovana $3.00 vertės tavorų
žiema be darbo. Youngstownc
3- čia dovana $2.00 vertės tavorų
Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites kuoskaitlingiausiai at
dvidešimts tūkstančių plieno
silankyti ant šio puikaus Teatro ir Baliaus, nes veikalas “Musų Gera
darbininkų nedirba. New Yor
sis” yra vienas iš juokingiausių veikalų Lietuvių kalboje. Atsilan
kykite
visi, o turėsite juokų iki ausų. Taipgi galėsite puikiai pasi
ko valstijoj lapkričio mėn.
šokti prie puikiausios muzikos.
Kviečia KOMITETAS.
dirbtuvėse dirbo darbininkų
dviem šimtais tūkstančių mažiatir->M»gu kovo men.
Senas susmukęs žmogus iš
savo kėdės Atlantic City šau
kia, kad “iškilusios algos turi
nupulti iki protingo pamato".
Laukiama klaikios
ateities.
Atėjo laikas, kad vėl “uždary
tos dirbtuvės ir tušti pietų
Pirmas Didelis Maskaradinis
krepšiukai” viešpatauja visoje
šalyje. Senatorius Penrose ži
no. Jis lošė tą loi
kios dešimts metų.
Toks yra Naujų Metų pasveikinimas, kolkį dabartinė
ekonominė sistema siuntinėja
• Rengia
Jungtinių Valstijų ūkininkams
Draugystė Šventos Petronėlės
rankpelniams —bedarbė, bankrutas, badavimas. Ji tokius
Kuris bus
pat sveikinimus siuntinėjo ir
Subatoj, Sausio-Jan. 22 d., 1921
pirmiau — 1857, 1873, 1893
m. — bet šiais metais jie pa
Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted St.
sieks didesnį skaičių, negu ka
Pradžia 6 vai. vak.
Įžanga 50c su war tax
da pasiekė po 1893 m. Tūks
tantis devyni šimtai dvidešimt
Gerbiamieji: — ■
pirmieji bus baisus “Nauji Me
Visas pelnas šio vakaro bus atiduotas
tai” dėl Jūngt. Valstijų darbi

'

>7

460,090 narių.
Per 9 pirmuosius 1920 m. jie
sumokėjo narinių mokesčių
23,000,000 markių, kuomet vi
sais 1919 m. buvo sumokėta
mokesčiais tik 12,000,000 mar
kių.

gręsia 25 nuoš. nukapojimas.

v**.*’i«»*«*».**ll*V1

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad atidariau
naują biznį: parduodu anglis ir perkraustau. Turiu troką. Patarnauju
greitai ir pigia kaina. Reikale atsi
šaukite.

J. DAVNIS,

1744 So. Union Avė., (rear) Chicago.
Phone Canal 630

Telcphonę Yards 5834

r

Dr. P. G. Wiegner

į Priėmimo valandos nuo8 iki
į 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, _
f 3325 So Halsted Su Chicago < *
'

1 •

.. ............................. 1,111

—•-—r.

(NAUJAS
Ręz. 1189 Independence Blvd. Chicagc
Telephone Van Buren 294
Šviesą ir ipajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. 'Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

DR.
A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n e.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^
Vaikų ir visų chroniškų ligų

A. BARTKUS, Pres.

Ofisas. 3354 So. Halsted St., Chicago

1619 W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III.

Telephone Di įver 9693

Valandos: 1#—41 iy> j; 2—3 po piet

TELEFONAS
Naujienas dabar galima
šaukti dviem telefonų
numariais:
senuoju . .
Canal 1506
ir naujuoju,
•• •

Canal 576

'

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pėtnyčia, Sausio 21 d., 1921

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

Lietuvos Vyčių "55 kp. per A. Glem-'
ša, 3901 Fir St., Indiana Dar
Apyskaita Buvusių L. P. D. Sąryšio.
bo r, Ind.................................. 50.00
Aukos ir Įžanga Lietuv. Raud. Kryžiaus Rėm. 95
Draugijų fčrų
Liet. Šunų Dr-ja............... 50.00 $7.25
skyr. per Ižd. P. Stulginskį), 126
Mot- Apšvietos Kliub........ 25.00 2.60
N. Grant Avė., Duųuesne, Pa. 25.48
Algirdo Dr-ja .................. 25.00 1.00 Per pasidarbavimų 1). L. K. V. Dršv. Stanislovo Dr-ja ....... 25.00
ją.^per A. Tamkutonį, 15 — 155
šv. Agotos Dr-ja............... 10.00 1.10
St.; Hammond, Ind.............. 63.40
“Varpo”a D. Dr-ja ........... 25.00 2.70 Draug. Lietuvos Mylėtojų, per J.,
Rūtos Draugija ............... 50.00 16.00
Karpu, 1324 So. 50tr Avė., Cice
šv. Jono Dr-ja ............... .*... 25.00
ro, III................. -................... 32.80
šv. Juozapo Dr-ja ........... 25.00 2.15 L. R. K. R. Dr. Skyr., iš Melrose
šv. Onos Dr-ja ................... 20.00
Park. III.......................................... 3.00
Liet. Jaunik. Dr-ja ....:...... 35.50
K. Užnis, 35 Francis St., Ansonia,
Liet. Soc. 34 kuopa ........... 5.00
Conn...................................
Ę.OO
Liuter Martino Dr-ja ....... 10.00 1.70 Surinktos aukos per L. L. P. Stotį,
S. L. A. 11 kp..................... 10.00
Sekr. J. Kanlaičius, P. O. Box
šv. Kazimiero Dr-ja ,...... 10.00
327, Rumford, Mc.... ’............. 41.45
Lietuvių Brolių Dr-ja .... 10.00 10.00 Benedektas Servą, 9 State St., Fort
103 L. U. P. Kliubas ............. 13.50
Plain, N. Y............................. 15.00
Brooklyn Bottling Cp...... 25.00
šv. Mateušo Draug., per B. M. But
Brass City Bottling Co. .... 8.65
kų, 840 W. 33rd St., Chicago,
H)............................................. 33.25
Nepe r stojančios P. M. D-ja....... 12.00
A. L. T. Sand. 11 kp,................. 5.00 Antanas Juškai i s, 717 W. Long
Avė., Dubois, Pa..................... 2.00
Viso $394.15 $75.00 Lietuvos Gelbėtojų Draug., per Dr.
S. Sapraną, 853 Bank St., Water- '
Ratu Įplaukos .. .................. $793.30
būry,
Conn................... -............ 10.00
Gėrimų Įplaukų .................... 741.20 šv. Onos Draug., P. O. Box 1312,
Prie durų ......... .................... 365.45
Melrose Park, 111..................... 50.00
Už drapanas .... .................... J. 57.85 Lietuvos Pašalpos Kliubas. 1505 S.
Šalinės Įplaukos .............. :.... 110.50
51 st A ve..................................... 5.20
Už Knygutes .... .................... 221.00, M. Vitaitis, 937 Washington Avo.,
Už programų* .. .......~ZZ.l90’65L Rraddock^Pa.
* - ............................. 50.00
Visi serijų .......
Į
Susiv.
L.
Kar. 5 Kp. J. Masulis,
Akšin ................ ....................... 27.10i 8730 Houston Av., Chicago, III. 50.00
........................ 14.15 Viso aukų priimta nuo 1-mos
Likusių da pas
Gruodžio iki Naujų Metų $$1081.1 <
$3,041.30
Visli Fėrų Įplaukos
ir .......................... 400,00 markių
... 931.05
Viso išmokėta ......
Visos aukos buvo siunčiamos Lietu
tuoj po apturėjimo.
Liko $2,110.25 von
Bendrai imant pasiųsta 4^2,615
auksinų.
Fėru Komisija:
Aukos iki 1-mos Gruodžio, 1920 m.
Th. Matas,
buvo
jau garsinta laikraščiuose.
K. Ramanauskas,
Jonas Žilius,
K. Laskevičius.
•
Liet. Mis. iždinin.

WATERBURY, CONN.

Lietuvos Misijos priimty auky apyskaita.

LIETUVOS NAŠLAIČIAMS PER
SOC. APSAUGOS DEPART. IR
D. ŠLEŽEVIČIENĘ.

Hammond, Ind. P. Paplauskia, W.
S. S.,.......................................... 10.00
Brldgewater, Mass......................... 1.25
Chicago, III. (I)r-jos Apšvietimo
Brolių) ................
52.50
West Harvey, III., per Yutel .... 22.50
Paterson, N. J., perSprainaitį 43.00
Amsterdam, N. Y. (lėšomis knygų
pasiųsti Lietuvon), per paveikslų
rodymą (Vaškas) .................. 3.82
Mahanoy City, Pa. (Lapinskas) 15.85
New Philadelphia, Pa. (Kun. Mazū
ras) ........................................... 9.50
E. Vandergrift, Pa. (Jakavičius) 18.65
Indiana Harbor, Ind. (Cipares) 50-00
Wilkes Barre, l’a. (Stulgaitis) 18.95
Bayonne, N. J. (per SedvydĮJ) .... 38.05
Chicago, 111., “Varpo” organizacijos j
pinigai .................................. 1830.15
VVestvilla, 111. aukso .................... 15.00

Iš viso $2388.42'

Viso labo pasiųsta Lietuvon $1830.15, — 126,000 auksinų ir 15 dolerių
auksu. Lieka Misijos Ižde 1921 mo
tam s $543.27 ir 10 dolerių War Savings Štampo.
Maj. P. žadeikis
Už L. Mis. ižd.'

Toj Temoj
Sakys Pamokslo

Iš viso $4340.66 |
Viso labo pasiųsta Lietuvon, 3,600 ,
doleriais ir 48,450 auksinais.
Maj. P. žadeikis.
Už U Mis. ižd.

Krislai
Įtekmingi šioje šalyje kata
likų

jėzuitai,

kardinolo

Kreipkitės prie
agentų jūsų mieste arba
K. W. KEMPF, General VVestern Passenger Agentų
120 N. LaSalle Street,
Chicago, III.
■BHP.'SMKW SSR

03
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m»w

da rodą

daliai, pora

kiose

Pasirink Išvisos Krautuvės By
Vyrišką Siutą arba Overkotą
i

Drapanos, kurios par-

Nieko dealeriams

sidavo nuo $35 iki $65

kokybe aprubežiuota

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietuvos žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.

viso

ligose

moterims
Ir
merginoms.

/

8113 S. Halsted SU Chicago, IR.

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8149 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. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.

Telephone Yards 687

Pereitą subatą buvo tokis didelis biznis musų krautuvės drapanų skyriuj, kad
prisiėjo žymiai padaugint pardavėjų skaičių; mes apsvarstę atradome rubežhis pa
tarnavimo, kokių tik musų kostumeriai gali reikalauti. Dabar ant praplėtčm, kad
nei vienam nereikės išeiti po ilgo laukimo. Ant šios subatos padarėme ką tik ga
lėjome, kad tik užtikrinus užsiganėdijantį patarnavimą visiems atsilankiusiems.
Geros žinios greitai išsiplatino ir daugelis pirko po tris ir keturis drabužius; dau
gelis atsivedė savo draugus — nieko stebėtino, kuomet gali būt užtikrintu.

Rinkius $35, $40, $50 iki

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
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 Drexel 2880

$65 drapanos po $19-

ATYDAI

DRAUGU
.

Pietinės Dalies Miesto Vaikų Mokyklėlė rengia:
perstatymą, koncertą ir balių,

Pulaskio Svetainėje,
1709 So. Ashland Avė.
Literatiška koncerto dalis:
1. Lietuvių choras, po vadovyste T. Girniaus,
2. Stygine orkestrą, po vadovyste šologo,
3. Choras, po vadovyste J. Bielskio,
4. Deklemacijos, Mokyklos vaikučių,
5. Solo mokinės mokyklėlės,
6. Rusiški šokiai — mokyklėlės vaikučiai,
7. Rozepka, atliks V. ir J u.
8. Ant armoniko, drg. Slinko,
9. Prakalba.
Pradžia 3:30 vai. po pietų ir tęsis iki 1-mai vai. nakties.
ĮŽANGA 50c
Kviečia VALDYBA.

DR. S. BIEŽIS
i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Ireavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z..ZALATORIS
GYDYTOJAS HR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki A pa
piet.
6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted Si.

j A. Pakšys

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

DR. JOHN, N. THORPE

Dr. F. 0. Carter

Gydytojas ir Chirargaa
1637 W. 51 sLkamp. Marahfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

AKIŲ, AUS V, NOSIES IR GERK LŪS
I)?!daro patarnavi
mai Jūsų akims dasirenl ant akinius.
22 m. ant State St.
Ilgas prityrimas
IVBBBBBBBBBBBB ■■■■«■
Gaivos skaudėjimas
nerviškumas,
msojin:-----nia
ir
nerviškumas tankiai atsiranda
nuo silpnų akių ir
reikia tuojaus eiti pas
dal.t irą. Kreivos akys pataisomos.
Atdara subatej /o pietų ir nedalioj.
U

Pačedumas turi būt

pasargos žodis
S
IOWA STATE
■
SAVINGS BANK
“ Kapitalas ir Perviršis—
!
$120,000.00.
■
j
■

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

Kreipkitės pas:

DR. C. K. KLIAUGA

■ 1

Tel.: Yarda 6663
Drover 8448

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

Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num, Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
. • Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III

■ DATRIJOTIZMAS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
S
K Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466
R ________ _
P"

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.

SOCIALDEMOKRATAS

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vah.
Phone Canal 257

iiimiKomflimn
s DR. YUšKA 5
S 1900 S. Halsted St. |
r
Tel. Canal 2118

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Nedėlioj, Sausio-Jan. 23, 1921

VVaukegano
Lietuviai—

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. (2 lubos) Chicago.
(Vienos durys Į žiemius nuo Fair)
Valandos: 9 iki 6; Nedaliomis 10
iki 12.
Telefonas Central <837.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževi-

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

čiaus aptiekę:

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigarf Av., Roseland

WAUKEGAN

Valandos: 9 iki vakaro

PHARMACY

-

*jbui3bhbbbdibbbbhhbuib7

Telephone Drover 5052

1605 Marion Street,

Dr. A- Juozą tis
DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 diena
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Ofiso Tel. McKinley 76

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Mes savo darbą gTarantaojame
Kalbame visas Europiškas kalba*.
3804 S'o. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 38-th Street

“N A U J 1 E N O S”

Waukegan, Ilk

DENTISTAS
f
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 S'o. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Canal 6222

HAMBURGĄ. Kaina 3 klcsos $125 — karės taksų $5.
L1EI*OJŲ. Kaina 3 klescs $145 — karės taksų $5
“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplauks 1 Vas.
“POLONIA” buvęs “KURSK” išplauks 15 Vas.

M■1 ’

m

Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
»

rėlų pasisaugoti. — P. K-as.

Vietoj Rusijos — Amerikos Linija.

)[ <JV;» . ......' f „

£2 ctt i«v

i

bonso vadovaujami, be paliau
bos klibina tam tikras Baltųjų
Namų įstaigas, idant Washing-|
tonas įsteigtų savo atstovybę
nrie Komos papos, Vatikane.
Ir niekas šiandie negali su
matyti, kaip toli žengs atgal
reakcine Amerikos valdžia.
*
*
*
Tik ir stebėtinas žmogus tas
Iškauskas! Išbuvęs 10 metų
socialistų organizacijoje, jis iš
moko tik (tariant jo paties žo
džiais) rašyti “purvinus šmei
žiančius straipsnius” ir veid
mainiauti.
Betas, bet pažymėjimo ver
tas apsireiškimas!
*
*
*

altijos-Amerikos Linija
TIESIAI BE PERSĖDIMU IŠ NEW YORKO I:

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hosPapitaltse.
sėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo

rudi arba juodi veršio
odos; žemyn nuleistais
pirštais, dubeltavi pa
dai iki užkulnių. Tvir
tai padaryti visokios
mieros, spe- C O

tZ2

Gib-

Visgi Laisvės redaktorius ne
paprastai
mėgsta skaityti
LIETUVOS REIKALAMS.
i Naujienų Krislus. Andais per„
,
skaitęs Krisluose strosną vi’e(Nuo Kovo 21 d. iki Naujų Motų). .
•
„ t?
Plams ir Minersville, Pa., per J.
aPie draugą I rainą, eme
Derius ...........
26.43 kliedėti ir padažęs pirštą raInresn“ .IlarbOr.'.... 'n,L’ Per..Ci2O0
i«mozojo vis, savo I-aisKUN. M. X. MOCKUS
Atlasburg, Pa., Juozo Plečkaičio 5.00 vės Ia))ą, padėjęs
antrašą:
Nedėlioję, Sausio-Jan. 23 d., 1921
vs-rTr'u^’ i
’ per
MV'....
ių InS
Mildos svet, 3138 So. Halsted St.
Philadelphia,
Pa.,
perKMiklą
10.00 “Naujienų
•'
f bendradarbis (P.
'
Pradžia 10:30 iš ryto.
Westville, 111., (Urargon) ....... 53.34 K-as) Palmcrio agentas .
Padengimui . leštį Įžanga 25c.
Waukegan 111 Leškis .
24.50
Nčr abejonės, kad šis Laisšitas pamokslas kun. Mockaus bus lerre Haute, Ind., per Palekaitis 5.00 _
:
.
,v .
gana svarbus — pertai pribukit visi Waterbury, Conn. P. Bekeris .... 50.00 ves
redaktoriaus riccriskas
kas tik gyvas ir turit kojas!
Pitston, Pa., per s. L. A. Sekret.
didždarbis sveria daug dauKviečia ! kp. L. L. F. Komitetas.
Paukštj ................................. 37.25
.
. v. .**»
1 giau, negu . jo .visos .. iki
šiolei
sukeltos “socialūs revoliucijos”
į daiktą sudėjus.

<(įį

.

i

Thomsonville, Conn., Lith. War
didvyriai... lai yra slyksciauRėlief ( ommittee, ..... .....
si provokacija, kokią tik koBristol, Conn. per Umevičių .... 66.60
1 . ,
...
i ♦
Worcester. Mass. Vincas Lodą 15.251 munistų partija iki šiolei yra
Paterson, N. J per Sprainaitį 33.00 sugalvojusi.
Darbininkai tu-

"ijf

g s ©
-1—A

Mrs. A. Michniewicz

Vyrams darbi
niai čeverykai

Siutai ir overkotai įžymiausių išdirbėjų.
Mieros iki 48 per krutinę ir tinkanti vyrams ir vaikams, tiks paprastai, duži, la
bai duži, laibi ir ląbai laibi

Laisvė praneša, kad Bostono
(Nuo Liepos pradžios iki Spalio
20 dienos, 1920 m.).
ir Chicagos apielinkės^ liko
Newark ,N. J. per Akeli —• $181.68
paskleisti komunistų partijos
Pittston ,Pa. L. L. A. Seimo, per
Paukštį ...................................... 42.35 atsišaukimai raginantis žmones
Paterson, N. J., per Sprainaitį 205.00
Chfcago, III., Šveikauskas ........... 6.00 sukilti ir įsteigti “sovietų val
So. Boston, Mass. Jankauskas 10.00 džią”.
Montezano. Wash., A. Kampas 5.00
Nėra abejonės, kad prie paChicago, III.. Šveikauskas ........... 4.00
Providence, R.I. per Karpavičių 100.00 našių lapelių leidimo yra prikiNew Haven, Conn., per Cibulską 10.0p Lę sav() pietus
ir Pnlmerio

Iš viso $1027.88
Viso labo pasiųsta Lietuvon $435.03 ir 35,450 auksinų.
Maj. P. žadeikis,
Už L. Mis. ižd.

Tel. Yards 8654

Įvairios Aukos.

a) Norvvood, Mass., N. L. Draug.
Kom. L. St. Seimo Pinu. A.
Stulginskui .......................... $300.00
b) Paterson, N. J., surinko Perlo- 1
jiečiai dėl Perlojaus Šaulių bu- I
rj0 ................
440.66
c) Tamaąua, Pa., per Kun. Gudai
ti, de] sužeistų kareivių $500.00,dėl šaulių, $300.00, per Prezid.
Smetoną, bendrai ....... <.......... 80’0.00
d) Baltimore, Md. Liet. Tarybą —
Našlaičiams, per Soc. Apsaugos
Deprt.............................
800.00
e) Boston Mass. iš Nut. L. Draug.
Kom., per Soc. Apsaugos Depart.,
Nukentėjusioms nuo Karo 2000.00

ALKOS LIETI VOS RAUDONAJAM Nuo t Gruodžio iki Naujų Metų).
KRYŽIUI.
S. L. A. 208 kp. prakalbose, surink
tos aukos, per Petraitienę ir Gat(Per Lietuvos Misiją).
kauskienę, Chicago, 111...... $111.25
Nuo Gruodžio 1 d. iki Naujų Metų. Surinkta per prakalbas aukos, pri
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rem.
siuntė A. J. Bredickas, Chicago,
Draug., per Kun. J. Petraitį,
111........................................... 813.75
pirm., čekį markėmis 400,000 mark. Surinktos aukos per J. Adomavi
Auką Jurgio Skingailo, Box 77, S.'
čių ir A. Kurgelj, 638 Hade Av.,
Jamesport, L. L, N. Y...... $301.00
Shelton, Conn. (pasiųsta per Soc.
Surinkta auka per M. Tarabildą,
Aps. Depart.) ...................... 76.85
165 Cleveland Avė., Batavia,
Nuteriotų Dr. L. Komitetų, So. Bos
Illinois ...............
11.50
ton, Mass............... ...................... 20.00
L. R. K. R 174 skyr. per Sekr. M.
Surinktos aukos, per J. BaltušinsM. Biunicką, 388 Pleasant St.,
ka, 164 Denver Avė., Bridgeport,
Northampton, Mass. ............... 50.00
Conn............
—• 16.00
Surinktos aukos per J. M. LutkauAm. Jaunų Lietuvaičių Kliubas,
ską, 3423 So. Halsted ,St., Chi
per Sekr. F. Kemežiutę, 167 Cocago, UI................................ 91.36
lumbia Avė., Vandergrift, Pa. 126.00
Liet. Gelbėtojų Draug. per Joną
Nut. Liet. Draug. Komitetas, per
Urbą, 135 West St., Westville,
Sekr. K. Sirbiką, 22 Locust St.,
Laisvės redaktorius, išspausIII.......................................
63.23
25.28
East
Lydn, Mass....... .........
Pelno Vakarienės prisiųsta, per A.
60.00
Bridgeport, Conn. per Dulbį ...
Įjlinęs Iškausko “išpažintį”, ku
J. Koniušį ir J. Bravinską iš
Baltimore, Md. per PečkĮ......... 73.62 rioje tas žmogelis parodo visą
Phila., Pa................................... 25.00 Stanford, Conn. Per Londarų .... 1.00
Surinkta aukos per Dr. J. šliupą,
įgystę, atlei*Iš Centralio Komiteto Ženklelių,
Northtampton, Mass. ............ 16.50 per A. S. Kuiziną, 4510 South
džia “griešninkui” n uodė mes ir
Auka per N. Brobauską, 19 N. 2nd
Richmond St., Chicago, III.. 32.50
St.. St. Charles, 111.................. 10.00
džiaugiasi.
V. Čiparis, 3730 Elm St., Indiana
Viso aukų priimta nuo 1 Gruodžio
Ir yra kuo pasidžiaugti.
Harbor, Ind............................
5.00iki Naujų Metų .... .............. 856.25
Skakauskas iš Chicagos ........... 10.00
Viso labo pasiųsta Lietuvon, 59,676 Paukštys, Dūdelė, Baltrušaitis
Pr. Žukas iš Chicagos.................. 1.00 auksinų.
ir Co., susilaukė naują jų pa
Ad. Valentukcvičia, 146 Richardson
Jonas žilius,
St., Brooklyn, N. Y.................. 5.00
Lietuvos Misijos Iždininkas. čių vertų kamarotą!
Liet. Brolių Draug. No. 1, Town of
*
Lake, Chicago, III..................... 50.00
*
*
AUKOS LIETUVOS KARIUO
MENEI.
Andais Keleivis, o daabr ir

KĄ ŽENKLINA BIBLIJOS
STUDENTAI?
Ir
DIEVO VERŠIAI, AVI
NAI IR OŽIAI.

♦

Tel. Pullman 842

DR. I. H. GINDICH %
DENTISTAS

DR. I. E. MAKARAS

/

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

10900 Michigan Avė.,
Roselanda.
Vai. 10 iki U 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:80 vak.

U,

4

NAUJIENOS, Chicago,
■—■■■■Į

Ii

]_______’

’

Ketvergas, Sausio 20 d., ’21

I

sibaigė nepasekmingai. Tos Leninas jau davė milžiniškų Tos-gl politikos prasmė yra ne sirinkimus šį mėnesį ir svarstė jų pelnus. Tečiaus jie prisipa
žįsta, kad jie
priklauso nuo
kooperacijos laikui bėgant kocesijų Sibire vienam Ame ‘‘švelnume,” o pastangose gau įvairius sumanymus socializa- angliakasių ir todėl yra pasi
rikos kapitalistų sindikatui, ti užsienio kapitalo pagelbos vimui kasykly. Įvairios ekono
arba suirdavo, arba pavirs kurio
minės komisijos taipjau svar rengę daryti kompromisų —
priešakyje stovi tūlas Rusijos industrijos
(Vi iiroikita& štame ekvriu/e
davo į paprastas biznio or Vanderlip?
stė tai ir visas tas klausimas mažulytį...
nuomones Redakcija ntatsako.]
niui.
Stinncs, anglių ir industri
ganizacijas.
P-nas B. tyčiomis supašiojo bus paduotas reichstagui.
lai yra neužginčijami fak
EdlUr P. ttrUrttU
Šiandie mes žinome ir tai. Jų patvirtinimui tečiaus “Naujienų” straipsnio sakinius Visos socialistų partijos skai nis karalius Vokietijoje, turi ŪKININKAI Tr DARBININ
1739 SO. UALSTED ST priežastis, dėl kurių joms galima paduoti ifh ir šiuos iš taip, t kad išrėdytų buk mes to, kad aiiglis turi patapti ša labai “puikų” supratimą, kuris
KAI.
paliktų
dalykus,
kaip
kad
jie
iinpat'zuojame kapitalistams. lies nuosavybe. Bet kaip? Dar
CHICAGO, ILLINOIS,
nesisekdavo. Kooperacijos to paties “Laisvės” numerio, ’sPadorus
darbininkams
rašytojai
nevartoja bininkai nenori, kad kasyklos* yra, tik duotų
kur tilpo p. R. straipsnis. Te
Ūkininkai turi vienytis su
Tntephono Canal IMA
pamatais
įsteigtoji
industri

suprasti,
kad
ir
jie
dalyvauja
tokių mizernų triksų diskredi patektų į valstybės administra
Cannl 57<l
nai rašoma:
miesto darbininkais, kad ben
jos įmonė žųva paprastai dė
cijos rankas. Jie žino, kad Vo pramonėje. Tai yra aprube- drai apsigynus nuo išnaudototavimui savo oponento.
“Pasikalbėjime su Mun
Subscription Ratesi
kietijos valstybės kasyklos yra žiuotas dalyvavimas pelne. Jie ivlei
stokos
žmonių,
kurie
su/.
S8JM per yaar in Canxla.
chesterio ‘Garditm’o ka reskartais dagi net ĮjlogfffUs su neturi gauti perdaug didelio
>7.00 per yagr outaide of Chicago. ; gebėtų tinkamai vesti ją.
Kapitalizmo letena spaudžia
pondentu Krasinas užreiš- Pasaulio Darbininku organizuotos, negu privatinių pelrfo, kadangi tas juos padary
|8.00 per ye&r in Chicag*.
lygiai šios šalies ūkininkų ii*
Kooperacijos principas, mat, kė: ‘Taip, mes davėme kon
Sc per ujpy.
tų
godžiais!
Jo
nuomone,
už

savininkų.
\ Judėjimas.
darbininkų.
Ūkininkas sun
cesijų Amerikos sindikatui,
Entered as Second CIam Matter yra toks, kad joje gali dirb
Radikaliais sparnas neprik- tektų įlenkiu nuošimčių^ Jie kiai dirba, taip kaip ir miesto
M are h 17th, 1M4, at tbe Pert Office
tų sumanymų įdėtų į'visą, pie
RUSIJA.
ti tiktai nariai, o tarpe na kurio priešakyje stovi Vanof Chicago, 111. aadar tha trt sf
ar kaimo darbininkas. Ūki
derlipas...
Man
smagu,
kad
nų industrinės reorganizacijos.
March 2d<1, 1879. ,
nistų
priešinasi
tai
formai
so

rių dažnai nesiranda žmo
ninkas užaugina visokių mais
Sovietų kongresas.
Maskvoje suprato, kaip tai
cializacijos
dar
dėl
kitokių
nių su reikiamu technišku ir yra svarbu industrializuoti
to produktų, bet už savo triū
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
MASKVA (paštu). — Aš- priežasčių. Komunistai nenori
Nuo
Federuotosą, gaunn labai mažą dalį at
MdUdieniua. Laidiia Naujieną Ban- komerciniu išsilavinimu.
atskirus Rusijos kraštus. įimtasis darbininkų, kareivių, atskirti anglių nuo visuotinos
sios Presos.
dror*. 1739 Se. Raletad St, Chicago,
lyginimo. Smulkesni ūkinin
Jeigu tečiaus kooperacija Musų priešai turėtų supras valstiečių ir kazokų atstovų socializacijos. Jie nenori dary
III. — l>o Telefonai: Caaal 1598 ir
Nuošimčiai už Fcderuo to kai negali savo produktų par
Canal 579.
turi savo tarpe pakankamai ti, kad net iš jų taškaregio
ti kompromiso, bet reikalauja,
ViaisakouiąJ! OImu
sios Presos paskolos bonus duoti be tarpininkystės pirk
žiurlit
yra
begalo
svarbu
I
grilo
džio
22
d.,
11
vai.
ryte,
išlavintų
jiegų
ir
jos
biznis
kad
proletariatas
kontroliuotų
Chicagoje — palte 1
bus išmokami nuo vasario 1 lių agentų, kurie mokėdami
Rusijos
gamtinius
dalyvaujant
2,418
delegatų.
visų
industrijų.
Sprendžiant
iš
18.00 auga, tai jai tenka jieškotis
Metams
d., Presos raštinėje, 156 \V. pigiai ūkininkams, o patys par
turtus,
4.50
Viena pamatinių
Komunistų kongrese pasiu- kongresų, tokiai
Pusei
.. .... _ ______
komunistų
duodami į miestus labai bran
bėt klaidų caro valdžios buvo Į ]ymu vienbalsiai tapo išrinktas
. 2.25 daugiaus darbininkų;
Washington St.
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.
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Dviem minėdami > . ■
Fedcruotosios Presos narių- giomis kainomis, daro sau di
ta, kad rūpinosi užgrobti
* I sekamas
..... .„.j pildomasis kongreso nuoš. visų
, 1.00 kooperacijos nariai jau tuo
Vienam mineeiui . , , —
Pavyzdžiui,
redaktorių suvažiavimas bus delius pelnus.
met nenori priimti juos į
jausiai žemių, bet komitetas: Kalinin, Lenui,
Chicagoje — per neiiotejui
Yra dar sindikalistai, labai
sudoruoli gamtinių turtų ji-1 Trockį, Zinovjev, Toniški, Pel nedidelė mažuma tarp Vokieti laikomas vasario 8 d-, Chicago šiuo laiku ūkininkas gauna tiž
Viena kopija .................. —
savo
tarpą
lygiomis
teisė

kviečių bušelį $1.50, už rugių
Savaitei
■■
18
nai nemokėjo.”
rovs'ki, Kamenev,- Rykov, Bu- jos darbininkų, bet labai veik je, Mašinistų svetainėje.
M (našiui
--r 75 mis, kad nereikėtų dalintis
$1.25, ir 1.1. Chicagos duonos
charin,
Screbrianikov,
Smirlus tarp angliakasių. Jie reika
Šitie Komisaro Krasino lu Į
Suvienytose ValitiJeM M Chlcagoj, I su jais pelnu. Šie palieka
suvartotojai turi mokėti už tą
p
rt
.
nov,
Timakulov,
Mendclev,
paltui
lauja
kasyklas
atiduoti
ang

vadžiojimai išreiškia tą
patį bušelį miltų iškeptefe duo
samdyti darbininkai, ir tuo čių
Metams
■ ■ ■
.
>7.00
pamatinę mintį, kurią iš- Ehukidzie, Leščekevič, Kalikcv, liakasiams, kaipo jų privatinę Sveikatos Skyrius nos apie 9 dolerius!
Pusei metą
...... —• 4.00
budu kooperacijoje atsiran reiškė ir “Naujienos”. Jisai r’uscv\ Jvanov h’ Pctruškin. nuosavybę.
Trims minėdama.................... - 2.00
Čionai pasirodo, kad ūkinin
Dviem mėnesiams
------------- 1.50 da skirtumas tarpe savinin sako, kad Rusijai reikia vys- Pastarieji (^u yra nepriklausoDvi didžiosios socialistų par
kas, degdamas ant saulės kait
.75
Vienam minėsiu! . . ,
SUGEDĘ ŠAKNIS
kų ir darbininkų — kaip tyti savo gamtinius turtus ir mieji.
tijos, didžiumos ir nepriklau
ros per vasarų, gauna tik tru
ŽANDUOSE.
Lietuvon ir kitur uisienieesej
industrializuojant
atskirus
jos
Brie
didžiausių
aplodismensomieji,
kurie
atstovauja
di

,kiekvienam paprastam biz
pinius savo darbo vaisių, o vis
(Atpiginta)
kraštus. ‘ Ir tuo tikslu MaskKaliniu, kaipo kongreso džiumų darbininkų, bent prin
Metams ----.. >8.00 nyje.
Kada dantįs pradeda gesti kas kita tenka visokio plauko
Pusei metą.........................
4.50
vos valdžia daro sutartis su pirminrtikas, atidarė susirinki- cipe susilaiko
socializacijos
spekuliantams. Miestų darbi
Trims mėnesiams...... ................ 2.25
Produktyves kooperacijos užsienio kapitalistais ir duoda
žodžiais garbei tų, kurie klausime. Jų programas yra ir jei nėra užtaisomas, jis iš- ninkai dejuoja, kad brangus
Pinigus reikia siųst palte Money
trupa, nulūžta iki pat šaknį;
galės pasekmingai gyvuot jiems koncesijų, kad pritrau- krito pildydami priedermes dėl vienas iš rviejų priimtų V°cia- Smcgcnįs
Orderiu, kartu su užsakymą.
susitraukia apie šak pragyvenimas, o Pulkininkai
lizacijos
komisijos.
Tai
yra
tie

kus
jų
kapitalą
Rusijon.
KraP
ar
^i°_
s
ar
sov
i
e
tų
•
Pastaba
aimanuoja, kad jiems, neapsi
tiktai tada, kada bus panai sinas giria šitokių Maskvos po- Lsštmkė demonstracijų už I rocsioginė socializacija. Kasyklos nis arba visai suauga tose vie moka auginti maisto produk
kinta kapitalizmo sistema. litikų.
Dovana
'
ki ir raudonąją armiją.
butų pavestos didelei
anglių tose. Slr liežuviu jau nebegali tus.
i
Reiškia, ne kooperacijos pra
Pasirodymas
Lenino ant komisijai dėl bendruomenės. ma apčiuopti dajities ir žmo
Lenkijai.
šalins kapitalizmą, o atbu Pittsburginio literato žvilgs- estrados irgi įšaukė didelę ova* Pelnai eitų į bendrų iždų ir ta gus ramiai pasakoja: “las dan Kad darbininkas galėtų iš
lai — kapitalizmo prašali- niu, Krasino dvasia turi taip cjją Išdėstęs sovietų armijos taryba, atstovaujama didelės tis trupėjo, trupėjo, ir ištru- vengti brangenybės, o ūkinin
kas pigios rinkos, jiedu turi
Kiek laiko atgal buvo ži nimas duos galimybės ko pat būti “kapitalistPška’.’. Bet pergales, Leninas pasakė: “Mes technikos tarybos, kuri išda )ėjo, — dabar nebėra”.
kodėl jisai prikaišioja tų “dva- dabar su didesniu tvirtumu į- lins anglis.
Tiesa, paviršutines dalies vienytis nors politikos klausi
Tokį programų
nia, kad Tautų Lyga nu operacijoms gyvuoti.
sią” tiktai “Naujienoms”, ° einame į klausimų apie eko- socialistų partijos skelbė pa r jau nebesimato, bet šaknįs vis- muose. šioj šalyj vienatinė
sprendusi, kad gelžkelis tarp Vartojimo
kooperacija Leninų su Krasinu, kuriuodu nomjnį išsivystymą, bet mes
tiek tebėra kaule. Tos šaknįs darbo žmonių partija tai So
Vilniaus ir Dvinsko turįs yra kas kita. Jos vedimui ne tiktai kalba apie sutartis »u visfiek turime būti ant sargy- pastaruosius dviejus metus. be
jokio išėmimo, visuomet cialistų partija, ir tik ji viena
Tečiaus yra daug
skirtingų
priklausyt Lenkijai. Šita ži nereikia tiek daug išsilavi užsienio kapitalistais, bet ir bos. Musų prisirengimas turi nuomonių tarp Vokietijos so esti užsikrėtę, pilnos bakteri gali prašalinti tuos blogumus,
nia, matyt, yra teisinga, nes nimo — tai viena; o antra, daro jas, teisina? las pats būti palaikomas visomis jiego- cialistų <kaip tų įkūnyti.
jų ir nuodų. Kada viršutinė kurie kankina ir dailininką
apie tai rašo ir Europos jai nėra išrokavimo neįsilei dalykas “Naujienose” jam yra mis, kad neprileidus padaryti Nickurie u n i štai naudoja danties dalis nulūžta, ten pa ir smulkųjį ūkininkų. Bet dilaikraščiai. Berlino “Frei- sti narių į savo tarpą; juo juoda, kas pas Leninų ir Kra- anį mus galinių atakų. Musų daug samdytojų argumentų. sidaro spraga kur maistas .delė klintis tame, kad ūkinin
sinų balta.
kaimynai skaito musų taikos Darbininkai esu neganėtinai kęmšasi ir žardosi tarp šak kai vis manosi esą kitos klcheit”, pav. praneša:
daugiaus ji turi narių, tuo Norime tečiaus pastebėti, politika kaipo silpnumų. Da pažįta kasyklų operavimą, kad nų. Bakterijos čia turi pro sos žmonės ir kad jiems ne
“Pulkininkas Chardig- didesnė yra jos apyvarta, kai! p. B., stengdamasis ap- bar buferinės valstybės turi jas paėmus. Jie tvirtina, kad gų maitintis ir daugintis. Pra pakeliui vienytis su darbinin
ny pasiuntė Lietuvos val tuo didesnis pelnas. Šitos rų- juodinti “Naujienas”, naudo- pamatyti, kad tuo pačiu laiku, prie socializacijos anglių pro sideda puvimas, atsiranda dvo kas politikos veikime. Toks
klaidingas jų manymas jiems
jasi ir falsifikacijomis. Toje | kada mes išreiškiame pageidadžiai raštų, kuriame pa šies kooperacijos todėl jau fštraukoje iš “Naujienų”, kuri vimą taikos, mes kartu esame dukcija sumažėtų. Todėl jie kianti gazai ir nuodingi put- patiems, taigi ūkininkams da
yra palinkę priimti kompromi rifakcijos produktai, i
reiškiama, kad Vilniaus- ir šiandie yra labai prasipla davė jam progos prasimanyt prisirengę iš karinio atžvilgio sinius sumanymus.
ro daug žalos. Jeigu > prisižiū
šaknįs
gi
yra
atviros;
kiek

Dvinsko gelžkelio linija tinusios ir daugelis jų gerai “kapitalistinę dvasių”, jisai apginti save.”
rėsi m, tai pamatysim, kad čia
Vienas iš tų kompromisų
viena
jų
tuf\į
skylutę
(kanalų),
darbininkai yra daug labiau
Apie padėtį rytuose Leninas siūlo palikti kasyklų operavi
praleidžia keltų sakinių, kurie
esanti paskirta Lenkijai tarpsta.
\
bėgančių
per
vidurį.
•
Taigi
pakilę susipratime ir geriau
duoda visai kitokių šviesų mu pasakė: ‘‘Mes pagelbėjome ke mų dabartinių sąvininkų ran
ir kad todėl plebiscitas
drėgnumas
ir
maisto
dalelės
pažįsta savo reikalui), negu
sų žodžiams. P-as B. cituoja lioms tautoms rytuose betik į- kose, tik atimti iš jų pelnų.
įvyksiąs tiktai į Vakarus
patenka
ir
į
čia.
Pačios
bak

ūkininkai, kurie, kaipo neor
gyti tautinę nepriklausomybę,
mums taip:
Kitu sumanymu yra
kad
terijos įsiveržia į vidų šaknies ganizuotas kūnas, nęsugeba
nuo tos linijos”.
kokios
nors rūšies valstybės
v
“‘Leninas stoja už tai, kad valdžių. Valstiečių sovietų idė
ir pasiekia kaulų. Pradeda savo reikalų tinkamai ginti.
nuosavybės
padarytų
dabarti

Šitas faktas dar kartų pa
bolševikų valdžia švelniai ap ja triumfuoja rytuose*.Mes
naikinti kaulo celes, padaro Darbininkai didžiumoj yra jau
nius savininkus tik koncesioBOLŠEVIKŲ
SANTYKIAI
rodo, kad Lietuvai nėra ko
sieitu su užsienio kapitalis turime sveikinti prisiartinantį
pūlius, kurie paskui sunkiasi senai susiorganizavę, ūkinin
nistais,
bet
ištikrųjų
dalykus
SU KAPITALISTAIS.
tai.’ Toliau: ‘Tai yra, be abe? pasirašymų sutarties su Persi
kraujau ir nuodija kimų.
laukti malonės iš talkinin
kai gi iki pereitų^ 192(1 metų
paliktų kaip kad jie tbbar yra.
jonės^ gerai, jeigu tatai yra ja, kuri buvo pavergta impe
kų. Jie visame kame remia
. Į trečių sumanymų kreipia Toks puvimas apie šaknis ir nėra dar statę į šios šalies pre
tiesa’...”
rialistinių valstybių. Mes ga ma didelės domės, kadangi jis puliavimas galuose šaknų gali zidentus žmogaus iš savo tar
Lenkiją, kadangi ji yra jų komunistų organe apie tai, kad
Skaitant šituos žodžius, įgį- lime pasakyti, kad musų drau- paeina nuo patyrusio kasyklų tęstis labai ilgai ir žmogus ma po, kuris afetovautų jų reika
“Naujienos” ginančios kapita
įrankis.
giškiųnas su Turkija ir Afga inžinieriaus llorten. Jis apsi žai paisys apie tai, nes skaus lus. Pereitais metais jų pa
Lietuvai reikia jieškot lizmo tvarką. Jau senai jisai ji tokio įspūdžio, jogei juose nistanu darosi stipresnis.”
lenkia su neparankumais pali mo nėra, tad ir mano kad vis statytas kandidatas į preziden
seka šitų žioplų pasakėlę, bet išreikšta džiaugsmas, kad Le
talkos tokiose pat mažose paskutiniame to organo nu ninas pataria savo valdžiai Leninas tada išdėstė savo kimo kasyklų vedinio neatsa kas yra gerai. Kartais pa tus buvo žmogus be aiškaus
tautose, kaip ir ji pati.
meryje jisai mėgina paremti švelniai apseiti su užsienio ka pienų apie sutvirtinimų ekono kantiems biurokratams., kurie junta pasekmes tokio sugeda programo, ir rinkimuose ne
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I Apžvalgų

Dvi kooperacijos
rųšys.
Daugelis žmonių, kada
svarsto kooperacijos klausi
mų, užmiršta, kad koopera
cijų esama dviejų rųšių: var
tojimo kooperacija ir gami
nimo kooperacija. Tarp jų
yra didelis skirtumas.
Nesigilindami į smulkme
nas, mes čia pastebėsime
pirmiausia, kad socialistai
pripažįsta praktiškomis da
bartinėje visuomenės tvar
koje tiktai vartojimo koope
racijas (vartotojų draugi
jas). Bet seninus buvo kaip
tik atbulai. Senų laikų socia
listai manė, kad, steigiant
gaminimo
kooperacijos
(produktyves kooperacijas),
galima prašalinti kapitaliz
mų.
Bandymų su tomis koope
racijomis buvo padaryta la
bai daug Jungtinėse Valsti
jose Amerikoje pereitam
šimtmetyje^ bet visi jie pa-

Ir suprantama,
jų ir- “faktais”. Jisai cituoja pitalistais.
šiuos žodžius iš “Naujienų” kad tatai išrodo lyg į simpatizavi'mą kapitalistams. Bet išstraipsnio:
tiesų tai musų straispnyje bu
“Leninas stoja už tai, kad. vo pasakyta visai kas kita,
bolševikų valdžia švelniai štai ištisas straipsnio paragra
apsieitų su užsienio kapitalis fas, iš kurio B. paėmė tiktai
tais.... Tai yra, be abejo kai-kuriuos žodžius:
nės gerai, jeigu tatai yra tie
“Sakoma, kad tame Mask
sa. Be industrijos Rusija
vos kongrese laimėjęs Leni
negali išbristi iš to ‘komu
no politikos krypsnys. Leni
nistiško’ ‘rojaus’, į kurį jų
nas stoja už tai, kad bolše
įvedė bolševikai. Bet Rusi
vikų valdžia švelniai apsiei
jos industrija negali pasitai
tų su užsienio kapitalistais,
syti be užsienio kapitalo panes Rusijai; reikia gauti iŠ
gelbos, o kad gavus tos pa
kitų šalių mašinų dirbtu
gelbos, peikia nusileisti kavėms, kad"- galėjus apdirbti
pitalo atstovams.”
žaliąsias medžiagas, kurių
Pasak j). B., šitaip kalbėti
Rusijai buk netrūksta. Leni
tiktai kapitalistiška
galinti
nas vedė derybas su užsienio
dvasia, ir todėl “Naujienų”
biznieriais ir davė jiems ga
dvasia esanti “kapitalistiška.”
na daug visokių koncesijų.
Gerai; sakysime. Bet kokia
Ir sovietų kongresas, esą ši
juomet yra dvasia Lenino, ku
tai politikai pritaręs.”
ris daugmaž, taip ir kalbėjo,
O dabar jau seka žodžiai:
kaip “Naujienos”
paduoda?
Ar p. B. užginčys tų faktų kad “Tai yra, be abejonės, gerai,
Leninas laikosi tos nuomonės, jeigu tatai yra ti'esa.” P-nas B.
jogei Rusijos industrija nega 'tečiaus visus pabrauktuosius
li atsigauti te užsienio kapi sakinius tame paragrafe pra
talo pagalbos? Ar jisai už leido.
Apie ką tenai yra pasakyta
ginčys tą faktą, jogei Leninas
jau yra daug pastangų dėjęs, “geraiAišku, kad apie so
kad tos pagalbos gavus? Ar vietų kongresą, kurną pritarė
krypsniui.
jisai nieko neži'no apie tai, kad Lenino politikos

minės padėties Rusijoje. Jo
nuomone, kaštai elektrifikavi
mo industrijos gali būti pa
dengti tik koncesijoms sveti
moms šalims ir eksportavimu
medžio.

“Kada mes padengsime Ru
siją tokiu tinklu elektrikinių
ir techninių padarinių”, pasa
kė baigdamas kalbų Leninas,
“mes padarėme musų komunis
tinę ekonomijos sistemų pa
vyzdžiu ateinančiai socialisti
nei Europai ir Azijai”.

. Anglių socializacijos
klausimas Vokietijoje.

dabar laiko valdiškas
vietas,
siūlydamas aštriausių technikų
kontrolę. ■ Jis vengtų galinčio
būti nepasisekimo darant vis
ką perdaug didelėj skalėj ir
todėl jis aprubežiuotų socializaciją išpradžių lik ant dalies
kabyklų. Jis vengia paėmimo
valstybės kasyklų, kurios vi
suomet duodavo nuostolių.
llorten yra taipjau pasiren
gęs priimti Kautskio nuomonę,
kad socializmas, idant pateisi
nus save, turi pagaminti dau
giau,’ i ėgu kapitalizmas.
Jis lodei pirmiausia socializuolų tik apsimokančias 1«b
syklas. Tai padarius jis sočia.!

[Iš Fedcruotosios Presos]

Bėdinas. —- Visos Vokietijos
socialistinės
partijos padarė
auglių kasyklų socializavimų
savo svarbiausiu reikalavimu.
Jos pamatė pereitais metais,
kad pa^elba
anglių jos gali
kontroliuoti visų Vokietijos in
dustrijų.
Vokietijos valdžia pakarto
tinai prisižadėjo tų. sbcializacijų. Darbininkai neužmiršo to
prižado ir dabar reikalauja ji
įvykinti.
Sočiai izaci j <Js komisija, at
stovaujanti samdytojus, darbi.,
niūkūs ir ekspertus, laikė su-

plieno liejyklas ir mašinų dirb
tuves, kurios labinu priklauso
nuo anglių kasyklų. Jis jas ves
tų kaipo industrinę grupę, ve
dančių kompeticijų
atviroje
Jt
rinkoje su privatime industrija.
Jis yra įsitikinęs, kad socializuotos įstaigos, jei bus pada
ryta minėti atsargumai,
gali
veikti sėkmingiau, negu privaf

Kasyklų savininkai priešina
si socializacijai iš principo. Jie
priešinasi kcikvienam sumany
mui, kuris atimtų nuo jų nuo
savybes teises ar aprubežiuotų

mo, bet ne sykį jau būva per turėjo pasisekimo. Maža dalis
vedu — įgauna kokių nors li ūkininkų, te balsavo už savo
gų vidurių, širdies, ar sanafių. kandidatų, o visi kiti atidavė
savo balsus už senųjų partijų
Žinoma, negalima sakyti, kandidatus, t. y. republikonus
kad visuomet ir kiekvienas ir demokratus. Miestų darbi
žmogus turįs užsikrėtusias šak ninkai senai žiuri į ūkininkus
nis žanduose įgaus tokių ar kaipo j savo draugus ir geidžia,
kitokių ligų. Jeigu žmogus kad kaip nors greičiaus pa
yra sveikas ir stiprus, gal jam siekus vienybės ir bendrai alneužkenks per ilgų laikų. Vie remus piktą kapitalizmo slogu
nok pasitaikius nusipnėti ar tį, kuris gula visa savo švara
tai nuo peršalimo, ar nuo nuo ant ūkininkų ir darbininkų
vargį a, nedamiegojimo, pras sprando, lik laikydamiesi vie
to maisto, ar dėl kitokių prie nybės, susiorganizavę politiš
žasčių, jis gali tapti ligos au kai vienon socialistų partijon
ka. Didelė rizika yra laikyti galėsim prašalinti tų blogą, gu
sugedusias dalis savo kūne, ly linčio skersai kelią, kuriuo
ginai kai]) šokti į upę nežinant mums reikia eiti prie pagęrinijos gilumo.
mo savo būvio. — V. M,
Užtai patartina tokias nutru
pėjusių dantų šaknis pašalinti
DR. A. MONl^-ID
kuogreičiausiai, kaip suaugu
CHICAGO
siems, taip ir mažiems vai
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
kams. — C. K. Cherrys, D.D.S.
25 Eant Washington St. Z
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Lietuviu Rateliuose;
BRIDGEPORTAS
3140 South Halsted Street,
Chicago, III.

Motery darbuote

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

)

%

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

Panedėliais, Sercdoms, Kctvergais ir Subatoms
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.
įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

12th STREET
Tel. Kedzie 8S02.

uss:a

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

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų
užtektinai rankvedžiy 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
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
“VARPO” BENDROVĖS,
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.
“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
šie žmones: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
aclv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortkevičiene, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje
— ?15.00.
•
Užsifašymus ir pinigus už Šerus siųskite
šiuo adresu:
<

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str.,
New1
ENGIANDER
COUCH - BED

Sold everyvvherv by funiituro dealers
and deparįmeni storos

boohjkt

<ENšūnBER>
AMO RKIT

ENGI ANDLR Sl’UING BED CO.
New York -Brooklyn- Chicago

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO
ČYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.
ŠVIEŽIOS KASDIENA IŠDIRBAMA PER

2407 SO. LaSALLE ST
TEL.: VICTORY 338L

AKIŲ SPECIALISTAS
Dykai
Gyvaaima© yra
tulčlaa, kada praMgljima©.
’z
Ma© vartojam
pagerintą
Ophr. thftlmonujtįŲ'. Ypatlnga doma aU
.
„ ,
kreipiama j raf
ku8. Vai.: nUo 9 ryte iki 0 vak.
N^uehonu.s, nuo 9 iki 12 diena.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 8t.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6437
AMIb

Tarp kitų B ri ilge porto d ra u
djų bene danginusiais bus pa
idarbavus # Lietuvos
rcika
uns Dr-lė :šv. Petronėlės. Pa
menu dar 1919 judais ji au
kojo iš savo iždo 100 dol.; da
lyvnvo Amerikos lietuvių sei
me ir abejuose apvajkščioji
miiose bei demonstracijuose
1920 metiniame sisirinkime na
rės suaukojo 60 dol. i'r 30c. ir
nasiimlė per Lietuvos Misiją
Li< tuvos reikalams; belo drau
gija pirko Liet. Laisvės Pasko’os bonų už 200 dol.
Dabar yra rengiamas maskų
balius su baloj e, sausio 22, Mil
dos abejose svetainėse, 7 vai.
vakare. Pelnas šito baliaus eis
Lietuvos Geležiniam Vilkui.
—Bridgeportietė.

DR. M. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

NORTH SIDE

Paragrafai

§ North Sidės komunistai
stengiasi sunaikinti Viešąjį Lie
tuvių Knygyną. Kodėl? Gi ne
toli knygyno, Girardslrytyj,
jie įkūrė generalį mėnesienos
ir kikso ofisą, tatai nenori, kad
knygynas gadintų jiems biznį.
§ Vienos lietuvių organiza
cijos pirmininkas pabaigęs me
tinę tarnyslą, pasitraukdamas
lareiškė: “Pirmininkaudamas
iš stengiausi taip daryti, kaip
sovietų Rusija.” Tik tasai po
nas komisaras nepasakė, ar ir
sov.etų Rusija naikina knygy
nus, o kuria samogonkos ir
kartožnikų įstaigas.
§ Vienas vietos komunistas
sumanė nusipirkt namelius.
Susiderėjęs su savininku nuei
na pas notarą. Notaras pada
ręs reikalingus popierius sa
ko: “Dabar pasirašykit abudu
su savo žmona.” “O kam?” at
kirto komunistas. “Aš nieka
dos nesutiksiu, kad mano pa
ti butų prirašyta prie namo
turto, ha tai buržuaziškas išmislas. Geriau man nereikia
nei tos stubos!”
§ Kiek kartų jau buvo rašy
ta kunigų lape, kad North Ši
lęs Lietuvių Knygynas
tai
jsąs tamsybės lizdas. Dabar tą
patį kartoja mūsiškiai komu
nistai. Mat, kaip kas su kuo
arsidraugauja. - Komunistas.
Sudužo paštinis orlaivis

IšMadison, Wis. vakar buvo
gauta žinių, kad ten buvo ras
tas sudužęs paštinis orlaivis,
kuris lėkė iš Chicagos į Twin
City, \Vis. Pats orlaivinrnkas
P. Smith išlikęs gyvas ir svei
kas. Jo orlaiviui sudužus Dane
pavieto lygumose, jis maišus
su laiškais nugabeno į Madisono paštą ir pats išvažiavo

Dramos Kursistai. kuriais ” ir vienveiksmė komedija
vadovauja artistė Unė Babic Sudaužytas Veidrodis,” taipj
kaitė, pasirodys savo vakare u bus baletas. Paskui šokiai.
ateinantį nedėldienį, sausio 23
Kaip pati Kursų vedėja L)
d., M. Meldažio svetainėj. P
ačiai Unei dalyvaujant bus nė, taip ir visi kursistai ir kur
pastatyta scenoje vienveiksmė sistės prie to vakaro labai stro
drama ‘-Vyresnysis Angliakasį piai rengiasi. Kursų gi tikslas

yra lavinti narius scenos mėn
o. O kad kursuose dalyvauja
gabiausi Chicagos lietuvių vai
dylos, ir jais vadovauja artis
tė tinę, tad 'ir jų vakaras, beabejonės, bus vienas tokių, ko
kių Chicagos lietuviąms retai
tenka matyti.

Pavogė $700,000

egras apiplėšė merginą.

Telephon© Yardft 5082

3107 S. Morgan St. Chicago

PINIGAI

5c. kepalas duonos

žilųjų kariškių likimu. Senelis
Bohman iki didžiosios kairės
buvo palaikomas jo vienatinio
Miesto tarybos pirmininkas
sūnaus Waltero, kuris kares
Ulysses S. Schsvartz vakar da
i melu Įsirašė armijon ir išvavė sumanymą, kad butų iš
žiavo Francijon. Iš ten jau neleistas patvarkymas, sulig ku
grižo ir iki šiol niekas seneliui
rio butų galima Įiareikalauli,
į dar nėra nei vienu žokad duonkepyklos keptų pusės
pranešęs. Dabar senelis
svaro kepalus ir pardavinėtų
Bohnian gyvena
tamsiam ir
juos po 5c. kepalą.
Tifomi,
drėgnam suirusio namo kam
mat, norima sugrąžinti senųjų
baryj, 2316 Warren avė. Jam
laikų kainas. Sumanymas tapo
parūpina šilumą ir maistą aratiduotas
gyvo
tymesni jo draugai ir kaimy
nimo
nai*

Gera* lietuviam© žinomas p©y 22
metu kaipo patyręs gydytoja©, chi
rurgą? ir akuierls.
Gydo aštrius ir chronlik.. h...
."
*'•*•4 ** vujucų, ba««ai nanjausias metodas X-RSy ir kitokius
•lektro© pnetaiHUB.
ir4L®b«r»toHja: 123S \f,
18th St., netoli Fisk St.
•
VANDOS: Nuo 10—12 pieta
JT nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.
*
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonali
Naktimis i Drexe2
, 950 - Drovor 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Hal.ted St.
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt*
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą f"'* greičiausiai pa
niekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Telephone Y arda 1532

DR. J. KULIS •
LIETUVIS

Pašto viršininkai vakar apP-lė Cecilia Murphy,
4830
skaitliavo, kad pastaruose dvie Grand boulevard, praeitą nak
juose pašto apiplėšimuose, ta tį beeidama namo buvo sus
po išplėšia apie septyni šim tabdyta negro, kuris klausė
tai tūkstančių dolerių. Praeitą jos, kur yra Union geležinkelio
utarninką iš Chicagos Union stotis.
P-lci Murphy beaiškistoties
tapo
išplėšta tarp j rfant jam,
jis griebė už jos
$500,000 ir $550,000. G pra- Į šernolės ir išplėšęs ją, pabėgo.
eito utarninko vakare iš Mount Sako, kad šernolėje buvo apie
Vernon, III. pašto buvo išplėš
ta šimtas devyniasdešimts sep
tyni tuksiančiai dolerių. Sako,
Merginą apskundė vaikiną
kad abiejose vielose buvo pa
vogta gana daug grynų pinigų,
P-lė Tillie Hammerslag, 32
bet daugiausia buvo bonai ir
money orderiai. Penkios New melų amžiaus, 137 Siplc placc,
Yorko apdnuidos kompanijos vakar Superior teisine užvedė
pasinio penkis tuksiančius do bylą prieš buvusį kadaise jos
lerių tam, kas sugaus , šiuos vaikiną, Walter S. Redfield, 29
plėšikus; taipjau pasiūlė de 1C. Madison st. Ji reikalauja,
Dirbėjas ir Importuotojas ge
šimtą nuošimtį už sugrąžini kad Kedfield užmokėtų jai pen
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kiasdešimts
tūkstančių
dolerių
mą pavogtųjų laiškų,
arba
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
nors bent dalį jų. Manoma, už neišlaikymą duoto žodžio. gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
kad viena ir ta pati gengė apip Mat, Redfield buvo žadėjęs ją Rašykt angliškai dėl informacijų.
vesti. \
lėšė avidvi vietas.

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
• 2—9 vakaro.
| /S303 So. Morgan Street, jm
1/
Chicago, III

IM SSH

TRYIMC TO {BIURE. IT OUT
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KN0W <
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Aldermanas Guy Guersey,
kuris, sako, kad esąs paprastu
įrankiu protestoniškos kuni
gijos, vakar
varde Chicagos
bažnyčių federacijos
patiekė
miesto tarybai peticiją, kurioje
reikalaujama, kad miesto ta
rybos posėdžiai butų atidaro
mi su poteriais. Peticija siūk),
kad poterius šapaliotų įvairių
sektų atstovai — vieną dieną
protestonai, kitą — liuteroną?,
trečią — episkopalai, etc.

©k ©i AM KJBUąibMUUn

Dr. C. Z. Veželis

Seno kariškio likimas

Nori poterių

Lietuvis Dentista©

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Ispanų-Amerikos karėje sukoneveJktas
ir apspangintas
kariškis A. V. Bohnian, jau de Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,vyniolika metų
kaip laukia 000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nuo Jungtinių Valstijų valdžios nams, vėliausios ir parankiausios rųšies, gatavai padaryti — likę neat
jam prižadėtos pensijos ir kaip imtais
siutai ir overkotai, kurie paratrodo, tai jis turės laukti dar sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
kitą devyniolika metų. O tai Vyrams
kelinės $4.50 ir augSčiau.
dėlto, kad Jungtinių Valstijų Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
Vyrams čysto vilnono mė
senato narys William Lorimer augfičiau.
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
su trimis kitais senatoriais nė čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
jokiu bildu negalėjo priversti Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
Ispanų-Amerikos karės pensi-J iki 9 vak. Nedėk 4 po piet.
S. GORDON,
jos biurą, kad jis pasirūpintų
1415 S. Halsted St.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-toa gaivia

Telefonas: DroVer 7042

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.
g

Telephone Boulevard 2160

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

1

Tel. Canal 65
'
LIETUVIS DAKTARAS
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■ Dr. J. Sarpalius;
“ 1424 So. Halsted St. J
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 1
Nedelioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

KtaaauHSHiiBBiiBaHBBBai

00 YOU KNOW WHY
I SHOULO

3

I

Fcderalę Paskolų Bendrovę
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •
Gydo visokias ligas motorą, dai- JI
666 W. 18th St., Chicago,
kų ir vyrų. Specialiai gydo lira- ;
kuri turi sąskaitiškus ryšius su
pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligai.
Lietuvos Bankoms.
3259 So. Halsted St., Ckicago. 2
Pinigai yra siunčiami pas
toms ir telegramais, ir išduoda
savo tekius (draftus) ant Lie
PRANEŠIMAS
tuvos bankų.
Dr. M. T. Strikol’is
Keliaujantiems į Lietuvą yra
Lietuvys Gydytojas ir Chirarga©
sargiausiai, ir patogiausiai vež
Perkelia ofisą j Peoplo Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Būni. 160
tis pinigus Federales Paskolų
Valandos: 1 iki 3 ap pietą.
Bendrovės Draftų formoj, iš
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryt©
duotus ant Lietuvos bankų; tie
Bes. 2914 |V. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
bankai išmoka inigus draftą
Telephone McKinley 268
savipinkui be jokių nutraukų.
Parduoda laivakortes ant dvie
jų tiesiausių į Lietuvą linijų, Tel. Apstin 787
ant kurių nereikia persėsti. Iš
DR. MARYA
Montreal į Eydkunus (netoli
DOVVIATT—SASS.
prie Kauno), kaina $107.15.
Kųtik sugrąžo ii Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po N©,
Iš New York į Liepoją, kai
5208 W. Harrigon St.
na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos Valandos: 8—12 kasdieną
vakare išskiriant nedeldi©
į Ameriką.
Skolina pinigus ant Ameri
k k ■ k c ra a u » m * n ■ Bitumą
kos ir Lietuvos namų, žemių ir
a Tel. Boulevard 2160
ūkių.
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak. S Dr.AJ.KARALIUS g

ISHOUkD
WORRX

SHOULO BE
PEQTURBEQ
Į TOO

(balsiai

~

tary

užgirtas miesto

bos. šešiasdešimts balsų buvo
paduota
už, o tiktai vienas
prieš. Taryba tuojau instruk Naujiena!
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
tavo miesto klerką Jahies T.
Dramatiškas Ratelis perleido
Ignoe, kad perduotų pieną val savo svetainę Dramos Kursam.
stijos legislaturai, be atidėlioji Taigi iš tos priežasties 23 Sausio PAJIEŠKAU vyro Jono Vaznonio.
Lapkr. 14 d. p. m. apleido mane su 3
mo, kuri turės galutinai jį už šių 1921 metų Meldažio svetai mažais
kūdikiais. Pasigailėk savo kū
(Tąsa nuo 5to pusi.)
baigti. Sako, kad dabar majo- nėj įvyks extra nepaprastas dikių ir grįžk tuojaus, o jei ne, tai
priversta busiu atiduoti miesto prie
• ras Tbompsonas
esąs JabAi Dramos Kursų vakaras. Kursy- žiūrai
ir su tavim imsiu atsiskyrimą.
Ek^pliozija.
geram upe. Jeigu jam pasiseks stai, o taipgi ir pati jų vedėja- Žinanti, malonėkite pranešti.
V. VAZNONIENĖ,
Alice Herro, lt metų merge paimti gatvekarius miesto kon- mokytoja artistė Unė Babickai- 715 W. 16th
St.,
Chicago, III.
lė, 1326 Rockwell st..
vakar• trolėn, tai kitas jo žingsnis bu tė suloš niekuomet dar nebuvu
tapo ant vietos užmušta.
Ji siąs paimti ir elevatorius mies- sius Lietuvių scenoj veikalus: I PAJIEŠKAU draugo Juozo GendPanemunėlio vals., Vilių kai
Aldermanas “Vyresnysis Angliakasis” viena vilo,
bandė užkurti gasolino pečių, ' to nuosavybėn.
mo; pirmiau gyveno Chicago, III., o
kuris ekspliodavo taip, kad net į Guersey balsavo> prieš ir vė veiksmė drama. II “Sudaužytas dabar nežinau. Jis pats malonės atsi
kad jis manąs, Veidrodis“ vienaveiksmė labai šaukti arba žinanti jį malonės pra
nei vieno bute sveiko
lango liaus pasakė,
nešti ant antrašo:
neliko. Mergeles motina, Mili jog iš šito Thompsono pieno juokinga komedija. III Sušoks
JOHN A. JUOZAITIS,
833
W.
33rd St.,
Chicago, III.
išeisiąs
toks
pat
tuščias
šūvis,
nio Herro, tai jau baisiai apde
Baletą — Suktinis.
gė begesindama liepsnuojančią kaip ir iš Wilsono-McAdoo ge
Po programo šokiai.
ležinkelio “skynio;“ jis duosiąs
Kursų Administracija.
PAJIESKOJIMAS Iš LIETUVOS.
tiktai keliems
politikieriams
Jieškau A menkoj savo brolio Jono
Kareckio, kilusio iš Naujamiesčio,
gerai pasiplėšti ir galų gale
Sušlavė 100 nusižengėliu.
— Nedėlioj, Sausio Panevėžio apskr. Jau 12 metų kaip
galvekariai turėsią sugrįžti vėl 23,Bridgeportas.
7:30 Vai. vakare Raymond Cha negaunu iš jo žinios; jis gyveno ka
Valstijos prokuroro Crowe į privatinių kompanijų rankas,
Kas žinotu
816 W. 31 St. bus prakalbos daise mieste Camden.
mėte
jį
meldžiu
labai
pranešti
man
įsakymu praeitą nakt‘ tapo pa- •( kaip ir geležinkeliai jau sug irpelėj,krutanti
paveikslai. Lietuviškai j
šiuo
adresu:
Lithuania,
Panevėžys,
kalbės A. Bijūnas. Kviečiame visus,
darytos kratos daugelyje smuk
Komendantūros Kuopos Viršylai Vla
rįžo. Apart šito, miestas nega atsilankyti.
— Komitetas.
lių, biliardinių ir net nekurio- lėsiąs apsieiti be extra taksų,
dui Karcckui.
se egelžinkelių svitose ir bu jeigu bus tiktai 5c. karteris;
PAJIEŠKAU Lucijos Samusky, se
Brighton Park. — LSS. 174 kuopos niau gyveno 2037 Canalport Avė.,
vo suimta virš šim^ų nužiūrė pienas savaime
su penkiais susirinkimas įvyks nedėlioj, sausio Chicago, III. Malonėkite atsišaukti,
tų nusižengėlių. Jie’, visi buvo,| centais neapsimokėsiąs.
23 d., 10 vai. ryto, Pociaus salėj, nes turiu svarbų reikalą.
Kedzic Avė. ir 38th Place. Visi su
atgabenti prokuroro
ofisan. ‘
W. S.,
sirinkite laiku. Ypač turi atvykt vi
P.
O.
Box 1252,
Taipgi kartu buvo konfiskuota
sos komisijos.
— Valdyba.
Nepristatyti
laiškai
East
Chicago, Ind.
daug ir gemblinimo įstaigų.

Pa j ieškojimai

CHICAGOS
ŽINIOS

žemiau paduodame sąrašą Susivienymo A. L. Kareivių 3-čios
Policija nušovė negrą.
tuopos susirinkimas įvyks pėtnyčioj,
I laiškų, atėjusių iš Europos; dėl sausio
21. 7:30 v. v. Krasauskio sve
Miller Philips, 25 metų am-,
(
negero
adreso,
paštas
adresatų
tainėj, 3338 So. Auburn Avė. Visi
žiaus, negras,
1070 VVarren
nariai malonėkite laiku būti, nęs tu
avė., vakar tapo policisto nu nesuranda. Kam tie laiškai pri rime svarbių.reikalų delei busimo baReg. Armory.
šautas. Tai dėlto, kad policis- klauso, tegul kreipiasi į vytinu iaus sausio 29.F. 7th
Krasauskis,
Rašt.
tui H. Hardyman pradėjus jį sįjį paštą, Clark ir Adams gt.
klausinėti prie CeliTornia avė. ; Reikia klausti prie “Advertised
West Šitie. — Pėtnyčioj, sausio 21,
Philips VVindow” (lobėj nuo Adams kaip
geležinkelio stoties,
7:30 vai. vak. Aušros Vartų pa
gatvės), pasakant laiško nume rapijos
salėj bus . prakalbos koopera
smogė jam į nosį.
rį. Laiškus paštas laiko tik ke cijų reikalais. Visi, kurie tuo klausi
domisi, kviečiami dalyvauti. West
tu ridiką dienų nuo paskelbimo. mu
Įčiepino kalinius.
Sidės Lietuvių Kooperacijos organi
zavimas eina gerai ir gal greitu lai
Kada pasirodė, kad jau ir
ku
jau bus atidaryta kooperacijos
901 Abromavičia Vincentas
kalėjimuose
pradėjo siausti 911
sankrova.
— Valdyba.
Andrasunui Kazimierui
tad
vakar
sveikatos
914
Apulskis
Juozapas
rauplės,
921 Bagdonas Juozapas
Bridgeportas.— Bazaras ir Kon
departamento komisionier'itas
922 Bogočienė Laukadija
certas,
kuriame dalyvaus Jaunosios
Bobertson įsakė, kad visi Cook 924 Balsis C
Birutės Choras vedamas p-lės S. Sta
sėdintis 925 Balsis Franciškus
pavieto kalėjimuose
niui iutes bus Subatoj, sausio 22 die
926 Baltuskis Ignacas
ną,
Raymond Chapelėj, 816 W. 31-mą
kaliniai butų įčiepyti dėl ap 938 Bredeliuil Dominikai
gatv. Pradžia 7 vai. vakaro. Kviečia
rauplių. 942 Buches Ignacus
saugojimo
jų nuo
visus kuoskaitlingiausia atsilankyti.

ta po dvidešimt aštuonis vyrus

jeigu jau ir rauplės
Nusižudė bedarbis.
Harry R. Smith, 38 metų
amžiaus, 3936 West Park avė., (
vakar užsirakinęs savo kam-;
baryje paleido tris šūvius sau;
į gaivą. Paliktam raščiuke jis
sako, kad jis jau labai pavar-j
gęs bejieškodamas darbo ir
pagaliaus visiškai persitikrinęs,
kad jau jo gauti nebegalėsiąs.
Išplėšė teatro spintą.

Du banditai
praeitą naktį j
įsilaužė Band Box krutamųjų
paveikslų teatro
ofisan ant j
trečio augšto, 127 W. Madison
Street, ir atsiplėšę spintą išsi
ėmė virš astuonių šimtų dole
rių.
Užgyrė majoro pieną.
Majoro Thompsono pienas,
kad miestas paimtų savo kontrolėn gatvekarius, tapo vien-

Elena Sutkauskaite
Mirė pilname savo jaunystės
žydėjime sukakusi vos 17 metų.
Laidotuvės bus Subatoje, Sausio-Jan. 22 dieną iš namų 3010
So. Union Avė. į Tautiškas ka
pines. Paliko nuliūdima jos my
limas tėvas Petras Sutkauskas
ir broliai: Juozas ir Kazimieras.
Kviečiame visus draugus ir
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se.

■■■

JURGIS KARPIS 36 metų amžiaus
nevedęs, pasimirė, Sausio 18, 3:00 p.
p. Palaidotas bus Tautiškose Kapinėse
Pčt. saus. 21. Velionis paėjo Kauno
rėd., Raseiniaipskr., Didlaukės vien
sėdžio. Giminės ir pažįstami, infor
macijų kreipkitės: Wajter Savicki,
4502 So. Marshfield Avė.
"v>

943 Buksnis Josef
916 Buividienė Antonina
947 Butėnas Stanislaus
952 Chiapas Mikolas
962 Dankui Aleksas
966 Deduciui Juozui
978 Dybulskis Frank
976 Ejnoris Jurgis
977 Endriauskis Aleksandra
996 Galmin Petr.
993 Garkes Antanas P.
999 Gąsdinąs Jonas
1003 Gidait Gustaw
1004 Giecas Kazimieras
1010 Grecius Anton
1014 Gudelis VV.
1027 Jankaitis Petras
1028 Jankeviez D.
1036 Jozaitienė Domicelija
1038 Kasparas ^Vincentas
1039 Kedaite Jogana
1040 Kelly Jurgis
1041 Kės i Ii.s F. F.
1042 Kibartas Franas
1056 Kozikevich Peter
1061 Kučinskaitė Kazune
1064 Kulikauski Frenk
1065 Kuncenė Domicėlė
1068 Lenionis Antanas
J 072 Likas Kas.
1079 Lybulskis Frank
1081 Macutis Frank
1085 Mancinskis Juozapas
1087 Markuskienė Juliana
1089 Matejnas John 2
J 093 Medzuno Joz,
1099 Motusas Wiktor
1102 Namejka Valerijonas
1104 Naudžius Stanly
1112 Nutautui Ignacui
1114 Orvidas Mr.
1120 Petras Anicka
1122 Pęatusis Josef
1127 Petkus Ananas
1128 Petronis Tom.
1132 Pilipauskis Franciškus
1137 Preidis Morta
1139 Prekupimas George
1140 Pupka Jurgis
1141 Kaminski Chas.
1143 Ratkui B.
1145 Remeika Petras
1153 Ruigienė Barbora
1154 Ruikienė Agota
1155 Rupšis Antanas
4158 Satkunas Frank
1159 Savickas G. H.
1170 Shliazas Sophia
1174 Siler Vincenas
J175 Simin Charlis
1180 Sliben Stanislaw
1184 Sopys K.
1186 Saulis Jozapas
1189 Stancikas S.
1190 Stanevičius Julijana
1196 Strumyla Juozapas
1199 šukiukei Onai
1200 Sukis Julionas
1203 švelnikė Ona
1204 Švelnis Frank
1209 Tamokaitis George
1213 Toleikis Juozas
1214 Tomuszunas Rapolas M.
1219 Vabal Juozas
1223 Vezis Joseph
1224 Vilanis P.
1225 Vinslavui Juozapui
1226 Virva John
1227 Višniauskui John
1229 Waičiunas T^eonardas
1231 Wamielis Kazimieras
1219 Zableckis Frank
1254 Zekanis Franas
1257 Židenė Marijona

Tel. Mnaroe 2804

— Komitetas.

North Side. — L. D. L. D. 86-tos
kp. susirinkimas įvyks Subatoj, Sau
sio 22, 7:30 vai. vakare, Liuosybės
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai ir norintieji tapt nariais malo
nėkit susirinkti. Yra daug svarbių
reikalų aptarimui, taipjau gausite
knygas už 1920 m.
— A. P. Vilis, sekr.

Chicagos Lietuvių Kooperacija ren
gia prakalbas pėtnyčioj, sausio 21 d.
AuSros Vartų parapijos svetainėj,
2323 W. 23 Place. Pradžia 7:30 v. v.
Kalbės Dr. K. C. Cemauskas.. Vestsaidiečius kviečiame skaitlingai susi
rinkti.
— Komitetas.

S. L. A. 208ta Moterų Kuopa ren
gia draugišką vakarėlį nedėlioj, sau
sio 23 d., Mildos salėj, 3140 S. Halssted.
Pradžia 7 vai. vak. Taipjau
bus pardavinėjami gražus rankų dar
beliai. Visas pelnas skiriamas Lietu
vos Raudonajam Kryžiui. Užjaučia
nčius šiam tikslui kviečiame atsilan
kyti.
— Komitetas.

North Side. — Draugiškas vakaras
su programų bus nedėlioj, Sausio 23
d„ 6 v. v., Viešo Knygyno svetainėj,
1822 Wabansia Avė. Rengia North
Sidės Draugijų Sąryšis palaikymui
Knygyno.
Draugai Northsidiečiai,
kurie prijaučiate knygynui, malonė
kit atsilankyt.
— Komitetas.
Ateities žiedo Vaiku Draugijėlės
susirinkimas įvyks nedėlioj, Sausio 23,
tuoj po dainų repeticijos, Raymond
Chapelėj, 816 W. 31 st St. Visi nariai
malonėkit atvykti, nes bus renkama
valdyba.
— Komitetas.

18tos Apielinkė. —■ Susivienijimo
Amerikos Lietuvių Kareivių ekstra
susirinkimas įvyks subatoj, sausio
22, 7:30 v. vak. Rašinskio salėj, 731
W. 18ta gvė. Visi Antros Kuopos ka
reiviai susirinkite, nes turime svar
bių reikalų.
— J. Gotautis, rašt.
Kensington. —- Lietuvių Bendrovė
rengia šaunų vakarą su Įvairiu pro
gramų, Nedėlioj, Sausio 23 d., 5:30
v. vak., John Stančiko svetainėj, 205
v- E. 115 St. Kviečiame visus atsilanky
ti.
— Direkcija.

DR. W. F. KALISZ
Rpedalemae: Moterų lieoa Ir Cbirwrjri|*
^1145 MILWAUKEE AVĖ.

North Sidės Draugijų Sąryšio drau

CHICAGO. J

giškas vakaras bus nedėlioj, sausio
23 d., 6:30 v. vak. Liuosybės svet.,
1822 "VVabansia Avc. Kviečiame visus
dalyvauti.

Komitetas.

PARDAVIMUI

VYRŲ

PARSIDUODA grosernė ir bučernė greitu laiku, labai pigiai, nes par
davimo priežastis yra labai svarbi.
Mainysiu ant loto arba automobilio.
Atsišaukite po antrašu:
2956 S. Union Avė.

REIKIA paprastų darbi
ninkų į geležies atmatų kie
mą. 45c į valandą.
Atsišaukite:
PRICE IRON & STEEL CO
67th St. ir 48th Avė.
REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance.
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į
dieną ir daugiau, jei norėsi
dirbti. Jei esi gabus, atsišauk
į musų ofisą. Agentūros supe
rintendentas paaiškins, taipgi
nurodys, kaip padaryti pinigų.
CHICAGO MUTUAL
CASUALTY CO.,
431 So. Dearborn St.
Rooms 911 — 912.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučemė ir
grosernė ir du namai. Geroje
vietoje, lietuvių apgyvento j vie
toj. Norintis gali pirkti arba
vien biznį arba vien namus.
Parsiduoda pigiai.
Atsišaukite šiuo antrašu:
4327 So. Wood St.

PARSIDUODA saliunas la
bai geroj vieloj ir pigiai. Pardavinur priežastį patirsite ant
vielos.
3101 So. Halsted St.
PARSIDUODA Bučemė ir Grosernė
su 6 kambarių pagyvenimu. Parduo
du pigiai — išvažiuoju į kitą mies
tą.
Atsišaukite
4935 So. Loomis St.,
Chięago, III.

PARSIDUODA saliunas netoli baž
nyčios 5 kambarių pagyvenimas iš už
pakalio ir 7 kambariai viršuje. Gera
vieta ir gerai išdirbtas biznis geram
žmogui.
936 West 33rd st.,
netoli Morgan st.

Pranešu, kad mano moteris Elzbie
ta Jančinskienė po tėvais Neverauskaitė, Suvalkų rėd., Garlevos par.,
Girnikų kaimo prasišalino gruod. 23,
pasiimdama 5 metų vaiką. Ji yra 30
metų senumo, gelsvų plaukų, rusvų
akių, 5 pėdų augšČio.
PARSIDUODA bučemė ir
Su ją išvažiavo ir vyras, Petras grosernė lietuvių apgyventoj
Baltramaitis, 40 metų amžiaus 3 pė
dų ir 3 colių augščio, tamsių plaukų, apielinkė.
mėlynų akių, Kauno rėd., Radviliškio
2350 So. Leavitt St.
valsč., Benulių kaimo.
Kas duos žinot apie tokius pabė
PARSIDUODA saliunas geroj, vi
gėlius, tam duosiu $25 dolerius dova
sokių
tautų apgyventoj vietoj, Biznų.
nis gerai išdirbtas, 4 kambarių paBRONIUS JANČINSKAS,

3620 So. Pamell _Ave.,
Chicago^ III.

PPAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės. Gali būt su vaiku;
nuo 25 iki 32 metų amžiaus. Aš esu
34 metų ir turiu gerą darbą ir gerai
uždirbu.
Kuri mylėtų laimingą ir
linksmą gyvenimą, galėtų imti civilį
šliubą, tai meldžiu atsišaukti laišku
įdedant savo paveikslą. Atsakymą
duosiu kiekvienai ir paveikslą sugrą
žinsiu.
F. B.,
3938 Catalpa St., Indiana Harbor, Ind.

Town of Lake. — Lietuviško Teat
rališko Kliubo “Lietuva” šeimyniškas
vakarėlis bus subatoje, Sausio 22 d.
PAJIEŠKAU tetos Macijona GraSkinderio svet., 4523 So. Wood gat. šaitė,
po vyru Ražutienės, prieš karę
Visi nariai kviečiami atsilankyti.
gyveno
New Yorke. Kauno rėd., Kre
— Valdyba.
tingos apskr., Andrijavo valsč., TajDraugystes Lietuvos Gojaus meti lėnų kaimo. Labai svarbus reikalas
iš Lietuvos.
nis susirinkimas įvyks Sausio 21 d., PAULINA
ATMINAITĖ-NORKIENĖ
7:30 vai. vak. D. Shemaičio svet.
4045
So. Richmond St.,
kampas 18-tos ir Union gatvių Visi
Chicago, III.
nariai malonėkite būtinai atsilankyt,
turime svarbių reikalų apsvarstyt.
,ĮIEŠKO KAMBARIU
— F. Ažusenis, Rašt.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. ren
giamo vakaro sausio 30 d., Strumilo
svetainėje, repeticija veikalo “Kerš
tas” įvyks šiandien, 7:30 vai. Strumi
lo svet.
Visi lošėjai malonėkite su
sirinkti laiku.
— Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

gyvenimas.

Priežastis — užsidedu

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė lietuvių ir kitų tautų
tirštai apgyventa. Geras biznis,
viskas cash. Priežastis pardavi
mo liga. Kreipkitės:
2958 Lowe Avė.

PARSIDUODA karčiama,
labai geroj vietoj, visokių
tautų apgyventa. Priežastis
Savininkas
pardavimo,
apleidžia Chicago.
PAJIEŠKO kambario su val
2585 So. Halsted St.

.

.
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NAMAI-ŽEMĖ

PAJIEŠKAU Jono Blandžio, Gu
džiūnų valsčiaus ir kaimo. Amerikoj
gyveno apie Ncw Britain, Conn. vai.
Turiu svarbaus pranešti iš Lietuvos.
Taipgi prašau atsišaukti Stasio Polikaicio, Vinco Ritikio ir Boleslovo
Blandžio antrašu:
PARSIDUODA bučemė ir groser
JURGIS GRIGAS,
nė lietuvių ir svetimtaučių apgyven 833 W. 33rd Place,
Chicago, III.
tojo apielinkčjc. Turi būti parduota
kuogreičiausia. * Didžiausis bargenas
Chicagoje. Priežastis — išvažiuoju į
Europą.
PARSIDUODA du namai ant
1834 Canalport Avė., Chicago.
vieno/loto. Fronto namas visai
Tol. Roosevelt 8070.

PARSIDUODA grosernė, bučemė
ir pieno stotis (Milk Depot). Biznis
išdirbtas gerai. Priežastis pardavimo
— partnerių nesutikimas.
150 E. Kensington Avė.
Chicago, III.

naujas. Elektros šviesa, vanos
ir kiti naujausi įtaisymai. Par
duoda labai pigiai. Priežastis
patirsite ant vietos.
4344 So. Wood St.

PARSIDUODA pigiai saliunas lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. 4 kam
barių pagyvenimas, elektros šviesa^
ir vanos ($45.00 į mėn. renda). Biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo važiuoju j Lietuvą.
4544 So. Califomia Avė.

PARSIDUODA farma su gra
žiais budinkais, 11 kambarių na
mas, garu apšildomas, geros
triobos; 75 akerių žemės: 55
dirbamos, 15 akwų ganyklų ir
miško. Gražioj vietoj prie upės,
PARSIDUODA saliunas Michigan Valstijoj.
A. KISIELIUS,
labai pigiai ir labai gero;
Cicero, III.
vietoj, lietuvių ir lenkų ap- 1438 S. 49 Avė.,

gyventa.
4343 So. Wood St.,
Phone: Yards 4286
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MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

ANT PARDAVIMO grosernė; ge
roje vietoje, apgyventa visokių tau
tų; biznis yra cash; parduosiu už ge Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
rą pasiūlymą; turi parsiduoti į trum mo ir Designing ,Mokykla.
pą laiką; priežastis pardavimo turiu
Musų sistema ir mokymo budu jus
du bizniu. Nedėtiems atdafa iki 12. trumpu laiku išmoksite viso amato.
2901 S. Union Avė.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo .
RAKANDAI
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO. Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuStebuklinga proga porai užvedan riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
kius 4 kambarių rakandus, visus
Paterns daromos sulig mieros, vi
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, madų knygos.
buvo užmokėta $200, parduosiu už
MASTER DESIGNING SCHOOL,
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta
Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.
VALENTINE DRESMAKING
2810 W. Harrison St.
COLLEGES
J__________
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. WeIIs St.
NAMAI-ŽEMĖ
p
.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
DIDELIS BARGENAS.
Klesos dienomis ir vakarais. Paknygelis.
reikalaukit
Parsiduoda puikus namas, 9 pagy
Tel.
Seeley
1648.
venimų.
Kaina $6000.00. Atneša į
SARA
PATEK, pirmininką.
metus 9 šimtus dolerių randos. Ncpraleisk šito bangeno.
Ateik arba
telefonuok dėl aiškesnių žinių.
BARBERIŲ MOKYKLA.
PAUL P. BAUBLY,
Gera
proga išmokti barberio ama
1404 West 18th St.,
to.
Mokestis
kol mokiniesi. Už mokPhone Canal 6296
sMĮ tik $20.00. Galima išmokti į 6
Chicago, III.
savaites.
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W. Madison St.,
Chicago.

kitą biznį.
559 West 37th St.,
kampas Wallace St.,
Tclophone Boulevard 8671

PARSIDUODA spaustuvė — vie
natinė visame mieste. Parsiduoda la
bai pigiai. Nemokantį to amato iš
mokysiu, nes tik pavasarį turėsiu
išvažiuoti Lietuvon.
V. SHILEIKA,
4932 W. 14th Street, Cicero, III.
Tel. Cicero 541.

" 1

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
PARSIDUODA

5 akerių farma.
Visa žemė išdirbta gerai, galima
nupirkti su $300, kita suma duoda
ma ant lengvų išmokėjimų. Arti
Chicagos, į 45 minutas galima "nu
važiuoti iš pat vidurmiesčio Burling
ton R. R. — gelžkeliu. Del aiškesnių žinių ateik arba telfonuo.
PAUL P. BĄULY,
1404 West 18th St.,
Phone Canal 6296
Chicago, 111.

PARSIDUODA savastis vertes $10,000.00 už $8,500 iš priežasties ligos.
Du mediniai piltu pamatu, groseris
į priekį namo. Vz bloko nuo lietuvių
bažnyčios. Atsišaukite pas 4619 So.
Hermitage Avė., arba telephonuokite: Yards 5624.

DRAUGYSTE

MEILES

LIETUVIŲ

AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St;
padŠjftjas Ant. A. JušČius; nutar.
rašt. Izidorius JušČius, 1967 Canal
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
JušČius; kasos glob. Juoz. JušČius
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas Gszauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.
LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nutar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
menesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
7:30 vai. vak.

BARGENAS.
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
giu arba be valgio, lietuviškoje
$500 cash, likusi suma kaipo renda
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
šeimynoje. Atsišaukite į Nau
8 kambarių plytų namą ’su
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
PARSIDUODA saliunas nupirks
garu
apšildoma,
vanoms,
gazas
h
Cicero,
Vice-pirm. W. Prusis,
jienų Ofisą po no. 204.
geroj vietoj, lietuvių ir ki elektra. Gera apielinkė, urtiai parsi 2508 N. III.;
Francisco Avė.; rašt. Frank

RANDAI

tų tautų apgyventa. Turi
būti parduota greitu laiku.
626 W. 18th St., Chicago.

duoda. Netoli parko.
J. McDONNELL SYSTEM,
35f7 Archer Avė.

Juozapavičia, 1547 N. Wo»d St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnpčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.

5 akeriai žemės, $1,500, H mylios
nuo
geležinkelio stoties, taipgi elek
PASIRENDAVOJA vieta dėl PARSIDUODA karčiama geroj ap- tros karų linijos. Ši yra puikiausia
gyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai.
daržovėms, augšta ir sausa, tik 16
barbemės arba kokiai kitai Atsišaukit
mylhj nuo vidurmiesčio, prie Rock
2559 West 39 St.,
krautuvei, 2958 Union Avė. At
Island geležinkelio, puikiausiu apie- LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
Chicago, III.
linkei patarnavimu. 54 traukiniai kas
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
sišaukite pas savininką po ant
Tel. Lafayette 3765.
dieną; 8 minutės ėjimo į gražų mie
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
rašu :
stelį. Parduosiu ant išmokesčio įmo
Ix?knickas, 663 W. 18th St.; nutar.
PARSIDUODA
bučernė
kant
$225 cash, o likusius po biskį
2957 Union Avė. x
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
mėnuo. Tikras bargenas. Jei žinWallace St.; turto rašt P. Kuku
ir grosernė. Pardavimo prie kas
"T"
geidauji, rašyk ar atsišauk:
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
MR. JERRY HEJNA,
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
REIKIA DARBININKŲ žastis —r važiuoju į Lietuvą.
4839 S. Ashland Avė.
tis; kasos globėjai: I. P. ChujiinsAtsišaukite j Naujienas pa Rezidencija:
Ofisas:
R.
40,
106 N. La Šalie St.
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
VYRŲ
žymėdami No. 202.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
PARSIDUODA
lotas
30x125
laikomi kiekmeno mėn. antrą suREIKIA vyro pardavėjo, kalbančio
PARSIDUODA
saliunas
labai
A. Urbono salėj, 3338 S.
svetimšalių kalbas, gero budo ir gra
pėdas prie 59-os gt. ir Kral St. batvakarį
Auburn Avė.
žios išvaizdos. Musų svetimšaliai par pigiai ir gražioj vietoj visokių
Cash perkant, gaus už $200.00.
davėjai daro gerus pinigus. Jei turi
tautų
apgyventa.
Pardavimo
energijos ir nori dirbti, tad nėra žiū
MR. F. THURBER,
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
rėta, ką gali dirbti. Atsišaukite:
priežastį patirsite ant vietos.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
1848 W. Madison St.
C. Adams, 928 Consumers Bldg.,
.SESERŲ,
Kensington, III: Pirmi
5301 So. Halsted St.
State and Quincy Sts.
Tel.: Seeley 5713.
ninkas D. Shatkus, £13 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas T. Urbutis,
PARSIDUODA pilnai pri
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
BARGENAI
Ivanauskas,
E. Kensington Av.;
REIKALINGAS antras naktinis rengta
elektrų, čeverykų Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. prot. rašt. P.122Grigula.
10449 Wentvirėjas ir veiteris su patyrimų. Ge
iki So. 72nd St. nuo Westem avė. iki
taisymui
įrankiai.
worth
Avė.;
turto
rašt.
W. Dargis,
ra mokestis ir geras darbas.
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms
10520
State
St.
Kreipkitės
Atsišaukite:
ir pigiomis kainomis ’
Susirinkimai laikomi kiekvieno
KAUNO RESTAURANT
CHARLES W. REMPERT,
1825
Canalport
Avė.,
mėnesio
pirmą pėtnyčią F. Shed2325 So. Leavitt St.,
2815 W. 22nd St.,
Chicago, III.
villo
svetainėj,
341 E. Kensington
Tel, Canal 568
Chicago.
TeL: Lawndala 810.
Avė.

