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Geri ir blogi agitatoriai

lapiniai nusileisią Vokietijai

Reikalauja, kad Amerika ir to
liau ginkluotųsi kol penkios
didžiosios valstybės nesusitars
Reikalauja, kad turkai nesitarnusiginkluoti.
tų su talkininkais be pasitari
mo su sovietų valdžia.
WASHJNGTOiN, vas. 2. —

Šiandie gen. Pershing, buvęs
komanduotojas Amerikos ar
mijos Francijoje, stojo prieš
atstovų buto laivyno komitetą
apsvarstymui pasaulio nusi
ginklavimo ir persergėjo prieš
pacifizmą ir neprisirengi m ą
karui.

Nauji sukilimai Meksikoj
Europa nemokėsianti Amerikai skolų
Talkininkai veikiausia Skirtumas tik tame, kad va
karykščia minia buvo tyli ir
nusileisią Vokietijai. nusiminusi.
mainytas

busiančioj

konferen svarstymas tapo

atidėtas, ant

Pershing priešinasi
nusiginklavimui.

Rusai persergsti Turki
jos nacionalistus.

^Paryžius dar šiaušiasi

Susirinkimas praėjo ramiai.
Londonas mano, kad kontri
kad
bucijos dalykas bus visai per Galbūt , tai buvo todėl,

No. 28

r.araggar.'Br—.r- '

Geri agitatoriai yra tie,

kurie

skelbia

apitalistams, o

KONSTANTINOPOLIS, vas.
2.— Rusijos bolševikų atsto
vas Angoroje, Illiabach, įteikė
Turkijos
nacionalistų vadui
Mustapha Kernai Paša notą iš
Maskvos, pensergstančią Kemalj, kad priėmimas talkinin
kų pakvietimo į Londono ar
Nora jis ir pritarė sušauki
timųjų rytų konferenciją vas.
21 d., kur bus svarstoma per mui nusiginklavimo konferen
kad
mainymas Turkijos taikos su cijos, jis betgi tvirtino,
Blogi agitatoriai yra tie, kurie ragina tarties, be pasitarimo su sovie Jungt. Valstijos turi ir toliau

darbininkus jieškoti

geresnio gyvenimo

čia,

šiandie. Išpradžių buvo mano- liepia jieškoti išganymo vien danguje.
ant žemės, o ne danguje, ir už tą kovoti.
cijoj.
ma, kad dešinysis sparnas pa
LONDONAS, vas. 2. — .Vy si naudos proga ir su rengs de- True translation filed with the postNauji sukilimai
Traukia Palmen
riausios tarybos šaukia moji monst raciją prieš dabartinę master at Chicago, III., Feb. 3, 1921
teisman
Meksikoje.
vasario
28 d. konferencija valdžią, kartu ir prieš talkinin as reųuired by the act uf Oct. O, 1917
kus
ir
Versailles
sutartį.
Tokia
Londone, į kurią bus pakvies
Europa nemokėsianti Meksikoje buk prasidėję 9 nau
Reikalauja iš jo ir Camineti
ti ir vokiečiai, nėra šaukiama demonstracija tečiaus neįvyko,
Amerikai skolos.
tapo
atidėta
ant
Galbūt
ir
ji
ji
sukilimai
5
valstijose.
$350,000 atlyginimo.
tikslu paskelbti neatmainoiną
šiandie.
nuosprendį apie kontribuciją,
Europa neturi tiek aukso, kad
SAN ANTONIO, Tex., vas.
kad vokiečiai nebegalėtų dau-' Didžiausias sujudimas vieš- užmokėjus, sako ekonominis
WASHINGT()N, vas. 2. —
•
atsidarant
2.
—
Federaliniai
agentai
sako

Konferencija
J
P
a,avo
.
giau apeliuoti.
1
Generalinis prokuroras Palmer
ekspertas.
posėdžiui.
Galerijos
buvo
pil
si
turį
žinių,
kad
Meksikoje
greičiau parcikšianti tik prin
ir generalinis immigracijos kocipą, kad Vokietija yra skolin nutėlės, valdžios vietos taip j PARYŽIUS, vas. 2. — Eu- prasidėjo keli sukilimai prieš įhisionierius
Caminetti tapo
jau
buvo
užimtos.
Obregono
valdžią.
ga. Tai paskyta autoritetingai.
patraukti šiandie teisman. Iš
ropos dešimt bilionų dolerių
Sukilimus pradėjo 11 brolių
Oficialiniuose rateliuose nu Paryžius vis dar grūmoja ir skola Jungtinėms Valstijoms
jų reikalaujama $350,000 at
Arieta,
kurie
dabar
kontroliuo

rodoma, kad Paryžiaus konfe
neketina nusileisti.
lyginimo. Traukia juos į teis
niekad nebus / užmokėta.
ja
visą
Durango
valstiją.
Pir

rencijos apie kontribuciją tik
Pasikalbėjime vienas talki mesnes žinias apie sumišimus mą ir reikalauja atlyginimo
PARYŽIUS, vas. 2. — Fran
slu buvo tik pareikšti Vokie
Mrs. Mary Marcinak iš Pasninkų ekonominės komisijos
tijos skolą. To pareiškimo ir cijos valdžia dar negavo ofi narys, kuris neleido skelbti jo Meksikoje užginčijo valdžia. saic, N. J., kurios vyras Mike
bus laikomąsi Londono konfe cialiųjų žinių apie Vokietijos vardo, pasakė, kad talkininkų, Bet dabar gautosios žinios sa Marcinak tapo areštuotas pra
rencijoje, bet talkininkai ir nusistatymą linkui vyriausios neskaitant Rusijos, aukso re ko, kad neskaitant Arieta su džioje pereitų metų laike “rau
sukilimai
Vokietija gali pakeisti būdą ir tarybos nustatytų konferenci zervas siekia tik septynius bi kilimo, yra dar 8
donųjų” medžiokles ir vėliaus
jos sąlygų.
įvairiose
Meksikos
dalyse.
mirė kalėjime nuo kankinimų.
donus dolerių.
Vien
Vera
Cruz
valstijoje
yra
Galbūt ir Paryžiaus nustaty
Tečiaus oficialiniuose rate
“Europos skola yra auksu,”
toji 12 nuoš. mokestis'ant eks liuose pasakyta, kad jei gauto sakė jis. “Aemirika, supranta trįs atskiri sukilimai, o Cahuivado
porto bus pakeista konferenci sios neoficialinės žinios yra ma, atsisakys priimti užmokes la valstijoje sukilimu
Nori pašalinti teisėję
joje, nors bus pasilaikyta prin teisingos ir jei Simons tikrai tį tavorais, kadangi tas užvers vauja gen. Murguia ir Blanco.
Landis.
cipas teisės uždėti tokius mo paskelbė atsisakymą priimi ti tų Ameriką Europos tavorais Pastarasis yra apkaltintas Jun
kesčius. Ta mokestis vra vien sąlygas kaipo pamatą . tary ir užsmaugtų Amerikos indus gtinėse Valstijose už suokalbį
WASHINGTON, vas. 2. —
prieš Meksiką. Penktas sukili
Francijos pasiūlymas, padary boms, tas nepermainys talki-1
de
triją.
mas esąs Tabasco
valstijoj, šiandie atstovas Welty,
tas tikslu užtikrinimo, kad ne ninku nusistatymo, kurie skai
mokratas,, įnešė atstovų butan
“Kadangi Jungt. Valstijos ne
bus daugiau Vokietijos užpuo- to Paryžiaus nutarimus vien priims tavorų ir kadangi Eu vadovaujamas'' gen. Morales. rezoliuciją, reikalaujančią, kad
tik kaipo smulkmenas išpildy ropos auksas gali padengti tik Pueblo valstijoj yra trįs suki teisių komitetas ištirtų, ar įs
limai, vienu kurių vadovauja
mo Versailles sutarties.
penktą dalį skolos, yra pilnai gen. Herrera, užmušęs Car- tatymai kartais neuždraudžia
Klausimas neišrištas, sako
Berlinas.
Talkininkai esą nusisprendę aišku, kad Amerikos karo pas rąnzą. Sakoma, kad Vilią atsi federaliniams teisėjams užimti
kola Europai yra neišgauna- sakęs pagelbėti
valdžiai už dvi apmokamas vietas.
BERLINAS, vas. 2. — Vo nebekelti išnaujo taip jų su di
Tas klausimas
pakeliamas
ma skola.
smaugti
sukilimus ir todėl
kietija neskaito, kad Paryžiaus deliu vargu išrištą klausimą.
“Amerika turi suprasti tie tarp jo ir valdžios kįlę kivir- tam, kad pašalinus federalinį
konferencijos
nustatytosios Vokietija gali atsisakyti tartis
teisėją Chicagoje,
Landis iš
bet jai neleista są. Ji arba turi prailginti sa
kontribucijos sąlygos yra ga apie sutartį,
vietos, nes jis taipjau yra arbivo skolą galbūt kokiam šimt
lutinai išrišimu kontribucijos bus pasakyti kokiais pamatais
tratorium beLsbolninkų, iš ku
kadangi visas mečiui laiko, arba būti prisi
klausimo, bet yra tik pamatu ji turi tartis,
svarstymas paliečia tai, ką Vo rengusia, kad Europos merke- Reikalauja iš Wilsono pasi rių jis gauna $42,500 metinės
busiančioms taryboms.
aiškinimo.
algos.
kietija yra pasirašiusi išpildyti. tai per neapruzežiuotą laiką
Jeigu pasirodys, kad tokie
Tokią nuomonę išreiškė už- Jeigu ji nori išreikšti pasiprie bus uždaryti jos tavorams.
WASHINGTON, vas. 2.
įstatymai yra, Wolty sako,
“Amerika, jei ji norėtų, ga
rubežinių reikalų m misteris šinimą buthii v^kinimo, ji ga
Dr. Walter Simons, kalbėda li tai padaryti ir tai bus per li nubankrutyti visą j>asaidį, Paškirimų komiteto paduotoji kad kongresui neliks kitokio
mas vakar reichstage kontri žiūrėta. Jeigu ji atsisakys pil bet tas jai nė kiek nepagelbės.” atsfovų butui rezoliucija rei išėjimo, kaip apkaltinti teisė
Tuoj po to gauta aptvirtini- kalauja, kad Wilsonui priduo ją Landis ir pašalinti jį iš
bucijos klausimu.
dyti, talkininkai praneš Berlisavo apyskaitą
iš vietos. Jeigu tokių įstatymų
mą žinioms, kad Franci ja ren tų pilną
Bavarijos seimas protestuoja. nui apie Paryžiaus nustatytą
giasi prašyti Amerikos pasko $100,000,000, paskirtų jam ba nėra, tai pats Welty tuojaus
sias keturias bausmes.
LONDONAS, vas. 2. — BerKiek žinoma, nuskirtoji vas. linti dar 20,000,000,(MM) frankų, landžio 17, 1917 ir $50,000,000 jnešiąs juos kongresan. Esą fe
lino žinia sako, kad Bavarijos 7 d. Brusselio
$4,000,000,000 auksu, paskirtų sausio 1, 1918. Tie deralinis teisėjas'turi gauti at
konferencija, arba
duodant už tą Amerikai Vokie pinigai buvo paskirti, kad jis sakančią algą ir nejieškoti už
seilinąs vienbalsiai priėmė re vistiek įvyksianti.
tijos kontribucijos bonus, jei išleistų juos kur jis pats ma darbio pašaliais, nes tas, girdi,
zoliuciją, protestuojančią prieš
Vokietijai pasakyta kaip ji
tys reikalo vedimui karo ir ša tik pažeminimą patį teismą.
“dik ta toninius nuosprendžius”
gali pašalinti pasidariusį 1920 Vokietija sutiks su vyriausios lies
gynimui.
Pirmininkas
m.
biudžete
76,000,000,000 tarybos nustatytąją kontribu Good sako, kad rekordai yni
vyriausios tarybos Paryžiuje.
Kropotkinas esąs gyvas.
markių deficitą. Tai padaryta cija.
Berlinas sujudęs.
tik apie $76,798,569 išleistų tų
finansinių ekspertų konferen
Taigi nežiūrint to fakto,
LONDONAS, vas. 2. — Pa
BERLINAS, vas. 2. — Vie cijoj Brusselyj. Niekurios Vo kad Europa pati prisipažįsta Pinigų.
sak čia gautų žinių, Ręsta, so
šoji nuomonė ir jausmai taip kietijos išlaidos buvusios 75
esanti skolinga Amerikai mil Dvidešimt tūkstančių bedarbių.
vietų oficialinė žinių agentūra,
sujudinti laikraščių smerki kartus didesnės, negu 1919.m., žinišką sumą pinigų, kurių ji
DAYTON.— šiame nedidelia užginčija žinioms, kad garsus
mais talkininkų kontribucijos o niekurie Vokietijos mokes
negali užmokėti, ji drįsta bet me Ohio valstijos miestely nū
anarchistas Petras Kropotkireikalavimo, kad kada reichsta čiai esąs daug žemesni, negu gi reikalauti dar daugiau pini
dien
vaikšto
be
darbo
dvide

gas susirinko vakar po piet išuždėtieji ant talkininkų šalių gų, siūlydama už juos tokius šimt tūkstančių vyrų ir mote nas miręs, žinia apie Kropotkino mirtį buvo gauta subatoj
klausimui užrubežmių reikalų gyventojų.
užstovus, kuriuos ji pati skaito rų.
Bedarbių padėtis esanti iš Maskvos.
ininisterio Simons kalbos, ku
beverčiais.
labai bloga.
rioj jis išreiškė Vokietijos nuRiaušės Indijoj atsi
Lloyd George važiuosiąs
sisprendimą atmesti Paryžiaus
Palestinon.
konferencijos sąlygas, parla
naujino.
PINIGŲ KURSAS.
Pirko didžiausį orlaivį.
mento budmkas buvo apgultas
ALLAHABAD, Indijoj, vas. . WASHINGTON, vas. 2. — Vakar, vasario 2 d., užsienio pinigų
minios, kuri buvo tiek pat di
LONDONAS, vas. 1. — Evekaina, perkant jų ne mažiau kaip už ning Standard sako, kad pro- j
delė,
kaip kad kokia svei 2.— Dar daugiau kareivių ta Karo departamentas paskelbė 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
kino iš to paties triobėsio lan po pasiųsta į itai Bareli dist- nupirkimą iš Italijos
mieras Lloyd George priėmė
galbūt Amerikos pinigais Šiaip:
gų paskelbimą karo 1914 m. riktą, kur atsinaujino pereitos didžiausio pasaulyj
1 svaras ................... $3.85 pakvietimą vyriausio Anglijos
orlaivio Anglijos
savaites riaušės. Fyzabad poli “Roma.” Jis yra 410 pėdų il Austrijos 100 kronų ........... $0.29 komisionierio Palestinoje SaBelgijos 10O fanrkų už ....... $7.38
cija šaudydama sužeidė kele gio, gali skristi greitumu 80 Danijos
100 kronų ............... $19.40 muel ir aplankysiąs Palestiną
SOCIALDEMOKRATAS.
Finų 100 markių ................... $3.50
tą žmonių.
mylių į valandą ir perskristi Francijos 100 famkų ........... $7.13 ateinantį pavasarį.
Musų draugų laikraštis H
(Pereitą savaitę buvo atėję apie 8,000 mylių. Už jį užmo Italijos 100 lirų ...................... $3.60
Kauno. Kiekvienas darbininkas
žinių, kad buk 10,000 riaušinin kėta apie $200,000.
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
SEATTLE. — Penkių vietos•
privalėtų ji perskaityti. Num
Lenkų
100
markių
...............
$0.13
kų renkasi Fyzabad distrikte
Olandų 100 guldenų ........... $38.70 kompanijų darbininkai-molde24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 32
tikslu išžudyti policiją. Padė
Norvegų 100 kronų .................$18.65 riai mete darbą, kada samdy
ir 88. Kaina 5 centai.
šveicarų 100 frankų ........... $16.00 tojai numažino algas. Streikas1
SKAITYKIT
IR
PLATINKIT
tis esanti rusti ir iš Lucknovv
Švedų 100 kronų ................... $21.95
Gaunamas Naujienų ofise.
j
tapo pasiųsti kareiviai.
“NAUJIENOS”
Vokiečių 100 markių ........... $1.60 tebesitęsia.

tų valdžia, bus skaitomas per- vykinti savo dabartinį armijos

žengimu nacionalistų-bolševikų sąjungos.
(Vakar gauta žinių išKonstantinopoldo, kad Kernai Pa
ša pranešė talkininkams, jog
jis nedalyvaus Londono konfe
rencijoje, jei Angoros valdžia
nebus pripažinta kaipo legalinė
Turkijos valdžia).
Tas pastato Angoros politi
kus tarp kūjo ir priekalo. Iš
vienos pusės, talkininkų pak
vietimas dalyvauti
Londono
konferencijoje labai juos džiu
gina, kadangi talkininkai su
tiko kalbėtis su maištininkais,
ir nuosaikiųjų partija ragina
valdžią priimti
pakvietimą,
kuris gali suteikti šaliai taiką.
Bet iš kitos pusės, bolševikai
nurodo,
kad greitas Kernai
nuosprendis gali nulemti šalies
likimą. Nes jeigu konferenci
ja butų nesėkminga, kemalistai atsidurtų talkininkų malo
nėj.

ir laivyno programą iki galu
tinai nebus padarytas susitari
mas
mažiausia tarp penkių
didžiųjų valstybių.

Pershingas tečiaus pripažino,
kad kitos šalįs bijosi pradėti
nusiginklavimą, kol to nepra
deda daryti Jungt. Valstijos;
kitas verčia nusiginkluoti ir
tas, kad jos yra tiek paskendusioos skolose,
kad nebegali
panešti naujos
ginkalvimosi
naštos.
Bet iš kitos pusės,
Francija negali nusiginkluoti
kadangi ji skaito save sargu
Europos, Anglija gi'^ergsti ju
ras. Tad Amerikos susitarimas
turi 'būti pirmiausia padarytas
su Anglija, nors taipjau turi
po tuo nusiginklavimo susita
rimu taipjau pasirašyti Fran
cija, Italija ir Japonija.

Kad užbaigus 1916 m. lai
vyno budavojimo programą,
reikės dar $5OO,(MM),(MK>, Viso
bus išleista $972,931,000. 1916
m. kongresas leido laivynui
True translation filed with the postdar 156 laivus.
master at Chicago, 111., Feb. 3, 1921 pasibudavoti
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Visi mažieji laivei jau pabaig
ti budavoti, liko tik pabaigti
Anglai atmušė bolše didžiuosius
laivus.

vikus.

Karinių reikalų
komiteto
pirmininkas Kahn pasakė at
stovų
bute, kad išrinktasis
prezidentas Hardingas pritaria,
kad kasmet butų išlavinta ka
reiviavimo po 150,000 jaunuo
lių savanorių.

LONIX)NAS, vas. 2. — Pa
sak telegramos iš Tegerano,
Anglijos avanpostas šiaurvaka
rinėj Peraijo j buvo pereitą nedėldienį užpultas
bolševikų
pulko, kuris tapo atmuštas su
dideliais nuostoliais.
Anglai tada padarė kontr
Gal uždraus ir valgyti.
ataką, užmušdami 12 bolševi
kų ir likusius 27 paimdami bcSCOTTS BLUFF, Neb., vas.
laisvėn. Anglai neturėjo jokių
nuostolių.
1.— Miesto taryba šiandie pri
ėmė patvarkymą, uždraudžian
tį miestelio rybose krutamuoApleis Austriją.
sius paveikslus ir visokios rū
VIENNA, vas. 2. — Spren šies šokius. Kitas patvarkymas
džiama, kad visos talkininkų uždraudžia visiems,
jaunes
valdžios paliepė savo karinėms niems kaip 21 m. amžiaus iš
misijoms apleisti Austriją Re eiti iš savo namų po 8 vai. va
gyje mėnesio laiko.
kare.

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
Markių ir auksinų kursui kjlant, kiekvienas daugiaus laimės,pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
tai dolerių mainymu j auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet nedėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

Ketvertas, Vasario 3, 1921

NAUJIENOS, Chicago, DL _____________________________
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reikalinga atklausti: kuriems
galams jus gražumu neatiduo
date socialistams Sąjungos tur
tą? Kode! jus einat į teismus?
(Ui (iretkitaa Mama skyriuje
Vely atiduokite gražumu, o
nuomones Redakcija neatsako.]
kai bus revoliucija, tuomet jū
sų bus laimėta ir gausite vis
MUSŲ KOMUNISTAI IR
ką. Tuomet, jūsų pačių žod
LIETUVA.
žiais tariant, bus “tik viena
kova.” Ar gi ne?
Kiek man teko kalbėtis su
Vis dėlto, musų komunis
musų komunistais, tai jų nuo

>'.5't7!ll|i| ĖJlV

į tai, ką jie įsisvajojo čia pat.
Kas dedasi
Tai visa.
Lietuvoj.
Meldžiu nesuprasti mane
klaidingai. Aš niekuomet ne
LIETUVOS IR LATVIJOS
tikėjau ne didžiumai ne mažu
SIENOS.
mai. Tikiu tik argumentams.
Bet šį kartą tie argumentai yra
Gruodžio 26 dieną vakarą
socialistų pusėj. Tai, ką jie
sake keli metai atgal, šiandie išvažiavo į Rygą Lietuvių-Lat
pildosi. Jie saike, kad iš ko- vių sienos trečiųjų teismo ko-

simu yra tokia. Gardi, mes ne
matome reikalo remti Lietuvą.
Ir štai (lelko.
šituo, esą, jie
stiprintų dabartinę Uetuvos
valdžią — “buožių valdžią.”
Antra, remti Lietuvą tai reik
štų žudyti pačius Lietuvos dar
bininkus, kurie kariauja su
Lenkais.
Tolinus jie sako, kad nesą
“nieko tokia baisaus, jeigu
Lenkai užimtų Lietuvą.” Gir
di, darbininkai visviena turė
sią kelti revoliuciją...
Todėl
jiems esą nesvarbu ar laimės
Lietuva ar Lenkija. Revoliuci
ja ar šiaip ar taip vistiek tu
rės įvykti. Mat, “jeigu Lenkai
užims Lietuvą, tai mes turėsi
me revoliuciją kaip prieš Len
kiją taip ir prieš Lietuvę. Tuo
met bus viena kova.”
Tokia yra musų komunistų
nuomonė. Mes, socialistai, ši
tai nuomonei
nepritariame.
Mes sakome, kad nėra jokio
reikalo remti dabartinę Lietu
vos valdžią. Bet dabar ir nei
na klausimas apie tai ar reika
linga remti Lietuvos valdžią
Reakcingoji Lenkija kėsinasi
pasigrobti ir išnaudoti Lietu
vą. Jeigu ji savo tikslo atsiek
tu, tai Lietuvos darbo žmo
nėms tektų vilkti dvigubą jun
gą: savųjų naudotojų ir sveti
mųjų grobuonių, kurie Lenki
ją yra praskolinę ne vieną, ale
bent kelis kartus. Socialistai
dar sako,
kad jeigu bajorų
Lenkija užimtų Lietuvą, tai
jos darbininkai negalėtų nei
svajoti apie tai, kad trumpoj
ateity butų galima
nuversti
lenkiškų ponų valdžią. I^enkų
šlėkta tuomet sustiprėtų taip,
kaip dar .niekuomet..,

Kun. Mockus
Pėtnyčioj, Vasario-Feb. 4, 1921
Blinstrup svet., 4501 S. Hermitage av.
(Town of Lake)
Inžanga 25c.
šitie paveikslai bus gana žingeidus
pertai visi taunleikieČiai būtinai pribukit, nes pamatysit tą ką da nematę.
Pradžia 7:80 v. vakare.
Kviečia visus
1 K p. L. L. F. Komitetas.

Dievas Buvo Bedieviu
Toj temoj sakys pamokslą
Kun. Mockus
Nedėlioję, Vasario-Feb. 6, 1921.
Mildos svet., 3138 S. Halsted St.
Inžanga 25c.
šitas pamokslas bus baisiai svarbus
— pribukit visi katalikai ir bedieviai.
Pradžia 11 vai. ryto.
Kviečia visus
1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Extra Prakalbos
Rengia '
Lietuvių Tautos Bažnyčia
Subatoje, Vasario 5, 1921
Bažnytinėj svetainėje
35 ir Union Avė.
Pradžia 7:00 v. v.
Kalbės vysk. Mickevičius ir
kiti kalbėtojai. Todėl kviečia
me visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti kuoskaitlingiausiai. Tokių prakalbų dar nie
kuomet nebuvo.
Kviečia Komitetas.

Musų komunistai, suskaldę
LSS., dabar be galo giriasi sa
vo didžiuma. Girdi, su mu
mis eina didžiuma, o tie socialpatriotai turi tik kelis jfavo
sekėjus.
Tai yra tuščias pasigyrimas.
Girtis tąja didžiuma butų ga
lima tik tuomet, kad ji butų
lūžiniai nusistačiusi •— žinotų
kur einanti. Tuogi tarpo to
nusistatymo nematyt. Kidkvieną kartą, kuomet tik jie
bando pasistatyti prieš tą jų
vadinamąją) sociailipatriotinę
mažumą, jie niekuomet neban
do pastatyti prieš ją argumen
tus, o tik keliones. Juo stip
riau musų komunistai koliojasi, tuo jie labiau puola į pui
kybes maniją: ve, žiūrėkite, ko
kie mes galingi!
Nežinia kam čia reikėtų paačiuoti, bet šiandie mes tikrai
turime dvejopus fanatikus: tikėjiminius ir komunistus. Pir
mieji keikia ląisvesniuosius
žmones kam jie netiki tam, ką
pasakoja jų kunigėlis ir “Ry
mo popiežius”, o antrieji
1
kam žmones netiki j jų “ne
klaidingąjį komunizmą” ir
maskviškį jų popiežių Leniną.
Kaip matote, skirtumas visai
menkas. Pirmieji nori, kad
žmones tikėtų į jų smiliu ve
damąsias dausas, o antrieji —-

stantinavičių 25 metų, Felksą
Jacunskį 23 metų, Juozą Juch
nevičių 21 metų, Viktorą Juch
nevičių 24 m., Eugeniją Petravičailę 28 m., Aleksandrą Si
korski 30 melų, Juozą Jasevi
čių 24 metu, Stasį Tambakcvičių 22 metų, Adomą Želnį 30
metų, Vincą Žilinską 22 melų,
Viktorą Rimkevičių 23 metų.

."■ »••
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Konstantinavičiui, Jacunskui, Į
Juhnevičiui Viktorui, Juchene- ; į
vidini Juozui, Pctravičaitci, Stepanavičiui,
Steckaitei Marei i
Steckaitei Jadvygai, Kiirgonui, j
Tambokevičiui Stasiui, Tambokevičiui Broniui, Kazlauskui,
Žilinskui, Rimkevičiui, Šiliu
kui Jonui, Nuliukui Kaziui,
Dainauskiui, Jurevičiui Fel.,
ir

želniui.

Jurgį

nebus kaip tik nenauda visam pson su savo sekretorium Mr. Feliksą Jurevičių 24 metų — Pricglauskį, Julioną Reikalą,
judėjimui.
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AR MYLI MUZIKA?
BETHOVENO muiiko. konBcrvatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, (smui
kuoti, teorija, muzikos Istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

1

3259 So. Halsted Str.
Tel.; Boulevard 9244

šian- Noiken ir musų tos komisijos 4 metais sunkiųjų darbų gal., Bronį Linkevičių išteisinti. Pri

die taip ir yra. Musų komu
nistai, kurie suskaldė Lietuvių
Socialistų Sąjungą, patys te
čiaus nieko nesutvėrė. Maža
to. Jie ir patys susi skaldė į
kelias sek tas-sek teles.
Tas
pats dedasi ir kitose šalyse. Vi
sur, kur tik tapo suskaldytos
socialistų partijas, reakcinin
kai pakėlė galvas. Nesąmo
ningas Francijos komunistų
veikimas suskaldė netik socia
listų partiją, ale paląidojo ir
ytin galingą Darbo Federaciją.
Čckijo jau organizuojama baltgvard iečiai.
Ve ką daro kolionės, neap
galvoti išsišokimai. Lietuviai
darbininkai turėtų pagalvoti.
Pagalvoti ir taisyti senąsias
klaidas.—Prastas Darbininkas.

Vadinas, išeina taip,
kad
ten, Lietuvoje, jie nenori remti
Lietuvos žmonių kova prieš
svetimuosius grobuonius. Jie
laukia revoliucijos — “vienos
kovos,” bet čia, —* wcll, well...
Musų komunistų nusistaty
mas Lietuvos klausimu yra ne
sąmonė. Girdi, jiems visai nes
varbu, kad bajorų Lenkija už
imtų Lietuvą. Jiems svarbesnė
yra jų įsisvajotoji “viena ko
va.” Bet kaip bus tuomet, jei
gu Lenkijos darbininkai savo
valdžią nuversti nenorės? Ar
tuomet Lietuvoj darbininkų
uždavinys
eiti ir nuversti jų
valdžią, dagi žinant tai, kad
sudarys labai menką dalelę ba KAIP IR KUO GERIAU PRIE
jorų Lenkijos gyventojų? ,
ŠINTIS KAPITALISTAMS?
Aišku, kad tokias nesąmo
Svarbiausia ir dažniausiai
nes skelbti gali tik toks žmo
gus, kuris neturi jokio išma vartojama darbininkų įmonė
nymo netik apie revoliuciją, savo ekonominei padėčiai ge
rinti yra streikas. Vis dėlto,
bet ir pačią Lenkiją.
nevisuomet ir toji įmonė yra
Ve kodėl socialistai negali sėkminga. šiakite jums vie
pritarti musų komunistams. nas pavyzdėlis. Samdytojai
Tie žino, kad tuo keliu, kurį dabar kone visur mažina savo
siūlo musų komunistai, eida darbininkams algas, ilgina va
mi Lietuvos gyventojai, ypa landas darbo ir šiaip visais
čiai josios darbo žmones gali jiems galiniais budais persekio
dsidurti naujon vergijon. Tik ja juos. Bet kągi daro darbidėlto ir socialistai ir visi kiti nininkai? Ar jie pasipriešina
apsišvietę darbininkai
eina savo samdytojams, ar meta
gintų savo gimtąjį kraštą nuo darbą ir streikuoja? Nieko
svetimųjų grobuonių. O kada panašaus!
Didelė didžiuma
jie šitą priešą atmuš, tai jiems darbininkų tyli ir laukia kada
visai nereikės klaustis pas mu jų samdytojai jiems pasakys:
sų pliuškinius komunistus pa
nuo šios valandos tiek ir tiek
tarimo, kad nuvertus jiems ne valandų turėsite dirbti ir ant
tinkamą valdžią, šioje-••važan* liek'7f liek jusų algos bus nu
Bet tiek to. Brooklyno lais doje tečiaus prieš juos stovi mažintos. Patyrimas jau pa
vė, kuri tą “komunistišką min kitas svarbus klausimas, klau rodė, kad tose vietose, kur
tį” daugiausia “populerizuoja,” simas apie tai ar leisti bajorų samdytojai šitaip padare, dar
Lenkijai pasigrobti Lietuvą. bininkai
jiems nesiprešino,
Kada šitas klausimas bus tin arba jeigu .ir priešinosi, tai jų
Paveikslai Iš Dangaus
kamu budu išspręstas, Lietu pastangos buvo nesėkmingos.
Rodįs ir aiškis
vos darbininkai tuomet išspręs
Kodėl taip? Ką visa tai reiš
ir antrąjį klausimą. Dabar rei
kalinga ginti Lietuvos neprik kia? Nieko kita, kaip tai, kad
lausomybę. Apgynus ją, musų darbininkai dar nepakankamai
Jie dar
draugai mokės kaip atsikraty yra susiorganizavę.
ti ir nuo savųjų naudotojų ša nėra taip stiprus, kad kiekvie
lies viduje, šitoje kovoje mes, noj vietoj ir atsitikime galėtų
amerikiečiai, savo draugus Lie pasipriešinti savo samdyto
tuvoje kaip ifr kuo galėdami jams. Pastarieji visa tai pui
kiai sumato ir todėl atėjus kriręmsime.
—A. Garbukas.
KOLIONĖS VIETOJ
ARGUMENTŲ.

' .-.v....... —

mustinių šukavimų nieko kitu misjos pirmininkas prof. Shn- Nikodemą Dainauską 23 metų, Pupalaukiui

monė Lietuvos gynimo klau- tai Šitaip nedaro. Jie veda ko darbininkų

vą už Sąjungos turtą visai
neatsižvelgdami į jų pačių pra
našaujamą revoliuciją. Nori
gauti tai, kas jiems legališkai
nepriklauso.

«— —<■■•—

nariai buvęs prezidentas An
tanas Smetona ir p. Martynas
Yčas. Drauge išvažiavo ir pri
skirtieji prie musų delegacijos
ekspertai prof. p. Bielskis,
prof. K. Būga, inž. V. Belskis,
kun. J. Tumas ir inž. F. Biels
kis. Tikimasi, kad sienų klau
simas bus greit išrištas.

Iš Vilniaus.
Atvykęs iš
Vilniaus į Kauną asmuo papa
sakojo štai ką:
,
Gyvenimas Vilniuje apmiręs.
Duona einati kasdien brangyn.
Dabar juodos duonos svarui
moka 19 lenkų markių. Balto
sios duonos visai nematyti.
Cukraus svarui — 150 markių,
o sviesto—200 markių. Pro
duktai įvežami kontrabandos
budu.
*
■
1
Vilniuje darbininkams nesą
darbo. Tiktai kai kurie am at
junkai, kaip batsiuviai ir siu
vėjai gauną kai kada darbo.
Inteligentai ir tarnautojai tie
siog badauja.
Darbininkų
kliubai neleidžiami taip pat ne
leista ir žydų “Ceirecion” par
tija. Valdžia juos laiko bol
ševikais. Politine vilniečių pa
žiūra, kad “Vidurinės Lietu
vos” valdžia tik laikina.
Mieste labai įsivyravęs ban
ditizmas. Po 9 vai. vakaro
miestas esąs kaip išmiręs, nes
taip “vėlai” niekas nesąs tik
ras, kad nuo jo nenuvilks gat
vėje kailinių ar milinės arba
nenuaus batu. • *
Vilniaus srities gudai esą
priešingi dabartinei Vilniaus
valdžiai. Gudaij ir žydai nutarę
nedalyvauti rinkimuose į Vil
niaus Steigiamąjį Seimą.
Gyventojai žydai,.kaip inter
ligentai, taip ir darbininkai esą
prieš plebiscitui Visi gyvento
jų ne lenkų sluoksniai esą
prieš Vilniaus prijungimą prie
Lenkijos. Jų nuomone, Vil
nius turįs priklausyti tiktai
Lietuvai.

teisti iždo naudai Susisiekimo
Ministerijos asmenyje 16,000
auksinų ir 36 turtingesnių as
menų. Teismo išlaidas visiems
lygiai ir solidariai.
Bylos rezoliucija pasirašyta
Šniukštos, Bagažinskio, šlapi
ko, šaduikio ir Jurkšos.
Pats bylos nusprendimas bus
paskelbta sausio 20 dienoj.
— [“Karys”].
Telefonas—Boulevard 9199 $

DR. C. KASPUTIS

—Dentista*—
I 8331 S. Halsted Si., Cbicago. Dl. į
Valandos:—
12 A. M. 1—5. 7—R P. M
?

8

Gruodžio 24 d, š. in. Ar
mijos Teismas pabaigė nagri
nėti lenkų P. O. W. organiza
cijos bylą. Kai!įnami buvo 18
asmenys, kurio organizuotai

Lietuvos žemes prijungti prie
Lenkijos.
Teismas paskelbė rezoliuci
ją: nubausti Raimundą, Kovalcą 28 metų, Joną Niekrašą 23
metų, Juozą Narkevičių 30
metų, Vladą Rudzevičių 22 me
tų, Kazį Sipavičių 50 metų,
Joną Majevskį 25 metų sun
kiųjų darbų kalėjimu iki gy
vos galvos: Joną Kožccą 33
metų 15 metų sunkių darbų
kalėjimo, Steponą Geištorą 51
metų 10 metų sun. darbų kai.,
Steponą Plater-Zyberką 29 me
tų, Vytautą Linkevičių-Hijogorskį 27 metų, Henriką Kvin
tą 29 metų, Eugeniją Glažuską 62 metų, Gustavą Martiš
auską 34 metų, Aleksandrą
Zaborskį 50 m., Boleslavą Sa
vicką 30 ni|tų, Mironą Gabrilovicą 55 metų, Oną Korei v icnę-Babianskiėn. 39 melų, češlavą šenbergą 29 metų 6 me
lams sunkiųjų darbų kalėjimo;
Juozą Cheveduką 47 metų, Ja
roslavą Kulčinską 38 metų,
Aleksandrą Maciauskį, Kos(an
tiną Lechelį 38 metų, Gustavą
Lechelį 62 metų, Joną Barto
ševičių 35 metų, Joną KonDURYS
3,000 puikių naujų durių ant
pardavimo, $3.00 ir augščiau.
THE GENERAL WRECKING
& LUMBER CO.,
Archer & Ashland Avės, '
Tel.: Lafayette 3443
"
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Europoan American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARU UŠAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
• Ned.: iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjt

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS IR KLIUBAMS
šiuomi pranešu visiems, jog nuo Šiandien galima išrenduoti pik
nikų daržas ant ateinančios vasaros. Tie kurio rendavojate kas me
tą malonėkite atnaujint kontraktus, nes kitaip gali kitos draugystės
tas dienas užimti.
Lyones, III.

George M. Chernauskaš

Tel. Lyones 309,

418 W. 18 St.,

Tel. Rooscvelt 7789

A8SOCIATION BLDG.
19 80. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395
-------
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.......... .............

V. W. Rutkauskas
Advokatas

Reikia AutomobilivPardayejo.
Kas gali parduoti dviejų įžymesnių rūšių 7 ir 5 žmonių įtalpos
automobilius. Nepaprasta proga gabiam, gyvam vyrui. Taipo-gi tu
rime gerą vietą vyrams kurie gali pašvęsti liuosą laiką pardavinėji
mui automobilių.
5349-51 So. Ashland Avė.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MANCHURIA
'L'.' JU* •

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10.

, MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 24. Tiktai 3čia klesa
Trečia klesa, New York iki Liepojaus
$132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tinį agentą.

Pain-Expelleris
yra naudojamas, su
virsimi per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, .apšlubinio, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6890
Vak.t 812 W. 83rd St. Chicafo
Tel. Yards 4681.

V—- ------------- -

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1053
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

Didžiausis Knygynas
— TIK —
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

'
v
Lenkę P. O. W. organi
zacijos bylos pasekmės. Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

zisui ryžusi pasinaudoti proga. 1919 metų visarą menino nu
Tuo tarpu mes turime nedarbą, versti Lietuvos Vyriausybe ir

ir šita proga samdytojai nau
dojas taip, kaip dar niekuomet.
Ja samdytojai naudosis tol, kol
tik darbininkai nenubus ir ne
stos griežton kovon su savo
naudotojais. Kada visa tai
ateis, kada darbininkai susi
pras, tuo tarpu sunku suma
tyti. Aišku tik viena, kad to
ji valanda
anksčiau ar vė
liau ateis.
Streikas yra stipriausia dar
bininkų įmonė. Jeigu ja darbi
ninkai tinkamai mokėtų pasi
naudoti tuomet, nelik samdy
tojai, ale ir pati valdžia jų
reikalavimams pasipriešinti ne
drįstų. Bet šitaip atsitiks tik
tuomet, kai darbininkai su
pras, kad be tvirtos savo or
ganizacijos jie niekuomet ne
pajėgs pravesti sėkmingą strei
ką. Todėl pirmiausias darbi
ninkų reikalas yra stiprinti sa
vo organizaciją. Ne kitaip.
Kol musų politinės ir ekono
minės organizacijos bus silp
nos, kol darbininkai nebus ge
rai susiorganizavę, tol jų pu
stangos tinkamai atremti savo
samdytojų pasimojimais ir,
pagalios, visiškai pasiliuosuoti
kapitalistinio naudojimo bus
tik graži svajone.
Taigi, organizuokimūs! Or
ganizuokime* ir kovokime už
savo pasiliuosavimą. Tik ko
voj ir stiprioj organizacijoj
musų laimėjimas,— XXIX.

Marę Chvcdukaitę 18 metų,
Antaną Steponavičių 20 metų,
Leoną Kurgoną 18 metų, Bro
nį Tambakevičių 20 metų, Vla
dą Kazlauską '20 metų, Joną
Biliuką 18 metų, Kazį Biliuką
20 metų, ,Joųą Pupalakį 20 me
tų 2 su puse metais sunkiųjų
darbų kai. Einant K. I.
XXIV krt. 913 str. ir Liet.
Konst. § 8 t. pristatyti Respub
likos prezidentui dovanot baus
mę: Plater-Zyberkui, Kvintai,
Korei vienei-Babianskienei, Chvedukui Juozui, Chvednkaitei
Marei, Kulčinskui, Mačiauskui,
Lechellui Konstantinui, Lecheliui Gustavui, Bartoševičiui,

Kiekvienas aptickorius parduoda
Pain-Expellerį. Tačiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokit; kitų nepriim

kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

V

Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų Knygų Kataliogą.
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirksite musų Knygyne Knygas
siuntimui Lietuvon nuleisime pigiaus
duosime patarimą kaip siųsti kad
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes
parduosime laikraščius ir knygas tik
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu :
J. B. AGLINSKAS,
3238 So. Halsted 8t„
Chicago, UI.

Phono Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUS1C STORE
Deimantai,
DaiYrodžial,

AuksybA, ColnrobijoH Grafonolaa ir
lietuviški naujausi
rekordai.
4537 S. Ashland
A>eM
Chicago, III.

F. AD. RICHTER & CO.,
3rJ Are. & 35th St.,
Brooklyn, New York

BENĄ
Parūpina visokiems
reikalams

J. SALAKAS

”BANGA”
Lietinių Socialistų Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
aavo CHRON1KOJE peržvelgs nutik politinius
nuotikitis visame pasaulijo, bet da ypatingą domi) at
kreipė į uiiotikiue, įvyketaučiue darbininką gyvenime,
eavo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
eociglisti] ir sklaidys darbininką vienybės ardytoją
klaidinimus.
oavo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškią
apeigą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo plates
niuose straipsniuose.
eavo STRAIPSNIŲ skyriuje talpina straipsnius,
itDAIIPA'l
dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininkų
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje
J9'8 teikti. savo skaitytojams straipsnius, populiariai
gvildenančius socialistinę tuktiki], socialumo ir kitų
mokslų teorijas.
savo BELETRISTIKOS Špaltose talpins apysakas,
eiles ir puįvairjs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

“BAH6A”

1414 80. 49th Conrt
Cicero, I1L
Tel. Cicero 2311

Victor Cigar Store

nniunin
UANbA

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

OAnbA

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

“BANSA”

HOAUpiB
ufllTlJR

“BANGA0
UDiUPA*' BftV0 KOREBPONDENOIJOBE talpins aprašymus
“BANGA” nuotikių musų kolonijose Amerikoje.

savo BENDRADARBIAIS turi netik įžyininusian
musų socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir
Jnu81j įžymius rašėjus Lietuvoje.
is pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—du sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvaitė. "Bangos” prenumerata yra: SI. —už 12 numerių;
<2__ už 24 numerius; $3. — ui 36 numerius; $4.—
už 48 uuinoriue.
hOIUSU* užsiprenumeruokite sau ir savo draugutnfl. Pinigus
siųskite adresu:

"BANGA”
unnuH

"BANGA”

OAnuf)

C- A. HERMAN,
644 West 204 Str., New York, N. Y.

c

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

1

.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,000 vertės s t ako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rųŠies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie parsidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $80 ir $87.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augŠčiam
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
Čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
S. GORDON,
1415 8. Halsted St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS”

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ketvergas, Vasario 3, 1921

Grafiene de la Coralla, gimus
Liudvika Ginečiute, šaukiasi
savo žmonių pagalbos
I

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

16os metu mergaitė, tėvo priversta tekėti už
turtingo ir tituluoto, kad ir 76 metų seno
vyro, rašo apie savo vargus ir nelaimin
gą gyvenimą.
[Redakcijos pastaba.—Kai
kas chicagiečių, be abejo, at
simena, kaip keletas metų
atgal vietps laikraščiai ra
šė apie vienų Chicagos lie
tuvį pavarde Ginetį, jieškantį wvo jaunutei, 16-os
metu dukterei Liudvikai tur
tingo ir tituluoto vyro, ir
kaip toksai tuojau atsiradęs
ir įsipiršęs, būtent, grafas
Sebastinn Caroll Braganza
de la Coralla. Laikraščiuose
buvo ir jų paveikslai įdėti.
Keliems mėnesiams praslin
kus, būtent kovo 7 diena,
1916, žinių agentūros prane
šė iš Matagordą, Texas, ži
nią, kad ten įvykusi baisi
tragedija: Lietuvis Ginetis
susivaidijęs su savo žentu
grafu- de Coralla, kėsinęsis
jį užmušti, bet' tam nepa
vykus, nužudęs savo žmo
ną ir gabaus pats sau galą
pasidaręs. Dabar Naujienų
Redaktorius gavo iš nelai
mingos Liudvikos GineČiutės-de la Corallienės ilgą an
glų kalba rašytą laišką, ku
rį, išvertę, žemiau paduo
dame. Jei kas. musų skai
tytojų žinotų tos nelaimin
gos mergelės gimines, tepraneša jiems apie ją. Ji rei
kalauja jmgalbos, o giminės.
l>e abejo, mielai norės jai
reikalingą pagalbą suteikti.
Pilnas jos adresas randasi
Na u j ienų Redakcijoj. ]
L.

Ginečiutė-Corallienė

rašo:

ju

....L

musų vestuvės Crovvn Point
miestely, Ind., po ko mes išva
žiavome į Matagordą, Texas,
kame grafas sakėsi turįs dide
liu žemės nuosavybių. Visa
mano giminė: tėvas, motina,
mano 11 metų broliukas ir
dvi visai dar mažos sesutės iš
važiavo kartu su mumis į Ma
tagordą. Bet kada atvykome
i vietą, radome, kad visa gra
fo nuosavybė buvo 25 akrai
beveik visai dykos žemės ir
dvi mažiukės, visai sulūžusios
trobeles.
Mano tėvas buvo baisiai ne
patenkintas, o motina taip la
bui susikrimtus, tartum jaus
dama ką nors pikta atsitik
siant. Į Matagordą mes atvy
kome lapkričio 1 dieną, 1915,
ir visi gyvenome kartu iki ma
no tėvų mirties, kovo 6 d.,
1916 m., bet mano tėvas nie
kados nebuvo geruoju su gra
fu. Savaitę prieš mano tėvų
mirtį aš vieną kartą pama
čiau, kaip tėvas, atstatęs revol
verį į grafą, vertė jį pasirašy
ti kažkokius popierius. Kas tie
popieriai buvo, aš nežinau, bet
po to vėl viskas ėjo po seno
vės iki kovo 6 dienos ryto,
kuomet man teko pergyventi
tamsiausios mano gyvenimo
v alandos.

Buvo taip: mes visi valgėme
pusryčius. Mano tėvas ėmė
su grafu bartis, žodžiai sekė
po žodžių.
Abudu buvo la
bai pikti.

dai) ir randasi Kareivių Pric- aprašymą. Bet tasai aprašy* teko badaujantiems Lietuvos; turėsite progos smagiai prakasdieninio
mos buvo daug švelnesnis, ne gyventojams? Ne vienam nė-> leisti liuosą nuo
paremsite’
įslai- darbo laiką ir mus paremsite
Tatai rašau jums, pasitikė gu rytiniame laikraštyje ; tarp ra paslaptis, kad1 toms įstaidama, kad gal jus galėtumėt kit-ko buvo pasakyta: “ .Ly-jgoms Lietuvos likimas nė po ir moraliai ir materialiai. Bu,
sime labai linksmus matyda
kaip nors padėti surasti mano dėtojų pasielgime ar patarna-(kam.
gimines. Mano motina tu vinie nebuvo maištingo nė’ ra-į Tai tokios tokeles musų Har- mi skaitlingą būrį musų drauvey’je. — Darbininkas.
gų-rėmėjų. Taigi dar kortą
rėjo Jungtinėse Valstijose se dikališ'ko jausmo.”
kviečiame jus į savo pramogas.
Po laidotuvių, sako, tie “vi
serį vardu Liudviką DorošcviKomitetas.
čienę (I>orosavich), kuri turi suomenės saugumo” saugoto
VALPARAISO, IND.
sūnų vardu Feliksą Doroševi- jai atsiprašę, velionio giminių
čių. Mano tėvas taipjau tu už padarytus nesmagumus,—
Iš lietuvių moksleivių dar
Tel. Austin 787
rėjo brolių; aš taipgi žinau, jei kokiu nors padarę.
buotės.
Kažin ar tie “saugumo” cerkad jis turi, ar turėjo, kiek
DR. MARYA
pinigų Lyons Credit Banke berai neserga nervų liga, kad
D0WIATT—SASS.
Kiekvieno bertainio pabaigoj
Odesoj, Rusijoj; žinau taipgi, jie taip bijosi dagi negyvo ra- Valparaiso lietuviai mokslei-, Kątik sugrįžo iš Californljos ir
savo praktikavimą po No.
kad jis buvo apsidraudęs ku dikališkų pažvalgų žmogaus. viai rengia pasilinksminimo vėl tęs5208
W. Harrison St.
—A. B. Vargšas.
rioj ten gyvasties apdraudimo
vakarėlį.
Tai daroma dėlto,1 Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.
kompanijoj Jungtinėse Valsti
kad moksleiviai turėtų progos .........................................
.....................
■—•
HARVEY, ILI
jose ir kad tuos jo apdraudos
susieiti arčiau ir smagiai bei
popierius turi grafas. Aš bu
draugingai laiką praleisti. Da Rez. 1189 Independence Blvd. Chicag<
Tarp vietos lietuvių.
čiau senai kreipusis į savo tau
bar, baigianties žiemos sezo
Telephone Van Buren 294
tos žmones dėl pagalbos, bet
nui, lietuviai moksleiviai ir vėl
Pastaruoju laiku pas mus nutarė rengti tokį pasilinksmi
nežinojau, kaip tatai padaryti.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Aš turiu gerą edukaciją angliš apie nieką kita ir nekalbama, nimo vakarėlį. Jisai įvyks su RUSAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišku
kai, bet kitom kalbom nemo kaip apie Lietuvos gynimo rei katoj, vasario 5 dieną. Taigi' Vaikų ir visų chroniškų ligų
ku nė skaityt, nė rašyt. Tatai kalus. Sausio 25 dieną Au kviečiame visus apielinkės lie Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagc*
Telephone Pr ver 9693
prieš keletą dienų parašiau koms Rinkti Komisija buvo su tuvius atsilankyti ir dalyvauti Valandos:
10—11 ij ____
o; 2—_3 po pie:
laišką į Washingtono laikraš šaukusi viešą vietos lietuvių musų parengime. Tuo ir patys įįįBJ2įįJįdjl^
tį The Pathfinder, prašydama susirinkimą, kur turėjo būti
informacijų apie lietuvių laik išduota raportas iš aukų rin
raščius ir man suteikta kele kimo darbo. Išdavus raportą
tas vardų. Duok Dieve, kad vienas komisijos narys be kita
jus galėtumėte kokiu nors bu- pareiškė, kad visos vietos lie
Naujausiai išdirbami pečiai
lu padėti man, ar bent suteik tuvių draugijos prisidėjo su
kombinacija, gasu ir anglimis,
kurianami; galima kepti augšti patarimų. Prašau jūsų pa savo auka, išskiriant tik vieną,
tutinėje šėputėje (gasu). Taip,
skelbti ši mano laišką lietu kuri, turbūt, atstovauja ne lie
šie ir kitos rųšies gvarantuojavių kalba. Siunčiu taipgi tuvių reikalus. Čia jau išvar
mi pečiai, apšildymui kietomis
ir minkštomis anglimis, taipgi
jums keletą iškarpų, kurias dijo kas tos aukos nedavė. Tai
ir gasinių pečių arba prosams
prašau man vėl sugrąžinti [Jo vietos lietuvių parapija, kuri
jkaitinimui. Kaina nuo $6.00 ir
augščiau.
kių iškarpų negavome.—Nauj. jau kelinti metai kaip yra su
Red.l Man butų labai malonu, sitvėrusi ir savo lotus turi nu
Bus visiems nuostabu, kad už
tokią
žemą kainą! Dar labiau
kad atsakytumėt man į šį laiš sipirkusi.
nusistebėsite
pamatę
juos.
ką, ar galėsite man pagelbėti,
Kreipkitės:
Kaikuriems šitoks pareiški
ir ne. Amerikos laikraščiai
mas labai nepatiko. Pora vy
NOVELTY STOVE Co.
sakėsi, kad jie mielai apsiimtų
736-738 W. Monroe St.,
rukų ėmė karščiuotis ir ran
paskelbti,
jei
aš norėčiau
Tel.: Haymarket 947.
koms mosikuodami šaukti.
parsiduoti
kuriam
nors
Atėję klauskit lietuvio parda
Kaip, girdi, mes “prie visur
atamerikiečiui,
bet visai
vėjo ir užžiurėtojo Mr. Charles
priklausome,’’ o jus, socialis
C. Shidlauskas.
sisako
podėli
man
susitai, esate niekšai, nes jus nie
Atdara: nuo 7 vai. ryto iki 5
eiti vėl su savo žmonėmis.
kur nepriklausote, ir 1.1. Iš jų
vai.
vak., subatomis ikj 12 vai.
Taigi dėkodama jums už bet
kalbos rodės, kad tai kokie
pietų.
kokį parodytą man malonu
nors milionicriai, bet kiek man
:------------ U
mą, liekuosi jūsų nuoširdi
tekų apie juos patirti, tai yra
Ludvika Ginetis,
paprasti
darbininkai, kurie
Grafienė S. C. B. de la Coralla.
dirbtuves bosui šuktelėjus ga
IŠTIKIMAS GYDYMAS

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das.
Speciali atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660

DR. A. A. ROTH

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERE A

Baigusi

—__

Didelis Barmenas

-............... ■

Mano tėvas pakito

KORESPONDENCIJOS

nuo stalo ir nuėjo į savo kam
* * * Texas, barį. Grafas taipjau atsikėlė
Sausio 18. 1921. nuo stalo ir išsitraukė revol
Gerbiamas Tamsta:— Rašau verį. Aš mačiau, kaip mano
BINGHAMPTON, N. Y.
jums šį laišką
tikėdamosi, motina puolė į vidurį tarp jų,
kad jus galėsite padėti man, bet daugiau nieko nebema Lietuvio laidotuvės ir “visuo
ar duoti kokį nors patarimą. čiau, nes aš ir mano broliukas menės saugumo” saugotojai.
Esu ra^us jau keliems didžiū išbėgome laukan, o mums bė
nėms Amerikos dienraščiams, gant prasidėjo šaudymas. Aš
Sausio 26 pasimirė džiova
bet iš jų negavau nė jokio at nežinau, kiek buvo paleista jaunas, vos 26 metų, lietuvis
sakymo. Bet ligi prašysiu, ką šūvių, kuomet grafas išbėgo Stasys Tvarijonas. Kadangi jis
jus turėtumėt dėl manęs pa laukan iš vidaus, o paskui jį ir buvo laisvų pažvalgų žmogus
daryti, papasakosiu kai ką apie tėvas, šaudydamas į grafą. ir prieš mirtį nesišaukė kuni
savo gyvenimo aplinkybes.
Kiek pabėgėjęs grafas krito go, tai apielinkės gyventojai
Aš esu gimus Odesoj, Rusi ant žemės, o tėvas apsisuko ir labai tnoini susidomėjo. Ir 28
d. sausio — dieną prieš lai
joj, lapkričio 9, 1899 m. Mano sugrįžo atgal vidun.
Tuo tarpu susirinko būrys dotuves — vienas lietuvis J.
motina buvo lankė, o tėvas
P. K. Ginetis buvo lietuvis žmonių. Viduj buvo viskas Vaciskas, gyvenąs 82 Glen(mano motinos giminės vardų tylu. Žmonės pagalios įėjo wood avė., telefonu pranešė
aš nežinau). Mano tėvas buvo trobon ir rado mano tėvą be “Morning Sun” redakcijai, kad
karališko kraujo, savo liniją gulintį skersai lovą negyvą. sausio 29 d. įvyksią bolševikiš
vedė iš Keistučio, Lietuvos di Krūtinėn buvo suvaryti dm šū kos laidotuvės ir kad visi ly
džio kunigaikščio
1345-1377 viai. Mano motina gulėjo ant dėtojai dėl demonstracijos tu
metuose. Mano tėvas apleido grindų, negyva, su peršauta rėsią prisisegę raudonas sagu
Rusiją kai aš buvau dar 6 ar galva, taipgi su šoviniu per tes ar raudonus kaspinus, ži
7 metų mergaitė. Jis važinėjo ėjusiu per širdį. Kūdikis, ku noma, to “patriotingo” laik
po įvairias šalis ir pagalios at ri ji laikėsi rankose, buvo taip raščio redakcija tuojau prane
keliavo į Jungtines Amerikos jau pašautas, bot sugijo. Gra šė visuomenės saugumo komi
Valstijas, kur paskui atvyko fas nebuvo nė sužeistas, jis sarui (Commissioner of Pub
me ir mes — mano motina, aš tik buvo apsimetęs negyvas. lic Safety), pastarasis — poli
ir mano mažytis broliukas.; Jo revolveris rasta kambaryj cijos viršininkui. Ant rytojaus,
Padaryta tardymas da gerokai prieš laidotuves,
Apie praeitą mano tėvo ir mo tuščias.
tinos gyvenimą aš menkai ką (inųuest), kurs nusprendė, kad atpyškėjo policijos viršininkas
težinau; jei jie ir turėjo ko.- mano tėvas užmušęs motiną, Cornelius P. Cronin, detektyvų
kio turto, tai neteko jo pir kėsinęsis užmušti grafą ir pa viršininkas Loren W. Rumer,
miau nei atvyko Amerikon.' galios pats nusižudė. Nė man, detektyvas Jeremiah Danahue
Dirbo jis įvairius darbus, ir tik , ne mano broliukui visai nelei ir vietos laikraščių rejiortcris
iš to gyvenome. Atkeliavę į do liudyti. Mano tėvas ir mo ir fotografas su kemera.
Bet tie “tvarkos” žiūrėtojai
Jungtines Valstijas, iki 1915 tina abudu palaidoti Malagormetų mes gyvenome Chicagoj, doj. Grafas pasiėmė mano tė labai nustebo, kada pamatė,
111. Iki tam laikui tėvas leido vo laikrodėlį, vertybės pope kad “demonstrantai” vietoj
mane mokyklon, neleisdamas lius ir 60 dolerių rastus prie radonų ženklų prisisegę šv.
betgi man su nieku draugauti. negyvo kūno, o kunus leido Juozapo Draugystės ženklus
Birželio 4 dieną 1915, mano palaidoti beturčių kapuose. Po (mat minėtoji draugystė nevar
tėvas, visai be mano žinios ir to grafas išgabeno mus į ki žo žmogaus sąžinės) ir nešė
sutikimo ir prieš mano moti tus savo namus, dvi mylias nuo Amerikos vėliavą. O kitas da
nos norą, paskelbė viename miestelio ir nuo kitų gyvena lykas tuos ponus labai stebi
Chicagos dienraščių, The Chi- mų vietų, stovinčius vienui no, tai kad nebuvo dagi ne
cago Record-Herald, kad jis vienus prie jūrių įlankos kran raudonų gėlių vainikų, išski
jieškąs man turtingo ir titu to. Čia jis skaudino mus vi riant tą, kurį prisiuntė Endiluoto vyro. Į tą paskelbimą sokiais budais, badu dvasino, cott-Johnson korporacija, ku
atsiliepė daugelis, ir iš visų dagi grūmojo galą padaryti. riai jis sveikas būdamas dir
jų tėvas išsirinko vieną—grafą Nebegalėdama ilgiau kentėti bo.
The Binghampton Press tą
T. Sebastian Caroll Braganza! aš bėgau nuo jo, ir nuo to lai
de la Coralla, 76 metų am ko gyvenu, manausi kaip ga pačią dieną, vakarinėje laido
je patalpino
du
paveikslu,
žiaus.
Jis sakėsi esąs labai , lėdama.
Tasai grafas yra amerikie vaizduojančiu įscen$ “pirmų
turtingas. Visa tai buvo prieš
mano norą. Bet mano mal-' tis. Jo tėvas buvo ispanų bolševikiškų laidotuvių Binghdavimai buvo veltui. Taip kad “grande”, jis kovėsi piliečių amtone” (taip ir buvo rašyta
spalio 5 dieną 1915 m. įvyko kare po generolu Sheridanu ir minėtame laikraštyje), ir ilgą

tavi ir j ugnį šokti. O kai dėl
to priklausymo “parapijai”, tai

DR. B. M. ROSS

Physicain & Surgeon

syti jai jau rieskia priklausyti

-

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

Severa’s
Cough Balsam
(pirmiau vadintas Severo Plaučiu
Balzamas), yra vartojamas labai
pasekmingai per ketunos-dešimtys
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, šalčių, mėšlungiško
krupo, bei bronchialinio kosulo. Priimnus imti. Kaip suaugę taip ir
vaikai bei kudikei gal juos imti.
Pardavinštl aptiekuose. Prekš 26
ir 60 centai.
F. SEVERĄ CO.
CEDĄR RĄPIDS, IOWA

8113 S. Halsted Stn Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
. Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOSi
. ...........
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Ud 8:80
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexsl 2880

s

PRANEŠIMAS

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Dr. M. T. Strikol’is

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaandai po piet.

t

yra paprasti negaiši šiam laike.
Stengekis prašalinti juos. Greita
pageiba gali nukreipti pavoingas
pasekmšs.

k’os0
Hgose
moterims ir
merginoms.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubųc, Chicago, III.

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

Kosulys, šaltis
užkimimas,

gimdymo. Duo
da rodą viso-

V'

...................t

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

jie turbūt mano, .kad priklau
“visur”. Pagalios, kad para
pija neaukojo Lietuvos gyni
mo reikalui, tai nėr dyvo. Kožnas vienas gerai žinome, kaip
musų dvasiški ja šaukė “gel
bėkime Lietuvos žmones badu
mirštančius,” ir žmonės tuomet
aukojo. Bet ar daug tų aukų

■

Aku-

Serijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijo* hospitalėse.
Pa
sekmingai pa*
tarnauja prie

Liet uvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

i
t

I

■ Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug
žmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

į DR. YUšKA 8

S 1900 S. Halsted St. į
8

Kirmėlės ženklai

Tel. Ganai 2118

g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki u
g
8 vakare.
S Rezidencija: 2811 W. 63rd St. R
Tel. Prospect 8466

fttnonės serganti taja bjauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kila, vemt ■ verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

ssaiM

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 Ud 12 ryto; 1 Iki 4 pa
piet. 6 Ud 9 vakaro
■•diliomis nuo 9 Iki 12 ryt*.
1821 8. Halsted 8L,
Kampas 18 Ir Halsted St

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurių
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augStos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. Kll
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui hL
į visas miesto dalis ir apielinkės, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėt i arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara B IR
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto,

Ofiso Tel. McKinley 76
_

■ I

f®

k

B I .

’
i

Galima matyt po No.
r.

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraataojame
Kalbame visas Europišku kalba*,
r 8804 So. Kedzie AveM Chicago, III.
Arti 88-th Street
................. ■

WESTERN FURNITURE STORAGE
2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St.

DR. I. H. GINDICH

Chicago

—■..............

... *

DR. JOHN N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgai!
1637 W. 51 et. kamp. Marahfield av.
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 Ud 9 vakarą.
Tai. Prospect 1157

HAiraaros, chicago, m
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Atstovai visokių Rusijos
Vilniuje apmirusios; Želi- padėtis yra netikra, ir šitas daugiaus apsaugojimo nuo mosios Rusų revoliucijos metu landas darbo ir duoti tam tik- Nes dėl tokių nusižengimų nė
srovių, priešingų bolševi gowskio legionai, negauda netikrumas daro jį kapita nedarbo blogumų.
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apsiskelbė teisėtąja Rusijos das spaudžia Vilnių, pateku gu jie žinotų, kad, netekus sės miliono dolerių atlyginimo pat ir Vokiečių okupacijos metu. sitikino, kad darbininku jie skaito nusižengimu, tol nega
valdžia ir dabar stengiasi sį po želigowskiu, ir lenkiš darbo, jiems nereikės badau už jai padarytus nuostolius ir Rinkimais į Lietuvos Steigia nepergalės, ir nutarė jų rei lima bausti nusižengėlį, šiame
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singos, nežinia. Bet jos, be tartį su Rusija, Vilnius pri stemoje įvesti tokią apdraušlubuoja. Nesuvartosime.
nuoš. Beto, pailginta J r dar- cialdemokratijos darbo tiek, kiek kamentų. Visa tai šiandie so
Viešpačių Sėbrui. — Kodėl
abejonės, apsunkins Rusijos klauso Lietuvai. Už tos su dą, kuri visai prašalintų ne bo laikas: darbininki i dabar gali prisidėti tik žmogus, kuvietų Rusijai turi didelės reikš
anos tamstos korespondenci
bolševikų valdžiai gavimą tarties įvykinimą Lietuva ir darbo pavojų darbininkams, bus verčiami idrbti r a dvyli- riam nuoširdžiai ir gyvai rupi mės, kadangi medikamentų jai
jos nedėjome buvo tamstai at
pripažinimo kitose šalyse. O privalo kovoti.
yra negalima. Kol valdžia ka valandų dienai. /
Lietuvos darbininkų reikalai.
labai reikalinga.
sakyta Naujienų 18tam num.
Finierus i-eilcia
siusti paAto
Orderiu, kartu su užsakymu.
■

Moncy

. į

V. Čepinskis:

Lietuvos politinė padėtis
užsieniuose.
[Iš “Socialdemokrato”]
(Tąsa).

Bet štai bemąstant ir besvajojant apie Itali
jos ir žmonijos likimą, ant \orizinto pasirodė
milžinškas apvalus šv. Pętro katedros bokštas—
tos didžiausios visam pasauly Šventyklos. Nebe
toli jau “amžinasis miestas” — musų kelionės
tikslas. Romos imperijos paveldėtoja tapo Ro
mos Katalikų Bažnyčia, išaugusi iš komunisti
nių pirmutinių krikščionių organizacijų. Jėzaus
Nazariečio įtieksiąs paskelbė visų žmonių . ly
gybę ir brolystę, pasmerkė visas lytis žmo
gaus žmogumi išnaudojimo ir parodė sunkų
bet tikrą kelią j išganymą arba kitaip kalbant
į pasiliuosavimą nuo žvėriškumo pančių. Kas
veikia išsižadėjęs savęs visuomenės labui ir su
meile ir užuojauta dėl kiekvieno žmogaus 'bro
lio, tas tiktai prisideda prie įkūrimo “dangaus
karalystė” ant žemės, tas tiktai deda pamatus
naujai amžinai patvariai pasaulio tvarkai ir am
žinai taikai tarp žmonių. Tas mokslas įkvėpė
naują gyvybę į. sergantį žmonijos kūną ir re
miantis jup Romos bažnyčia ėmėsi sunkaus dar
bo sutvarkyti irstantį pasaulį ir sutaikinti žmo
niją. Apie tūkstantį metų vakarų Europa buvo
po įtaka Romos bažnyčios. Nepaisant didelių
padarytų klaidų ir griežtų apsilcnkimų su Na
zariečio šventu mokslu reikia pripažinti, kad
Romos Inižnycia atliko didelį civilizacijos dar-

bą. .Tinai iškėlė žmogaus laisvės ir emansipa*
cijos obalsius, jinai ėmė rūpintis žmonių ap
švietimu ir įtraukė liaudį į politinį gyvenimą.
Teisybe, jinai persigando savo darbų ir mėgino
sustoti ir sustabdyti gyvenimo eigą. Bet visgi
jai pridera garbė už pagaminimą dirvos nau .
jiems laikams ir naujam gyvenimui, kurio
ir mes du r tebegyvename. Taigi aš buvau smarkiai sujudintas pamatęs ištolo šv. Petro bažnyčią.
Tai yra gražus, galingas paminklas, tarytum

ant rubožiaus dviejų istorinių laikotarpių pasta
tytas: vidurinių amžių ir naujos gadynės.
Bet štai jau Servijo Tulijo sienų griuvė
siai. Dar keletas minučių ir mes Romoje.
Romoje mes išbuvome 10 dienų, bet ma
tėme nedaug. Norint pažinti Romą giliau, rei
kia aiisigyventi ten ilgesniam laikui. Be to di
desnė dalis musų laiko išėjo ant apsilankymų
pas valdžios atstovus ir visuomenės Veikėjus.
Romos miestas labai įdomus — tikras mi
šinys amžių ir stylių. Senojo miesto liekanos,
vidurinių amžių ariia popiežių Roma ir dabar
ties miestas angštai susipynę. Bet visur ir visupirmiausia metasi akysna vidurinių amžių
miestas. Daugybe bažnyčių. Iš kitų man ži
nomų miestų tik Maskva tuo atveju gali kon
kuruoti su Roma. Ir kaip Maskvoj ant kiekvie
no žingsnio sutikdavai “batiušką”, taip Romoje
visur matai kunigus, ir ne tik italus, bet ir kitų
tautų kunigus. Aš mačiau kunigą arabą, negrą,
indusą ir japoną. Tai tikras internacionalas,
puikiai organizuotas, turįs vieną bendrą savo
veikimo tikslą. “Cicilikai”' prieš karą turėjo
šiokį tokį internacionalą, bet tas internaciona
las subirėjo. Sėdįs Maskvoje konfunisly popie
žius Leninas stengiasi sutverti naują internacio
nalą, bet labai abejotina, ar jum pasiseks. Mano

nuomone “cičinkams” butų neprošalį pasinau
doti klero internacionalo ilgu prityrimu einant
prie darbininkų internacionalo atgaivinimo.
Dauguma rūmų ir didesnių namų turi užra
šus: “Pontifex maximhs toks ir toks” (reiškia:
Vyriausis tiltų statytojas). Tai yra šv. Tėvo ti
tulas. Man tas titulas nepatinka. Pagoniškoj
Romoje vyriausias kunigas vadinosi Pontifcx
maximus, nes jo pareiga buvo daboti, kad til
tai butų tvarkoje.

Paskiaus Romos imperato

riai tapo vyriausiais kunigais ir šventais (net die
vais) ir vadindavosi “Augustus Pontifex maximus toks ir toks”. Kadangi tarp tų imperato
rių buvo daugybe baisiausių piktadarių ir žmog
žudžių, tai mano nuomone ne vertėtų šv. Petro
įpėdiniui tokį titulą nešioti, ypač kad šv. Tėvas
turi dar kitą titulą, daug gražesnį, kuris pilnai
atsako Nazariečio mokslui, būtent “Servas
Servorum Dei” (Viešpaties tarnų tarnas). Bet
iš kitos puses žinoma negalima nesutikti, kad
svarbiausia šv. Tėvo pareiga daboti,- kad tiltas
j Dangaus Karalystę butų tvarkoje. Tai ot ir
išeina, kad popiežius tiltų inžinierius, tik nelai
mė tame, kad popiežiai, priėmę Romos impera
torių titulą užmiršo savo švenčiausią ir tiesio
ginę pareigą — tinkamai ganyti pavestus jiems
avinėlius ir aveles ir ginti juos nuo turtuolių
ir galingų žmonių ir šiaip jau vilkų žmogaus
pavidale plėšimo. Todėl visuotinoj Romos baž
nyčioj pasidarė ma,ištas ir dalis žmonijos nuo
jos atskilo.
Ant visų Romos bažnyčių irgi tas pats už
rašas: “Pontifex maximums toks ir toks”. Iš
to matyti, kad vidurinių amžių Roma buvo po
piežių nuosavybe — žymi miesto dalis ir šiandie
yra popiežiaus nuosavybė; iš kitos puses popie
žiai daug yra prisidėję prie visų tų arcliitelitu-

Be to, butų geriau, kad var
totumėte vieną kurį slapivardį,
ros ir dailės gražių paminklų sutvėrimo.
Gatvės daugiausia angštos ir nešvarios. o ne kas kartas naują. At
Daug galutinai pasenusių ir apirusių namų— siųstą raštelį įdėsime.
tikri laužai. Dažnai rodosi, kad vaikščioji Vil
niaus arba net Kauno gatvėmis ir skersgatviais
Kazimieras Gugis
—vaizdas labai panašus; tokie pat apdriskę, liet
• ADVOKATAS
daug gyvesniu budo žmonės, daugybė krautu
vtaokiaa raikataa, :aip kriminatiUcutr--*
taip ir cMUikuosa taiamaoaa, Dar&
vių ir krautuvėlių, visur kabo ir džiūsta baltiviaokina dokumantua irpopiaraa •
niai ir škarmaiai, iš kiemų ir užkampių dvokia
toli gražu nemalonus kvapai. Bet šit eini tokia

gatvele ir išeini į aikštę su fontanais -fontanų
daugybė Romoje — arba matai prieš sdve gra
žų rūmą arba puikią 'baziliką, kokių pas mus
nematyti.
Naujosios Romos gatvės plačios ir išvestos
sulig dabarties hygienos ir architektūros reika
lavimais.
Ant aikščių ir gatvių daugybė plakatų —
dažniausia politine turinio. Mums esant Romoje
ėjo smarki agitacija prieš perrinkimus į mies
tų ir komunų savivaldybes. Kovojo socialistai
iš vienos puses ir katalikų ir buržuazijos blo
kas iš kitos. Italai karšto temperamento žmo
nės. Taigi ant mitingų neapseidavo be susidū
rimų ir net susišausimu. Darbininkų judėji
mas ir socialistų akcija Italuos eina labai pla
čiai ir su dideliu įtempimu. Maskvos įtaka la
bai didelė. Visur plakatai su tokiais atsišauki
mais: “Vladimiras Leninas yra didžiausias pa
saulio darbininkų geradarys. Tegyvuoja Leni
nas tegyvuoja Rusijos Sovietų Respublika, te
gyvuoja socialė pasaulio revoliucija!” Net, ir
ant garbingų bazilkų sienų didėlėmis raidėmis
užrašai: “Evviva ii sociale revohizione (Tegy
vuoja socialč revoliucija).
(Bus daugiau)
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............. . iįi.»i i ■ ■!' J ih.i. 1
F. Kerpalius, J. Lalašius, I. Mažeika,
A. Juozaitis, A. Jucienė, E. Žukausikitė, J. Miglinas; po $1.50: V. Stemjirauskis, J. Sinkevičia, T. Brinkis, P.
laudvidis; $1.10: A.Jakeliunas; po$l:
I.Gatautas, Pr.Cerbauskis, A.Leskeviius, V. I^skevičius, J. švydra, D. Zaštai kur stebėtina proga nusipirkti augštoe rųšies GVARANistauskis, A. Lietuvaitis, A. SanvaiTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
is, J. Ramas, P. Adomynas, P. Ra
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
žaitis, J. Kunsevičia, A. Sukis, J. MaPUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb ulis, J. Bitautas, A, Aponaitis, A.
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
Geinotas, J. Vilkus, P. Pakačimas,
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažinus kaip vieną dole L Edintas, J. Kudrotas, J. Mockus,
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma K. Rotkis, J. AmoŠius, A. Daržinin
JĄ
GVARANTUOTĄ V1CTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $85.00
o>
kas, J. Auškalnis, J. Bražas, S. Edinsu rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]
as, A. Karpalius, Ona Maziląuskienė,
Pilnai užtikrinamo tumista, kad nėra kitos krautuvės nei san
L Rakauskis, J. Petrošius, U. šim- Į
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Dr. H. W. Hooker, Daniel Palmer, denė, S. Astrauskis, J. Kvukšas, M. į
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur
Cherry Prost, Martin Čapas, Bearti .opSas, F. Lengvinas, V. Daujotas,
gyvenat. Taipgi mes turime keletą uugštos rųšies TIKROS ODOS
Ice Co., Royal Cloak Co., Leseure VI. Rakauskienė, I. Rakauskis, P.
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
Karbauskas,
K.
Beniušis,
O.
PuleikieBros,
Bcnamin
Temple
of
Music;
po
mą
pasiūlymą. Mums reikia vietos.
WESTVILLE, ILL. — Gruodžio 5,
Sankrovos
iė,
A.
Edintas,
P.
Galinauskis,
M.
$2:
John
F.
Kolton,
Stanly
Melesky,
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
kaina tik
1920, čia buvo prakalbos Lietuvos
kaina tik
Rakauskis, J. Mauricas, W. Misiūnas,
P.
Jumps
Gro.
Co.,
Dock
and
Best,
se.
Taipgi
išsiunčiame
C.
O.
D.
LIBERTY
BONDSAI
PRIIMAMI:
reikalais. Kalbėjo Dr. Graičiunas iš
Straukas, J. Atutis, A. Aleliunas,
M Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. dfth
Chicagos. Po prakalbų nutarta stro W. W. Burger, Strouse Bozger, Dan- T.k. Baisėtis,
A.
Marcinkus,
M.
Einorville
Meat
Market,
S.
B.
Ix>ngstreth.
piai darbuotis, kad padėjus Lietuvai
as, M. Didžutis, J. Sumokaitis, J.
gintis nuo priešų. Išrinkta komitetas W. T. Horh Co., Rhodis Burford, L. 7ilkauckas,
U
I.
J. Alekna, O. Aleknienė,
iš F. Lukoševičiaus pirmininko, J. Strause, Povilas Zuis, C. M. Davis, D. Ciekas, J. Kasakaitis, P. Stanevi
Rimkaus raStininko ir J. Urbo ka- P. S. Co., F. A. P.; po $1: Beny
S. Varnagis, J. Astrauskiene, A.
įį
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
sioriaus ir nutarta veikti nesiskirstant Kannle, H. Gordon, W. D. Croft, F. čius,
Armonas,
Z.
Seimanaitė,
J.
Šležas,
J.
J.
O.
Reilly,
G.
Bard,
Bamey
Shydj jokias partijas. Aukų tą vakarą
T^atoža, J. Lesunskis, N. Puteikis, ,V.
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatves
surinkta $48.83. Antras susirinkimas lauskis, T. Pitchfonl, H. Gordon, F. kntanavičia, F. Mickus, P. Freitikis,
Smith
Horisth,
M.
Co.,
B.
N.
Co.,
C...
1/..
įvyko grūodžio 8 d., kuriame jau iš
VI. Slajutė, F. I^ešynskis, K. Ūselis, A.
rinkto komiteto dar pririnkta kasos Woodgery Book, J. S., A. M., Water- Šlajus, A. Andruskevičius, A. Mažei
globėjai: F. Gislerius, A. Stokis, J. mana, K. E. Co., Gorcer Co., Model kis, A. Mažrimienė, V. Mažrimas, F.
Karpavičius ir J. Grincevičius. Ko Cloclą Co.; po 50c.: The Union Store, Mažutis, A. Rasevičius, J. Urbas, J. tam. L, R. Kryžiui pašalpos,
lektoriais gi vaikščioti iš namų į na C. O. Viso labo $213.00. Cvakšas, A. šimutas, J. Slauckukis, bet ne nuo jos pirmininko, ne
mus ir aukas rinkti paskirta F. Gis
l. Karpavičiau K. Stačiokas, K. SavaWestvi!16j: —
lerius, J. Genis, A. Bernotas, J. Kar
'auskas, J. Norkus, F. Lengvinas, M. nuo Tautos Fondo sekretoriato,
pavičius, V. Šlikas, J. Ragaišis, R.
$20 Ist National Bank; po $10: ludauskis, P. šleženė, P. Kromelienes ši draugija skaitosi jo
Stokienė, O.
v. Gislerienė, aM.
-a. Eidintie- Herman
nemian Bros,
tuos, leiras
Petras oarausKiis,
Barauskas; pu
po tė, S. Warginos, V. Yamulšuckas, K.
(Per Lietuvos Valst. Misiją Amerikoje)
nė, B. Lukoševičienė, A. Miklovas, J.! $5: Kaz. Sakalas, F. Rcbers, Westville Cuschas, A. Bernotas, A. Lietuvaitis, dalimi, — jokios žinios nega
Norkus ir K. Kačiušis. Taipgi ir tą į'rujt c0>; $3 Peoples Fruit Co.; po M. Urbanavičius, P. Wriklas, P. Lat- vo. Tuo tarpu kai-kurie šios
Amerikos lietuvių aukos Lietuvos reikalams per 1920 metus ‘buvo pilvakarą buvo renkamos aukos ir su-!$2: An<|rew Buffo, July Vanver, L. 'causkis, J. Rimkus, P. Zanauskas, B.
rinkta $22.47.
Pinigai nutarta šių- j c Riary> Dr. Hickman, Frank Ka Dalijonas, Fr. Mosteika, P. Girkan- L. R. Kr. Remčjų Draugijos nai 1patiektos spaudai pagarsinti ir sutraukoje šitaip atrodo:
......................
$10,625.58
sti Geležiniam Vilkui per Lietuvos. miusky> L Z. Le. Dr. Williams; po as, A. Geštautas, K. Gailius, P. Vit nariai skelbiasi laikraščiuose, I. a):Lietuvos
kariuomenei,•,......
savanorių
organizacijai
....................................................................
9,597.70
Misiją.
# $1: Quarler Co., L M., Cash, E. H., kus, A. Raisas, J. Usdonauckas, M.
(atsk. duota L. Kar. Mis.)
Kolektorių pasidarbavimo vaisiai A< d., Cha Trucano, A. J. Trucano, D., K. Bajorinas, S. Dzimidavičia, K. jog visi surinktieji pinigai bus
toki:
j Dr. B. Tayler, J. R. H., E. Oleotter, Rimkus. P. Urbutis, K. Melesis, J. Ur- Liet. Raud. Kryžiui pilnai ati 2) Kareivių reikalams, ......................................................................... .. 1,027.88
J. Ragaišis J. Genis ir A. Bernotas Westville Coop., Tadas Bošis, A. Stan- tonug, J. Stačiokas, A. Stanišauckis,
b) Lietuvos šaultamš, $46,975.11; L. Bon. 11,400; A. B. $350; markėmis
duoti.
Negaudamas
jokio
at

7,400; Bendr. šėrais 110; W. S. S. 34.34:
surinko $256.09. A; Stokis, J. Nor-1 sberry, Jonas Stulginsky, J. Šundo- T. Samokas, J. Sutkaitis, M. Burba,
c)
Lietuvos
Gynimo Komitetui, $53,653.84; L. Bon. 1250; A. B. 850; markus ir F. Gi.rictius $302.00. Po sve-j kas; po 50c.: Joe Falko, H. K. Chs. A.. Šlikienė, A. Skrupskas, S. Plau sakymo iš tos draugijos val
kėms
3,000;
Bendr. šėrais 110; W. S. S. 5 dol.
timtaučius biznierius Danvillčj irjFedale; po 25c.: Wolter Nablitt, T. kas, A. Mikučionis, A. Jesiunas, F. dybos, šiuomi aš apeliuoju į
d)
Lietuvos
Raudon.
Kryžiui, $14,074.61 ir 400,000 auksinų nuo
Robers.
Viso
labo
$89.00.
Westvillėj surinko R. Stokienė, M.
lųtkus, J. Gailys, E. Nakrosevičia,
visus
jos
skyrius,
o
lygiai
ir
Rem.
draugijos.
Mičiudienė ir A. Miklovas $236.00. M.
Ambrazaucus, J. Bietkis, M. UrboAukščiau paskelbtas aukas iš Dan- I.tavičius,
e) Lietuvos Valst. Reikalams (L. V. Iždui), $1,845.15 ir W. S, S, 10 dol,
Edintienė. O. Gisleriene ir V. šlikas
P. Miliauckas, J. Karsevif) Lietuvos Valst. Reikalams (ant vietos)^....................................... ..... 543.27
įstaigas.
(Lietuvai
$82.75 J. Karpavičius ir K. Kačiu villės ir Westvillės biznierių surinko lia, J. Povilauckas, J. Krivickas, F. į kitas
šis $51.50. Taigi nuo gruodžio 5, kolektoriai J. Norkus, F. Gesterius ir Sterkus, A. Ringis, A. Miklovas, A. Gelbėti Draugiją ir kitas, ku g) Našlaičių Prieglaudoms ................................................................. .. 1,578.62
h) įvairios aukos........... ,............ 1.......................................................... ... 4,340.66
1920, iki sausio 3 š. m. įplaukė per A. Stokis. Žemiau seka aukos West- Ašmienė, J. Melenis, R. Varnagis, G.
rios
užsiima
Lietuvos
Raud.
Bendra suma visų aukų, $183,636.84; Liet. Bon. 12,650; Am B. 700;
korektorius/ susirinkimus, teatrus ctc. villės lietuvių. Aukojo šiaip:
Earan, P. Guntuutas, J. Paulus, O.
Ignotas ir Agnieška Seimanai $22; teleikienė, J. Serpetis, J. Lučkus, M. Kryžiaus šelpimu), atsiųsti sa
markėmis 410,400;įvairių bendr. Šerais 220; W. 8. S. 49.34,
viso labo $1065.35. Išlaidų už skel
Skaitlinės pasiųstų aukų Lietuvon per visuomenės organizacijas (Fon
bimus, bilietus vakarams, svetainę po $11: J. Leita, J. Rimkus, J. Ged lubnis, J. Svcikauskis, J. Ambrozectc. buvo $24.75. Liko $1040.60, ku vilą; po $10: J. Urbas, A. Balseris, dčius, A. Miklovas, M. Stirbis, A. vo atstovus vasario 22 dieną dus, draugijas) ir atskirus asmenis, sutraukoje yra nežinomos, bet reikia
rie sausio 3 tapo pasiųsti * Lietuvos K. Bauža, J. Arkauckis, K. Stačiokas, Misiūnienė, B. Kiediene. M. Ix;ita, S. pasitarimui drauge su Lietu spėti yra taipgi nemenkos
M. Gudauckas, A. Paskevičia, T. Lu lenys, P. Guntoras, Geslerienė, M.
II. Aukos Lietuvos Gynimo reikalams yra |>arometras ūpo LietuviųMisijai Lietuvon.
čia paduodam aukojusiųjų sąrašus. košius, A. J. Chikotas, M. Tamošiū lakauskienė, J. Karpavičia, K. Kaču- vos Atstovybe Amerikoje, kaip išeivių minios, sąrišyje su nuotikiais pačioje Lietuvoje. Kad įsivaizdinti
nas, M. Stirbis, J. Karpavičia, K. Ka ;is, J. Šerpetis, V. Šlikas, J. Urbas, tinkamiausia organizavus pa to ūpo atmainas, — paduodame aukų plaukimą mėnesiais:
Aukos surinktos Danvillėj: —
'
čiušis,
F. Mikučionis. A. Miklovas, J L Esmis, Ą. Stokis, L, Bridvitas, J.
Po $25: M. S. Plaut. Otto E. Newšauliams
L. B.
Am. B.
Liet. Kariuomenei
SlaŽas,
M. Gcribas, K. Sarapinas, J. Rakauskis, F. Geslerius, Kun. L. čių aukų rinkimą ir jų per 1920 metų
man, Meis Bros.; po $10: Crawer and
$1,047.29
Am. B.
L.
B.
Sausis
Barauskas,
A.
Jokubauskas,
K.
Ur

M artas, Catnpbli Bros. Co., XV- bster
Irigmanas, A. Aponaitis, M. Mičiu- siuntimą Lietuvos R. Kryžiui.
425.57
L.
B.
Am. B.
Vasaris
bonas;
po
$5:
J.
SacukeviČia,
K.
MiGrocer Co.; $9 Oscar \V. Olson; po
lienė, J. Rimkus.
Susirinkimo
vieta
New
Yorke
Am.
B.
.
2,421.19
L.
B.
Kovas
Čiudas,
W.
Geribas,
A.
Urbonas,
A.
$5: Com Hdes Co., Phellps Laundry,
Jei kurių vardai butų praliesti, ma
Am. B.
717.16
L. B.
Balandis
Vainauskis, K. Buderckis, M. Salase- ginėkite pranešti mart, kaipo raštinin bus paskelbta paskiau.
329.26
L. B.
Am. B,
Gegužis
$10,625.58
vičia, A. Stokis, J. Kvakšas, P. Po kui, adresu: J. Rimkus, 310 W. Main
78.50
L.
B.
Am.
B.
Birželis
vilaitis, E. Zaniewskis, B. Kunsteris, lt., Westville, III.
Iš anksto pasisakau, jog vi
119.00
Am.
B.
L.
B.
Liepos
L. Butikis, P. Zimunčius, F. T^mžia,
T. PuUnuui 54S"y
sai
nėra
manoma
kuo
nors
100.00
L.
B.
Am.
B.
Rugpiutis
J. Zelnys. J. Misevičius, J. TamoliuPrie progos pažymėsiu, kad
L.
B.
35.10
Am.
B.
Rugsėjis
nas, F. Vargonus, N. Goodwinas, A.
ardyti ar trukdyti jau visas
ateinantį
mėnesį,
vasario
20
die
B.
Am.
B.
Gyn.
Komitetui
L.
Bernotas, K. Lugauskas, L. Kulikaus
įvairių įstaigų darbas, bet tik Spalio
300
18,407.56
2,700
$3,032.15
1,100
50
kas, L. Musteikas, Petras Daujotis, J. ną, westviliečiai rengia didelį ap8,150
18,396.09
50
200
1,100
29,992.02
pasitarti kaip jis sėkmingiau Lapkritys
Misevičius; po $3: J. Brazas, F. Pax>
9,898.39
550
100
20,629.67
150
nerauskis, J. Sztukus, M. Navickis, J. vaikščiojimą paminėti trijų me nustačius, kad pačių aukų butu Gruodis
Tokiu budu, aukos vien tik Spalio, Lapkričio ir Gruodžio — Gynimo
luriu OBtyrnu* Ringys; $2.50 F. Butkus; pc $2: A. tų sukaktuves Lietuvos nepri
daugiaus
Liet.
R.
Kryžiaus
ir šauliams bendroje dolerių sumoje arti $115,000, buvo griausKomitetui
Vendelskis, J. Aurila, J. Glamba,
klausomybės
paskelbimo
(nepri

iningas
atsakymas
Amerikiečių į lenkų intrigas Vilniuje.
nirtingai
prižin U. Tubutis, K. Ašmis, S. Yurgutis,
gaunama. Suprantama, jog į
Stambiausias' vienkartines aukas yra davusios šios kolionijos:
nu
ir ku<h J. Mureika, P. Delnikas, T. Gudaus klausomybės paskelbimas įvyko
• r
ke, S. Ražaitis, J. Meinertas, P. Grik zasario 16 d., bet kadangi tai tą, pasitarimą kviečiami atvyk
M laika ilgos.
GYNIMO
KOMITETUI
ŠAULIAMS
ti atstovai arba valdybų nariai
10929 S. Stale Sir šte, J. Shimkus, P.' Kvitkausky, A.
L.
B.
A.
B.
L. B,
A, B,
Andrulis, T. Sungaila, A. Jasaitis, A. pripuola paprasta diena, tai apChieago, llt
savo
noru
ir
pritarimu,
ir
jog
•
$8,693
—
$1,144
Chieago,
III.
(Lapkr.)
Deltuvienė, J. Klevinskas, J. Vai zaikščiojimą nukelta į nedėldie4.577 —
III. (Gruod.)
nauskas, A. Kromelis, J. Antanaitis,
jisai visai nėra priverstinas, Chieago,
1,119
— 100
Chieago, III. (Groud.)
lį, vasario 20 d.). Po apvaikškaipo organizacijoms. Visi nu Baltimore, Md. (Lapkr. Spal.)
1,825 550 150
850
GOO
150
Jiojimo vakare bus didelis teat- tarimai tokio atstovų pasitari Elizabeth, N. J. (Lapkr.)
1,823 —
1,039
as, kuriame dalyvaus geriau- mo gali būti tiktai paskaitomi Kenosha, Wis. (Groudž.)
1,000 —
Rockford, III.,
»ios vaidintojų jiegos. Pelnas kaipo visuomenes balsas, su Racine, Wis.
985 100
šviesą ir pajiegą suvedame Į senu* ir naujus namus, taipgi
50
Brooklyn, N. Y. (Spal.)
1,632
50
rgi eis Lietuvos reikalams.
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
kuriuo pačios įstaigos, kurios
"-^g888»/

■'

CSSS-. .................
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merikos Lietuviu Darbai Lle
tavos Gynimo Reikalu.

Dr. A. R. Bfumsnthal

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

Kitur

Jk^K NATIONAL STORASE COMPANY įTk
ĮJ J

Y

Gydimai yra
tulžias, kada pra
nyksta ragljimaa.
Mm vartojam
v
pagerintą
Ophthalmomatar. Ypatinga d omą at~
v,,- v i
kreipiama j vaim AuVal«,: “Do 9 ryto iki 9 vak.
Nedėlfomis, nuo 9 iki 12 diena.
4649 8. Ashland Avė. kamp. 47 st
Telephone Yards 4817
Boulevard 6437
j

Į j, Į J

Aukos Lietuvai 1920 metais

DR. M. HERZMAN
M RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per m
metu kaipo patyręs gydytojas chi
rurge ir akušeri*.
Gydo aštrias ir chroniškas liras,
vyrų, moterų ir vaikų, parai nanl?uA,a" metodą* X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisus.
icfkfo8?8 ir Labaratorija: 1025 W.
18th St, netoli Fisk St
. VALANDOS: Nuo 10—U pieta
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephonali
■Naktimis: Drūtoj
950 S.
- Drover
GYVENIMAS. 8412
MdaUd4186
S.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

J. Rimkus.

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

1619 \V. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chieago, UI.

Pasitarimai delei teikimo
pašalpos Liet.*Raud.
Kryžiui.

Tel. Moaroe 2804

\

DR. W. F. KALISZ

' SpedalactM: Moterą ligo* ir ChtrargU*

Uii MILWAUKEE AVĖ.
—

Ą

— —— ,

CHICAGO.
,,

-

,

Lietuvos Atstovybes Amerikoje
Pranešimas.

■■

IT

JI1IMimflllĮ. I

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.
“Trimitai” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbus ir klasta^.
•'Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
“Trimitas” eina 84 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresą*; “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Duokit šviesos saviškiams!
Didžiausi žmogui dovanu tai — Šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems
>

“SIETYNĄ”

Vasario 23 dieną yra šauluinas LYtiivc” paskolos s!oč\ atstos j s,-‘džiuvimas. Be
io, kaip
Viriausioji
l'llJ? H!
•
vteč’ii snv > skvti:i
aktovų s:.’v «ži ivimą f
21
dieną, o kai-kurie laikraštinin
kai yra sumanę susivažiuoti
vasario 25 dieną, kad aptarus
savo profesinius reikalus ir sa
vo darbą link antros paskolos
pavedimo.

Kuomet jau tiek įvairių organizacijų daro savo pasitarimus, butų didžiai pravartu
pasitarti ir įvairioms organi
zacijoms, kurios užsiima Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus šel
pimu.

Lietuvos atstovybė Ameri
koje jau kelis kartus prispirti nai prašė Amerikos Lietuvių
Raud. Kryžiaus Rėmėjų Drau
gijos Valdybos priduoti apy
skaitą, kiek ji yra suteikusi

[RENCH LINr
Compagnie Generale
Transatlantiųue
Tiesiai

dvisavaitinį ^operacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyvenimo žurnalą, šiaulft) Srities Vartot. B-vės ir laetuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

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

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

Bm

New York j Hamburgą
Dubeltuvuis Šri ubais laivo

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
Kabineto ir trečios ktesos kainos
.anai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Line agento.
— ............ . ■ I'—-—

.

». - »

užsiima Liet. R. Kr. šelpimu, *New Britain, Conn. (Lapkr.)
N. J.
*alės skaitytis arba nesiskai- Newark,
New Haven, Conn. (Lapkr.)
J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Sausio 27, 1921.

Harvey-Phoenix lietu
viy aukos gatuos
Lietuvoj.
Žemiau pasirašiusiojo vardu
gauta iš Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus Vyriausiosios Valdy
bos, Kaune, šitoks laiškas (No.
1115) žymėtas lapkričio 30 d.
1920 m.
“p. S. Venckui, Sekreto
riui Šelpimui Raudonojo
Kryžiaus Komiteto.
“Šiuomi turime garbės
pranešti,, kad Tamstos siųs
ta auka sumoje trisdešimts
trys tūkstančiai auksinų ga
vome, kvitą Nr. 669 čia pat
pridedame. Už taip gausią
auką ir pasidarbavimą Rau
donojo Kryžiaus labui ta
riame giliausią ačių. Dova»
na sunaudota bus 'lamstų
paskirtam tikslui. Priimki
te musų pagar'bos pareiški
mą (pasirūko:) R. šliupas,
Vyr. Liet. Raud. Kryž. Val
dybos Pirmininkas; (pasira
šo:) M..... (pavardė neįskaito
ma), Reikalų Vedėjas.”
Prie laiško kartu pridėtas
kvitas No. 669 priimtiems
33.100 auksinams.
S. A. Venckus
272—1571h St. Harvey, III.

[Laiško ir kvito originalus
p. S. A. Venckus atsiuntė Nau
jienų Redakcijai.]
«—i---- -— ____ ________ _

Skaitykite ir Platinkite
“Naujienos”
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Dr. M. Stupnlcki

3107 S. Morgan St Chieago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte

Telephone Y arda 1532

ii

DR. J. KULIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterį, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslapfjjegas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St, Chieago.

Dr. C.Z. Veželis

4.50

Bendrai .............................. $114,091.67 — 7,895,581.40
. Tokiu budu pasiekė jau Lietuvą 7,895,581.4.0 aušinu ir 5,986.28 doleriais
aukų. Aukos Liet. Bonais, Am. Bonais, Šerais, W. S. S, ir šiek tiek grynais
pinigais lieka dar pa siųsti jau Šiais Naujais Metais. Sąryšyje su aukų
rinkimu “šauliams ir Gynimo Komitetui” pasidarė išlaidų per visus metus
278.84 dėl apmokėjimo kabelių ir liudymų pagaminimo, šiapgi už aukų
persiuntimą jokio nuošimčio rabatui neatitraukiama.
IV. Naujus 1921 motus pradedant, plačios Amerikos Lietuvių visuomenes tebčra renkamos aukos sekantiems tikslams:
1) Gynimo Komitetui (ypač “plebiscito” laimėjimui),
2) “Lietuvos šauliams,
>
3) Lietuvos Raudon. Kryžiui,
4) Sužeistų Kartuvių reikalams (per Krašto Ap. Minist.),
5) Našlaičių Prieglaudoms (per V. R. M. Socialės Apsaugos Depart.),
6) švietimo reikalams (Vilniaus Universitetuo),
7) Bendriems Lipt. Valstybes Reikalams (L. V. Iždui).
Lietuvbs Valdžios vardu reikšdami širdingiausią padėką visiems neprigulmingos Lietuvos (-ėmėjams, už gausias (virš 10,000,000) auksinų aukas
1920 metais, Linkime pasisekimo darbuose ir šiais Naujais Metais pralenkti
aukomis senuosius.
Lietuvos Misija Amerikoje.
15 Sausio, 1921 to., Ncw York, N. Y., 163 W. 81st St.

Lletnvia Dentista*

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-toa gatvU

x

Telefonas: Drover 7042

«

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius ;
■ 1424 So. Halsted St. J
B

■

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.

Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Tel. Canal 6222

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antratas i
3838 So. Halsted St., Chieago, Ilk
Phone: Boalevard 4121.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt SL Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
PRANEŠU visiems kad aš uždėjau W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Real Estatc ofisą, už tai katrio no
Penki milionai. p8d i naujo ir antrų rite namų, farmų, biznių, parduoti, Valandos nuo 10 iki 12 dieni.

LUMBERIS

rankų luinbcrio, durį ų, langų, millwork, sienoms lentų, plumbingui, apPirkite dabar, o sutvėrimui ir tt.
Atdara Nedalioms
taupysit pinigų
rytais.
y * «
vc ao

The General VVrecking &
Lumbcr Co.,

pirkti, arba išmainyti, — tai neuž
mirškite manęs aplankyti. . Turime
daug namų, farmų ir biznių parda
vimui ir išmainymui. Visokios rųšies
inusurance.
K. MIKALAUSKAS,

3303 So. Morgan St.,
Phone -Drover 7027

Archer and Ashland Avės.
Tel.: Lafayette 3443......

DR. G K. KLIAUGA

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wlęguer !

DENTISTAS
1821 80. Halsted St., Chieago, UI. J
kampas 18tb St.
j Priėmimo valandos nuo 8 iki ,
Valandos; 9—12 ryto Ir 1—9 vak, p j 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak? L
Phone Canal 267
3325 So, Halsted StN Chieago.,1 -

į

I1.1 ii JLi

Mat

Ii
H

Tdcphone Yard* 5082

i

206
l/)08
1,853 3,100
50
100
1,063
Waterbury, Conn. (Spalio)
687 1,050
50
III. Aukos pasiųsta į Lietuvą įvairiu laiku, sutraukoje imant, sekančiai:
1) Lietuvos Kariuomenei (per Kr. Apsaugos Minist., $592.85 — 35,450 auks.
1856.28.
2) Šauliams .................................................................... 45,013.5-0 — 8,073,450
Šauliams p. Agintas iš Newark, N. J. per Vai. Ižd., Kaune........... 7,000
3) Liet. Raud. Kryžiui ................................................. 13,699.61 — 1,811.207
375.00
44,790.00 — 3,193,548.40
4) Gynimo Komitetui ..................................
..... 1,886.15 — 126,000
5) Liet. Valst. Iždui (Chicagos “Varpo”)
$15.00 (auksu)
6) Našlaičių Prieglaudoms (per Soc. Ap. Dep.; Valst,
Prezid. ir p.Sleževičienei .........
1,528.62 — 100,476
50.00
7) įvairiems Tikslams: Nonvood, Mass. (N. L. Dr. Kom.),
per Steig. Seimo Pirm. — Nnšaličiams .................... 300.00 — 18,000
Paterson, N. J., — Perlojaus šaulių burini .................. 440.66 — 30,450
Tamaųua, Pa. — šauliams ($300.00) ir NašaliČiams per
V. Pr. A. Smetoną $500) ............................................. 800.00
Baltimore, Md. (L. Taryba) — Našlaičiams per Soc.
Apsaugos Dep., ............................................................. 800.00
Boston, Mass. (N. L. D. K.) per Užs, Reik, Minis,
A. Voldemarą, dėl Nukentėjusių nuo Karo ........... 2,000.00

.įo.-v;
...

•

1,191

New Britain, Conn. (Spal.)

■...

.L .<
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U
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A. SHlfSHO

•

i:

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Liet u vys Dentistao
10801 S. Michigan AvM Roseland
Valandos: 9 iki vakaro
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NAUJIENOS, Chicago, DL

skaitlingas ir susitariąs draugų kuranic važiavo Aleek A. Pe-1 vardą ir kas jos giminės yra.
PRANEŠIMAI
REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI
kintt.u
Ltttttn
W_ . i .
. 1! -...-J 2 *-«
!
1 •> Ira t sau Tt
būrys,
kuris padėtų jiems pa gel, 3722 X.T
N. Tripp avė. Pasta Kada
policija jos paklausė,
Aurora, III. —- šiuo pranešame Au ~ “
yyrų
PARSIDUODA naujas restauranas
veikti visus sumanytuosius rasis areštuotas.
kodėl ji vogus laiškus ir kas roros ir apielinkių lietuviams, kad
prie didelio Hotelio, viskas naujai
darbus.
jai pritaikė raktą, ji atsakė, vasario 5 d. čia rengiama puikus pra i REIKIA patyrusio bučerio. įtaisyta ir gera vieta bizniui. Atsivakaras Luxemburger svetainėj
Pranešimas “Naujienų” —Rajono Korespondentas.
šaukit prie Hotelio savininko.
kad skurdus visko išmokinąs. mogų
Nori naujo patvarkymo.
840 High St. Bus vaidinama puikus Pastovus darbas, gera alga.
WESTGATE HOTEL,
šėrininkams.
Koronicrius Peter Hoffman Policija sako, kad jos šerno- veikalas “Nastute”. Po vaidinimui
Atsišaukite
11941 Emerald Avė.,
Šokiui. Visas vakaro pelnas skiria
West Pullman, III.
vakar kreipėsi į miesto tarybą, lėje ji radus apie $23.
W. KILTON,
mas Liet. Raud. Kryžiui
TOWN OF LAKE
šiuo pranešu, jog Naujienų
— Rengėja).
kad butų išleistas naujas pat
627 W. 18tb St.
PARSIDUODA saliunas geroj vie
Bendrovės metinis susirinki Rengiasi pažymėti Lietuvos varkymas,
kuris uždraustų
toj ant Bridgeporto. Pardavimo prie
mas įvyks pėtnyčioj, vasario
žastį patirsite ant vietos.
žmonėms vartoti gumines dū
nepriklausomybės šventę.
Atsišaukite
11 d., 19'21, Meldažio svetainėj,
Vietos lietuviai, kaipir. visų das gaso pervodoms. Jis mėgi Town of Lake. — L. S. S. 234
821 W. 35th St. •
■ ■.
■-■^1
2242-41 W. 23r<l Place, Chi kitų kolonijų lietuviai, vasario no tarybai prirodyti, kad dau kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks L ■eBEl'img.ĮĮU1.1HJJW. J..L<.’-an
nedėlioję Vasario 6 d. 10:30 vai. ry ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
cago, III. Pradžia 8 vai. vakare. 16 dieną rengiasi iškilmingai giausiai gasu užtroško žmonių to
REIKIA padavėjų, pardavi
University of Chicago Settlement
AUTOMOBILIAI
Šiame susirinkime bus rišami pažymėti Lietuvos nepriklauso tik dėlto, kad guminės dūdos Club roome, prie 4630 Gross Avė. PAJIEŠKAU artimų giminių Ka nėti pirmo morgečiaus bondsus.
PARSIDUODA geras Reo automo
Draugai ir draugės malonėkite laiku zio, Motiejaus ir Antano Padriežų, Alga ir komišinas.
svarbus Naujienų Bendrovei mybės Šventę.
O kadangi ši buvo senos ir nutrukdavo pir susirinkti nors kartą į 2 mėnesiu.
bilius septynių pasažierių už prieina
kurie
prieš
karą
gyveno
Philadelphijoklausimai, todėl malonėkite Chicagos lietuvių kolonija yra ma, negu žmonės galėdavo
RUBIN BROS
— D. Motuz, Sekr.
mą kainą. Gąjima matyt subatoj ir
je. Turiu labai svarbų reikalą. Ma
nedėlioj visą dieną.
būti jame asmeniškai, arba at viena didžiausių, veikliausių pastebėti. Taryba atidavė klau
lonėkit atsišaukti.
3804 S. Kedzie Avė.
J. VAIŠNORA,
Susivienijimo A. L. K. 8-čios kuopos
. ANTANAS KRUTULIS,
siųskite savo “proxy” — įga ir duosniausių musų gimtojo simą išspręsti tam tikram ko svarbus
1508
So. 49th Ct.,
susirinkimus įvyks pėtnyčioj, 2337 Greenview Avė.,
Chicago, III.
vasario
4
d.,
kaip
7:30
v.
vak.
F.
KraCicero,
III.
liojimą balsuoti už jus — su krašto reikalams, tai nėra abe mitetui.
sauskio svetainėj, 3338 So. Auburn
savo parašu.
PAJIEŠKAU švogcrio Mykolo KriAvė. Malonėkite visi susirinkti ir li
jonės, kad busimasai apvaikšštopo,
gyveno Wisconsino valstijos
RAKANDAI
Su pagarba,
kusius nuo baliaus tikietus sugrąžin
Kur eina žmonių pinigai.
čiojimas bus sėkmingas.
kasyklose 1914 metuose, dabai’ neži
ti.
—
F.
Krasnuskis,
Rašt.
J. šmotelis,
nau kur. Turiu labai svarbų reikalą.
REIKIA — virėjo patyrusio IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Vakar tapo paskelbta, kad
Tenka pažymėti, kad šitam
Malonėkit
atsišaukti pats arba kas jį restauramiose.
N-nų B-vės sekretorius. reikalui jau turima ir svetai praeitais metais miesto taryba L. L. Paskolos Komitetas Brighton
Parko skyrius šaukia masinį mitingą, žino pranešti už ką aš atlyginsiu.
buvo
paskyrus
$745,843.96
ko

KAZIMIERAS PETRONIS,
MICHIGAN RESTAURANT
Stebuklinga proga porai užvedan
nė, būtent p. J. J Rias svetainė
kad apsvarsčius, kaip apvaikščiot
Chicago,
III.
čiai
gyvenimą, paaukausiu savo pui
4503
So.
Keeler
Avė.
LSS. VIII RAJONO REIKA prie 46 ir Wood gatvių. Ren vai su gatvekarių, elevatorių 3-jų metų sukaktuves Lietuvos Ne
10822 So. Michigan Avė.,
kius
4 kambarių rakandus, visus
priklausomybės vasario 16 d. Kvie
LAIS.
Roseland, III.
gėjai sako, kad programas bu ir telefono kompanijomis. Tai čiame visų draugija valdybas ir šiaip PAJIEŠKAU savo tėvo, Petro Pet
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
raičio,
Tauragės
apskr.,
Meškų
kai

deda iš trijų šmotų seklyčios seto,
gi
miestas
praleido
minėtą
su

pavienius
žmonės,
kam
tik
rupi
Lie

siąs ytin įvairus. Busią gerų
mo. Amerikoje labai seniai. Gyve
buvo
$200, parduosiu už
tuvos
reikalas.
Susirinkimas
įvyks
Centralinio Komiteto susi
REIKALINGI siuvėjai prie $75.00,užmokėta
mą pinigų ,kad nupiginus tele penktadienyj, vasario 4 d., 7 vai. va no McKees Rocks, Pa. Taipgi bro
kalbėtojų, dainininkų ir tt.
indų, kaurų, lovų, taipgi dide
rinkimas.
Petro Petraičio, gyvenusio WeeL moteriško kostumersko darbo.
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta
Šitą sumanymą privalo rem fono ir gatvekarių kainas, bet kare, Bažnytinėj svetainėj, 44-ta ir lio
ing,
W.
Va.
$225 ūž $50, su rekordais ir deiman
Avė.
K. AUGAITIS,
ti vietos lietuvis ir lietuvaitė. žmonių nelaimei dalykas virto Fairfield
MARIJONA
PETRAIčIUTfito špilka. Ateikit tuojaus, galite
K-tas:
Praeitą nedėldienį, sausio 31, Lietuvos jaunuomenė dar ne visai kitaip. Dabar gatvekarių L. L. Paskolos
STUROMIENĖ,
3130 W. Harrison St.
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
Pirm., J. Pudžiuvelis,
4550
So.
Fairfield
Avė.,
Chicago,
III.
re ir nedėlioj.
Naujienų name įvyko antrasai sudėjo ginklų. Dieną ir naktį kompanijos plėšia nuo žmo
Rašt., E. Statkienė.
2810 W. Harrison St.
šiais metais LSS. Aštunto Ra ji budi ir pasirengusi atremti nių po aštuonis centus, vietoje
REIKIA barbeno. Gera mo
Muzikantai, kurie griežiate orkes
PAJIEŠKAU savo draugo Vincento
jono ccnt. komiteto susirinki kiekvieną lenkų
imperialistų penkių; elevatorių kompanija tro, atvykite praktikai pėtnyčioj, va Wirškevičiaus arba kaip, žmones jį kestis, trumpos valandos.
Rakandą Bargenas.
4, 8 v. vak. paprastoj svetainė, vadina Warškutis. Paeina iš Suval
mas.
* ,
pasimojimą. Svetimieji gro plėšia po dešimt centų, vieto sario
B.
SADAUSKAS,
Priversti parduoti trumpu laiku grągatvių.
kų rėd., 11 metų atgal jis gyveno
Organizatoriui atidarius su buonis dar šiandie tyko pasig je septynių; o telefono kom prie 33-čios ir Morgan
žiausius rakandus už apskaitliuotą pa
— J. L. Grušas.
Montreal, Kanadoj. Turėjo farmą.
611 S. L. Highway,
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios,
sirinkimą jis pats tapo išrink robti musų gimtąjį
svarbų reikalą, jis pats, jo
kraštą. panija plėšia devynis centus už Visoms Chicagos Apskričio Lietu Turiu
Dekalb,
III.
valgomo
ir miegkambario setus; kau
žmona arba kas apie jį žinote malo
tas tvarkos vedėju. Praeito su Budėkime ir mes, amerikiečiai. kiekvieną pašaukimą, vietoje vos Laisvės Paskolos Stotims. Pėt- nėkite
rus,
davenportą
ir tt. Taipgi, groatsišaukti.
jiklį
pianą
ir
didelę
dubeltava springsirinkimo protokolas tapo pri Budėkime ir kuo bei kaip ga šešių. Gi šiais metais miesto nyčioje, vasario 4 d., 8 vai. vakare,
PETRAS LETUKAS,
REIKIA patyrusio lietuvio barbe
są
phonographą
grojanti
visokius re
imtas su kaikuriomis mažo lėdami prisidėkime prie tos tarybos finansų komitetas, sa šv. Jurgio parapijos svetainėje, 32nd 3345 So. Lowe Avė., Chicago, III. no, galinčio vesti biznį barber shop’os kordus. Parduosime atskirai.
Nepra
St. ir Auburn Avė., (Bridgeport), yra
Turi būti pavienis.
mis pataisomis.
leiskite
šito
Bargeno.
ko,
jau
sutinkąs paskirti šaukiamas visuotinas susirinkimas vi PAJIEŠKAU Juozapinos ir Antano
didelės kovos.
A. GLOSS,
1926 So. Kedzie Avė.
sų Chicagos Apskričio stočių pirmi Valentonių iš Panevėžio miesto. Mel
23rd
Avė.
and Main St.,
$118,740
daugiau,
negu
praei

—
Pranas
Puteikis.
Specialioji prakalboms reng
ninkų, raštininkų, iždininkų ir visų džiu atsišaukti, arba kas žinot pra
Melrose Park, III .
tais
motais
buvo
paskirta
toms
bonų
pardavinėtojų bei rėmėjų. Yra nešti ant antrašo.
PARSIDUODA 5 kambarių rakan
ti komisija pranešė,
kad ji
daug labai svarbių pranešimų atėju
S. LOPATTO,
dai
labai, pigiai Turi būt parduota
pačioms
“
kovoms
”
su
plėšriokuotrumpiausioj ateity stversis
sių iš Lietuvos Misijos Artinasi 16
4119 So. Sacramento Avė.,
PARDAVIMUI
j trumpą laiką. Savininkas važiuoja
NAUJIENŲ APIELINKe siomis kompanijomis.
diena vasario, Lietuvos Nepriklauso
Chicago, III.
darbo — Chicagoj ir jos apieLietuvon.
PARSIDUODA saliunas, biznis iš
mybės,
šventė.
Reikia
tai
dienai
tin

Atsišaukite:
Pažymės
Lietuvos
nepriklauso

linkėsc prakalbas rengti.
kamai
prisirengti.
Bus
aptarta
pri

dirbtas
per
25
metus,
lietuvių
apgy

PAJIEŠKAU
pusbrolio
Antano
Po
41 E. lOOth PI.
Užtroško gasu.
mybės šventę.
sirengimas prie naujo Lietuvos Lais ciaus, Kauno red., -Raseinių apskr., vento] vietoj, parduosiu už geriausią
Beje, susirinkime perskaity
Paskolos “drive”, kuris neužilgo Balnių sodžiaus.
pasiulijimą.
Pardavimo
priežastis
Visose kitose kolonijose lie Guido Fondelli, italas, 25 me- vės
NAMAI-ŽEMĖ
sužinosite
ant
vietos.
prasidės.
Taipgi
bus
rinkimas
Chi

B.
ŠVEDAS,
ta laiškas nuo vieno žymaus tuviai rengiasi pažymėti Lietu tų amžiaus, ir jo teta Adele
M.
V.,
cagos Apskričio naujos valdybos.
5927 So. Lasalle St.,
Lietuvos Socialdemokratų par vos nepriklausomybės šven Biagina, 65 metų amžiaus, 216 L. L. Paskolos Ch-os Apskr.:
PARSIDUODA puikus 5 kambarių
2235 W. 22 St. and Irving Avė.
Chicago, III.
namas
ant cementinių blaksų ir ce
Pirm^
V.
M.
Stulpinas,
tijos darbuotojo, d. St. Kairio. tę, kuri pripuola vasario 16 W. Beethoven st., vakar tapo
mentuotas
skiepas. Garu apšildomas^,
PARSIDUODA
saliunas
geroj
vie

Rašt.,
J.
A.
Mickeliunas
Mat,
LSS. centras d. Kairį
JIEšKO PARTNERIŲ
toj, arti dviejų teatrų, tirštai lietu maudynės ir visi parankumai.
Pusė
dieną, šitą šventę pažymės ir atrasti negyvi gaso pilnam bu
vių
apgyventa.
Pardavimo
priežastį
bloko
nuo
karų
linijos.
Turi
būt
par
kvietė atvažiuoti į Jungtines šios apielinkės lietuviai. Tuo te. Juos atrado
jų draugas,
PAJIEŠKAU partnerio patyrusio patirsit ant vietos.
duota į trumpą laiką. Pardavimo
Valstijas — agitacijos reika tikslu tapo persą indy ta Palace Umberto Fortelli, kuris atėjo Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. bučemės darbą. Geistina pavienis,
3159 So. Halsted St.,
priežastį patirsite ant vietos.
Atsi
susirinkimas įvyks nedėlioj, Atsišaukite nuo 10 vai. ryto iki 8 v.
lais. Drg. Kai ris sako, kad da teatras, prie 18 ir Halsted gat sužinoti, kodėl Fondelli neatsi mėnesinis
Tel.:
Boulevard
854
šaukite.
vasario 6 d., Schlitz svetainėj. Pra
37 E. lOOth PI.
bartiniu laiku nieku bud u ne vių. Kalbamą dieną čia bus lankė pas jį sutartu laiku, Ma- džia 12 vai. dienos. Nariai būtinai vakaro.
J. F, A.,
Tel.: Pullman 3863.
PARSIDUODA saliunas labai ge
atsilankykite, nes yra daug svarbių 3612 So. Wallace St.,
galima gauti leidimo važiuoti surengta tinkama pramoga.
Chicago, III.
noma, kad jis nusižudęs del reikalų
roj lietuvių apgyventoj vietoj, 943 W.
apkalbėjimui.* Taipogi atsive
į Ameriką.
Aš TURIU žemės Lietuvoj ir noriu
33rd St. už labai prieinamą kainą.
skite
ir
naujų
narįų.
—
Valdyba.
nedarbo.
Vietos lietuviai turėtų reng
Pardavimo
priežastįpatirsite
ant
vie

išmainyti
ją ant propetės Amerikoj
J
IEŠKO
KAMBARIŲ
Centralinis komitetas nuta- tis, kad tinkamai šitą šventę
arba parduoti. Kas važiuojat Lietu
tos.
rė surengti Bangos naudai kon- pažymėjus. Įžangos bilietai jau Mergaičių teshninė mokykla.
von ir turit čia propertę malonėkit
JIEŠKAU vietos į lietuvišką šei
Cicero. — Lietuviu Raudonos Ro
PARSIDUODA saliunas labai pi atsišaukti.
myną,
kuri
gali
duot
man
apšil

Viešųjų mokyklų komisijos žės Paš. Kliubo susirinkimas įvyks dytą kambarį už patarnavimą tik va giai. Patikus nelaimingam nuotikiui,
pardavinėjama.
Pasistengkite
IG. VERBILA,
vasario 4 d., kaip 8 v. v. Stasio Stan
Sekamai Aštunto
Bajono jų nusipirkti. —L. L. Rūta.
noriu
greitai
parduoti.
Vieta
gera,
2414
W.
25th
St.,
Chicago, III.
karais
Aš
dienom
lankau
mokslainę.
lirmininkas Hart Hanson pas kevičiaus svetainėj 1500 So. 49 Avė.
apgyventa
rusų
ir
visokių
tautų.
Per
H.
SHULTE,
konferencijai tapo nužymėta
kelbė, kad trumpoje ateityje Visi kliubiečiai prašomi susirinkt lai 3001 So. Halsted St., Chicago, III. ilgus metus išdirbtas biznis. Užpa ANT PARDAVIMO puikus mūrinis
svarbių reikalų.
laikas ir vieta. Konferencija
kalyj — 8 kambarių pagyvenimas. namas 2 flatų 5 ir 6 kambariai arti
“loop” apielinkėje bus pasta ku, nes turime—daug
Nušovė žmogų.
A. Liutkus, Sekr.
Atsišaukite
Archer and Kedzie gatvių.
bus pirmame balandžio mėn.
tyta mergaičių technikos mo
PAJIEŠKO kambario vedusi pora;
701
De
Koven
St.,
Atsišaukite
Vienas banditas praeitą nak
geistina, kad butų elektros šviesa, vanedėldieny — Roselande. To
Kampas Desplaines St.
3249 So. Morgan St.,
kykla. Jos pastatymas parei
ir šiltas kambarys ir privilegijos
Antros lubos
dėl visos kuopos, priklausan tį užklupo United Cigar krau siąs miestui milionas dollerių. Visi tie L. S. S. 234 kp. nariai, bu na
virtuvėj. Jei kas turit tokį kambarį,
Phone
Boulevard 7579
vo
pasiėmę
tikietų
(pardavinėti)
L.S.
PARSIDUODA bučemė ir grosemė,
čios Rajonui, tegul pasirūpina tuvę, 9109 Commercial avė., Toje bus mokimas' įvairių ama S. kuopų vakarui sausio 9 d., bet nė meldžiam pranešti šiuč antrašu:
labai geroj vietoj lietvių apgyventoj.
A. A. ~
išrinkti
delegatus ir įteikti ir išvijęs klerką iš krautuvės, tų dienomis ir vakarais apie ra jų gražinę, tegul gražina juos kaip
PARSIDUODA labai dailus 5 kam
Chicago, III. Pardavimo priežastis, išvažiuoju į
galima greičiau. Negavę tikietų ne 3149 So. Halsted St.,
išsiėmė iš registro šimtą de
jiems gerų sumanymų.
barių
namas, ant cementinių blaksų
Lietuvą.
tūkstantis keturi šimtai merge galime padaryti pilnos atskaitos. Ti
4429
So.
Homoria
St.
ir
cementiniu
skiepu; maudynė ir kiti
Taipjau nutarta, kad visose šimt dolerių. Apsdmaskavęs lių. Tokias mokyklas jau se kietus prašome gražinti d. St. Straz
ĮIEŠKO
darbo
parankumai. Turi būt parduota į
socialistų rengiamose prakal- banditas įpuolęs krautuvėn lie nai turi veik visi didieji Ame dui (Naujienų adresu). Butų gerai,
grosemė ir bučemė trumpą laiką.
kad tatai butų padaryta dar šią sa
PAJIEŠKAU darbo bučemčj; esu su PARSIDUODA
Atsišaukite:
bose butu dalinama publikai pė klerkui ir vienam praeiviui, rikos miestai, sako Hanson’es, vaitę.
4 kambarių pagyvenimu; prieina
— Komisija.
gerai
patyręs
tame
darbo
ir
vartoju
41 E. lOOth PI.
ma renda
Gera proga teisingam
(suprantama, veltui) Socialis kuris buvo įėjęs krautuvėn nu gi Chicaga, kuri yra Amerikos
) kalbas. Jeigu kam reikalingas to žmogui. Pardavimo priežastis — li
Chicagos Lietuvių Socialistų vyrų ris darbininkas, meldžiu pranešti šiuo
sipirkti cigarą, pakelti rankas.
STdCK^I—šŽROS J*
tu Partijos platforma.
ga.
širdis, dar tik dabar pradeda choras rengia šaunu balių nedėlioj, antrašu
:
•
P. FLAKERTY,
Pinigiškai Aštuntas Rajonas Klerką tuojau iškėlė rankas, ruoštis, kad Įsisteigus tokią vasario 6, kaip 7 vai. vakare Mildos
T. RUKŠTALLA
3808
So. Lowe Avė.
NEPAPRASTAI PIGIAI parsiduo
svetainėj
3138
So.
Halsted
St.
Bus
3211 So. Union Avė.,
Chicago, III.
stovi neblogai. Ižde randasi o praeivis ne. Banditas paleido mergaičių mokyklą.
da Co-operative Society of America
puikus programas. Visi kviečiami at
į jį du šuviu ir nelaimingas
daugiau kaip šimtas dolerių.
šėrai. Pardavimo priežastis.— išva
silankyti. *
PARSIDUODA du ratlankiai (ti- žiuoju į Lietuvą. Norinti pirkti, ga
—
Komitetas.
REIKIA DARBININKŲ res) didumo 33x4. Mažai vartoti
šiame centralinio komiteto praeivis, Clyde Stran iš WalGaražo pienai padaryti.
lit matyti mane vakarais, apie 8 vai.
Parduosiu
pigiai.
posėdy dalyvavo dešimt narių. kerton, Ind., tuojau sukrito, o
FRANK MILIUS,
Miesto inžinierius — P. S. Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto
MOTERŲ
J.
MIKŠIS,
4543
So.
Paulina
St.,
Chicago, III.
klerkas
nėrė
pro
užpakalines
jus susirinkimas pėtnyčioj, 4 d. va
Du komiteto nariai neatvyko.
8126
So.
Lowe.Ave.,
Combs vakar paskelbė, kad sario,
J. J. Elias svetainėje,
REIKIA merginų virš 16 metų lė3-os lubos.
Vienas jų serga, kitas nežinia dūręs laukan. Banditas apsidir iau jis turįs patiekęs pienus 4600 So.1921,
Wood, St., pradžia 7:30 v. v. jeliavimui ir pilstymui kvapyklų ir .
MOKYKLOS
kodėl negalėjo dalyvauti. Or bęs pripuolė prie registro ir iš nežemintam miesto garadžiui, Malonėkite visi nariai atsilankyti ekstraktų. Atsišaukite tarpe 10 ir
paskirtu laiku, neš yra daug svarbių 12 ryto.
PARDAVIMUI bučerne ir
ganizacijos
reikalus draugai siėmęs pinigus Išėjo sau.
kurį manoma pastatyti prie dalykų aptarimui
ILLINOIS WHOLESALE DRUG & grosernė lietuvių apgyventoj
svarstė rimtai ir draugingai,
Sekretoriatas.
MANUFACTURING CO.,
MA5TER
Grant parko, tarp Randolph ir
vietoj.
Biznis
išdirbtas
per
10
Priėmė
poterius.
1621-23
W.
Roosevelt
Rd.
lai rodo, kad musų organiza
5Y5TEM
Madison gatvių,
Pastatymas Chicagos Lietuvių Tarybos nepap
metų.
Parduosiu
pigiai.
Pigi
cija nors ir povaliai, vis dėlto
Miesto taryba vakar priėmė kalbamo garažo
miestui pa- rastas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, REIKIA merginų ir moterų prie
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
renda.
4, kaip 8 v. v. Mildos svetai
daro progresą. Reikia daryti Chicagos bažnyčių federacijos reis $2,278,166.
Jame tilps vasario
nėj — prie 32 ir Halsted gatvių. Visi skirstymo senų ir naujų, vilnonių ir
4935 S. Loomis St.
mo ir Designing .Mokykla.
jo dar daugiau. Reikia, kad sa sumanymą,
paduotą tarybai tūkstantis penki šimtai mašinų. nariai privalo^atsilankyti susirinkiman marškonių skudurų.
Musų sistema ir mokymo budu jus
Atsišhukito
daug svarbių rei”
vo organizacija ir josios plėto per aldermaną Gny Guernsey, Padengimui garažo palaikymo — būtinai. Turime
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
B.
C0HEN
&
SONS,
‘
PARDAVIMUI
saliunas
ir
restau— Valdyba.
Mes. turime didžiausius ir geriau
jimu hutų užinteresuoti visi kad miesto tarybos posėdžiai išlaidų bus imama po 25c. nuo kalų.
1100 W. 22nd St.
rantas viršui 7 kambariai pagyveni
mui. Viduryje lietuviškos kolionijos sius kirpimo, designing ir siuvimo
josios nariai. Kitaip sakant, butų atidaromi poteriais. Pote kiekvienos
jame pastatytos Chicagos Lietuvių Tarybos mėne- REIKIA merginos abeliiam namų ir netoli nuo didelių dirbtuvių.
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
reikia, kad už savo organizaci rius pradės kalbėti įvairių sek mašinos. Miesto taryba dar tu sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, va
praktikos besimokindamas.
Savininkas,
darbui. 4 žmones šeimynoj su arba
sario
4
d.,
kaip
8
v.
v.
Mildos
salėj,
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
GEORGE CHERNAUSKAS,
jos viršininkų nugaros stovėtų tų kunigai, ministeriai, pryče- rės galutinai užgirti šį suma Halsted ir 32 gatvė. Visi delegatai be skalbinių. Turi susikalbėti angvaromos elektros jiega.
418
W.
18
St.
iškai.
riai, rabinai ir visokie kiti su nymą.
malonėkite laiku susirinkti.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuTel. Roosevelt 7789.
1608 Sherwin Avė.,
—
Valdyba.
riuo
laku, dieną ar vakarais, pasiiiupirma diena kovo mėnesio. Po
Tel.: Rogers Park 8116.
PARSIDUODA saliunas ir namas rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
užgynimo poterių sumanymo
Perpilni kalėjimai.
sykiu arba atskirai Viskas gerai iš
Paterns daromos sulig mieros, vi
Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
taisyta. Parduosiu labai pigiai — už sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios
kilo klausimas, kas kiekvienai
Prokuroras Crowe vakar nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, __REIKIA-I DARBININK(
—-t-----.
prieinamą pasiulijimą.
Priežastis madų knygos.
4 d. Unijos salėj. 1564 N.
dienai paskirs įvairių sektų kreipėsi į mieste
Veikiančius vasario
pardavimo
—
turiu
greitai
apleisti
MASTER DESIGNING SCHOOL,
VYRŲ
St.; pradžia 7:30 vai. vakare.
poteriautojį. Vieni norėjo ati kriminalinius teismus ragin Robey
šią
šalį.
Atsišaukite
po
numeriu.
190
N. STATE STREET, CHICAGO.
Malonėsite visi nariai būti, bus daug
8558
So.
Wallace
St.,
Chicago,
III.
Kampas
Lake St., ant 4-tą lubų.
duoti tą džiabą miesto mayorui damas juos, kad jie veiktų kuo svarbių reikalų.
REIKIA lietuvių pardavėjų.
Yra
— Sekr. F. Juozapavičia.
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
Thoųipsonui, kiti patarė jį ati sparčiausiai, idant greičiau su
BARGENAS.
gali
pasakyti tiesą pęrtikrinimo bu
duoti
tarybos
pristovui
WilParsiduoda vargonai, pirštais ir ro
mažinus kalėjimose perpildytą
Mirė nelaiminga mirtim — gatHarvey, III. — S. L. A. 289 kuopa de. Turi turėt pardavėjo sugabumus.
VALENTINE DRESMAKING
vekaris užmušė utaminke, 1 d.
liam Harrah. Bet pagaliaus ta kalinių skaičių. Dabar Chica rengia dideles prakalbas ketverge, va Mano ypatiška pagelha, privers prie lėmis. Labai gerame padėjime, par
COLLEGES
duosiu už žemą kainą. Priežastis
vasario, 1921 m. 9 vai. vakare.
sario 8 d., kaip 7:30 vai. vak. Dudepo
išrinkta
tam
tikra
komisija,
gos kalėjimuose sėdi devyni co salėj, 15639 So. Halsted gyė. Kvie jasisekimo ir užtikrinimo tuojau, pardavimo — apleidžiu miestą. Ga-, 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
Turėdamas 46 metus amžiaus,
1850 N. Wells St.
kuri turės kasdien tarybai pa Šimtai ir septynioliką kalinių. čiame vietos lietuvius skaitlingai at tereikės laukti komišino. Bus ap Įima matyt visuomet.
I v odes.
Laidotuvės atsibus suA.
MIKALAUSKAS,
187
Mokyklos
Jnngt. Valstijose.
batoj, vasario 5 d.
Iš namų,
silankyti. Kalbės D ras A. L. Grai- mokama pilnai kas saįvaite, Tai ne
rūpinti poterninkų.
Visi jie laukia teismo. Tai esąs čiunas
4418
So.
Richmond
St.,
Chicago,
III.
Moko
Siuvimo,
Patternų Kirpi
1908 S. Union Avė., bus išleistas
iš Chicagos.
— Komitetas. yra Real Estate arba Insurance. At
mo,
Designing
bizniui
ir namams.
9 vai. iš ryto.
didžiausias skaičius kalinių
sišaukite
tarpe
9
ryto
ki
4
po
pietų.
Vietos
duodamos
dykai,
Diplomai.
Paliko nuliudime savo myli18tos GATVES KOLONIJA. — Tri
Automobiilus užmušo senutę negu kad Chicaga kuomet nors
PARSIDUODA saliunas, geroj vie
■ mą moterį Marijoną, du broliu:
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės
toj, lietuvių apgyventoj, seifas, pia Mokslas lengvais atmokėjimais.
18—22 E. Van fcuren St.,
Maria Pyers, 90 metų am- pirmiau nedarbo laikais yra sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji koI Petrą, Kazimierą ir seserį Pet
nas
ir pooltable stalas. Namas garu Kleeofl dienomis ir vakarais. Pa3-as
floras.
Matykit
ronėlę Zakarauskienę Amerikoj;
onija rengia didelį vakarą — koncer
šildomas ir stovi ant loto ir puses, reikalaukit knygilis.
iaus senutė, 1928 N. Central turėjus.
MR.
R0WNY.
„
I taipgi brolj Izidorių ir dvi se
Tel. Seeley 1648.
tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16

Lietuvio Rateliuose

Pranešimai

Paj ieškojimai

I Jonas Gerdauskas

seris, Ona ir Paulina Lietuvoje.
Velionis yra gimęs šilaliuose,
Abelino kaime, Raseinių pavie- i

Park avė., kuri buvo čia at

važiavus iš Portland, Oregon,

cemento grindys. Parsiduoda pigiai
Savininką matysit ant vietos.
REIKIA — pardavėjų — patyrimas
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės
3935 So. Califomia Avė.,
risi! Tikietus išanksto galima gaut nereikalingas —- geras uždarbis; dar
(Brighton Park)
Šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. ias tavo apielinkėj — mostis “Alber

deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted

Sugavo pašto dėžių plėšikę,

pasisvečiuoti
pas savo sūnų,
Vakar policija sugavo vieną
to, Kauno gub.
Amerikon at
keliavo 26 metai atgal ir visą
Arthur Pyers. Vakar jai beei jauną moterį, kuri buvo atsjI laiką išgyveno Chicagoj.
Kviečiame visus jo draugus ir p nant pro kampą CraXvford ir rakinus pašto laiškų dėžę ir iš
I pažįstamus dayvauti laidotuvėse. I Armitage gatvių, parbloškė ii* siėmus apie trisdešimt laiškų.

susyk užmušo ją automobilius, Moteris atsisakė pasakyti savo

SARA PATEK, pirmlninkB.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Pagelbsti nuo 4— šalčio, kata
pas ta”.
PARDAVIMUI bučemS ir grosemė
Gera
prog-a išmokti barberio ama
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro ro, galvos ir dantų skaudėjimo, suti Biznis išdirbtas per 10 metų. Lietu to. Mokestis
kol mokiniesi. Už mok

C. Kriukoni, 1810 So.

Peoria;

voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- nimų, reumatizmo etje. Atsišaukite vių apgyventoj vietoj.
Priežastis slą tik $20.00. Galima išmokti i 6
1
>učio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. ar rašykite.
pardavimo — savininko nesveikata.
savaites.
“ALBERTA”
Halsted, ir pas Al. Dargj, 726 W. 18ta
Atsišaukite
I WILL BARBER COLLEGE,
>051 Sol Ashland Av40 Chicago, Ilk
—- Komitetas,
gv#«
702 wį aath st,;
625 W* Madisoų St.,
(i-icago

