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Bolševikai didina ka
riuomenę prie Lietuvos.

S> MN

Minsko ba’tgudžiai pradėję su
kilimą prieš bolševikus. Jais
vadovaująs Balachovičius.

1

k.

Business
TURU IN
VOUR TbOLS

susikoncentkad baltgudžiai
ravo Slucko. Minsko ir Bo
risovo apielinkėse, netoli Lie
tuvos rubožiaus, ir užpuldinė

ja tose apygardose bolševikus,
žudydami juos be pasigailėji
mo.
Sovietų
valdžia paskelbė
Baltgudijos ir Ukrainos valstiečiai sukjlę
Minske karo stovį.
Ji mano,
kad sukilimo organizatorium
Svarrbi talkininku kon jos, kur buvo laikoma ir tai-, yra
gen. Bulak-Balachovič. kukonferencija.
ferencija Paryžiuje. kosSvarbiausiais
konferencijos rį jau pirmiau bolševikai buvo
sumušę.
Bolševikai rengiasi
Talkininką premjerai svarstys
1. Nustatyti Vokietijos atly- prie atakos ir gabena savo kalabai svarbius klausimus, taip
reivius nuo Lenkijos rubeginimą.
jau Rusijos klausimą.
2. Susitarti kaip pravesti Vo žiaus.
Užrubežinių reikalų ministe
PARYŽIUS,
sausio 24. — kietijos nusiginklavimą.
rijos agentai, kurie yra PabalViena iš svarbiausių talkininkų
3. Apsvarstyti reikalingumą tijos šalyse, praneša, kad bol
konferencijų, po paskubusios permainyti Turkijos sutartį, i
Paryžiaus taikos konferencijos, priežasties karaliui Konstanti ševikai nuolatos stiprina savo
kuri pagamino Versailles su nui sugrįžus į Athenus susida kariuomenę, kuri per visą žie
prie Lietuvos ir
tartį, prasidėjo čia šiandie už riusios naujos padėties arti mą stovėjo
Lenkijos rubežiaus, kas rody
rubežinių reikalų ministerijoje. muose rytuose.
tų, jo# j c nori užpulti tas šaPfrmiau kapitalistai šaukė, kad reikalinga padidinti pro
Dalyvaujant Anglijos, Fran
dukciją, reikalinga paskubinti darbą, nes pasauliui reikia
4. Apsvarstyti bendrą politi
cijos, Italijos, Belgijos ir Ja
reikmenų, bet dabar jie uždarinėja savo dirbtuves “biznio
ponijos atstovams, konferenci kę linkui sovietų Rusijos.
True translation filed with th*» post- reikalais.”
ja prasidėjo be dielių iškil
Rusijos klausimo svarsty master at Chicago, III., Jan. 25, 1921
mių, kaip kad ir pirmoji tai me duotas naujas kripsnys. Tai as required by the act of Oct. 6, 1917
kos konferencija ir tame pa padarė prezidento VVilsono ne Rusijoje esą sukilimu. True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Jan. 25, 1921 master at Chicago, III., Jan. 25, 1921
čiame kambaryje.
Visi daly
reikalaujanti,
as required by the act of Oct. 6, 1917
ve u tojai susėdo prie to paties kad didžiosios valstybės gva- Sukilę Ukrainos ir kitą vietą as required by the act of Oct. 6, 1917
stalo, tik vieton
Clemenceau, rantuotų,
Talkininkai vėl užims Graikija grąsina panai
kad Rusija nebus valstiečiai jieško talkininku.
pirmininkavo Francijos pre- užpuldinėjama iš lauko ir kad
Konstantinopoliu.
kinti skolas talkinin
nderas Briand, o po jo deši būt susilaikyta nuo davimo COPENHAGEN, šausiu 24.—
kams.
nės sėdėjo Lloyd George, kuo pa geibus Rusijos priešams.
bus
padaryta
neva
palaiky

Tai
Į Varšuvą atvyko
delegatai,
met pirmiau tą vietą laikė pre
mui tvarkos.
atstovaujantįs valstiečius apie
Taipjau mananti reikalauti
zidentas Wi1sonas.
Larelen, Petrogradą, Pskovą ir
Konstantinopolio.
tarp Anglijos ir Francijos lo
KONSTANTINOPOLIS, sau
kurie liečiasi šiančiuose Vokietiją dalykuo
Svarstymai,
sovietus
Ukrainos valstiečiai sio-24. — Nauja talkininkų ka- WASHINGTON, sausio 24
Vokietiją, — jos nusiginklavi- se, bet abelnai manoma,
kad jieško bendro susitarimo prieš [rine okupacija KonstantinopoGraikija grąsina
Anglija ir
mą, sumą atlyginimo ir būdą konferencija
nesitęs ilgiau
lio
yra
neišvengiama.
Talkinin

Francijai panaikinti visus ak
bolševikus.
mokėjimo, — vedami yra di- kaip
Lloyd
savaitę laiko.
ministe- George ragina
Sukilimai labai smarkiai plė kų atstovai apie tai jau prane tus VenPzclos valdžios, įskai
suteikti ūmią
šė di'džiąjam vizirui.
tant ir Anglijos
ir Francijos
rijai yra įsakyta nieko nesaky- pagclbą
tojasi
ir
skaitoma,
kad
jie
su

manoma
Austrijai;
Francijos-Anglijos pulkai bus paskolas Graikijai, jei tos val
t i laikraštininkams,
Išleistas kad ir Francija tam
pritars, daro didelį pavojų sovietų val- sustatyti viešuose
triobesiuo- stybės vis dar atsisakinės .pri
oficialinis pranešimas irgi nie bijodamos], kad ten neužvicšse, kurie bus rekvizuoti Stam pažinti Konstantinopolio val
ko nepasako.
Pranešama apie naujus suki
patautų bolševizmas.
bule, kur jau ir dabar yra keli džią.
limus Siberijoįe ir Turkestane,
v• •
Konferencija jau pradėjo
tūkstančiai talkininkų karei
Konstantinas
turįs ir kitą
Amerika negaus žinią.
siaurinio
Kaukazo
kalnėnai
svarstymus.
vių.
WASHINGTON, sausio 24.— paėmė Tereko teritorijoje VlaPARYŽIUS,
sausio 24. ,— Veik. valstybės
Skaitoma, kad kareivių rei naudotų, galėtų sukurti naują
sekretorius dikavkazo geležinkelį.
Graikai mat
Talkininkai šiandie savo pir Davis
kalinga
apsisaugojimui nuo karą Europoje,
paskelbė, kad Jungt.
Kareiviai renka maistą.
mame posėdyje vyriausiosios Valstijos nėra padariusios žin
galinčių kilti sumišimų, delei tvirtina, kad tik jie yra tikrais
Konstantinopolio savininkais ir
tarybos patvirtino Spa proto gsnių gati žinių apie talkininkų
BERLINAS,
sausio 24. —
kad Konstantinas
kolus,
reikalaujančius pilno vyriausios tarybos susirinkimą. Pasak žinių iš parubežio, padė cionalistų vadovo Kernai Paša kalbama,
Vokietijos nusiginklavimo
ir Jungt. Valstijos neturės susi tis Rusijoje pasidarė taip blo ir bolševikų pasekėjų, ir Tur rengiasi išleilsi atsišaukimą į
greičiausio pristatymo Vokieti rinkime savo dabotojų ir ne ga, kad sovietai paskirė karei kijos nesirūpinimo ratifikuoti savo šalies gyventojus stvertis

jos ginklų ir amunicijos,

bet

duodančius Vokietijai ganėti
nai laiko paleisti saugumo policiję.
Vieton pašvęsti pirmą posėdį
įžangoms, talkininką premierai tuoj aus pradėjo
svarsty
mus. Išklausyta maršalo Foch,
fieldmaršalo Wilson ir gen.
Nollet, viršininko
talkininkų
kontroles Berline, raportai apie
karinius dalykus.
Atsidarius po pietiniam po
sėdžiui talkininkai pradėjo ra
šyti notą Vokietijai, . pabriežiančią svarbą pildymą VersaiJles sutarties aviacijos skirsnių.
Tikimąsi, kad talkininkai pa
sieks susitarimą šiame dalyke
prieš užbaigiant posėdį.
Vyriausioji
taryba svarstė
apie įsileidimą vokiečių į svar
stymus apie atlyginimus, bet
nuosprendis tame dalyke nė
ra paskelbtas.
Posėdžiai prasidėjo
tame
pačiame puikiame kambaryje
užrubežinių reikalų ministeri-

gaus žinių apie posėdžius, jei vius rinkimui

maisto kaimuo

kad valstiečiai
bent pati taryba matys reika se. Sakoma,
neduoda grudų ir mėsos mies
lingu teikti tas žinias.
tams.
Rusijos klausimas svarbiausias
Vis dar tvirtina, kad Leninas
PARYŽIUS, sausio
24. —
yra miręs.
Rusijos klausimas yra vienas
COPENHAGEN, sauso 24.—
svarbiausių klausimų,
kokis
stovi prieš šiandie parsidėjusią Berlingske Tidende gavo žinių
kad gandai
talkininkų konferenciją. Prezi iš Helsingforso,
dento Wilsono nota, reikalau apie Lenino mirtį vis dar tejanti, kad talkininkai
duotų bevaigšto ir anti-bolševikiškogvarantijų, jog Rusija nebus ji presą tvirtina, jog ji turin
užpulta, iškėlė visą klausimą ti ir prirodymų tų žinių teisin
priekyn. Talkininkai dabar tu gumo. Laikraščiai skaito reikš
ri nuspręsti ar išpildyti Wilso- mingu tą faktą, kad Leninas
nedalyvavo
pastaruoju laiku
no norą.
keliuose sovietų valdžios susi
Atnaujinimas talkininkų val rinkimuose
ir visuose juose
džių pirklybinių ryšių su Rusi pirmininkavo karo ministeris
ja, kas butų lig pripažinimas Trockis.
sovietų valdžios,
bus rimtai
svarstomas ateinančią savaitę. Maskva juokiasi iš tą žinią.

6 žmonės sudegė
Washington Court House, O.
šeši žmones Adikins šeimi
nes sudegė gaisrui sunaikinus
jų namą.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis R Nušavė sindikalistą vadovą.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Num.
BARCELONA, sausio 24. —
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Pasak čia gautų žinių, reak
ir 33. Kaina 5 centai.
cionieriai nušovė sindikalistų
Gaunamas Naujienų ofise.
vadovą Hermine Gildo la Casa.
mmmb

taikos

sutartį.

Ne ratifikavimas

sutarties yra svarbiu faktorių
talkini n k ų n uospren dyj.
Dabar Konstantinopolyj yra
virš 100,000 buvusių Rusijos
ir Turkijos kareivių,
kurie
miega
bažnyčiose, rusyse ir
griuvėsiuose. Jie neturi maisto
ir drabužių
ir pripažįstama,
kad jie sudaro didelį pavojų
dideliems sandeliams
maisto
ir drabužių.
Mažai prisibijoma to,
kad
talkininkai netektų kontroles
ant padėties, jei bent ateitų kemalistai, ar prasidėtų skelbia
moji bolševikų
pavasarine
kampanija
palei Rumunijos
rubežių ir per
Bulgariją ant
Konstantinopoliaus.

_____ J!—!

No. 20

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Jan. 25, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

6,000,000 bedarbių Eu
ropoj ir Amerikoj.

Austrijai gręsia
bankrotas.

Bet vistiek pranašauja “gerus
laikus.”

Valdžia dar pasiliks, bet ji WASHINGTON, sausio 24.—
reikalauja kreditą, kad galėtą Šiandie patirta, kad sulig val
pasilaikyti.
džios
surinktomis žiniomis,
industrinis apsistojimas visam
V1ENNA, sausio 24.— “Aus pasaulyje pasiekė dugną ir nuo
trija nemano pavesti savo val
dabar padėtis nuolatos gerės.
džią kokiai nors svetimai misi
Apskaitoma, kad dabar Jun
jai,” pasakė šiandie
angštas gtinėse Valstijose, Anglijoje ir
valdininkas. Prezidentas Mi svarbiausiose Europos šalyse
elinei Hainiscb irgi nori, “kad yra 6,000,000 bedarbių.
Bet

RFASONS

sausio 24. —
Svarstys Rusijos klausimą Iš LONDONAS,
pranešama,
Copenbageno

Talkininkai vėl okupuos
Konstantinopolį

■
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Price 3c

Chicago, m., Utarninkas, Sausio (January) 25 d., 1921

Kaina 3c

VOL. VIII.
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"

valdžila

laikytųsi

kiek

galima

ilgiausiai.”
Jau pirmiau buvo paskelb
ta, kad valdžia
artinasi prie
bankini t o ir susirenkanti šian
die talkininkų konferencija tu
rės nubalsuoti kreditus, jei
ji nori, kad Ausrija ir toliau
pasiliktų kaipo valstybe. Kredi
tai reikalingi
bus per kelis
metus, kad gavus importų ir
kad sutvirtinus Austrijos pini
gus.
“Mes tikimės, kad sistematiniai veiksniai didžiųjų val
stybių nebus sustabdyti ir kad
Jungt.. Valstijos
neatsisakys
kooperuoti,” tapo
pasakyta
šiandie.
Padėtis Austrijoje yra seka
ma :
“Tik viena iš dešimties tarpyklų tedirba delei stokos ang
lių.
^“Popieros dirbtuvės negali
išpildyti eksporto
užsakymų,
siekiančių $2,000,000, kadangi
stoka anglių neleidžia išdirbinėjimo.
“Kadangi mes negalime eks
portuoti r išdirbinėti,
mes
negalėjome užmokėti už im
portą reikalingiausio
maisto.
Ta padėtis taipgi prisidėjo prie
nupuldimo vertės krono, kuris
nuo 20c. vertės prieš karą nu
puolė iki septintos dalies cen
to dabar.
Kįla ir nuolatiniai
neramumai, kadangi prie to
kios padėties negalima tinka
mai sutvarkyti algų klausimą.
“Ajiglių produkcija yra di
desne, negu kad
buvo prieš
karą, bet ji negali patenkinti
Austrijos reikalavimus.
Tik
medžio
produkcija
pasiekė
prieškarinį stovį.
“Stoka sėklų, trąšų, mašinų
ir karvių neleidžia
Austrijai
pasiekti savo pirmesnįjį žem
dirbystės augštumą. Duonos
ir miltų porcijos vis dar tebe
veikia — po 200 gramų į die
ną dėl kiekvieno žmogaus.’*

pranašaujama,

kad balandžio

mėn. bus jau daug mažiau be
darbių. Dirbtuvės dirbs pilną
laiką, užrubežinė pirklyba at
sigriebs, geležinkeliai susitvar
kys ir abelnai ateis “geri lai
kai.”
Pirklybinis veikimas jau da
bar, pradeda atgyti, niekuriose
vietose dirbtuvės
atsidaro ir
pradeda dirbti pilną laiką. Su
atgijimu industrijos, valdžios
ekonomistai mano, pradės di
desnė produkcija, kainos nusistatys ar nupuls. Budavojimas
namų,
kuris buvo apsistojęs
nuo karo pradžios, pradeda jau
kiek atsigriebti.
Skaičius bedarbių Jungi. Val
stijose dabar siekia virš 1,0(X),000. Anglijoj yra 1.000.000 be
darbių, Francijoj 1,000,(MM), Ita
lijoj ir kitose Europos dalyse
2,000,000. Į šias skaitlines ne
įeina Vokietijos
ir Austrijos
bedarbiai.
Japonija, kuri turėjo indus
trinį apsistojimą, kuris pavirto
į paniką, dabar pradeda atsi
griebti ir padėtis ten nuolatos
gerėja.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Jan. 25, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sileziečiai ginkluojasi.

OPPELN,
Silezijoj, sausio
24. Visi gyventoja? augšt. Si
lezijos yra apsiginklavę revol
veriais, šautuvais
ir kulkasvaięlžiais ir yra gerai apsirūpi
nę amunicija; talkininkų kari
nės spėkos ir plebiscito polici
ja bijosi atimti ginklus, prisi
bijodama tuo iššaukti visuo«ti*ną sukilimą. Tai pasakė talki
ninkų komisijos narys.
Jis sako, kad negalima bus
išvengti susirėmimų tarp len
kų ir vokiečių laike ir po atei
nančio plebiscito, be smarkių
susirėmilmų
tarp okupacijos
kareivių, policijos ir civilinių
gyventojų.
už ginklų paėmimui Konstan
tinopolio.
žeista ekspliodavus čia vago
15 žmonių žuvo
nui su gasolinu. Kįlęs gaisras
True translation filed with the postekspliozijoj.
master at Chicago, III., Jan. 25, 1921
sunaikino visą bloką medinių
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
MEMPIIIS, Tenn., sausio 24. namų, kuriuose irgi galbūt žu
—
Manoma, kad mažiausia 15 vo žmonių. Vį^i žuvusieji yra
Armėnai kįla prieš
žmonių liko užmušta ir 40 su- negrai.
bolševikus.

KONSTANTINOPOLIS, sau-1
šio 20. — Anti-bolševikiški su
kilimai, kurie, sakoma, įvykę
Armėnijoje, galbūt yra faktu.
Gruodžio mėn. Armėnijos
atstovas Baku pasiuntė į Mask
vą bevielinį pranešimą,
pra
šanti tuo jaus suteikti pagel'bos
kuru ir grūdais , kurių labai
trūksta ir pareikšdamas, kad
jei jų tuo jaus nebus prisiųsta,
alkani gyventojai gali pradėti
sukilimą.
Čia gautosios žinios sako,
PINIGŲ KURSAS
kad kareiviai tuojaus tapo pa
LONDONAS, sausio 24. —
siųsti iš Baku į Armėniją, bet
Bevieli nė žinia iš Maskvos sa Vakar, sausio 24 d., užsienio pinigų nieko nesako apie pasiuntimą
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už
ko, kad žinios apie Lenino mir 25,000
dolerių, banką buvo skaitoma maisto.
tį ir apie pesikesinimą pageL Amerikos pinigais šiaip:
ba bombos ant Lenino gyvas Anglijos 1 svaras ................... $3.78
Ryto
Austrijos 100 kronų............... $0.28
ties yra “fanatiški gandai.”
Belgijos 100 frankų už ....... $7.33
Liuosybes svet., 1822
Danijos 100 kronų ............... $20.00
Finų 100 markių ............... $3.20
5 žmonės užtroško gasu.
Wabansia avė., rengiama
Francijos
100
farnkų
...........
$7.20
SCRANTON, Pa., sausio 24. Italijos 100 lirų .....
svarbios prakalbos. Ren
$3.71
—Penki žmonės užtroško nuo Lietuvos 100 auksinų ........... $1.85
gia Bendras Lietuvos Gy
Lenkų
100
markių
...............
$0.12;
nimo Komitetas. Kalbės
gaso Dickson Gity, pratrukus
Olandų 100 guldenų ........... $33.10
vyriausiai pervadai.
Visi jie Norvegų 100 kronų ............... $19.62
adv. Bradchulis ir K. Gugis. Pradžia 7:30 vai vak.
tapo palaidoti vienoje duobėje Šveicarų 100 frankų ........... $15.77
švedų 100 kronų.................... $21.70
kapinėse.
Vokiečių 100 markių .... ...... $1.85

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

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

»

NMMIKNON,

f ..

III.

Utarninkas, Sausio 25, IMI

i tas, Tik tapo išrinkta komisi
ja iš Budrio, M. Slapinsko, J.1
I Alf MY! I MUZIKĄ?
Skaudo ir J. Džiovelio nueiti į
JU ’/H'
Vi) mnziknt konson: ■
o mokinama: Skam
pas advokatus ir pasiteirauti !
bini i j c
dair-ivimo, smui
ar New Jeresey valstijos įsta
kui i, teorija, muzikos istorij’a
tymai leidžia kurti korporaci
THORP, WIS.
EUREKA, UTAH.
ir han >niją. baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galimą
jas, kur visi šėrininkai turėtų
Mes turime parduoti už neužmokčjimą rendos palaikymui dvi
visuomet.
dešimts
augštos
rųšies
Victorolų
(kalbamųjų
mašinų)
už
kurią
lygų
balsą.
Sausio
18.
—
Šalta,
sninga.
Lietuvių čia yra tik trys
reikėtų mokėti net iki $200. parsiduoda už $35 ir durname veltui
Antanas S. Pocius,
šeimynos ir apie ketvertas pa Vėjai draskosi. Sunešti snie Toliau svarstyta kiti rei i-'
24 rekordų pasirinkime ir 201) adatų. Dauguma mafiinų naujos ir
Vedėjas
lai,
surišti
su
organizavimu
užtikrintos
ant
dešimties
metų.
Reikia
jas
pamatyt,
kad
apkainagai
kelius
pagadino.
3259 So. Halsted Str.
vienių. Gyvena visi sutikime,
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
i
Tel.:
Boulevard 9244
bendrovės.
Šero
kaina
nusta

Šiemet
žiema
buvo
lengva,
bet laikraščių mažai teskaitogyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
l
------------------------ ...-----štos rųšies g varant uotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
ma. Kiek man žinoma, par bet kad 1920 metai buvo prus- tyta $10.00. Kiekvienas žmo
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
eina čia tik po vienų egzemp- ' ti, tai ūkininkams trumpa su gus gali pirkti Šerų nemažiau
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
3’ei. Rnndolph 2898
duosime UŽ pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
liorį Naujienų ir Keleivio. Dar 'pašaru gyvuliams, šienas gal kaip 5 ir ne daugiiau kaip 200.
A. A. SLAKIS
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
Šerai
bus
parduodami
ir
ant
bus
brangus.
Pereitą
rudenį
bai tuo tarpu pusėtinai eina ir
ADVOKATAS
j visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėt i arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara
uždarbiai nėra perdaug prasti. delei pigumo kopūstų ūkinin išmokėjimo ir taip pirkęs Visk
Ofiftan vidurmiestyj:
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldicniais ir kitomis šventėmis
ASSOCIATION BLDG.
Žinoma, kaip dangui taip ir kai jais Šėrė karves, o dabar, m no po išmokėjimui Šerų įgy
nuo
10
iki
4
po
pietų.
Liberty
Bondsai
priimami.
19 So. La Šalie St.
ant žemos: kaip kitur taip ir dėl pigumo bulvių, daugelis ja pilną sprendžiamą balsą.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį.
Fanedėliais iki 8 vakare.
čia kompanijoj neaplenk ik pradėjo šert karves bulvėmis, Taipjau nutarta pakviesti pri
Nedaliomis
ofisas uždarytas.
darbininkų
nenumušdanios norėdami bent dvejopos nau sidėti prie statymo nuosavios
Gulima matyt po No.
mokesties, ir nuo naujų metų dos: paskalsins šieną, o karvės svetainės visas vietos draugi j
jas,
nežiūrint
skirtumo
nuo

Chicago
duos
daugiau
pieno.
$ 2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St.
nukajMjjo čia algas visiems
—Apie du menesiu atgal bu monių ir pažiūrų.
darbininkams po 75 centus ant
i
Šitie
visi
nutarimai
dar
nėvo
viskas
iš
užraugintų
daik

Advokatas
dienos.
29 So. La Šalie St. Room 324
tų labai nupigę, bet dabar kai- ra galutini. J'iie yra tik pri šaukti molinį susivažiavimą už
Tel. Central 6390
Lietuviai nelabai čia rims kuric daiktai pradėjo brangti. rengiamais, kad davus progos
mėnesio laiko.
i
Vak.: 812 W. 33rd St.
Chicago
ta. Kai kaija užvažiuoja bū Brango ir kiti. Kai kurį laiką pačiai bendruomenei plačiai
Tel.
Yards
4681.
Iš perskaityto direktorių ra- 1
relis, tai žiūrėk ir vėl pranyko. produktų bizins buvo visai ap viską apkalbėti ir paskui galu
porto paaiškėjo, kad bendrovė
Gal būt nemėgsta kalnų, nes miręs, bet krautuvninkai gy tinai nuspręsti.
pergyveno sunkius metus, ne-<
J. P. VVAITCHES
kraštas labai kalnuotas. Bet nės, kad po senovės. Jie nie
Reikia tikėtis, kad sumany turėjo iš ko mokėti dividen-' | Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų
LAWYER
kurie kiek ilgiau pagyveno tai ko nejuntą.
Lietuvis Advokatas
mas pavyks, nes vietos lietu dų. Paimti Šerai Lietuvos I užtektinai rankvedžių mokiniams;
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
nebuvo girdėt, kad nupeiktų.
viai
moka
bendrą
darbą
dirbti
Phone Yards 1053
—Ūkininkai vis nerimauja
Publisliing Co. nustojo vertės,
Vienas dalykas tai kad čia nė ir labai nepatenkinti, kad ten ir moka susitarti. Vienatine likviduojama resorsino dirbtu | Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
Dienomis: Room 518 —’155
N. Clark St.,
ra nei jokių pramogų; tiek va ka pigiomis kainomis savo pro dabar klintimi yra, bet ir tai
vės biznis, kur ir neapseis be; rų laikraščių ir knygų;
Tel. Randolph 3507.
sarą tiek žiemą vis tas pat, vi duktus parduot, o brangiai laikinai, tai bedarbė, kuri padidelių nuostolių. Pinigų siun-Į Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
sur kalnai ir kalnai, kur ne pirkt sau reikalingus daiktus: lietė ir šį miestelį.
timas nedaug davęs pelno.) teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
pažiūri. Vasarą butų malonu
—J. A. Viturys.
i iš padarų dar niekas nepinga
Fksporte ir importe nieko ne-*
Victor Cigar Store
qįa gvent, jei prie to dar butų I ir, sako, nepigs. Daugelis ne
nama
pažangiosios
dvasios
spauda;
padaryta, apart pasiųsti Lic-'
Wholesaleriai ir Retaileriai
kokių pasilinksminimo daržų,
1728 S. Ilalsted St.
rimauja ir dėl nežmoniškų šie
tuvon gesolino ir kerosino.
KENOSHA, WIS.
Mes
norime,
kad
musų
Lietuva
butų
šviesi
ir
parku, bet sulaukus žiemos
Cigarų, tabako ir cigaretų. ImTik Lietuvos skyrius vedamas
met taksų. — Apuokas.
portotos
pypkes, tabakas ir tabo
ta jau nei iš namų neišeik,
skaisti, — Todėl
ka dėžutėse, ant švenčių.
Sausio 17 d. čia įvyko L. M. Vosyliaus kiek plačiau ir pa
taip labai daug sniego. Ne kar
P. S. 9 rajono prakalbos, ku sek m ingiau veikia ir davęs
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
ELIZABETH, N. J.
ta teko matyt, kad žmonės tu
šiek tiek pelno.
riame
kalbėjo
žinomas
komu

ri kast tunelius arba urvus po
Akušerka M. Katauska
“VARPO” BENDROVĖS,
nistų
kpikunėlis
J.
Jukelis.
Jo
komiWorcesterio
šerininkų
sniegu, kad galėtų išeiti į dar
Tariasi būdavot nuosavią
Patarnauju dienom ir naktimis prie
kalba
buvo
visko
mišinis.
Ne

prane<
tetas
išklausęs
delegatų
gimdymo
ir duodu patarimus mo
kuri
leidžia
Lietuvoje
tris
laikraščius:
“
Liebą ar kitais reikalais.
svetainę.
terims
ir
merginoms. Ant tašas i
aplenkia* net ir blakių. Bet kas Šimo ir apsvarstęs bendrovės | tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau—Juškevičia.
8333 So. Haisted St., Chicago, III.
labiausiai • jam nepatiko, lai
nutarė:
Phone:
l’Oalevani 4121.
Sausio 11 d. A. Latvino sve
| sdina knygas.
Lietuvos valdžia. Ji, matyt,
1.- -Raginti šėrininkus daly
tainėj buvo laikomas draugijų
<------------------------------------------------ <
jam
yra
tikra
rakštis
ir
jis
ją
vauti sekančiame susivažiavi-'
MNKlINBaRMIlESaitaBEBBB
atstovų susirinkimas, tikslu
3 Tel. Cicero 5963
_
stengėsi visaip išneikinti. Be to ; ic kaip galima didesniame
“
Varpo
”
B-vė
inkorporuota
Lietuvoje,
pasitarti apie pasibudavojimą
0 DR. A. P. GURSKIS 5
skaičiuje ir surinkti važiuojanturi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
Fabionas ir Mickiewicz 'nuosavios svetainės. SusirinLietuvis Dentistas
M
nos
komunistų
prakalbos.
Ne

šėrinintiems
suvažiaviman
«
4847
W.
14
St.
kampas
49
Avė.
vedėjai
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
i krtne buvo atstovaujamos seCICERO, 1LL.
aplenkė
Naujienų
ir
Jukelis.
daugiau
k a m s kaip galima
Buvę
j kainos draugijos: šv. Jurgio,
adv.
M.
Šleževičius,
adv.
J.
Vileišis,
M.
Bortd
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ’
Ir ant jų jis išleido v’isą pa proksių, kad šėrininkai, o ne
A. Petratis ir S. L. Fabionas
- išskiriant nedėlias ir seredas.
Šv. Juozapo, šv. Mikolo, šv.
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkuj, Alb.
RHiuvitggifiiiHBiaamu)
Siuntimas pinigų, laiva Petro ir Povilo, Lietuviu Gied mazgų kibirą. Bet kenoshie- direktoriai, rinktų bendrovės
čiai gerai pažįsta Naujienas direktorius.
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
kortė, pašportai ir tt.
ros Kliubas ir Liet. Darbinin
ir žino, kad jos tarnauja visų
NOTARIJUŠAS
Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje
kų Sąjungos kuopa. Susirin
lietuviu darbininku labui.
Real Estate, Paskolos,
rimukams padaryti šėrininkų
- $15.00.
kimo pįrmiuinku tapo išrink
*------------ taaurinai ir tt.
l'os
pačios
progresistės
subaCoinpagnie Generaie
L
susirinkimus apkalbėti bend-,
tas F. Savickas, o raštininku
809 W. 35th St., Kamp, ilalsted St.
Užsirašymus
ir
pinigus
už
šėrus
siųskite
“
TransatJantiųue
Ls
toje,
sausio
15
d.
buvo
suren

Tel.: Boulųvard 611.
rovės reikalus ir pasiųsti su
J. W. Balinskas. Pirmininkas
Tiesiai
šiuo
adresu:
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
gusios
balių
naudai
jų
kalbė

Ncw York j Hamburgą
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak pirmiausia nurodė reikalą įsi tojo. Kad pritraukus dauginus proksemis vieną ar keletą šė
Dubeltavais šriubais laivo
rininkų suvažiaviiman. šėri
Ned.: iki 3 po pietų.
gyti nuosavią svetainę. Tuo
V.
K.
RAČKAUSKAS,
publikos, jos net džigą šoko ninkai gavę prokses, privalo
- ----------------------------------------------- /
NIAGARA
reikalu kalbėjo ir kiti delega
New York, N. Y.
Išplauks Utaminke, Kovo 5 d.
tai ir visi pripažino, kad to pasikėlusios sijonus. Taip tai tuojaus jas perduoti važiuojan K 307 West 30th Str.,
Kabineto
ir trečios klesos kainos
.anai prieinamos.
kia svetainė vietos lietuviams musų progresistės “šviečiasi” tiems suvažiaviman šėrininir “lavinasi”.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
k.im ar įrašę jų vardus pasiųs
būtinai yra reikalinga. Apkal
Frencn
Line agento.
Juozapas Brazauskas.
ti bendroves raštinėm nes vi Tel. Pullman 342
bėjus tą reikalą eita prie bal
DR. I. E. MAKARAI! Į
sos proksės privalo būti pasiųs
savimo ir visi vienbalsiai nu
[Atsiųsta]
Lietuvy
b Gydytojas ir Chirurgą*
tos į bendrovės raštinę 10 die
Phone Boulevard 491
Scveros naujas Kalendorius 1821 metu
tarė būdavo ti tokią svetainę.
Zra iėduotns. Gaukite viena sava aptie10900
Michigan Avė.,
Roselande
. i
oi. Yra duodamas dykai. Jeigu negauASHLAND JEWELRY
Po to eita prie sekamo klau
Lietuvos Atstatymo nų prieš susivažiavimą.
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
Vai.
10
iki
12,
2
iki
4
ir
6:311
tumite aptiekei, rašykite pau mus ir
tiesioginiais laivais į ir iš ANTVVER- simo, būtent,
3?—Susivažiavimas privaly- Į
Įdekite 2c pa6too ženklu.
kaip nuosavią
MLSIC STORE
iki 8:80 vak.
Bendroves rei
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi
tų ištirti pereitų metų susiva-'
Buvo pasiū
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais svetainę įsigyti.
Deimantai,
kaluose.
LIETUVOS MIESTAIS.
žįavimo legališkumą ir balsa Bet tikrų streikų, taigi organi- N Apsaugokite) Vaikus M
lyta įkurti tam tikrą korpo
Laikrodžiai,
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
nuo tuo vargingo Žiemos kosulį, perūžia!ų sevimų
tiesotumą
ir
priversti
raciją, kurioj kiekvienas bal
Bj kymo u&ujoso visada
kambaryj.
Parvvkus Worcesterio
Bct
nuošė
laikuose
nebuvo,
Auksybi, Colum*
SEVERA’S
M
tuomet išrinktus
Atsikvieskit savo gimines bei drau suoja pagal skaičių Šerų. Kiti ninku delegatams iš L. u B. rezignuoti,
panašus
į
dabartinius
darbo
gus musų dideliais, greitais laivais. tečiau tam pasipriešino ir pa
bijos Grafonolaa Ir
šėrininkų suvažiavimo Ne\v direktorius, jei pasirodytų, paliovimai, taigi tikri streikai,
Atsišaukite prie artijniausio laiva
y
lietuvižki naujausi
siūlė, kad toje korporacijoje Yorke, Worccsterio šėrininkų kad tie rinkimai buvo nelegakorčių agento, arba
buvo
jau
organ
zuojanii
Vo(pirmiau žinomo kaipo Sevoros Balsamas fej
rekordai.
THE CANADIAN PACIFIC balsuotų asmens, o ne jo Še komitetas laikė savo posėdį, liški; surasti priežastis zfinan
į Plaučiams). Jis atne& greitą paselpą, pakietijoj
125
metai
atgal.
Buyo
B
daris
lengvą
ir
naturaiiSką
kvėpavimą
ir
P?
sinių nepasisekimų, peržinrėti
OCEAN SERVICES, LIMITED. rai. Nors ilgai tą dalyką svars- kuriame
ansorgos nuo plotinio ligų. Dvie mietas, į J
delegatai
suteikė
4537 S. Ashland
W 2b ir &0 centai.
atsilikimas:
vienas
i
siuknygas,
ir,
atsiradus
reikalui,
40 N. Dearborn St., Chicago, III. I tyta, bet vienok liko neišriš- trumpą pranešimą iš alsibu-------------------------į
Avė.,
Chicago, III.
vejas Vengrijoj pirm laiko ap- .
eiti
prie
pačių
reformų,
kad
šaltis Ž?“
vusio susivažiavimo.
į leido darbą ir pabėgo j Vokie- | Paprastas
KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?
sudrutinus
L.
A.
B.
stovį.
suteikti avarbou ligas, bot ant
■OllinilllliMIIIIH
Iš pranešimo paaiškėjo, kad
darbi n.iiii tiją. Tais
Lietuvos
Atstatymo
Bendro

Darbininkas naudoja palengvinimui
SEVERA’S
suvažiavimas neįvykęs, nes
kams buvo uždrausta pirm lai- M
vės
pasisekimas
prigulės
nuo
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
u
COLD
AND
GRIP TABLETS
suvažiavę šėrininkai neturėjo
ko
kasdieninio darbo.
darbą,
dėl
I
ogi
ir
aplcisti
n
,
(Scveros
Plyskelei
nuo Šalčio ir Gripos)
ir šeriniu”
c
užtektinai balsų, kad sudaryti išrinktuC direktorių
B /galima pasitikėti jog palengvins Palcią i
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti
laiko ir per tai apsaugos nuo švar
kai privalo pasirūpinti tokius Vokieti joj, Breslovo mieste, ta oj’ trumpo
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
biu ligų, prašalinant Gripą arba Influenrcilcalingą
sulyg
L.
A.
B.
tai

sai
siuvėjas
buvo
suimtas
ir
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
za. Pardavinėti kožnol aptiekei. Kainos
30 centu.
syklių kvorumą. Suvažiavi direktorius, kurio užtikrintų : įmestas į kalėjimą. Užsisto
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
bendroves
pasisekimą.
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
me nebuvo reprezentuojama
W; if^/PįSĖy.ERA ČO.
dami už savo į kalėjimą įmes
daugybė kitų nelaimių ištikti.
.A.B.
Woreesterio
šeriuinseru, o
CĘDAR RApIDS, IOWA
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, nė puse išparduotų
tą bendradraugį penkiolika
Komitetas:
M
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikuųių, kurie grūmoja pertraukimu kvorumo sudarymui reikaliu
vietos siuvėjų mėtė darbą ir
p. A. Dėdynas,
galimybes uždirbti kasdieninę duonQ.
ga didesnė pusė, todėl suvažia
visu buriu nutraukė į miesto
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
pirmininkas.
vimas negalėjo būti tiesotas.
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
rūmus protestuoti prieš tokį
Chroniškos Ligos
Čekanauskas,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
Bendrovės
raštine
permalė',
pasielgimą.
Bet
ir
tuos
toksgam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
raštininkas.
Tikra Diognoza
kad suvažiavimas negales ikatą ir energiją.
jau likimas ištiko. Tąsyk
Blažys,
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expelvykti, nes proksės ir dalyvau
Breslovo mieste kilo darbiu nKraujo ištyrimas
lerj, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
'komiteto narys.
Kas nori siųsti pini
siančių
suvažiavime
šėrininkų
paliovusių
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgilikų
maištas.
Prie
Jul.
Baniulis,
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
Elektros Instrumentai
vardai įir.'valė būti suteikti 10
gus iš Kenoshos savo gi
dirbti prisidėjo dar 150 siuvėkomiteto
narys.
gas.
dienų prieš suvažiavimą, bet
jų ir vardu savo bendradrauminėms Lietuvon, moJ. VAN PAING M. D.
Visi naudoja Pain-Expellerį.
raštinės vedėjai tylėjo iki pas
gių padavė miesto valdžiai
ney orderiais ar draf2221 So. Kcdzie Ave«
kutiniai miliutai.
Suvažiavi
protestą dėl
tais.
mo posėdis buvo
formaliai
gimo su jų draugais. Miesto
pradėtas, —- buvo perskaity
Generalinis streikas Vokieti-' valdžia iš karto nenorėjo šaukIš čia pinigai yra pa
ta pereitų melų susivažiavi- joj prieš 125 melų. Generalinis' ti pagalbon kariuomenę, bet
siunčiami Lietuvon grei
mo protokolas, direkti
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.
------- —i— ■■■
susitarusių darbininkų sireis t rei- 'j kad siuvėjai nenorėjo pasiduo- /
čiausiu budu ir už pini
rybos raportas ir tik po to kas, lai gynimui savo reikalų ti, lai buvo pašaukta ir ka- Tel. Canul 6222
NEW YORK — HAMBURG
DR.
C.
K.
CHERRYS
pranešta šerini ūkams, kurių darbininkuc išradimas dabarli- riuomenė. Užgimė siusirėmi- į
gų siuntimą pilnai atsa
LIETUVIS DENTISTAS
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
daugelis buvo atvykę net iš nių laikų. Bet darbo paliovi- mai, kuriuose 37 žmonės buvo, 2201 W. 22m] & So. Leavitt St«.
koma. Norėdami gero ir
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai.
.
i ' *• .
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x CHICAGO.
tolimų kolonijų, jogei susiva- • nni, lik be darbininkų aišlųius užmušta, o 80 sunkiai sužeis-'
teisingo patarnavimo,
Valandos:
9:30 ryto iki 12 diao^
MANCHURIA
žiavimas negali įvykti, nes su- susitarimo
ir senuose ta.
Bet
gal
’
aus
valdžia
ome
I
nuo 1. po pietą iki 9 vakare
Išplaukia Vasario 24, 1921.
...........
........
sivažiavimas netiesotas.
laikuose, net prieš Kristaus gi-1 geruoju laikytis su siuvėjais,
Kreipkitės pas’
MANGOLIA.
Bendrovės
direktoriai
m
imą.
Toki
paliovimai
darbo
i?
susitaikė.
Už
streiko
laika
Išplaukia Kovo 10.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
ėmė svetainę lik trims
Ik'JoIu (jie atitinka vėlesniųjų jiem buvo užmokėta kaip ir už
Tclephone Boulevard 2160
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............. .. $1.30.00
landoms, todėl susivažiavę
vergams) buvo Grąiki- pilną darbo laiką, o vengrų
Dr. W. Kaplan
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
rininkai negulėjo nė šiaip jau joj dar prieši Kristaus gimimą, siuvėjas, kurs buvo to streiko
liam valgomą,įam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
DENTISTAS
rims ir kūdikiams.
Specialistas
DANTŲ ir burnos ligų •
paprasto susirinkimo turėti ir 'loki jau darbo paliovimai su ir maišto priežastis, tapo iš
220 Milwaukee Avė.,
<3.303 So. Męrgan St.
I Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
priversti buvo išsiskirstyti, darbininkų • maištais .buvo ir} kalėjimo paleistas su iškilme
tini agentą.
Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak.
Kenosha, Wis.
Chicago, III.
vien patarus direktoriams su- senovės Burnos viešpatijoj, ir namo sugrąžintas.— Šernas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ————
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Kreipkitės Tuojau

VVESTERN FURN1TURE STORAGE

V. W. Rutkauskas

Švieskime Lietuvą

European American Bursai:

CRENCH LINr

M

M

g Cough Balsam
B

B

Pinigai II
Kenoshes

Lietuvon

Iš' Įvairių Sričių

AMERICAN LINE

A. Pakšys

---------- —------------------------ —__________ /

Utarninkas, Sausio 25, 1921
.

_______

______

..........
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CASINO TEATRAS

3506 So. Haisted St.
Ser. Sausio 19-tą
Dangerous Paradine

.

.

Am——m—U

------------------- ———■—ir m !■■■■ ■■!■,

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo
nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Are

Phone Drover 266

JOFFEY’O
4625 So. Ashland Avė.

Atsakančios grojamos mašinos.
Columbia fonografai, deimantai
ir laikrodėliai.

Tūkstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami
aliejaus rendos žemę Tex-

Mažas investmentas rendavojimui aliejinės žemės,
gali padaryti jumis kaip
ir mus neprigulmingu pinigiškai.
Ateik, parašyk, arba telefonuok

delei

JAN GLOMB
Peveikshj galerija.
Geriausias darbas, už žemiausią
kainą.
1948 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, TU.
Haisted netoli 63-os gatvės

Phone: Lawndale 1744
Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate
Paskola ir apdraudimas

2833 W. 22ndSt.
Tarpe California Avė. ir
Marshall Blvd.
Chicago.

Skoliname Pinigus
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
ir statomų.

MADISON IR KEDZIE
STATE BANK '
Narys Federal Reserve System
3131 W. Madison St.,
Chicago.
Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utaminko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Phone Canal 5496
Hankan Jewelry
and Graphaphone
Co., Ine.

informacijų.

Mes pritaikome
akinius moksli!
kai. Columbia gra "
fanolas ir rekor

Chas. A. Snapp
Company

dai.
2209 W. 22 St.

netoli Leavitt.

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES

BANK

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

BANKAS
ant kampo 47o»
ir Ashland Av.
Chicago.

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

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po.... $135.00
Taipgi užlaikome visokių
vacuum cleanerių — elektri
nių apšildytojų — elektrinių
pečių ir visokių elektrinių
prietaisų.
Leiskit mums apkainuoti
jūsų namuose dratus išvad
žioti ar krautuvę; cash arba
vienas metas išmokesčiui.
6031 So. Haisted St.
Tel.: Normai 2022.
2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Co,
LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą
su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.
1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.
Jei tau reikia
GERO PLUMBĖRIO
Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMBING CO.
1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2308.
Visą darbą gvarantuojame.

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

CASUALTY CO.,

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

,

WEEKLY

pilnesnių

1620 Consumers Building
Tel.: Harrison 9669-9670

NAUJIENOS, Chicago, UI.
.
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Savaitine Biznio Apžvalga

Ketverge 20-tą
“The Gift Supreme’.
Pėt. 21-mą
“Valley of Douht”.

—...

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

Duok receptus išpildyti

Bankų Apžvalga
“Naujienų” ateinančio Ketvergo numeryj, Sausio 27-tą dieną,
mes turėsime du puslapiu pa
švęstu Bankų Apžvalgai. Šitoj
apžvalgoj tarp kitko bus pla
čiau paaiškinta kodėl mes ma
nome, jog tie bankai yra tvir
tesni ir saugesni, kurie priklau
so prie Federalės Rezervos Sis
temos. Bus taipgi nurodyta,
kodėl valstybiniai bankai yra
tvirtesni ir saugesni už privatiškus bankus.
Bankų klausimas Lietuviams
darbininkams ir biznieriams vi
suomet rūpėjo ir todėl mes ma
nome, kad visi musų skaitytojai
su žingeidumu lauks žadėtos
Bankų Apžvalgos.

Lietuvių Banko pasi
sekimas.
Sausio 17, 1920 m. įvyko me
tinis susirinkimas šėrininkų
Lietuvių Valstijinio Universal
State Banko. Buvo išduotas ra
portas Banko Valdybos, iš kurio
paaiškėjo,

kad pereitais

1920

m. naujų depozitų priaugo apie
$1,000,000.00.
Gryno pelno padaryta virš
$40,000.00. Prezidentas Banko
J. J. Elias savo kalboje vaizdin
gai išdėstė puikų progresavimą
Banko, pabrėždamas, kad didis
Banko augimas liko atsiek
tas pasidėkavojant bendram vi-j
su kaip Valdybos ir Direktorių !
taip ir pačių šėrininkų sumanin
gam veikimui. Ūpas visų buvo
puikus. Banko Surplus iš $25,pOO.OO liko pądicįĮįntas iki $^(kčio,
oo. — Dar iena naujieną.
000.00.
Rekomenduojant prez. J.J. Elias,
liko nutarta surengti šią vasarą
parankiausioje vietoje milžiniš-'
ką pikniką Universal State Ban
ko šėrininkų ir visų depozitorių
su gražių programų ir pasilink-;
sutinimais. Teko patirti, kad i
visa Banko valdyba liko senoji: i
J. J. Elias, Prez., Wm. M. Anto-’
nisen, Vice Prez. & Cashier, J.
J. Krasovvski, Vice Prez., S. V.
Valanchauskas, Asst. Cashier,
Banko turtas jau siekia virš
$2,850,000.00. — Tai yra vienas
iš didžiausių Lietuvių Valst.
Bankų Narys.

Paskutinis laikas įdėti
pinigus į bonus.

BUSINESS

gerą pelną, ir tas pelnas turį bū
ti ne mažesnis kaip dusyk tiek,
kiek kompanijai reikia išmokėti
visų nuošimčių padengimui.
(2) Bonai turi būti apsaugoti
mortgičiu arba turėti užpakalyj
savęs kitokį turtą.
(3) Bonai turi nešti nuošimtį,
kurs yra pakankamas ilgam pi
nigų laikymui tuose bonuose.
(4) Bonai turi turėti marketą,
tai yra, reikia, kad biržos visuo
met butų perkančių tuos bonus
žmonių.
Kurie bonai atsako šiems rei
kalavimams, jie yra beebejo ge
ri. Tačiaus reikia žinoti, kad
patyrimas, ar bonas atsako vi
siems viršaus surašytiems rei
kalavimams yra nelengvas. Pa
tilti apie bonų saugumą gali tik
tai specialistai, kurie tyrinėja
finansus.
Mes manome, kad iš daugelio
įvairių bonų šiandien yra verta
pirkties sekami bonai:

St. Louis-San Francisco
Prior Lien 4s — tai yra 4
nuošimčių bonai, bet pagal da
bartinės jų kainos įdėti į juos
pinigai
čius.

REVIEW

po Kovo 4-tos dienos šių metų.
Phone Drover 215
S h a n k s
Naujos taksos ant biznio bus
M u s i c Store,
uždėtos ne nuo pelno, bet nuo
Ėst. 1912.
Fonografai, re
apyvartos. Kiekvienas biznis
7 kordai ir gro
turės mokėti taksų nuo to, kiek
jami grojikiipardavė ar pirko, nežiūrint į tai,
niai voleliai. I’i
išmokėjimais
ar padarė pelno ar ne. Jeigu nigais arba
3527 So. Haisted St.
kurs biznis ir nepadarys pelno,
vis vien turės mokėti taksas. Delei saugaus vielų išvedžiojimo na
Uždėtoji taksa veikiausia bus muose. Delei parinkto ir pigaus
gero patarnavimo ir
nemažesnė kaip vienas nuošimtis darbo. Deleimaterijolo.
nuo viso biznio.
Atsišaukit pas mus —

Batų pramonėje darbai
pagerės rudenyj.
Batų pramonėje biznis ir dar
bai buvo nupuolę ilgoką laiką ir
iki šiol didelio pasitaisymo dar
nėra. Dirbtuvės dirba tik dalį
laiko. Dabar yra užsakymų pa
vasariui ir vasarai, bet tų už
sakymų nėra užtektinai, kas pa
rodo, kad krautuvėse yra labai
daug tavoro. Vasarai atėjus
darbai batų dirbtuvėse dar la
biau sumažės. Vienok, galima
tikėti,' kad rudenyj dalykai pasi
taisys ir batų dirbtuvės dirbs
pilną laiką. Batų kainos vienok

6’Zj nuošimčius.
Wilson & Company first 6s
— 6 nuošimčių bonai, bet pa
gal dabartinės jų kainos neša
apie 7 nuošimčius.
Mississippi River Power
first 5s — 5 nuošimčių bonai,
bet pagal dabartinės jų kai
nos neša apie 6’Zj nuošimčius.
Commonwealth Edison first
5s — 5 nuošimčių bonai, bet
pagal dabartinės jų kainos ne
ša truputį dąugiaus kaip 6
nuošimčius.
St. Louis-San Francisco
Adjustments 6s — 6 nuošim
čių bonai, bet pagal dabartines jų kainos neša apie 9 nuo
šimčius.
Hudson & Manhattan f irs
and Refundings 5s — 6 nuo
šimčių bonai, bet pagal da
bartinės jų kainos neša apie
8 nuošimčius.
American Tel. & Tel. 6s —
labiausia konservatyviai bo
nai neša apie 6^ nuošimčius.

WHiSTLE :

Haisted netoli 63rd St.
Rodoma visą savaitę

THE PRINCE CHAP

FIDELITY ELECTRIC COMPANY
2049 W. 22 St., Phone Canal 5190
Mes taipgi užlaikome skalbimui
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis.
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių
automobilių.

PRANEŠIMAS
Musų Draugams!
Jogei nuo 1-mos dienos
Lapkričio Nov.) 1920.
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.
ZOLP ir BARČUS
4601 So. Marshf ield Avė.
Tel.: Yards 145

PATSY AFTER ALI
Nauja Komedija Drama.

Ar kenčiate'nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Alixir of Bitter Wine
Yra labiausiai užtikiama
gyduolė.

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

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS
■
Siutų ir Kelinių
■ Vėliausios mados ir žemiausios ■
!
kainos.
1
PAUL LEASES,
1
3616 So. Haisted St.

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

WHITNEY

Sėkmingas specialistas examinavi-

Kviečiai

ADAM M. MACARUS i
NOTARAS

Kviečių kainos dar tebėra ne
pavyz

3256 S. Wallace St., Chicago i

džiui už bušelį pigiausia kaina
buvo $1.70. Kviečių pardavėjai !
tikisi, kad šiuo laiku ir netoli ’■
moj ateityj kviečių kainos ne , ■
puls, bet kils. Dunokepiai ir : i
malūnininkai, kurie dar neprisi'■
pirko kviečių, gerai padarys
prisipirkę jų dabar.

Marketo kainos
Vakar Chicagos markete įvai
rių produktų kainos buvo sekan
čios.

Sviestas — geriausias 50c.,
Prastesnis 48c.
Kiaušiniai — švieži 53c. iki
54c.; paprasti, 50c. iki 51c.;
įvairus 50c. iki 52c.; sudėti me
dinėse skrynelėse 61c. iki 62c. ir
purvinukai 47c. iki 50c.

Parduodu laivakortes,
siunčiu pinigus į visas
pasaulio dalis. Apdraudžiu, parduodu žemės ir
namus, skolinu pinigus.

« Kalėdų
dovanos
Prirengta pas mus
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai
si
dabriniai — piaustystytas stiklas,
French Ivory etc.

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

me ir gydyme visų chroniškų ligų
Vyrų ir Moterų.

Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip
daug kartų esate apsiga^ę mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak

tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą.
Pasitarimas ir Examinacija —
Dykai.
DOCTOR WHITNEY
175 N. Clark St.
Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas
dien. Nedėliomis — 10 iki 1

RAZDIK&CO
tvino ir Tini ilrv 1 ni T
Kolektavimas
ir patikrinimas
REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.
1826 S. Haisted St.
Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

V

Phone Yards 987
D. LIPTS1CH
Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu
vės olselio kainomis.
3401 So. Haisted St.
U.S.ARMY & NAVY KRAUTUVE

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų
Išdirbėjus

Gyvi paukščiai — kurkęs 43c.
pagerintų
guminių
svaras; vištos 30c. svaras; pa
pančiakų;
vasariniai vištukai 27c. svaras;
diržų palai
kančių rup
gaidžiai 20c. svaras; antys 32c.
iu rą po ope
svaras ir žąsys 26c. svaras.
racijos; chi
Įdėtieji į viršpaminėtus bonus
Negyvi paukščiai — kurkęs
rurgiškų
gobėtų;
pinigai vargiai kadanors į,„._
gali i 53c. svaras; vištos 32c. svaras;
bresų
dėl
sumažėt. Anaiptol, viskas kai- j pavasariniai vištukai 28c. sva nenormalių
liūliu J
kūno dalių, ir platės dėl
_
Specialė atyda dėl kūdikių.
ba už tai, kad šitų bonų kaina ras; gaidžiai 18c. iki 20c. sva kojų.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
pakils metų bėgyje ir gal atneš ras; antys 32c. svaras ir žąsys 6331 So. Haisted St., kampas 63 PI.
Phone: Wentworth 2679.
dar antra tiek nuošimčio savo 28c. svaras.
pakylimu jų savininkams.
Bulvės — baltosois $1.10 iki
Jeigu kas nori patarpinykavi- $1.75 bušelis;; saldžiosios $1.25 Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.
ino bonų pirkime, gali kreiptis į iki 2.75 už hamperį.
Aptiekorius
Biznio Apžvalgos Vedėją “Nau Šabalbonai — rankoms rinkti
Receptai musų speciališkumas.
$4.75 iki $5.00 už 100 svarų; rau
jienų” ofise.
4459 So. Wood St.
doni dideli $8.75 iki $9.00.
žalumynai — obuoliai $3.50
Taksos bus pakeistos iki $7.00 už bačką.

Laikas didžiausio bonų nupuo
limo Amerikoj jau praeina. Nuo
paskutinio karto, kada patarė
me pirkties gerų konservatyvių
bonų iki dabar tų bonų kainos
pakilo nuo $1.00 iki $10.00 ant
šimto . Pavyzdžiui Wilson & Co.
first 6s .bonai Sausio 5-tą dieną
kainavo $860.00 už tūkstantį, o
Phone Canal 6254
vakar tie bonai jau kainavo
$900.00 už tūkstantį, o New
ADOLPH L. ZACHAREWICZ
Kostumeriškas Siuvėjas
Haven Debentures 4s bonai
Amerkos biznis karės metu
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. Sausio 2-trą dieną kainavo apie buvo apkrautas gana sunkiomis
Kunigaikštis Chap
2300 So. Leavitt St.
$400.00 už tūkstantį, o dabar taksomis nuo pelno. Sulig įsta
kainuoja $485.00.
Visi iš mus mylime gražius,
tymais bizniui buvo leista turėti
Mes manome, kad bonai ir to- pelno be taksų nedaugiaus kaip ‘ pritraukiančius dalykus, nepaž
Tel.: Victory 2400
Užsisakyk audrintus lan liaus kils po truputį ir kad ver 20 nuošimčių ant indėto kapita- sant kuomet tai pasitaiko, todėl,
ta yra pirkti juos dabartiniomis lo. Iš pelno virš 20 nuošimčių iš to atžvilgio, mes norėtume,
gams rėmus, nuo
reikėjo mokėt valdžiai nuo 40 kad kiekvienas pietinės dalies
Gco. Green Lumber Co., jų kainomis.
Tiesa,
Vasario
mėnesyj
gali

22-os gatvės tiltas.
iki 60 nuošimčių. Kadangi dau- ’ miesto gyventojas ateitų į Na
ma laukti bonų laikino puolimo. gelis kompanijų praeitais ke- tional Teatrą ir pamatytų kuniVienok, tas padarys tik mažą liais metais padarydavo ir 100 ir raikštį Chap, kurį loš šią visą
■ Tel. Canal 2975—2976
įspūdį ant nešamo jų nuošim 200 nuošimčių pelno, tai dauge- savaitę. Veikalas yra tokiu, ku
■
Just
čio.
liui kompanijų, jeigu nepasisek ris palinksmins ant tiek, kad
Kas dėl bonų saugumo ir ge davo paslėpti pelno, reikėdavo jausis daug geriau, kaip vyras
Chicago
rumo, mes skaitome saugiais ir išmokėti nemažai pinigų valdžiai. taip ir moteris. Tame pat laike
WHISTLE BOTTLING CO.
gerais tuos kurie atsako bent Negalima betgi sakyti, kad ši jausiesi taip, kaip yra sakoma.
1901 W. Roosevelt Rd.
štam svarbiausiam reikalavi toks taksavimo būdas buvo ir “Tai buvo perstatymas!”
mam: —
valdžiai naudingas, nes pelną di Yra švarus veikalas ir turįs
Mokinkis Modelių
(1) Bonai turi būti išleisti at džiosios kompanijos labai gra- Širdingų užinteresavimų; matyBraižymo
sakomos kompanijos, kuri už žiai mokėjo slėpti ir beabejo nu- sRe kunigaikščio Chap meilę ma
ir
dirbo per keletą paskutinių metų suko nuo valdžios gal būt šimtus* žos mergaitės kurią buvo pasiPASIDARYK SAU
DRAPANAS
! savinęs ir užlaikė.
milijonų dolerių taksų.
Tai yra lengva, per musų ži
Republikonai, laimėję šiuose i
A. C. Flynn Co.
novų nurodymus, dėl paties sa
NAUJO LUMBERIO
ve arba kaip ir profesijom
rnkimuose, ketina ateiti pagelu NAUDOTO IRPIGIAI.
4709 So. Haisted St.
Reikalauk knygelės “O”
Garu, karžtu vandeniu ir karėtu bon didžiaja/n bizniui ir pakei
Vėtros, rėmai langams, plaisteriui
oru Šildymas. Nauji Šildomi pe
Master System School,
sti
taksas.
Yra
jau
žinoma,
kad
čiai įvedami. Seni Šildomi pečiai
STATE-LAKE BLDG.,
pataisomi.
taksos bus pakeistos specialėj e,! ,CARR BROS *WRECKING CO.,
KAMPAS STATE IR LAKE
3003-39 S. Haisted St.,
Phone Boulevard 7692
GATVIŲ
Kongreso sesijoje įvyksiančioje
Tel.: Yards 1294
Mokslą baigusiam Registruotam
Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L.
10657 Michigan Av., kamp. 107 gt.
įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.
Mes naudojame geriausios vertės
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes
apkainuojame jūsų atsilankymą.

8

—»

NATIONAL TEATRE

DAKTARAS

bartinės jų kainos neša apie labai augštos, — vakar

■■■■.m

KITĄ SAVAITĘ

neša apie 7 nuošim rudenyj bus žemesnės.

American Smelting & Refining first 5s — tai yra 5 nuo
šimčių bonai, bet pagal da

■ ■■ I.... .......... i—.i. .......................

OLOWECKI’S
.Music House

Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-os gatvės
Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, III.
9309 Cottage G rovė Avė.
Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių pasiųlijimų.

Phone Boulevąrd 6878
A. HOLZMAN
The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Haisted St.

Šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS —
RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store
Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
Chicago, 111.
Telefonas Canal 4946

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietrolas ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Haisted St. Chicago

Ar Jūsų bankierius yra
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra
jūsų draugu, negali būti jūsų
bankieriu.
The Cicero State Bank
stengiasi palaikyti draiigiškus ryšius, kurie turi būti
tarpe balikerio ir
rio.
Dėlei draugiškų patarimų
— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip Jus galit.

CICERO STATE BANK
48th Avė. and 25th PI.
“13 metų nuolatinio
bankavimo”

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

Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.
GERAS

Dantų taisymas
pigiomis kainomis

Aukso dantįs 22 Karat
$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

DR. BERN
4558 So. Ashland Av©.,
Kampas 46th St.

Utarninkas, Sausio 25, 1921

NAUJIENOS, Chicago, UL

rius, kurių, sulig imusų žinio būti pasitkti griežtais ir toli
“Komunistai” įsivaizdina, mieste pasidaryt kasklieniniu
tų rT1 p,arašl
didis More.
™nglų kad socializmą galima įsteig dalyku.
mis, yra pilnos dfausų unijos. siekiančiais budais ir tie pri
v"
mokslininkas,
Thomas
Suprantama, tie šnipų nuodai sidengę “komunistų” ir “pa
\Toje knygoje yra aprašyta ti bi kur ir bi kada, jeigu
KANADA.
yra taipjau organizuoto kapi saulio gelbėtojų” kauke kapita
Published Daily except Sunday by
ideale
sala,
kurioje
žmonės
tiktai
pas
žmones
atsiranda
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
Bedarbė palietė ir Kanada.
talo telkiniu darbininkų judė lo įnagiai turi būti parodyti
gyvena sutikime ir laimėje. toks noras. Jų supratimu WINNIPEG, Man. — Vaka Darbininkų judėjimas Ame jimui, senas, nedoras būdas jų suklaidintiems pasekėjams
Edi to r P. Grigaitis
Tos nebuvėlės salos apra todėl, socialistams nereikia rinę Kanada labai palietė dide rikoje nėra pavojuje likti su suardyti unijas iš vidaus. Tai visame jų nuogume.
1739 SO. HALSTED ST. šymą autorius paskelbė tuo nieko kita daryt, kaip tiktai lė bedarbė ir visi tų keturių triuškintu, kaip kad tūli ma buvo vienas iš kapitalo būdų Francijos unijos, pasak ži
CHICAGO, ILLINOIS.
no. Nė kapitalistams tarnau kovos su darbininkais, būdas, nių iš Paryžiaus, išrišo tų fcuntikslu, kad parodžius žmo visur žmones skatinti,kad jie valstijų organizuoti darbinin janti
presą, nė augščiausias kuris praeityje susidėjo iš sam kų klausimų, pašalindamos
kai reikalauja, kad valdžia
Telephone Canal 1506
nėms, kaip jie turi susitvar stotų už socialistiško pieno griebtųsi kokių nors priemonių teismas, su savo antidarbinin- dymo niekingų žmonių dirb visus komunistus iš savo or
Canal 576
kyt, kad išnyktų tie vargai įvykinimą, neatsižvelgiant į pagerinimui padėties. Organi kiškais išaiškinimais kiekvie tuvėje, ar organizacijos šni ganizacijų. Jos nenori turėti
Subscription Rates:
ir skriaudos, kurie juos tai, kokio plėtojimosi laips zuotieji ūkininkai gi grųsina no Įstatymo, taikomo apsau pinėjimui legalinio darbininkų tų grupių savo eilėse, grupių,,
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. spaudžia. Thomas More no nio yra pasekusi kuri šalis. net prievarta, jeigu nieko ne gojimui darbininkų; nė visos įstaigos veikimo ir pranešimui kurios vistiek įeina į unijas
$8.00 per year in Chicago.
nedoros didžiojo biznio konspi apie jos visus pienus ir prisi vien tik tikslu sunakinti jais.
3c per copy.
rėjo prašalinti esančią neti Jeigu minios žmonių ne bus daroma nustatymui pasto racijos
Francijos unijos pamatė pavo
sutriuškinti unijų ir rengimus samdytojui.
vesnių kainų grūdams. Lau
Entered as Second Class Matter kusią visuomenės tvarką ir pritaria šitai “komunistų”
kiama, kad dar 35,000 Winni- įvesti ‘open shop’ negali pa
Tas šnipinėjimas, tiesa sa jų savo gyvasčiai iš pusės tų
M a re h 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of įvesti jos vietoje gerą tvar idėjai, tai jie tada stengasi pego darbininkų bus išmesta iš daryti organizuotų darbininkų kant, labai mažai! gelbėdavo naujų “revoliucionierių” ir jos
March 2nd, 1879.
Jisai buvo socialistas. atsiekti savo tikslo vien savo darbo, Iš Calgary, Edmonton
sarrfdytojams. Amerikos dar nutarė atsikratyti nuo jų labai
Naujienos eina kasdien, iSskiriant ką.
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
Bet jo socializmas buvo partijos jiegomis: mėgina ir kitų Albertos miestų pra- Kapitalistų reikalus ginanti bininkų judėjimas nėra pagrin paprastu ir griežtu budu.
drovė, 1739 So. Halsted Stu Chicago,
kad ten viešpatauja presą yra išsidirbusi taip dide dinis judėjimas; jis veikia at
Ar musų unijos turi pasekti
III. — Du Telefonai: Canfel 1506 ir visai kitokios rųšies negu šių nuversti valdžią, pasigriebt nešama,
vargas darbininkų lę reputaciją visokių nepama- virai ir nėra reikalo jam ko jų pavyzdžiu? Mes susilaiko
Canal 576.
didelis
dienų socializmas. Thomas visą valstybes mašineriją į
lingų prasimanymų, kad ji ne nors bijoties ar ką nors slėp me nuo atsakymo į šį klausi
šeimynose.
More manė, jogei perkeiti savo rankas ir paskui įvy
Užsisakomoji Kaina:
įstengs pertikrinti! nė vieno ti. Tečiau pastaraisiais me mų. Tai nėra musų pareiga.
Chicagoje — paštu:
kiek daugiau proto turinčio tais prie
to šnipinėjimo tapo Ta pareiga gula ant visų ir
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Metams .... ............. ........... ...
18.00 mui visuomenės tvarkos rei kinti savo pieną prievarta,
Pusei metų ........ ....... ..........
4.50 kia tiktai, kad žmonės turė kad ir didžiuma žmonių tam
žmogaus nuoširdume savo prijungtas
pasibjaurėtinas kiekvienos unijos pavieniui.
Paskelbė lokautą.
2.25
Trims mėnesiams ...............
motyvų. Iš kitos pusės, kad agentas provokatorius. Kokį Musų pareiga yra tik nurody
ROCHESTER,
N. Y.
Dviem mėnesiams________
. 1.75 tų naujos, geresnės tvarkos priešintųsi.
Veinam mėnesiui ___ _____
1.00
darbą tas gaivalas atlieka dėl ti tų pavojų, kuris gręsia mu
pieną, ir kad jie norėtų jį Kaipo tikri “utopininkai”, Kon t rak toriai čia paskelbė ge- kada tie profesionaliniai leka- samdytojo?
Jo pirmu budu sų unijoms ir mes manome,
neralinį lokautą prieš visus na- jai kapitalistinės klesos ret
Chicagoje — per nešiotojus:
įgyvendinti
Jeigu
visuome

“
komunistai
”
ne
tiktai
ne

Viena kopija .......................
03
mų budavotojus darbininkus. karčiais pagerbia darbininkų yra pasėti neužsitikėjimo nuo kad unijos žinos kaip elgties
Savaitei .............. _.................
18 nės tvarka yra negera, tai, paiso visuomenės plėtojimo
Kiek laiko atgal kon trak toriai judėjimą, organizuoti darbinin dą ir mesti nuožiūrą ant uni šiame, dalyke su visu griežtu
Mėnesiui __ .... _................. w
75
jo supratimu, tatai pareina si, o ,net pyksta, kuomet nutarė, nukapoti algas visiems kai gerai padarytų, jei jie ati jos vadovų, vadovų, kurie savo mu, kokios padėties reikalau
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštu:
nuo to, kad žmonės nežino, jiems kas-nors apie tai užsi savo darbininkams nuo 10c iki džiai apsižiūrėtų ir rūpestin ištikimumu ir darbu iškįlo į ja. — (“Justice”).
Metams ____ _ __ ________ .. $7.00
organizacijos viršūnę. Tie pro
mena. “Naujienose”, pavyz 25c į vai. ir prigrąsino visiems gai dalyką ištirtų.
Pusei metų...... .......
...... .... 4.00 kaip geriaus tvarkytis.
Augščiausias teismas taip vokatoriai
visuomet skelbia
savo asociacijos nariams, kad
Trims mėnesiams................. .... 2.00
Šiandie
socialistai
protau

džiui,
buvo
nurodyta,
kad
1.50
....
Dviem mėnesiams...................
jei kuris narių to nepadarys, jau negali savo antidurbinin- tuos vadovus esant “reakcio Musų Moterims
Vienam mėnesiui ................. ........ 75 ja visai kitaip. Socializmo kaptalizmo tvarkoje vystosi
bus pašalintas iš asociacijos. kiškais aiškinimais įstatymų nieriais”. Jie nesigėdi apkaltin
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
mokslas surado, kad permai toki dalykai kurie yra geri Tas nukapojimas algų turėjo sutrukdyti organizuotų darbi ti juos atviroje darbininkų ju VAIKAMS IŠEIGINIS “SIUTAS”.
(Atpiginta)
No. 9884.
Metams .................................. ... $8.00 į nos visuomenėje įvyksta ne šiandie ir bus reikalingi so įvykti sausio 1 d., nors kontr- ninkų žengimą pirmyn. Augš dėjimo išdavystėje. Joks var
Pusei metų ............................ .... 4.50 f
aktorių kontraktas su unijo čiausiojo teismo nuosprendis das nėra jiems tiek šventas ar
Trims mėnesiams ................ .... 2.25 Į dėlto, kad žmonės turi to cializmo tvarkoje, būtent:
byloje
(uždrau-| tiek dielis, kad jie jo neniekin
mis užsibaigia tik balandžio 1 mašinistų
Pinigus reikia siųsti pašto Money kius arba kitokius norus ar stambi industrija, mašinos, d.
Darbininkams buvo duota džianlis boikotą) nebuvo ne tų ar nešmeižtų. Kada jau
Orderiu, kartu su užsakymu.
ba kad jiems ateina į galvą didelis darbo produktingu- tik šešių dienų pranešimas. Vi lauktas. Jungt. Valstijų augš plačiai paskleista tokius žo
tokios arba kitokios mintys. mas ir tt. Delei to, “komu sos unijos nutarė kovoti prieš čiausias teismas yra pirmiau džius, kaip “veidmainis”, “biu
“reakcionierius”,
Tas permainas daro tam tik nistų” literatas B. iškolojo nukapojimą algų ir kontrak sia i«r virš visko gynimui nuo rokratas”,
Maištas
ros jiegos, veikiančios visuo mus bjauriausiais žodžiais, toriai todėl nutarė paskelbti lo savybės teises. Jis yra neva etc., prasideda kampanija už
Lietuvoje?
naujas organizacijos formas,
ginimui visos
menės gyvenime — panašiai, nemėgindamas tečiaus nė kautą.
abelnai. Bet draugija teismo su naujais ūbaisiais, “Ištikrųkaip
permainas
gamtoje
da

vienu
žodžiu
užginčyti
tei

Iš dviejų visai skirtingų
narių nuomone visuomet reiš jų, kam tas ‘senas’ amatinis
Tai Morgano kova.
singumą
musų
nurodymų.
ro
tam
tikros
jiegos,
vei

kia interesus savininkų klesų unionizmas? Tai yri vien kašaltinių tapo pranešta, kad
WASHINGTON. — Mašinispitalo priemonė laikyti darbi
Lietuvos valdžia suėmusi kiančios gamtoje. Pamati Reiškia, jam yra nesvarbu, ’tų unijos paduotoji tarpvalstidaug bolševikų elementų nės tų visuomeninių jiegų ar yra tiesa ar ne, kad ka jinės pirklyibos komisijai peti Tečiaus augščiausiojo teismo ninkus retežiuose. ‘Senasis*
amatinis unionizmas yra re
Kaune. Viena žinia apie tai yra ekonominės jiegos. Nuo pitalizmo tvarkoje eina toks cija kaltina, kad J. P. Morgan nuosprendžiai, kaip jie neprie akcinis, be principų, išdavinatėjo iš Danijos sostinės, jų plėtojimosi daugiausia plėtojimąsi kokį mes nuro & Co. ir didieji industriniai in lankus darbininkams buvo, jie gas; taigi darbininkų judėji
teresai, kuriuos ta kompanija neįstengė susilpninti darbinin mas turi būti atbudavotas iš
Kopenhageno, antra — tie priklauso visuomenės tvar dėme; bet jam yra nepaken kontroliuoja,
įskaitant ir pa kų judėjimo. Iš kitos pusės, pat pamatų. Jis turi būti pir
čiama pati mintis apie vi
siog iš Kauno. So. Bostono kos keitimąsi.
čia United States Steel Cor išrodo, kad jie net sustiprino, miausia sutrupintas į šmote Labai patogus mažiukams vaikams
suomenės
plėtojimąsi.
Todėl
šių
dienų
socialistai
“Darbininkas”, kuriame ta
poration, veda kovą prieš or ir reikia tikėtis kad ir pasta lius ir ant tų griuvėsių turi bū “siutas” ir kepurė lauke dėvėti. Tin
materija tamsiai rusva angora
Žmogus,
kuris
negalvoja
ganizuolus darbininkus. Tų rasis nuosprendis, beabejonės, ti pabudavolas naujas judėji kama
po išpausdinta antroji žinia, nededa jokios svarbos ant
arba džersi.
Antblauzdžiai (legtaikomas
prieš
organizuotus
apie
visuomenės
plėtojimąsi,
gings)
padaryti
išviena su kelnaipačių
interesų
kontroliuoja

to,
kad
sugalvojus
pavyz

sako, kad buvęs surengtas
mas”.
tėms,
tuo
budu
jie
negali nusmukti.
“milžiniškas raudonųjų su dingą vsuomenės tvarkos o betgi agituoja už kitokią, mieji geležinkeliai atiduoda vi darbininkus, išeis jiems ant Visa lai yra senos, bevertės Tokiam rūbeliui pavyzdys No. 9884
sus savo darbus kitoms dirbtu naudos. Jis galbūt privers
sukirptas mieros nuo 2 iki 6 metų
kilimas” bet valdžia “jį pas pieną ir įpiršus jį žmonėms. negu dabartinė, visuomenės vėms, su dideliausiu pelnu, ku juos suprasti tų tiesa, kad jei frazės. 'Pečiaus vis dar jomis vaikams.
4 metų vaikui reikia 3*A
jardo
materijos
36 colių platumo.
tvarką,
yra
gryniausias
utoNe, jie žiuri visai kitur; jie
maugė pačioj pradžioj”.
rį sumokėti dabartiniai įstaty jie nori atmušti' savo priešų pasijaunama pilnai niekurius Norint gauti tokam rūbeliui su
Išrodo tad, kad bolševikiš tyrinėja visuomenės gyveni pininkas. Kaip Thomas’ui mai priverčia publiką. 32,1)00 antpuolius, jie turi spiestis į nesubrendusius žmones. Pa kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
sekme tokio frazių mėtinio iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
ki gaivalai Lietuvoje norėjo mą ir stengiasi atspėti, ku More’ui keturi šimtai metų organizuotų darbininkų gele savo organizacijas su didesniu būna ta, kad organizacijos žymėti mierą, parašyti sąvo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į
padaryti ginkluotų valdžios rion pusėn eina jo plėtojimą atgal, taip ir jam, rodosi, jo- žinkelių dirbtuvėse jau tapo pasirįžimu. Mes galime pri vienybė būna suardoma, ir vie konvertą
kartu su 15 centų (pašto
išmesti iš darbo. Jie gali su durti, kad paskutinis nuosprengei
naujos
visuomenės
tvar

ženkleliais
ar pinigais) atsiųsti mums,
si.
Šitas
tyrinėjimas
jiems
pervartų. Musų skaitytojai
ton svarstyti būtiniausius ir
grįsti į darbą tik atidavę savo
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
žino, kad mes anaiptol negi rodo, kad visuomenės gyve kos įvykinimui pakanka vien unijos kortą. Atiduodami sve saulini geriausią lekciją, apie svarbiausius dalykus, unijos PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
name Lietuvos valdžios, bet nimas plėtojasi linkui socia to, kad žmonės turėtų tos timoms, dirbtuvėms darbus, ge veliumą pasingų išgauti ne- susirinkimai pavirsta į piktus St., Chicago, III.
karštus debatus apie “ko
pritarti slaptiems sųmoks- lizmo. Socializmo tvarka, tvarkos pieną ir norėtų įgy ležinkeliai moka keturis ar kuriuos įstatymus, kuriam da ir
Pattem Dep.
munizmą,” bolševizmą” ir veik 1739NAUJIENOS
lykui
darbininkų
judėjimas
išS.
Halsted
St.,
Chicago, III.
penkis
sykius
daugiau,
negu
vendinti
jį.
lams prieš valdžių ir gink pagal socialistų mokslą, yra
viską
kitą,
tik
ne
apie
tuos
da

Čia
įdedu
15
centų,
ir
prašau at
daug energijos ir pa
siųsti
man
pavyzdį
No.
9884.
luotiems maištams mes taip toks dalykas kuris tur įvyk “Utopijos” autoraus sva jiems kainuotų pasidaryti savo aikvojo
dirbtuvėse. Bet jie nieko ne stangų praeityje ir delei kurio lykus, kurie yra svarbiausiais
jonės buvo, pagal tą laiką,* paiso, kadangi važmos kaina darbininkų judėjimas turėjo organizacijai. Trečiuoju žings Mieros...................... metų senumo.
pat negalime. Tokiuose są ti neišvengiamai.
moksluose ir maištuose nė Koks tuomet yra socialis pastebėtinas minties vaisius; nustatoma sulig išlaidų, o ge daug paaukoti savo kar.lign niu yra budavojimas unijos
viduje unijos, valstybės vidu
bet tikėti “utopijomis” šian ležinkelių akcionieriai valdo ino ir agresyviškųmo.
ra jokios prasmės; jie tiktai tų uždavinys?
(Vardas ir pavardfi)
je
vclstybės,
laikymas
atskirų
sa n i d y t o j ų
duoda progos valdžiai aš Jų uždavinys yra ne temp die gali tiktai tas, kuris ne ir tas dirbtuves, tad pelnai, ir () rga n i z i io 111 j ų
susirinkimų, privatinių pasita
triau persekioti savo priešus ti visuomenės gyvenimą ant turi nuovokos apie visuome lai daug didesni, sugrįsta tiems konspiracijos sutriuškinti uni rimų, slapto veikimo, kuris
(Adresas)
patiems geležinkelių magna jas taipjau neužveria nieko
savo socialistiško kurpalio, nės mokslus. Bet ypatingai
ir demoralizuoja minias.
ardimo
tams. Bet publikai tokie špo naujo Amerikos darbininkų ju pasiekia čiukurą jų
Gera ar negera yra Lietu o tiktai stiprint tas visuo navatna, kad svajotojų-uto- sai kainuos mažiausia $750,- dėjimo dabotojui. Nesenai pa priemonių.
(Miestas ir Valst.)
vos valdžia, bet jų išrinko menės jiegas, kurips stumia pinnkų pėdomis eina žmonės, 000,000 į metus.
daryti atidengimai tik nuplė
Tokie tai yra budai, kuriuos
žmonės. Norint tokių val visuomenės gyvenimą linkui kurie per eilę metų buvo so Bet Morgano kontroliuoja šė kaukę nuo niekurių organi- bosai dabar vartoja
džių prašalinti, reikia dar socializmo. Stiprindami ši cialistų organizacijoje ir mieji interesai ir daugiau pa- zuotojo turto įstaigų, kurios giniai suardymui unijų. Gal- Kazimieras Gugis
rodė praeityje neva draugiš
buotis, kad patys žmonės ta tas jiegas, socialistai pagrei skaitė save Markso mokslo 1. Suardyta
vitokitu reikalui, kaip krimtnaUikaoiO
Interchurch kumą ir prielankumą darbi desniu pasisekimu dabar, ka Vedaiaip
ir civiliikuose teiimaoae. Dara
tai atliktų. O to atsiekti tina visuomenės plėtojimosi pasekėjais. Matyt, jie tuo World Movement, kadangi jis ninkų unijoms. Musų žvilgs da oras perpildytas yra to
vitokitu dokumentui ir popieriui
jtfiMto Ofisui R
Ofisas!
galima, šviečiant ir organi eigą ir palengvina socializ met tiktai nešiojo “socialis drįso agituoti už arbitražų niu, tas faktas, kad tos kapi kiais skambiais žodžiais, kaip
427 H. Beartam tt
S. Halsted Si
tų” vardą, visai nesistengda tarp, plieno Irusio ir darbinin- talo įstaigos stovi prieš pasau “komunizmas”, “Leninizmas”, 1121
zuojant juos. Kada pačių mo įvykimą.
Ant trečių lubų
1111-13 UnityBIfe
TeL Drorer 1310
T«L Central 4411
Tiems provokatoriams
lį nuogos kaipo griežtas darbi etc.
žmonių valia prašalins neti Įžymausioji jiega, kuri va mi suprasti tą idėją.
2. Ty rAi ėj imliose Now Yor- ninkų priešas yra daug geres dabar daug lengviau apsideng
kusių valdžių tada bus jiega ro’ dabartinę visuomenė prie
pasirodė, kad plieno tins niu dalyku, ne^i jų klastinga ti “komunizmo” šydru ir taip
socializmo, yra darbininkų Pasaulio Darbininkų ke
geresnei valdžiai sutverti.
DR. A. MONTVID
tąs ir Bethlchem Steel Corp. ir nuodinga pozicija neva prie pasielgusiems pulti, kad suar
CHICAGO
Jeigu-gi valdžių nuvers klesa, proletariatas. Darbi
atsisakė duoti geležies budavo- lankumo ir taikumo tarp ka džius darbininkų judėjimą.
Judėjimas.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
būrys sųmokslininkų, susi- ninkų švietimą ir organiza
jimiii toms budavojimo kom pitalo ir darbo. Tas tapgi
Musų organizacijos turi su
25 East Washington St.
Marshall *Field Annex
AUSTRIJA.
panijoms, kurios naudoja or privers darbininkų judėjimą sidomėti tokia modernine evo
tarusį slapta ir neatsižvel vimąv todėl socialistai skaito
18th fl. Ruimas 1827
ganizuotus
darbininkus.
numesti
daug
savo
pirniesnio
liucija
senųjų
laikų
provoka

Telephone
Central 8362
savo
vyriausia
pareiga.
.
giant į žmonių minias, tai ir
Streikai — kasdieninis
Valandos:
nuo
10 iki 12 ryto.
3.
Morgano
kontroliuojamos
nenuoširdumo apsiausto, kuris toriaus. Čia gludi pavojus,
apsireiškimas.
naujoji valdžia bus sudary Tai toks yra skirtumas
kietųjų anglių kompanijps at tiek labai kliudė laisvumui jo ypač tarp tų unijų, kurios turi
2121 North Westem Avė.
ta, nedalyvaujant žmonių tarpe “Utopijos” autoriaus VIEN NA, gr. 23. — Vicnna sisakė pripažinti angliakasių judėjimų ir atvirumui1 jo sie daug moterų narių, Moterįs
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Phone Armitage 2010
minioms. Kų-gi ji tuomet protavimo ir dabartinio so neužbaigia vieno streiko, kaip uniją.
kinių. Darbininkų judėjimas šiame dalvke vra galbūt di- X-Spinduliai.
Rezidencijos telef. Albany 8710
prasideda naujas streikas. Va
4. Dabartinė baisi
padėtis dabar gali daug atvariau pasa desnes lengva tikės ir lengcializmo mokslo.
gali*gero nuveikti?
Valdžia neturinti pritari Vienok tokių žmonių, ku kar užs ibaigė • streikas orga- Alingo Marshal pavietuose, W. kyti savo artimiausius tikslus via ils patampa aukonlis tų
Telephone Drover 5052
nizuotų patarnautojų. Jie iš Virginijoj ir Birmingbam, Ala- ir už tuos tikslus vesti drą frazių matytojų, kurie kalba
mo žmonių miniose, visuo rie protauja taip, kaip Tho gavo
pripažinimą unijos ir 100 bamoj, kur civilinė valdžia vi sesnę ir atviresnę kovą.
neva su dideliu karštumu ir
Dr. A. Juozaitis
mas
More,
da
ir
šiandie
yra
met esti despotiška. O des
nuoš. pakėlimą algos. Šiandie sai pairo, pasidarė plieno trus
Ne. Mes nesibijome pavo užsidegimu apie “tuojautinį
DENT1STAS
potizmas, nežiūrint ar jisai labai daug. Prie jų galima sustreikavo Wicner Neustadt to atsisakymo tarties su an jaus darbininkų judėjimui iš sunaikinimą kapitalistinės sis Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarimo.
eina iš viršaus ar iš apačios, priskaityti visus naujosios geležinkeliečiai. Jie reikalauja gliakasiais, ar leisti jiems or pusės tu išlaukinių tamsių spė temos”, ‘‘sukėlimą revoliuci 3261 So. Halsted St., Chicago, III.
kų. Tečiau yra dar vienas pa jos” ir “pilną darbininkų kle
mados “komunistus”. Su 2.000 kronų kalėdinio bonuso. ganizuotis.
yra netikęs dalykas.
vojus, kuris vis dar tebėra sos ptisiliuosavimą. Ištikrųjų
“Utopijos” autorium pas Taipjau streikuoja delei algos
aktoriai dantistų mokiniai ir
MADRTDAS,
sausio 21. — nereikšmingas didžiu, bet kuris tie varginlojai, kurie grasina
Phone Yards 5248
juos
yra
tas
bendra,
kad
jie,
Utopininkai.
SU

auksoriai. Galima tikėtis, kad Porą dienu atgal buvo paleis su laiku gali įsišaknyti ir
niekurioms musų stipriau
A. M. KAITIENĖ
lygiai kaip ir jisai, visai ne delei labai didelio skirtumo al ta gandų, kad Ispanijos minis, demoralizuoti darbininkų
AKUSER8
sioms organizacijoms, pasida
Daug
metų praktikoj
“Utopija” yra vardas kny paiso visuomenės plėtojimo gų ir pragyvenimo brangumo, teriu
kabinetas
rezignuos. les. Mes turime mintyje SIU ro didelė problema musų dar
3014 Emerald Are., Chicago, 111.
1 streikai šiame vargo apimtame Tai netiesa.
1 pus ir samdytus piovokato- bininkų judėjimui.
iu ri
gos, kurių keturi šimtai me- si.

NAUJflEMOS
»
w

Šnipai ii provokatoriai
unijose.

s

0

NAUJIENOS, Chicago, HL

Utarninkas, Sausio 25, 1921

. ......................... .. .... ...... ........ ■■■■!■ —

Nepaliaukime stiprinę
Lietuvos savo
aukomis.

Amerikos Lietuviu Dar
bai Lietuvos Gynimo
Reikalu.

Chicago.
18ta GATVfi. Draugystė Šv.
Antano iš Padvos laike savo
metinį susirinkimą sausio 16
d. Apkalbėjus draugijos rei
kalus, raštininkas V. F. And
rulis paagitavo susirinkusius
narius aukoti Lietuvos gyni
mo reikalams: pirmininkas Pr.
Mikliunas tatai parėmė ir drau
gai kaip vienu balsu nutarė
paaukoti iš draugijos iždo
$100.00. Be to dar ir nariai
nuo savęs aukojo, po .$1:
V. F. Andrulis, A. Budinąs,
F. Mickeliunas, J. * Dirginėjus.
K. Miliauskas, S. Slavinskas,
V. Eitmontis, A. Malinauskas,
J. Ainatjošaitis, A. Kudrevičius, S. Tamošiūnas, A. Cepulionis, K. Butkus, S. Nakrošas,
F. Dekontas, J. Raulauskas,
D Vaitkus, F. Pelsauskas, K.
Jančauskas, V. Kavaliauskas,
J. Bertulis, M. Žebrauskas, M.
Mindzoras, J. Pajuodis, A. Mo
zeris, E. Misius, F. Platakis,
P. Bukas, J. Klusas, K. Šim
kus, L. Valantinavičius, A. Bru
žas. Smulkesnėmis $3; viso
nariai sudėjo $36, kas su drau
gijos auka sudaro $136.00. Tie
pinigai ant rytojaus, sausio
17 d., tapo pasiųsti Lietuvos
Misijai.—Vincas F. Andrulis.
Tel. Austin 737

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vėl tęs savo praktikavima po Na.
6208 W. Barniau St.
Valaųdps: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakaiT išskiriant nedėldlan:c».
__
- ---------- -

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].

Vilnius dar nėra nuo Lenkų
okupacijos paliuosuotas. Len
kai tebeturi užėmę didelę Lie
tuvos dalį. Jokios paliaubos
su Lenktus delei Želigovskio iš
varymo/negelbsti. Nors buvo
pasiūlytos Lenkams nuolai.
tižiausios sąlygos, bet lenkai
nesutiko ir net nėra praneša
ma, kokias savo sąlygas šie
ponai Lietuvai yra pasiūlę.
Kaskart gaunama daugiau ži
nių apie lenkų kariuomenės
okupuotoj Lietuvoj žiauru
mus. Iš to visa išvadas yra
gana aiškus: prisieis kovoti,
nes demok ra tingai susitvar
kiusiai Lietuvai nėra galima
geruoju su “poniška” Lenkija
susitarti. Prie tokios kovos
reikia tinkamai ruoštis. Taip
nusimano visa Amerikos lie
tuvių dauguma ir todėl be pa
liaubos aukojo įvariems Lietu
vos gynimo reikalams ir šiaip
įvairioms labdarybės įstaigoms.
Aukojo ir daug kas siutinė
jo pei’ Lietuvos Misiją, kuri
drauge su šiuomi paduoda visų
aukų sąrašą už 1920 m., bet
šių aukų reikia ir toliau ir to
dėl šiuomi prašoma aukoti ir
siųsti per Lietuvos Atstovybę,
per jos New Yorko ofisą, Lithuanian Representative, 162
West 31st Street, New York
City. Visiems aukotojams bus
prisiunčiami pakvitavimai, au
kotojų sąrašai bus skelbiami
laikraščiuose ir panaudojami
kiti budai visuomenės kontro
lės užtikrinimui.

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS

Physic^in & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,

>

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dcarborn St., kampas Monroe St.
Crilly Building—ruimai 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų.,

Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vuk.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaandai po piet.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III.

Tel. Moaroe 28D4

DR. W. F. KALISZ
Spėriai urnas: Moterą Hgoe ir Chirurgija
1146 MiLWAUKE£ AVĖ.

FfcT.AN’
LOOKiT TH
Ft0WHR5

FOR.

CHICAGO.

Yeh, 1
? din
fETjTcacHEKS
n

NATIONAL CARTOON CO.N.V

Pačių aukų paskirstymas
tuo tarpu padalintas į šias grunes:
I. LIETUVOS GYNIMO KO
MITETUI skyriamos yra visos
nikus, kaip tat “Vilniaus nuo
'enkų paliuosavinuii”, “Lietu
vos Bylų atvadavimui”, įgiji
mui ginklų, amunicijos, viso
kių karo reikmenų, visokių
partizanų burių ir savanorių
organizavimui, Geležiniam Vil
kui ir kitiems krašto gynimo
reikalams. Aiškiai nepažymė
tos aukos bus skyriamos “Lie
tuvos Gynimo Komitetui”,
kaipo vyriausiai Lietuvos . yiniomcnės įstaigai, kuri rūpi
nasi Lietuvos neprtklausomy-.
’iės apginimu. Be to spccia’ios aukos “plebiscito” laimeiimui Lietuvos Bytuose, į ku
rias reik kreipti [patingos domęs, bus lygiai pavedamos
“Lietuvos Gynimo Komitetui.”
II. LITU VOS ŠAULIAMS
skyriamos visos aukos Lietu
vos šaulių organizacijos reika’ains, kaipo savanorių ir panšventusių Lietuvos nepriklau
somybės gynėjų, veikiančių ka"o metu po karo vadovybe kaip
šiapus fronto, taip ir už fron
to.
III. .. LIETUVOS ..RAUDONAMJAM KRYŽIUI skyriamos
visos aukos kariškių (karių)
padėčiai pagerinti fronte, su
keistų kariškių aprūpinimai,
gydymui, ir paskui jų pačių ir
*ų šeimynų užlaikymui. Be to,
‘Lietuvos Baud. Kryžius” rū
pinasi ir šiaip ligoniams ir
vargstantiems teikti pagelbą,
aprūpinti juos maistu, drabu
žiais. Jeigu aukotojams rupi,
idant jų aukos butų sunaudo
jamos išimtinai musu kariuo
menės geresniam aprūpini
mui, sužeistųjų kariškių gydy
tini ir 1.1., tai gali pažymėti,
og šios aukos skyriamos “ka
riškių reikalams”. Jeigu kur
nors yra renkamos aukos Lie
tuvos Baud. Kryžiui, tai svar
bu, kad tos aukos tiktai šiai
įstaigai ir tektų.

IV. NAŠLAIČIŲ ŠELPIMUI
visos aukos bus siunčiamos
ne atskirai vienai ar kitai ko
kiai prieglaudai, bet Socialės
Apsaugos Departamentui, kur
sai susižinojęs ir pasitaręs su
vietos prieglaudų vedėjais pri
valo tinkamiausiai šias aukas
arp visų prieglaudų paskirstyi. Pati Lietuvos Atstovybė
šių pinigų tarp prieglaudų
kirstyti neapsiimu, negu tik
larsiunčia, jeigu tos aukos bus
sakinai vienai ar kitai įstaigai
paskirtos.
V. LIETUVOS ŠVIETIMO
REIKALAMS priimamos aukos
Aukštesniųjų Kursų Kaune
Mokyklai arba Vilniaus Uni
versitetui ir įvairioms švietimo
įstaigoms. Visos tos aukos
yra siunčiamos per švietimo
Ministeriją įvardytoms moks
lo' įstaigoms.
VI. LIETUVOS VALSTYBĖS
IŽDUI skyriamos yra visos au
kos, pavedamos apskritai Lie
tuvos valstybės reikalams, žy
miausią dalį šių aukų turės
sudaryti įplaukos nuo Lietu
vių Piliečių Sąjungos organi
zacijos, kuri dalį savo ineigų
skyrių Valstybiniam Fondui,
šios Valst. Fondo ineigos pirmon galvon turės eiti Lietu
von Nepriklausomybės pripa
žinimo išgavimui Amerikoje ir
kitur. Prie šio darbo ypač svar
bu pridėti daugiau pastangų.
Beikia spėti, jog ilgainiui
susiras ir daug kitų reikalų.
Šelpkite, broliai Amerikiečiai,
kiek ištesėdami, o visas pa-

Dr. A. R. Blumentlial

EXTRA! PALĮSTA MBSB SAKKIOIOJ EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

*35

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšieę GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
PUIKIOS VICTItOLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėiu, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antru ranku mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ V1CTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
l’ii'• i užl'k i iriame tamista, kad nėra kitos keltuves nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rūšies TIKROS ODOS
IR VEUOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
sankrovos
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
kaina tik
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
išsiunčiame C.
O. D.
PRIIMAMI:
se. Taipgi
laipgl JS.siUBViuinu
v/. w.
>’• LIBERTY
X BONDSAI ...............
_
_____
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. gj
mq|

STOM
E
ŠOK
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

Gyvenimas yra
tu*ėias, kada pra
nyksta regėjimas.
- Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmotneter. Ypatinga doma at
kreipiama | vaikus Val.: nno 9 ryto __
iki__9 vak._
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487

0 ij

DR. M. HERZMAN
I* HUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytejaa, chi
rurgus ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroitfikaa ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiua
elektros prietaisus.
ir Labar*torija: 1224 W,
18th St, netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pieta
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. ’ '

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

PINIGAI
Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa '
siekia adresantus Lietuvos kai-,
muose, kada yra pasiųsti per ,
Federalę Paskolų Bendrovę

Tel. Yards 8664

KRUPAS

Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERKA
Baigusi Aku- .
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos ho»Papitalise.
sėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Du o
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
8113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai ▼.

Kiekviena motini prisibijo, kad nepagavus greitai sunkaus kosulio. Jis
užeina volai naktyj, kuomet medikališka pagelba sunku prisišaukti. Todėl,
ir yra Glessco vienu svarbiausiu daly
ku šeimininkės
milionų namuose
per keturiasdešimta metų. Jifc-.sutei
kia urną palengvinimą. Yra faktų,
kad Glessco yra vienatinis vaistas, kuris pagelbsti į penkioliką minutų be
▼ėmimo.
Atsargios motinos visur remiasi ant
Glessco.” Jis nesugadina jaunų kudi-

Dienomis: Canal
8110 arba 267
Telephonaii
Naktimis» Drexel
x 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

666 W. 18th St., Chicago,
kuri turi sąskaitiškus ryšius SU
Lietuvos Bankoms.
Pinigai yra siunčiami, paštoms ir telegramais, ir išduoda
Telephone Yards 5082
savo čekius (draftus)
ant Lie-,;1 apgynimui
Wo vi<lurių systemos.
ir ,tur‘ savyjo substitutl»
'
'
tuVOS bankų.
i Visi vaistipinkai pardavoja Glessco
Jis vprtas
vertas dešimts
dešimts syk
Keliaujantiems į Lietuvą yra 50c už butelį. J,q
svk
sargiausiai,^ pąfogmWgivye|5-il
.
8107 S. Morgan St Chicago
tis pinigus Federales Paskolų'
DR. G. M. GLASER į VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
Bendrovės Driifty lęrmoj, iš* fi
ir nuo 5 iki 8 vakare,
Praktikuoja 29 metai
duotus ant Lietuvos bankų; tie;
H
Ofisas:
bankai išmoka pinigus draftą Į___________________ "
3148 S. Morgan St., kerti 82 St |
savininkui be jokių nutraukų. j
Chicago, Illinoia.
SPECIALISTAS:
Parduoda laivakortes ant dvie-'
’
T. Pullraau 5483
W Telephone Yards 1532
Moteriškų ir Vyrišką.
jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
Taipgi Chroniškų Ligą.
, 1
i
OFISO
VALANDOS:
ant kurių nereikia persėsti. *IŠ
LIETUVIS
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 i
Montreal į Eydkunus (netoli
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 'l !ti GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
po piet.
® Gydo visokias ligas moterų, vaiprie Kauno), kaina $107.15.
Į • kų ir vyrų. ^Specialiai gydo lim
iuriu putyrii*^
Telephone Yards 687
Iš New York į Liepoj ų, kai
pančias, sehįiū ir paslaptin
motorą Hgoao; tugas vyrų ligas.
ut-iiingaj
priilvna $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
r.u ligonę lt kudijų 3259 So. Haisted St.,
Chicago.
į Ameriką.
> *4
u*0*’
M
iii
«
B
fc
Iti
H
&
H
K
Ui
H
B
b
lu te H ■
r DR. CHARLES SEGAL '
i
1U92V
S.
Stale
Str.
Skolina pinigus ant Ameri
Praktikuoja 15 mėtai
chicago, UI.
kos ir Lietuvos namų, žemių ir]
Ofisas
■u
m a:
efiih te ta
’
4729
So.
Ashland
Ave^ 2 labos
ūkių.
Jj Tel. Boulevard 2160
Chicago, Illinoia.
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

Dr. H, Stupnlckl

MOŠERn

■

i.SHUSHO

PRANEŠIMAS.

ALIEJAUS ŽEMLAPIS
VELTUI.

DR. J. KULIS

....

Dr. M. T. Strikol’is

-

Moteriškų, Vyrišką Ir
Vaikų Ligą.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą*
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Bonl. 16fl
Valandos: 1 iki 3 po pietai.

Pasiųsime jums veltui ant
pareikalavimo aliejaus žemlapį parodantį visus aliejaus
traukimus, tekančius ir grę
žiamus šulinius ir visą veik
mę. Rašyk šiandien reika
laudamas jo.
Paskirtas
skaitlius veltui išdalinimui.
ADVANCE OIL CO.,
810-12-14 Throckmorton St
Fort Worth, Texas.

vai.

6 iki b vak. Ncdėl. 10 iki 12 ryt®
Res. 2914 W. 43rd Street
UV ryto Alk.*
piVU
Nuo
iki piet.

vakaro.

Nedaliomis

S

nuo

Gydytojas ir Chimrgas į
VALANDOS: 9—12 ryto fl
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.
x Mfck
& jausi H M

10 vai. ryto iki 1 vai. po piat.
Telefonas Drexel 28804

Telephone McKinley 268

K
Telefonas Pullman 856

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, 111.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak
Phone Canal 287

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH

DR. JOHN N. THORPe'

g Dr.A.J.KARALIUS 3

/ Specialistas džiovos

DENTISTAS
Mes Mavo darbą gvarantNojaiue
Kalbamo visas Europiikas kalba*.
3804 So. Kedzie Are,, Chicago, III.

K

Dr. C. Z. V eželis

DR. YU«KA
1900 S. Halsted 8t.

Lietavh Dentistaa

Tel. Canal 2118
Ui
K Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakaro.
i«a
Įį Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
H
Tel. Prospečt 8466

N

lenoa

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

a hm mt&n

■

1111122221122111111^

—------Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeras
82P3 So. Halsted StM Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryte.
---------------------------------------

Tpl. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

* Dr. J. Sarpalius i
“

1424 So. Halsted St

J

Q
H

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.
Gn enimo Tel. Yards 5093.

•

H BSBHair

■■■ >

r--------■
Gydytojas ir Chirargas
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
1637 W. 51 et. kamp. Marshfield ar.
GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS
IŠPARDAVIMAS.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
DE. P. Z. ZALATORIS
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospečt' 1157
Viskas turi būt parduota, nepai- Į , GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
v
1 sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,Valandos j 10 iki 12 ryto; 1 Dd 4 pe
000 vertes stako, vyrams ir vaiki
piet 6 iki 9 vakare
nams, vėliausios ir parankiausios rųNedėliomis
nuo 9 iki 12 ryte.
čios Lietuvos Atstovybės ru šies, gatavai padaryti — likę neat
1821 8. Halsted St.,
pesnis tebus tik tame, kad grei- imtais siutai ir overkotai, kurie par
Kampas
18 ir Halnted St
sidavėjo trio $15 net iki $65. Dabar
--- -i
čiausiai tas aukas kur reikia $8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.1 v------ ------Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau. Į
pasiųsti ir kad nė 'vienas cen
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
Telephone Yards 5834
!
tas iš tų Jūsų aukų nenueitų augščiau.
Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
kur į šalį.
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
J. VILEIŠIS,
Atdara vakarais 8 vai. Sukatomis
Priėmimo valandos nuo 8 iki E
Lietuvos Atstovas Amerikoje. iki 9 vak. Nedėk 4 po piet.
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, Įj
S.
GORDON,
Sausio 18 d. 1921 m.
3325 So. Halsted SU Chicago* i’
1415 S. Halsted St.
—.............~

Dr. P. G. Wiegner į

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago
Talcphono Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. IlKlsted St. Chicago
Telephone Dr ver 9693
Valandos: 10—11
j; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną-

DR. S. BIEŽIS. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6į222. 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 dieną.
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Utarninkas, Sausio 25, 1921
siais, buvo trys tukstančiiai. Už likų lenkų gintis, Vakaras pa- eiti pirma namon, kad gavus Frank Piano, Jr. Teisme jiš ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
RAKANDAI
šitą žemę
Chvenas užmokėjo vyko labai gerai, Maska radau kiek pasilsio. Policija nuėjus aiškino, kad jo sūnūs
buvęs
1‘AJIEAKAU brolių, Jono ir Kaje
šimtą penkiasdešimts tūkstan susirinko gražaus svietelio, ir Hanlon’o nužymėtoji
vieton “velnio apsėstas” ir jis jo nei tono Tolockių iš Jurbarko miesto. IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Čia ir prasidėjo taip gausiai, kad abidvi salės rado automobiliaus pėdsakas, jokiu budu negalėjęs suvaldy Amerikon atvažiavo 1912. Jonas, kur
DRAMOS KURSŲ VAKARAS. čių dolerių.
gyvena, nežinau, o Kajetonas šeši . Stebuklinga proga porai užvedan
pirmasai ovvenistų bandymas. buvo su kaupu pilnos. Atsilan- kur j ils įvažiavo į upę, ir upėje ti. Jis niekad negalėdavęs jį pri metai
atgal gyveno Canada, dabar čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
Miestelis
Harmonija
buvo
ytin
k
i
ilsieji
turėjo,
iš
vienos
pusės,
nežinau.
Malonėsite atsišaukti, arba kius 4 kambarių rakandus, visus
apie
astuonias
pėdas
vandeny

versti
eili
bažnyčion
ir
todėl
Sausio 23 dieną p. Meldažio
pieningai rappistų įrengtas. gražios pramogos, iš antros — je rado ką nors tokio kieto ir bijodamas, kad jis neatsidurtų žinanti juos malonės pranešti.
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
svetainėj įvyko pirmasai Dra
MONIKA (TALOCKIUTfi)
deda iš trijų šmotų seklyčios seto,
Turėjo tiesius
kelius viešąjį stipriai parėmė tą
prakilnų
sunkaus,
ką
policistai
ranko

kada
nors
ant
kartuvių,
nuo
DUKAUSKIENĖ,
buvo užmokėta $200, parduosiu už
mos Kursų ,p-lės Urtės Babic4773
Plower
Avė.,
St.
Louis,
Mo.
piečių
ir
visą
eilę
gerų
akme

draugijos
tikslą,
kuriam
va

$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
mis be tani tikrų sunkenybių kurių jo dusia butų pasiųsta
kaitės vadovaujamų, vakaras.
Victrola, už kurj buvo užmokėta
ninių namų. Beto, šioje kolo karas buvo suruoštas.
Visas kilnoti prietaisų negalėjo vir- stačiai į pragarą, jis pats nu PAJIEŠKAU dviejų švogerių, Au lio
Tenka pažymėti, kad vakaras
$225 už $50, su rekordais ir deiman
gustino ir Kristupo Snapavičių, Kau to špilka. Ateikit tuojaus, galite
nijoje bimi devyniolika gerai vakaro surengimo išlaidas pa
gi automobfr* žudė jį.
visais atžvilgiais pavyko kuono rėd., Raseinių apskr., Šimkaičių matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
įrengtų farmų, taipjau su sod dengus, gryno pelno Lietuvos listų likimas dar nėra
žinovai., Kazokų sodžiaus. Pirmiau gy re ir nedėlioj.
geriausia. Publikos buvo ytin
nais ir kitais parankamais.
veno
Naugatuck, Conn. Turiu labai
gynėjams
liko
$295.00,
kurie
mas.
Manoma, kad jie visi Traukinyj rado negyvą lavoną.
didelis būrys, ir viisi buvo pa
2810 W. Harrison St.
svarbų
reikalą.
Trumpai sakant, aplinkybes tuojau panedėly, sausio 24, ta yra apačioje automobiliaus.
K.
TELKSNIS,
netenkinti. Kursistai, matyt,
buvo geros. Beto, ovvenistų pa po pasiųsti Lietuvos Misijai,,
Vakar atėjusio La Šalie st. 4701 Jevett Avė., E. Cleveland, Ohio.
mažai pasidarbavę, ir savo roRakandų Bargenas.
dėtį gerino dar ir ta aplinkybė, idant nusiųstų Lietuvon.
stotin
traukinio
miegamajam
Gasu
užtroško
moteris.
Bet
les išpildė atsakančiai.
kad prie jų komunos, be kelių
Visiems vakarei dalyvavu
vagone rado Saniuel lavoną, PAJIEŠKAU brolio Petro Kropos, Priversti parduoti trumpu laiku grą
Kauno rėd., Panevėžio apskr., Krin- žinusius rakandus už apskaitliuotą pa
šimtų darbščių ir pasišventu siems i!r tuo budu prisidėjil
731
S.
Crescent
avė.,
CipcinGilbert
Sutheriand,
First
cunų parapijos, Licunų kaimo. Kur siūlymą. Vėliausios mados seklyčios,
pati p-lė Unė. Vaidinant dra si žmonių, prisidėjo nemažas
siems prie parėmimo Lietuvos National
banko
policistas, nati, Ohio. Kabu buvo 61 me Amerikoje gyvena, nežinau. Turiu valgomo ir miegkambario setus; kau
mą ji kone visus
žiūrėtojus
labai svarbų reikalą — laišką iš Lie
barelis
mokslo žmonių — kovotojų už gimtojo
krašto
rus, davenportą ir tt. Taipgi, gro
pečių tuvos.
<tį parėjęs namo, tų amžiaus, turingas
prie ašarų privarė... Gi kome daktarų, profesorių, advokatų
jikų
pianą ir didelę dubeltava springlaisvę ir už atvadavimą Lietu 428 Champlain avė., rado sa fabrikantas. Per porą pastarų
MATEUŠAS
KROPIS,
iki valios visus pri
są phonographą grojantį visokius re
dijoje
1204 Bluff Avė.,
Racine, Wis. kordus.
ir žemės ūkio žinovų. Reikia vos sostinės Vilniaus, Draugys vo jMičią,
jų
mėnesių
jis
pradėjo
jausti
Lola
Sutheriand,
Parduosime atskirai. Nepra
juokino. Atsilankiusieji turėjo pažymėti dar ir tai, kad šioje
leiskite
šito Bargeno.
tė šv. Petronėlės taria didelį gasu užtroškusią/ Mat, ji be labai prastai ir važiavo į Caliprogos pamatyti jaunosios mu komunoje buvo įkurta kelios
1926 So. Kedzie Avė.
ačiū. —Anastazija šiurnienė. dirbdama atsigulė ant kanapos forniją, kad atgavus sveika PAJIEŠKAU savo vyro Prano RupkokiQ pavyzdingos mokyklos, žodžiu,
sų artistės gabumus:
kaus.
Girdėjau gyveno
Boston,
tūlam laikui ir užsnūdo, o kai- tą*
NAMAI-žEMĖ
išpildo ją visa buvo daroma kaip tik ga
rolę tik paima
Mass.
Taipgi, meldžiu atleisti už
Mokina policistus šauti.
tinys
užviręs
užliejo
ugnį.
prasižengimą.
artistiškai.
lima geriausiai. Tai buvo ge
BARBORA RUPKIENĖ,
Ant galo buvo baletas sukti ras pavyzdys visiems aplinki
Atidarė darbininkų kolegiją.
1836 So. Halsted St.,
Evanstono policijos virši
Moteris
pagavo
banditą.
Chicago, III.
nis, kurs irgi gerai išėjo.
DIDELIS BARGENAS.
niams kaimynams.
ninkas
Charles W. Leggett
Buvo ir viena blogybė, tai
St.
Paul
St.
Paul,
Minn.
Vis dėlto, šitą, kailp ir dau įsakė
visiems jo kontrolėje
Ant kertės Parnell avė. ir
truputį ilgokos
pertraukos, gelį kitų komunų, ištiko nepa esantiems policistan|s, kad
Parsiduoda puikus namas, 9 pagy
darbininkų kolegija tapo ati . JIEŠKO KAMBARIŲ
66-th
st.
praeitą
naktį
vienas
venimų.
Kaina $6000.00. Atneša į
“bet”
niekuomet nerasi jo- sisekimas. Ji pakriko. Pakriki jie kas vakaras
daryta.
Pirmą
leikciją
skaitė
PAJIEŠKAU
kambario
su
val

metus
9
šimtus
dolerių randos. Ne
pašvęstų po vaikezas sulaikė Mrs. Albert
kio veikimo
be to nelemto mo priežastys
prof.
A.
W.
Rankin
iš
darbi

praleisk šito bangeno.
Ateik arba
giu arba be valgio, lietuviškoje telefonuok
buvo tokios. pusę valandos laiko pusi moki, Ruff, 6757 Parnell avė., iir lie
dėl
aiškesnių
žinių.
“bet.” Vfe c j, tenka pažy- Aplinkybių verčiami žmonės nimui gerai šauti.
PAUL P. BAUBLY,
Policilstai pė jai iškelti rankas. Vietoje ninkų judėjimo istorijos. Da šeimynoje. Atsišaukite į Nau
mėti, kad toji blogybė tai buj ėmė rašytis į ovvenistų komu- turi būti gerais šovikais, kad
roma prirengimai atidaryti ko jienų Ofisą po no. 204.
1404 West 18th St.,
iškėlimo
rankų,
Mrs.
Ruff
Pilone Cąnal 6296
vo pats mažmožis:
rengėjai1 ną. Vieni rašėsi toile.1, kad ne kovose su banditais jie nebūtų
legiją ir Minneapolis mieste.
Chicago, III.
smogė šernole vaikėzui į vei
su programų nepasivėlino ir turėjo darbo,
o kiti —- kad paprastų banditų cieliumi.
dą taip, kad jis net augštieninorintys pasišokti laiko turėjo lingfjo (|irbti by k((kį nnu(|in.
kas pervirto
ant šaligatvio. Churchill gavo naują vietą.
pakankamai.
gą darbą. Tai buvo paprasti
Paskui pasikėlęs
Sugavo banditą.
jau bandė
LONDONAS, sausio 17. —
.. ... fkurie; ž?emos metu
Reikia manyti, kad vakaras
. į tinginiai,
sprukti
į
alėją,
bet
moteris
jį
Kadir neoficialiniai, bet iš la
ir iš medžiaginės pusės pasi' ’ i jieškojo Lprieglaudos
nuo šal‘
Carl
su
šilu
po
Homann,
18
metų
už
kalnicriaus
ir
nuainbai patikėtinų šaltinių prane
seku: rengėjai turės pelno.
Ičių. Tie žmonės
žiaus,
gabeno
Hyde
Park
policijos
2420
N.
Halsted
st.,
PARSIDUODA
šama, kad dabartinis karo miTrumpai sakant, vakaras pa suirutės į oyvenistų komunh.
praeitą
stotin.
čia
jis
pasisakė,
kad
jo
pelnyčių
nuėjo
Grant
nisteris Churchill gavo naują
Kas dabar Beje, buvo ir kitų priežasčių,
sisekė ytin gerai.
5 akerių farma.
ligoninėn
ir
prašė,
kad
jį
pri

vardas
yra
John
Tell,
14
metų
vietą. Jisai daabr bus koloni REIKALINGAS kambarys Light Visa žemė
musų publikai duos kitą tokį
išdirbta gerai, galima
Housekeeping (su šeimynikystės įran
I kurios vedė owenlstų komuną imtų ligoninėn iki jam išgis amžiaus.
jų
ministeris.
nupirkti
su
$300,
kita suma duoda
šaunų vakarą?
—
žemaitė.
kiais) dėl vedusios poros, apie Halsa
I prie pakrikimo. Viena jų buvo trimi šūviais sužeistas jo pe
lenprvų
išmokėjimu.
Arti
tx><! ir 18tos Ratvės.
Geistina.
pas ma ant
CIiicaRos, į 46 minutas galima nuneprotingi
religiniai
nesnsit- tys.
švarią, apšviestą šeimyną.
Ligonines vi r$» liniukai jo
važiuoti iš pat vidurmiesčio Burling
J. G.,
varkymai. Tos ir kitos prie- reikalavimą išpildė. Bet praeitą Banditai apiplėšė 3 kondukto
1931 So. String St.,
Chicago, III. ton R. R. — gelžkeliu. Del aiškes
LSS. AŠTUNTO RAJONO 1 žastys ir privertė prie to, kad
nių žinių ateik arba telfonuo.
rius.
nedėldienį kokiu tai budu su
MOKYKLA.
PAUL P. BAULY,
(hveno komuna turėjo pakrik- žinojo apie tai N. Halsted st.
Lietuvos Piliečių Sąjunga, Town
1404
West 18th St.,
of Lake skyrius, laikys susirinkimą
Phone
Canal 6296
Keturi banditai
užpraeitą utaminke, Sausio 25 d., 8 vai. vak.
stoties policija ir tuojaus pa
Pirmieji owenistų bandymai t*Chicago, III.
Sckamoj lekcijoj bus aiški reikalavo, kad jis butų atga naktį važiuojantys juodame, be J. J. Elias svet., 4600 So. Wood gat.
nami apie
Geltonų šaltinių bentas mPnėtojon stotin, kur jį laisnio, automobiliuj e, užpuolė Visi nariai bei veikėjai esate kvie
Praeitą seredą, sausio 19,
Bendriją. Visi, kur įdomauja policija pradėjo kamantinėti trfe gatvekarius ir atėmė iš čiami atsilankyti.
— J. P. Parkauskas, rašt.
buvo aštuntoji lekcija, šį kar Istorija Socializmo Jugtinėse
kas ir kur jį peršovė. Polici konduktorių viso apie penkias Harvey. — Aukų Rinkimo Komite
tą ją skaitė d. K. Baronas. Aiš {Valstijose,
tegul atsilanko.
tas šaukia visuomenės ir draugijų REIKIA DARBININKŲ
PARSIDUODA savastis vertės $10,kinta apie Naująją Harmoni Pradžia kaip aštuntą valandą jai jis pradėjo pasakoti, kad dešimts dolerių. Pirmiausia jie bendrą
susirinkimą, kuris įvyks utaružklupo
14
gatvės
karą
ir
atė

000.00
už $8,500 iš priežasties ligos.
sausio
10
d.
du
banditai
pas

ją, kitaip pirmuosius owenis- vakaro — Aitšros sevtainėj.
ninke, sausio 25 d. Gonciarzo salėj,
Du
mediniai
piltu pamatu, groseris
MOTERŲ
Ernest 15709 So. Halsted gatvė. Pradžia 7
toję jam kelią ant Clark st. mė iš konduktoriaus
tų bandymus, kurių jie padarė |
į
priekį
namo.
’A bloko nuo lietuvių
—Aapos Darbininkas.
vai. vak. Malonėkite skaitlingai su
Arkey
$15.10/
"Paskui
užklupo
tilto
ir
jam
pasipriešinus,
ban

bažnyčios.
Atsišaukite
pas 4619 So.
RETKIA
senyvos
moters
priJungtinėse Valstijose —• Wa- (
sirinkti, kadangi komitetas išduos ra
Hermitage
Avė.,
arba
telephonuokiditai jį peršovė. Bet policija 22 gatvės karą ir atėmė iš kon portą apie surinktąsias aukas, apie dabojimui dviejų kūdikių. Atsi
bash paupy, Indianos valstijoj, i
te: Yards 5624.
balių, ir apie pasiuntimą pinigų į Lie šaukite, laišku, ypatiškai arba
šiai
jo
duktoriaus
John
Zina
$38.20
pasakai
nepatikėjo,
ji
Šioje vietoje nuo darbščių,
Taipjau bus skaitytas laiškas
BRIDGEPORT
prie jo taip, kad po ir da bandė apiplėšti! Deering tuvą.
rapiš Lietuvos nuo Liet. Raudonojo Kry telephonu. Apie mokestį susitai- PARSIDUODA 2 tlatų, 5 kamsektantinių komunistų
bet žiaus.
keturiu valandų kamantinėj!- gatvekario konduktorių.
— Komitetas.
barių medinis namas, piltas skle
kysim.
6622 Rhodes Avė.
pistų
buvo nupirkta trysdepas; elektros šviesa, maudynė.
Tel.: Englewood 1421
šimts tūkstančių akru žemės.
Sausio
21 d., Mildos salėj mo vaikinas pagalinus prisipa Čia jiems nepasisekė ir jie tu- Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų
Choro repeticija bus seredoj, sausio
II. I. WEISBROD,
Išdirbtos ir geros bei darlin- j buvo prakalbos, surengtos bol- žino, kad jį peršovė Stepban
26,
Mark
White
Sųuare
salėj,
Halsted
1957 Larrabee st., ties buvo išsiųsta apie trisde
4440 So. Mozart St.
gos žemės, kartu su triobė- ševikinčs
“LDLD.” kuopos. Hanlon,
REIKIA DARBININKŲ
ir 29ta gvė.
Visi dainininkai susi
kad sugautų rinkite paprastu, kaip visados, laiku.
Tel.: Rockwell 5863.
Kalbėjo “draugas iš rytų” J. kada jis su kitais dviem drau šimts policistų,
— F Mazola.
VYRŲ
banditus,
bet
šiuo
tarpu
jie
jų
gais
užpuolė
ant
jo
biliardinės.
Pakaušis ir vietinis M. PalePARSIDUODA labai pigiai,
Roseland. — Lietuvių Scenos MylėREIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
vičius. Pirmasis kalbėjo tema Čia jis policijai išpasakojo, kad dar neturi.
jis
yra
apiplėšęs
daug
namų
tojų
Ratelio
susirinkimas
bus
šiannuo
]
a
tine
vieta
tikram
žmogui,
kuris
$500 įmokant ir likusią sumą
“Kas prašalins bedarbę?” Pri
die1 , sausio 25 d., 8 v. v. Strumilos
..
,
Atėmė
$15
iš
dangaus
vadovo.
Chicagoje,
Rockforde,
Elgine,
svot! Yra užkvietimas lošti nuo Liet. S“11 PasakS't* t,es» Pertikrinimo bu- mėnesiais, kaip renda nupirks 3
pasakojo visokių niekų, bet
Polit. Pašalpos Kliubo. Nariai visi de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. augštų mūrinį namą. Rendos ne
Belvirdere ir W.
K. J. Geležėlės su J. Brijunu kas prašalins bedarbę taip ir VVheatone,
susirinkite.
—.Valdyba.
Mano ypatiška pagclba, prives prie
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šv. Petronėlės Draugijos vaka
Voktrolas, išrodo labai prasti ir -,
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praktikos
kuris
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yra
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siame bute savo pačią,
bet
maleva nusidėvėjusi, arba suPARSIDUODA gera ke- Visuose besimokindamas.
siuvimo skyriuose mašinos
prisirengę tą klausimą nuosek- I ras davė Lietuvos gynėjams niekas ant jo balso neatsilie Illinois valstijos legislaturoje,
trukinėjus, tai nemanykite, kad
su savascia. Paršu varomos elektros jiega.
$295.00.
liai ir, moksliškai išrišti. Kiek
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Ji nebuvo primušta, didesnius
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MASTER DESIGNING SCHOOL,
ką galima padaryti jūsų pačių Pard?ĮSuŠtZŽaStiS ~ Hga‘
Komtetas.
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
nas skirta Lietuvai nuo užpuo- dus papasakojo, kad ji tik at kiti bildu negali suvaldyti. Jo
namuose ir už gana prieinamą |
3465 So. Morgan st.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
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bu ta n, bet kas buvo paskui, ji iššluoti tiktai gerai suorgani patys kaip atsiras pas jus nauji
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CYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.
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Lietuviu Rateliuose
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Nusinuodino munšainu.

TEL.: VICTORY 3381.
stpot
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STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.
Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu Jis neturėtų tokių—rąžyk mums.

MFC. CO.Newark
I.LEWI5CIGARMFG.C0.N
ewk..NJ.
Largeat Independent Cigar facfory inthe World

Hofinan Engineering komponijos naktimis sargas, ThoJoseph Corba, 57 metų am
inas Hanlon, vakar atėjęs Dec- žiaus, 1814 Fisk st., vakar bu
i ring policijos stotin papasako vo atrastas skiepe negyvas, ša
jo, kad praeitą subatos naktį lę jo lavono buvo viena dar piljis matė apie vidurnaktį smar- J na bonka munšaino ir dvi jau
kiai lekiantį automobilių su še tuščios.
šiais žmonėmis, kuris už kelių
Tėvas nužudė sūnų.
minučių jam bematant įlėkė
nuo 23 gatvės Chicago upėn.
Hanlon pranešė policijai apie
Religinis fanatikas
Frank
šį nuotikį jau praėjus 24 va- Piano, 606 S. Margan st., tefclandom. Sako, kad jis buvęs sėjo Fich teisme yra teisiamas
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PARSIDUODA saliunas lietuvių ir
1739 S. Halsted bt., Chicago, III. svetimtaučių apgyventoje apielinkėje,
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Biznis išdirbtas gerai. Parsiduoda
~ pigiai; priežastis — važiuoju į Letu______ 9 vg- Atsišaukite.

Pa j ieskoj ima i
n _ Įf

w. m st.
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU pusbrolio Mykolo Lat
vio ir seresrs Ulijonos Latvaitčs.
Mykolas gyveno Chicagoj 1919, dabar
norėčiau žinoti kur jis yra. Ulijona
kur apie Minneapolis^ Minn., norėčiau
gauti nuo jos atsakyrfią. Kas juos
žino malonėkit pranešti.
Turiu la
bai svarbų reikalą.
JOHN LATVIS,
labai pavargęs ir toęled turėjęs ui nužudymą 18 metų sūnaus, 1727 So. Union Avė.,
Chicago, III.

mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
KJesos dienomis ir vakaraJa, Pareikalaukit knygilis.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

PARSIDUODA grosemč lietuvių
BARBERIŲ MOKYKLA.
apgyvento] vietoj ir kitokių tautų.
Gera
proga išmokti barberio ama
Parduosiu pigiai. Priežastis — mo
to.
Mokestis
kol mokiniesi. UŽ mok
teris išvažiuoja Lietuvon, o aš vie
slą
tik
$20.00.
Galima išmokti j 6
nas negaliu apsidirbti. Nupirkęs ne savaites.
sigailės. Atsišaukit į Naujienų ofi
I WILL BARBER COLLEGE,
są pažymėdami No. 206.
625 W. Madison St.,
Chicago.
PARSIDUODA saliunas, geroj vie
toj, lietuvių apgyventoj. Pardavimo
priežastį patirsit ant vietos.
Parsi
JIEŠKO PARTNERIŲ
duoda pianas, seifas ir kiti daiktai.
8935 So. California Avė.
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