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True translation filed with the post- master at Chicago, III., Feb. 15, 1921 I
no
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Šveicarija gręsina ap=
leisti tautų lygę

under the Act of March 3, 1879.

konferencijų artimųjų ry
tų klausimu, kurie šiandie iš
važiavo į Londonu, gavo nuo
sultono instrukcijų kokia ne
butų kaina daryti taikų.

Nori apkaltinti teisėją
Landis.

I II Į 11

Kapitalistu suokalbio
auka.

j II*

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

rijomis.
Bet tas reguliacijas
turi nustatyti
ne Anglija, o
Juodųjų jurų valstybės.
4. Graikijos
atsižadėjimas
nuo savo imperialistinių tikslų.
<
Kernai smarkiai užsipuola
ant Anglijos, Francijos ir
Graikijos, kurios bandė įvykin
ti Sevres sutartį su Turidja.

Rusija su lenkais nesusitaiko

Amerika nori pirkliauti
su Turkijos naciona
listais.

KONSTANTINOPOLIS.
Kad Jungt. Valstijos mano ne
užilgo atnaujinti pirklybą SU
Turkijos nacionalistų valdomo
True translation filed w<th the post- mis teritorijomis, parodo na
master at Chicago, III., Feb. 15, 1921
Angom je
required by the act of Oct. 6, 1917 cionalistų valdžios
nota pasiųsta Rusijos užrubeAnglijos lapės politika. žinių reikalų komisarui čičerinui. Dalis tos notos sako:
Siekias! “apsisprendimu” prit
“Amerikos vyriausias koraukti arabus ir pagimdyti ne misionierius tankiai siuntinėja
sutikimus tarp mahometonų. agentus į Turkjos portus, pra
šydamas atnaujinti pirktybiPARYŽIUS, vas. 13. — Ang- j nius ryšius, kurie buvo
per
lija šiandie lošia desperatišką traukti Jungt. Valstijoms įsto
lošį, kad išlaikius kontrolę ant jus į karą, tais pačiais pama
artimųjų rytų ir stato rizikon tais, kuriais Rusija »s»W! su
visą savo poziciją Azijoje.
raAnglija. Mes norime jur
Notoj, kuri nėra paskelbta, nešti, kad mes manortie paubet kuri oficialiniuose rateliuo jinti pirklybinius
ryšius su
se pagimdė sumišimą, premie- Jungt. Valstijomis, su sąlyga,
ras Lloyd
George paskelbė, kad Amerikos valdžia pripakad jis nutarė atsižadėti man žins Angoros valdžią, taipjau
dato ant Mesopotamijos ir lai politinę ir ekonominę neprikkyti plebiscitą, kuriuo arabams lausomybę Anatolijos.”
bus leista nuspręsti apie pilną
savo
nepriklausomybę,
su Reikalauja sustabdyti
Franciją neapkenčiančiu emiru
davimą paskolp.
Feisel, kaipo karalium.
Anglijos pasiūlymas FeisuWASHINGTON, vas. 14. —
lui sosto, matomai, yra taiko
mas kaipo kyšis, kad jis pat Laikraštininkas Hearst užvedė
distrikto augščiausiame teis
rauktų arabus Anglijos pusėn,
me bylą, reikalaudamas, kad
tuo suskaldant mahometonus į
teisinas uždraustų iždo sekreto
dvi dalis ir pagimdant
kovą
riui Houston duoti
kokias
tarp pačių mahometonų, ku
rios pagelba Anglija tikisi ir nors paskolas ir kreditus sve
timoms šalinis, taipjau
kad
toliau sėkmingai valdyti Azi
valdžia daugiau nebemokėtų
ją-'
pinigų Bachmietjevui ar ki
Netik kad Turkija yra susi tiems, kurie sakosi atstovaują
vienijusi, bet Turkijos delega nuverstąją Kerenskio valdžią.
cija' Londone reikalaus, kad
Hottston senatoriaums pasa
sultonas valdytų' Dardenelus. kė, kad nebebus duodama nau
Ji priims talkininkų
kontro jų paskolų, bet yra $419,000,liavimą Dardeųelų, kad užtik 000 seniau prižadėtų. Jų išmorinus atvirą visiems' vandens neišmokėtų paskolų. Jų išmo
kebą, bet tik ta sąlyga,
kad kėjimą ir stengiasi Hearstas
komisijoj dalyvaus ir Jungt. sustabdyti.
Valstijos, gvarantavimui prieš
Anglijos imperializmą.
Taipjau bus reikalaujama, Japonija nemažins bū
kad Turkijos sultonas valdytų
davojimo laivyno.
Anatoliją, Smyrną, Ourfą ir
TOKIO, <vas. 12. — Japoni
Aintab distriktą, kuris vakar
turėjo pasiduoti Francijos spė jos atstovų butas šiandie at
metė opozicijos pasiūlytą bikoms.
Reikalaujama bus ir sugrąži lių sustabdyti 'karinių laivų bū
nimo beveik visų Trakų ir tal davęj imą. Varde valdžios, gen.
kad padėtis
kininkų suteikimo finansines Tsuda pareiškė,
Siberijoje ir Chinijoje yra ne
pagelbos Turkijos valdžiaipatenkinanti ir todėl Japonija
negali sustabdyti ginklavimosi
Devynias dienas kalbėjo ant jurų ir sausumos.

WASHINGTON, vas. 14. —
Atstovas Welty iš Ohio šian
die atstovų bute pareikalavo,
kad atstovų butas apkaltintų
fedeTiilinį teisėją Chicagoje —
Landis, už netinkamą pildymą
Atstovas sako, į
savo pareigų,
Landis negali pildyti saLenkai atsisako demobilizuoti Želigovskio kad
vo pareigų teisme,' kada jis
taipjau yra arbitratoriu beisarmiją
bolninkų.
Šveicarija grąsina pasi- iinti įenki reikalaujamą kon- Tie Welty kaltinimai tapo
be jokio svarstymo
atiduoti
traukti is tautu lygos. ,nbllclwLenkų delegatai tvirtai lai- teisių komitetui, kuris, tikimąsi, juos atmes.
Griežtai atsisako praleisti va : kosi savo reikalavimo 80,000,000 rublių auksu. Rusai griež
Senatorius Dial iš South Cažiuojančią į Vilnių lygos
tai
priešinasi
tokiai
didelei
su

rolina taipjau nori apkaltinti
’ armiją.
mai. Jie siūlo užmokėti 30,- teisėją Landis ir tokio apkalti
švei- 000,000 rub., bet ne auksu, tik nimo jis pareikalausiąs ryto. O
PARYŽIUS, vas. 14.
carija šiandie prigrąsino pa notomis, koncesijomis ir me tai dėlto, kad Landis atsisakė
sitraukti iš tautų lygos, jei tal džiaga.
nuteisti kalėjiman jauną OttaTHOMAS ’ MOONEY
šiandie
išvažiavo
į
Rygą
keli
kininkai ir toliau
reikalaus, į
wa banko klerką, kuris buvo
kalėjime,
valdininkai,
kad
dalyvavus
kad Šveicarija
duotų liuosą
pavogęs iš banko kiek pinigų. kurį San Francisco teismui nu
!
konferencijoje.
kelią pervažiavimui per jos te
Teisėjas jo neteisė kalėjiman teisė myriop (paskui pakei
Čia
manoma,
kad
galbūt
bus
ritoriją vykstantiems į Vilnių
todėl, kad klerkas užsidirbda čiant amžinu kalėjimu) neva
padarytas
kompromisas.
Tuo
vo tik $90 mėnesyj ir turėjo už metimą bombos į “prepakareiviams.
pačiu
laiku
akylai
sekama
Šveicarijos ambasadorius Pa
užlaikyti didelę šeiminę, kuo redness* parodą.
Dabar jau
koncentravimą
lęareiv
iy
palei
ryžiuje, veikdamas
sulig in
met bankas sėmėsi sau ddelius trįs svarbiausi liudininkai pri
akcionieriams sipažino, kad prieš jį buvo pa
strukcijomis
Šveicarijos val Lietuvos rubežių. Lenkijos val pelnus ir savo
dininkai
tvirtina,
kad
rusai
ty

mokėjo didelius
dividendus, darytas kapitalistų, suokalbis
džios, pranešė Brazilijos am
čiomis
bandą
prailginti
kon

basadoriui Paryžiuje ir prezi
Landis nuomone, už vagystę ir kad jis kaip ir kiti toje by
ferenciją
iki
neateis
patogus
yra kalti banko
direktoriai, loje, neteisingai buvo nuteisti,
dentui
tautų lygos tarybos,
oras
pradėjimui
karinio
veiki

kad Šveicarija paseks Argenti
kurie moka tokias menkas al- remiantis melagingais liudinin
mo
prieš
lenkus.
nos pavyzdžiu ir apleis tautų
gas darbininkams; o ne patįs kais ir papirktais teisėjais.
lygą, jei taryba, savo sekama
darbininkai.
Jis ir kiti kaltinamieji yra
me posėdyje vasario 21 d. pa Lenkai nenori pašalinti
darbininkų darbuotojai ir to
Landis atsakymas Dialui.
reikalaus, kad Šveicarija leis
Želigovski.
dėl jiems kapitailstai keršijo
tų pervažiuoti perjos žemę
CHICAGO. — Teisėjas Lan ir kėsinosi juos nužudyti.
senatoriui
Vilniaus plebiscito kareiviams. Atsisako pildyti tautų lygos dis aštriai atkirto
Šveicarija pasiuntė talkinin komisijos įsakymą demobili Dial. kuris prigrąsino reika
translation filed with the postkams notą, išaiškindama savo zuoti Želigovskio kariuomenę. lauti apkaltinimo prieš Lan True
master at Chicago, III., Feb. 15, 1921
keblų padėjimą.
Šveicarijos
dis. Landis pareiškė, kad Dial as required by the act of Oct. 6, 1917
pats yra bankicrius ir turi ke
valdžia nurodė, kad Šveicarija,
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
Turkijos nacionalistų
kaip ir kitos šalįs, “susideda
WASHINGTON. — Lietuvos letą bovelnos dirbtuvių ir sa
taikos sąlygos.*
iš įvairių tautybių grupių, ku Informacijos Biuros gavo se vo darbininkams moka nepap
riose turi skirtingas nuomo kamą kablegramą iš Kauno rastai žemas algas. Jis labiau
siai priešinosi
panaikinimui Kemalisti sutinka, kad Ameri
nes apie Vilniaus plebiscitą.”
nuo p. Balučio:
ka tarpininkautų tarybose su
Šveicarijos valdžia išreiškė
“Gavome užtikrintas žinias, vaikų darbo, kadangi jo dirb
graikais.
apgailiavimą, kad ji negali iš jog Tautų Sąjungai
tuvėse dirba net 11 metų mer
(lygai)
pildyti talkininkų
prašymo gavus užtikrinimą
paramos gaitės, kurios verčiamos dirbti
BERLINAS, vas. 14.— Ame
liuesam perleidimui kareivių, nuo abiejų valdžių, Tautų Są ne jų amžių darbą betgi gau
tarpininkavimas tarp
kartu pareikšdama, kad tokis jungos Plebiscito
“Af rikos
Komisija, na mokėti tik skatikus.
pasielgimas negali būti patei kuri dabar yra Varšuvoje, pap norėčiau žinoti kiek jis moka Graikijos ir Turkijos naciona
sinimu už sukėlimą civilinių rašė lenkų valdžios įsakymo savo mažoms darbininkėms,” listų butų priimtinas. Taip pa
reiškė nacionalistų
yadovas
demobilizuoti Želigovskio ka pasakė Landis apie DialąKernai Paša savo pirmame vie
Toliaus ji nurodė, kad tau riuomenę kaipo pirmas žings
šame pareiškime.
tų lygos susirinkime Genevo- nis prie plebiscito.
Streikuoja laivų
Sapieha
Tą pareiškimą gauta šian
je, Šveicarija paskelbė, jog ji kategoriškai atsisakė, sakyda
budavotojai.
die kurjeri! iš nacionalistų sos
nori laikytis neutraliteto ant mas, jog lenkų valdžia negali
tinės Angoros, Mažojoj Azi
kiek yra paliečiamas karinis priversti Želigovskį. Komisijos
PHJLADELPHIA, Pa.— Jau joj.
veikimas,
nors ji ir sutinka domė buvo atkreipta į lenkų trįs savaitės,
kaip čia streiKernai sako, kad prezidento
klausyti lygos paliepimų kada atsakymą Tautų Sąjungai, ku kuoja apie 8,000
WAUKEGAN, III., vas. 14.—
darlbiininkų Wilsono tarpininkavimas Ar
bus daromas ekonominis spau riame lenkai pažadėjo tiktai
8 metų Miriam Rubin susirgo
mėnijos
dalyke
yra
neberei

dimas prieš nusidedančias ša moralę paramą.
Mes esame sustreikavo, kada koinp. atsi kalingas, kadangi taika ten jau nepaprasta liga. Prieš keletą
lisdienų ji pradėjo kalbėti ir taip
pažadėję pilniausią ir širdin sakė daugiau turėti reikalų su yra įvykinta.
nesustodama nė valandėlei, be
Sprendžiama, kad Šveicariją giausią paramą.
unija ir pradėjo šalinti iš dar
be miego,
be kitko tokį žingsnį padaryti
Kernai atmeta Sevres taikos jokios paliaubos,
Vasario 4 dieną musų užru- bo unijų darbuotojus.
tfertė ir baimė, kad švencarijos bežinis nusistatymas buvo iš
sutartį ir Reikalauja, kad Kon kalbėjo 212 valandų — beveik
Kompanija
deda
visas
pas

komunistai pradės
smarkią dėstytas Steigiamame Seime
Pašaukta daugybę
stantinopolis pasiliktų po Tur 9 paras.
tangas,
kad
kaip
nors
sulau

agitaciją, jei bufc leista plebis ir užgirtas užsitikėjimas bal
kijos kontrole.
Jis paduoda daktarų, bet jie nieko negalėjo
žius
streikas,
bet
jai
tas
nevyk

cito kareiviams
pervažiuoti savimu.
pagelbėti ir negalėjo jos sus
sekamas taikos sąlygas:
,
sta,
kadangi
darbininkai
tvirtai
per Šveicarijos šalį.
1. Panaikinimas Sevres sū tabdyti. Nuolatinis kalbėjimas
Musų delegacija sugrįžo šią laikosi vienybės ir yra pasiry
ją labai nuvargino ir manoma
tarties.
nakt iš Varšavos Kaunan.
žę kovoti ir laimėti.
Raitoji
True translation filed with the postbuvo,
kad ji neišlaikys
ir
Yra pasitikima, jog Lietuvos policija elgiasi su darbininkais
2. Konstantinopolis turi pa
master at Chicago, III., Feb. 16, 1921
mirs delei nuovargio'. Bet urnai
as required by the act of Oct. 6, 1917 klausimas bus svarstomas bu
silikti
po
Turfcijosx
valdžia
ir
tikrai kazokiškai; ji užpuldinė
p6 212 vai. kalbėjimo ji nu
simoje
Londono
Konferenci

gva- tilo ir užmigo. Išmiegojusi ar
ja net ir darbininkų sales. Gat kad jo ncpaliečiamybę
Nesusitaikę apie auksą.
joje.
vės apie dirbtuvę kelias valan rantuotų talkininkų šalįs.
ti dviejų valandų ji vėl nubu
3. Laisvė pervažiavimo Dar
Lenkai reikalauja iš Rusijos
das į dieną būna visai uždary
do, bet gaivesnė ir mažiau be
as required by the act of Oct. 6, 1917
danelais
nustatytomis
regulia80,000,000 rublių auksu, rusai master at Chicago, 111., Feb. 15, 1921 tos.
kalbėjo. Manoma, kad tai bu
IĮ.1..1.
----- 1 J.
J
siūlo 30,000,000. Vis dar kal as required by the act of Oct. 6, 1917
vo suįrimas nervų, kurie api
Darbininkai kartą pasisam
ba apie bolševikų “pavojų.” Visi apleidžia Turkijos
ma kalbos organus, įvykęs de
dė aeroplaną, iš kurio virš
PINIGŲ KURSAS.
lei iššokimo kurio sąnario, ku
dirbtuvės išmetė
lapelius j
sultoną.
VARŠAVA, vas. 14. — Ka
streiklaužius,
taipjau nuėmė Vakar, vasario 14 d., užsienio pinigų ris sujudino kalbos nervus.
da bus padaryta galutina tai
kaina, perkant įų ne mažiau kaip už
kurios 26,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
KONSTANTINOPOLIS. vus daugybę fotografijų,
kos sutartis tarp Lenkijos ir
Karaliaus likimas.
— Turkijos sultonas šian- (parodo, kad streiklaužiai nie- Amerikos pinigais iiaip:
Rusijos dar nežinia, kadangi 14. •
. „t.....
die gavo telegramą nuo Izzet | ko neveikia, tik aikvpja žmo- Anglijos 1 svaras ...... .
$3.89
sovietų atstovai atsisako pri- Pašos, 'kuris buvo pasiustas į . nių pinigus,
100 kronų .....
$0.27
PARYŽIUS, vas. 14. — Sernes valdžia už Austrijos
$7.60
Belgijos 100 frankų už
$18.55 bijos karalius Petras, 79 m.
Angorą tartis su nacionalistais, viską turi užmokėti. Delei to Danijos 100 kronų ........
SOCIALDEMOKRATAS.
pranešančią, kad ir Izzet Pa- bus reikalaująma kongresinio Finų 100 markių ......... ....... $3.40 ‘ amžiaus, dabar gyvena nedideFrancijos 100 frankų ..
Musų draugų laikraštis iš ša prisidėjo prie nacionalistų, tyrinėjimo.
•liame name netoli Bielgrado,
Italijos 100 lirų ............ .....
Kauno. Kiekvienas darbininkas “Visi apleidžia mane,” sušuko
Streikierius materialiai re- Lietuvos 100 auksinų .. ....... $1.75 yra kurčias, bejiegis, valstybės
Lenkų 100 markių........ ”
privalėtų jį perskaityti. Num. 'sultonas.
reikalais nebeužsiima ir arba
mia kitos vietos unijosOlandų 100 guldenų ....
$84.26
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 81, 32 I Premjeras Tewfik Paša ir,--------------arba sėdi kėdėje.
Norvegų 100 kronų ..... ... $17.90 guh lovoj
šveicarų 100 frankų .... ... $16.40 Vaigščioti negali. Prie jo priir 33. Kaina 5 centai.
kiti nariai Turkijos valdžios SKAITYKIT IR PLATINKIT
švedų
100' kronų ...........
Gaunamas Naujienų ofise.
^$1.75 leidžiama tik sūnus ir duktė.
delegacijos | busiančią Londo“NAUJIENOS”
Vokiečių 100 markių ...

Bet neperleis jos armijos

True translation filed with the postmaRter at Chicago, III.; Feb. 15, 1921
ah required by the act of Oct. 6, 1917

Siuvėjų kova
Rubsiuvių byla prasideda.
[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK,
vas. 14. —
šiandie prieš augščiausiojo teis
mo teisėją Bijur prasidėjo ar
gumentai byloje, kurią užvedė
drabužių fabrikantai tikslu iš
ardyti rubsiuvių uniją—Amalgamated Clothing Workers.
Teisėjas davė teisę
priduoti
dar daugiau prirodymų iki ketvergo, vas. 17 d., iki kuriai die
nai tardymas tapo
atidėtas.
Bylos pasiklausyti atėjo labai
daug žmonių.

Amerikos pirklyba su
Vokietija didėja.
Vokietijos importas ir ekspor
tas padidėjo, bet eksportas į
talkininkų šalis sumažėjo.
WASHINGTON. — Ameri
kos pirklyba su Vokietija 1920
metais siekė $40,300,000, paly
ginus su $103,300,000 1919 m.
Tai parodo pirklybos dejiartainento paskelbtos skaitlinės.
Eksportas į Vokietiją pra
eitais metais siekė $311,437,000,
o metai prieš tai buvo
$92,761,000. Importas iš Vo
kietijos buvo $88,863,000, kuo
met 1919 m. importas siekė
tik $10,608,000.
Talkininkų sutartomis kon
tribucijos sąlygomis, Vokietija
turėtų užmokėti $10,560,363
už savo pirklybą
su Jungt.
Valstijomis •— 12 nuoš. nuo
Vokietijos eksporto.
Padidėjimas
pirklybos su
Vokietija pereitais metais bu
vo daug didesnis, negu su ku
rią kita šalimi.
Gabenimas
prekių į Angliją, Franciją ir
Italiją pereitais metais buvo
daug mažesnis, negu 1919 m.,
bet importas iš tų šalių žymiai
padidėjo.
Eksportas į Angliją 1920 m.
siekė tik -$1,825,029,947, o 1919
m. — $2,278,557,524. Impor
tas padidėjo nuo $309,189,265
iki $513,846,804.
Jungt. Valstijų eksportas į
didesniąsias Pietinės Amerikos
šalis taipjau padidėjo: padidė
jo ir importas iš tų šalių, iš
ėmus tik Braziliją ir Uragitay.
Badaujančioji Chinija parduo-

VANCOUVER,
vas. 14. —
Daugiau kaip 8,000,000 kiau
šinių atgabenta į čia iš ChniNEW YORK, vasario 13. — jos persiuntimui New Yorkan.
šiandie
į čia atplaukė Ignac ' Betgi tuo pačiu laiku Chinijos
Jau Paderewski ir tuojaus va- j žmonės miršta badu ir mai
giuosius ant savo ūkės Califor- dauja duonos kąsnio* ir pašelnijoj ilgam pailsini.
pos svetur.

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
brangyib 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 į 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, III.

UtaBilnkaš, Vasario 15,1921

NAUJIENOS, Chicago, UI

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

Chicago.
Draugystė šv. Jono Evange
listo baliuj Dievo Apveizdos
salėj sausio 14 d. surinkta
$5.00 aukų Lietuvos Raudona
jam Kryžiui. Pinigai pasiųsta
Lietuvos Misijai.
Aukoju
siems tarui ačiū.
Rinkėjas S. Grisius.
S. L. A. 208 Moterų Kuopa
sausio 19 dieną turėjo balių
Masonk Temple, kuris davė
kuopai kiek pelno- Susirinki
me vasario 2 dieną kuopa pa
skyrė iš to pelno $50.00 Ge
ležiniam Vilkui. Pinigai pa
siųsti Lietuvča Msijai.—P. M.

NUOŠIRDŲ AČIŪ.
S. L. A. 208 Moterų Kuopa
taria nuoširdų ačiū visiems
dalyvavusiems
• draugiškame
vakarėly sausio 23 d., kurį kuo
pa buvo surengus Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus naudai.
Taipjau ačiū toms kuopos na EKSTRA MILŽINIŠKOS
PRAKALBOS
rėms, kurios suaukojo gražių
rankos darbelių ir skanių už Paminėjimui trijų metų su
kandžių tam vakarui, kurs da kaktuvių nuo įsikūrimo
vė gryno pelno labdaringam
tikslui $117.58. Tie pinigai ta- LIETUVOS RESPUBLIKOS
po Kuopos sekretorės pasiųsti
Rengia šias iškilmingas pra
Lietuvos Misijai.
kalbas Lietuvių Tautos Katalkų
Rengimo Komitetas
parapija.
Sabina Šiaulienė,
Įvyks
Marė Micevičienė,
Seredoje, Vasario 16 d., 1921
Petronėlė Mockienė.
Bažnytinėje svetainėje,
kampas 35-os gatv. ir Union Av.

Kas dedasi

Kitur
AMBRIDGE, PA. —Sis
telis stovi prie Obio upės

mies
kraš
to, apie šešiolikę mylių nuo
Pittsburgo.
Gyventojų turi
apie tryliką tūkstančių; lietu
vių čia gyvena apie šešiolika
šeimynų ir keliolika pavienių.
Lietuvių’ draugijų yra dvi S LA.
169 Kuopa ir APLA 12 Kuo
pa; pastaroji turi beveik dvi
gubai daugiau narių už pirmą
ją ir turi įsikūrus savo kliubąAPLA (Augščiatįsios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje) 12
Kuopa savo mėnesiniame susi
rinkime sausio 6 d., pil. J. Kinderiui davus sumanymą, paau
kojo $50.00 Lietuvos šauliams,
kovojantiems su Lietuvos ne
vidonais; taipgi iry atskiri na
riai dar aukojo, šiap: po $5:
J. Kinderis ir B. Gramba; po
$2: A. Milutis (kiek anksčiau*
jis dar aukojo $10) ir P. Gu
dinąs;
ŠiftiUonis, J
Budrius,
Norkevičia, A
Gudlakis J. Zubris, P. Blažis.
J. Kasparavičia ir K- PikČiunas;
viso $23, kas su kuopos auka
sudaro $73.00. Visiems auko
jusiems tariu laisvos Lietuvos
vardu nuoširdų ačiū.
— B. Gramba.

AUBURN, ILL. — čia įsikū
rė Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus kuopa. Kuopon įsirašė
ir metinės mokesties užsimo
kėjo, po $2: Juos. Jasinskas,
Juoz. šniaukšta, Ig. Kazlaus
kas, F r. Mažeika, P. Pozneskas, J. Jucius, J. Urbikas, AndVagilius, J. Pozneika, Fr. Sulcz,
R. Malukas, J. Sulcz, Izab. Zukaitienė, And. čereškevičia, P.
Kuizinas, Ant. Dubosą, P. Rulieckis, K. Bcndoraitis, J. Stočkus, J. Danulcviče, K. Ainutis,
A- Valentas, B. Mockus.
Lietuvos Rauti, Kryžiui a u
kojo atskiri nariai: Juoz.
nė $1.50; P. Kreivėnas, V.
lovičia, ir Marcelė Jurgekenė
po $1; V. Skimelis 50c. Viso
labo siunčiame L.» R. Kryžiui
$51.00.
Pirmininkas Roy Mockus,
Sekret. Kajet. Ainutis,
Kasicr- Juoz. Jasinskas.
($51.00 priimta. Varde L. R.
Kryžiaus tariu nuoširdų ačiū.
—Dr. A. L. Graičiunas, L. G.
D. Centro Sek.)

gų centro biuro padedami. Jei
jų nepatenkinsią, tai esą gali
ma laukti streiko.
—Gyventojams nuraminti ir
jų nuomonei pakeisti lenkai čia
griebiasi senųjų rusų caro iš
mėgintųjų priemonių Puvyz
džiui, sustabdytas Lietuvoj
orientacijos lenkų laikrašli'
“GIos Litwy”. ■ Iš
pašalinami visi milicionieriai
gudai ir 1.1. Pažymėdami tą
Vilniaus valdžios veikimą laik
raščiai rašo: “Mes atsidūrėme
tokioje padėtyje, iš kurios ne
matyti išėjimo... Badas, šal
tis, nedarbas ir kiti nemalonu
mai žada mums baisią ateitį”-

ove« ės- <
šeiiiiyi’

AR MYLI MUZIKĄ?

Kodėl milionai auksinų (markių) tapo išmokėta
Lietuvoje pasiųstų per mus?
Tbdel, kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai
(pagal dienos kurso).
t
Todėl, kad mes pristatome pinigus per $0 dienų.
Todėl, kad mes išmokame grynais pinigais arti
miausio pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randa
si musų Biure.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠ
KIAMS PER

yra paprasti negaiši šiam laikė.
Stengekis prašalinti juos. Greita
pagalba gali nukreipti pavoingas
pasekmes.

Severais
Cough Balsam
(pirmiau vadintas Skvero Plaučiu
Balzamas), yra vartojamas labai
pasekmingai per k&tunos-dešimtys
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, šalčių, mėšlungiško
krupo, bei bronchialinlo kosulo. Pri1mnu3 imti Kaip suaugę taip ir
vaikai bei kudikei gal juos imti.
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 26
ir 60 centai.
>-,
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Taria patyrimą
Moterą ligose; ra
prištadu ligonę Ir kud<
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Angliakasys naudoją Pain-Expęllerį
nuo reuniatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin-,,
gam užsiėmime, kad užlaikius savo sveikatą ir energiją.

flHfcį

im
MKaH

rakandai, pečiai karpetai
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvidešimts augstos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $33 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augstos njšies gvarantuotą kalbamąją mašiną.

Taipgi, mes turime

parduo'.i dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų Ir
Vnft karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parH duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.

■ ■ ■ ■ B Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Alės pristatėm veltui

I visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiamo C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.
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Chicago, III.

FABIONAS & MICKIEWICZ, Vedėjai
809 W. 35th St. (Kampas Halsted), Chicago, III.
ATMINKIT

Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos
ir Vokietijos Bankų pagal dienos kurso, o ant sumos
virš $1,000.00 dolerių dar pigiau, už kuriuos išmoka
grynais pinigais.
Parūpinant pasportus į Lietuvą, Latviją ir Ru

siją.

Parduodame laivakortes iš New Yorko arba
Kanados vienu laivu į Bremeną, Hamburgą, Liepojų
ir Eidkunus.
Jauskitės pas mus draugiškai.
Patarimai dykai.
Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų.
Vakarais: Utarn. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
Nedėliomis: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

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

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatu
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tek Randolph 8507.
APSISAUGOKIT KRUPO
IR ŠALČIŲ
Motinos su mažais kūdikiais, grei
čiau tampa krupo pagauti ir turi da
ryt žingsnį, kad vengus užpuolimo
beširdės pajėgos. Einant gulti, jei
Turpo ištepsi sprandą, krutinę ir biskį įdėsi nosin, tad mažutis gardžiai
miegos ir lengvai kyėpuMu Turpo pa
laiko oro pereinamas^ vietas čystomis,
nepuvančiomią. ir siftnažina visokius
susimetitnujs.
Turpo yra pripažinta gydymu nuo
visų šalčių ir susimetimų. Padarytas
iš senovinių ir užtikhnų gyduolių, iš
spausto tarputino, kamparo ir men
talo, sumaningai sutaisyta čystame
minerale. Jis nesutepa nei sutraukia
ir priduoda urną pasiliuosavimą grei
čiau, nei kokiais neaiškiais garais
gydantis arba kosulio mišiniu.
Jo vertė prirodoma faktu, kad 1,500,000 puodų.., parduodama kas me
tas. Atsargios/motinos visur, užlaiko
puodelį Turpo, kaipo svarbiausią da
lyką namuose. Gydytojai pataria Tur
po ir vaistininkai parduoda su užtik
rinimu grąžinime pinigų, jei neužsiganėdinsjtParsiduoda baltuose opaliniuose
puodeliuose su pamorinčių ir juodu
Ičbeliu po-30c ir GOc.

Turpo
Nuo visokių šalčių ir susimetimų

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

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

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th Str.,
New

Colum-

bijos Grafonolae ir
lietuviški
naujausi
rekordai.
4537 & Ashland
Avė., , Chicago, I1L

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

JPMp tr Igį

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė.

HE

Vai. 1—2; 7—9 po piet.
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WESTERN FURNITURE STORAGE
2810 W. Harrison St.,

European American Bureau

29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 38rd St.
Chicago
Tol. Yards 4681.

Auksybė,

išpardavimas
Fonografai, lovos, fruntines
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naudoja
palengvinimui
71^#'
moDarbininkas
ir ten, kur geras
linimentas
reikalin■ skaudamų mhskulų nuo įtc;ppįp. sunkai:.?;.' yf
ga
8* musių įkandimo ir kitų vabalų igilL- m !
kasdic^^^ajębo^.
nuo
J ZJ
Ūkininkas naudoja jį ir' negalefij atfščftręfl
VĮ
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbią-/
)\
8oj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
W
k,ir K^li atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.'
?
Dirbtuvės darbininkas
naudoja
Pain-Expeller;,
nuo
pečių
skaudėjimo,
Namų
šeimininkė
naudoja Pain-Expelskausmo šone, šalčio
ir
kitų
mažų
nesveikumų^
kurie
grūmoja
pertraukimu
kuomet vaikai
L
galimybės uždirbtilerį,
kasdieninę
duoną. nupuola ir susimusa—

ŽIŪRĖKIT! DIDELIS

IRK

Tai. Randolph 2898

Advokatas

fRENCH LIN

t

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

V. W. Rutkauskas

silankyti, nes tai proga toji vie
Šiuo tarpu gyventojai Vil ną kartą visame gyvenime, ne
TN.: Yard. (MM
Drorer 84M
niuje moka po 800 markių praleiskit.
Kviečia
visus
pudui rugių, 17 m. svarui juo
DR. V. A. SZYMKEVICZ
Komitetas.
dos ir 25 markes baltos duo
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
nos, o už cukrų 180 markių
Akuieraa
3208 So. Halsted Sta Chlcaga,
svarui. “Prekių pakaktų, kaip
Valandos! 18-12 ▼. r. 1-2, 8-8
rašo laikraščiai, bet pirkėjų,
y. v. Nedaliomis 10-12 ryta.
Compagnie ienerale
kad ir šventės “maža”. Maty
Transatlantiųue
ti “pirktų šuo mėsą, tik pini
Tiesią)
gų nesą” anot lietuvių patar
New York j amburgę
Dubeltavais šriubais laivo
lės- Visos valdžios pastangos
Akušerka M. Katauska
NIAGARA
pagerinti maitinimą nuėjo nie
Patarnauju dienom ir naktimis prie
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
gimdymo ir duodu patarimus mo
kais. Tik kooperatyvų nariai
Kabineto ir trečios klesos kainos
terims ir merginoms. Antrašas t
gavę per du mėnesiu po 6 lo
.anai prieinamos.
8388 So. Halsted SU Chicago, UL
tus cukraus, tiek pat riebalų,
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
Phone: Bonlevard 4121.
truputį pupelių ir žuvies. Tai French Line agento.
ir gyvenk žmogus, kad nori. O
kooperatyvų narių nedaugiau
KAS NAUDOJA PAIN-EKPELLERU
kaip 20% gyventojų.
Visi naudoja P^n-Expellerį.
,
U .

—Su Lenkais* paJaVyta’ pH>
kybos sutartis, kuria “Viduri
nė Lietuva” leidžia be muitų
visas prekes vežti Lenkijon, o
kaip bus vežamos prekės iš
Lenkijos — nepasakyta. Tik
riausia, kad tokių prekių visai
nebus.
Kaip praneša Vilniaus laik
raščiai, darbininkai pareikala
vę jiems uždarbio mokesnį.
Valdžia atsisakiusi.
Dabar
darbininkai vėl pakartoję savo
reikalavimą, profesinių sąjun-

Antanas S. Pocius,

ADVOKATAS
Ofisai ridamiestyj t
AS8OCIATION BLOG.
So. La Salia St
Valandoat 9 ryto iki 5 po pieta.
Panadlllals Iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Park 8395

W F
CO
CEDAH .rtAPlbs, IOWA

Pradžia 7 vai. vak
Kalbės g-arsiausi, kalbėtojai.
Kviečia kuoskaitlingiausiai at

BETHOVENO muclko. konbervatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet

Taipgi galite matyti 2102 W. 35th St

Mes atidarom abiejose vietose kasdieną, nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. Nedalioms iki 4 po pietų.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

A REAL BARGAIN

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

MANCHURIA
Išplaukia Kovo 8, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

RENGIA 18 GATVĖS KOLONIJA

mA:

DIDELIS KONCERTAS SU

prakalbomis

MINNEKAHDA (naujas)
Dalyvaus talentingi Amerikos lietuviai dainininkai: M. Rakaus
kaite, Pranas Jakutis, A. K. Kvedaras ir A. Freitckiute ir geriausi
Amerikoj kalbėtojai ir tt.

Ruoškitės visi lietuviai į tą iškilmingą vakarą paminėjimui. tri
metinių sukaktuvių, laisvos Lietuvos.
, . .

Išplaukę Kovo 31.
Tiktai 8čia 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 valgpmąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tinį agentą.

V! •>_ PAMINĖJIMUI LIETUVOS
^W^Z^-RE;S^TT3LIKOS NEPRIGULMYBĖS TRIJŲ METŲ
SUKAKTUVIŲ.

Tikietus galima gauti sekamose vietose:
Paul P. Pilkis krautuvėj — 1822 So. Halsted St., Naujienų rašti
nėj — 1739 So. Halsted St.; N. C. Krukonio bučemėj — 1810 So.
Peoria St.; A. Dargio raštinėj — 726 W. 18th St.; Tubutis ir.Gedvi
las krautuvėje* 1818 So. Halsted St.
Programas prasidės 7:00 v. v.

ELEKTRA

Įvyks

Krutamieji paveikslai bus rodoma publikai renkantis.
To vakaro visas pelnas eis Lietuvos gynimui. Pinigai bus pasių
sti Lietuvos Misijai į 24 vai.
.
, ;

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

Kviečia nuoširdžiai visus lietuvius atsilankyti ant.šio vakaro.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

,

Vasario 16 d., 1921 Palace Teatre,
1826 So. Halsted gatvės,tarpe 18 ir 19 gatv.
Svetainė atsdarys 6:30 v. v.

/

A. BARTKUS, Prea.

Bendras 18tos gatvės Kolonijos
KOMITETAS’.

1119 W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III.

Geriausia
gorsetas
diktoms
moterims.
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jūsų krautuvam VmmmioB
kas neturi, prisiųsk pinigus ir mierą per
juosmenį (ant drapanų) ir
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšosf primok.
N1MO SYGIBNIC.YASflION INanTUTK
Dyt M.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Utarninkas, Vasario 15,1921

CASINO TEATRAS

3506 So. Halsted St.
Ser. Sausio 19-tą
“Dangerous Paradise”

**

NATIONAL TEATRE

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY

Ketverge 20-tą
“The Gift Supreme”.

Halsted netoli 63rd St.

Visą šią savaitę
“FOREVER AFTER”

REVIEW

BUSINESS

ka, įr netiesioginiu budii mokės giapiutės, vienok nenupuls nei
vėliau jų kainą.
JAN GLOMB
Vokietijos bausmę.
PRANEŠIMAS
Peveikslų galerija.
Šilkas
už
keletos
mėnesių
bus
Kas
pasidarys
Amerikoje,
jei

Vakar marketo kainos ant ne
Musų Draugams!
Geriausias darbas, už žemiausių
gu Vokietija sutiks priimti tal brangesnis.
kainų.
kuriu dalykų buvo sekamos:
Jogei nuo 1-mos dienos
1946 W. 21at St., netoli Robey St.
Užrubežinis sidabras) kils, šia
OYlvBUln
—*
Icllloltlo
‘tUV.
v
Sviestas ——
geriausias
45c.f; kininkų Areikalavimus?
Chicago,
III.
Lapkričio No v.) 1920.
ANTON FUERST and CO.
ekstra sudėtas 48c.; prints 50c.
Kada tik vokiečiai sutiks pil- me laike nebrangus.
Halsted netoli 63-os gatvės
Musų Ofisas bus perkel
Parduoda namus, apsaugo
Arbata eis pigyn.
Kiaušiniai — paprasti 30c. ir'dyti talkininkų negalimus reinuo ugnies
tas į naują vietą.
31c.; maišyti 32c. ir 33c.; ekstra Į kalavimus, tai talkininkai, tuo Tabakas kol kas stovi savo
4153 W. 26 St.
ZOLP ir BARČUS
2410 So. 52nd Avė
A- kainoje.
Vienok, už keik lako
Phone: Lawndale 1744
sudėti į medines dėžutes 42c. ir pasiremdami,, tuojaus
tuojaus mesis
mesis^A4601 So. Marshf ield Avė.
merikon skolinties pinigų. Pro- atpigs.
43c.; purvinukai 30c. ir 31c.
Tel.: Yards 145
Joseph Shuflitowski & Co. | Gyva paukštiena —• kurkės centų už pinigų skolinimą duos Kviečiai eis brangyn ir koliai
Phone Drover 266
43c.; vištos 32c.;, rpavasariniai, tiek, kiek tik Amerikos finansi- nepribus naujieji, kainose augšReal Estate
JOFFEY’O
vištukai 29c.; gaidžiai 22c.; an stai norės. Tas pakels nuošim čiausia pakils.
Kalėdų
Paskola
ir
apdraudimas
4625 So. Ashland Avė.
,į
čius ant skolinamųjų pįnigų.
tys
36c.
;
žąsys
24c.
dovanos
Atsakančios grojamos mašinos.
Jeigu
Vokietija
atsisakys
pri2833
W.
22nd
St.
Negyva
paukštiena
—
kurkės
Prirengta
pas mus
Columbia fonografai, deimantai
Deimantai,
laikrodė
ir laikrodėliai.1
Tarpe California Avė. ir 54c. ir 55c.; vištos 32c.; pavasa- imti talkininkų reikalavimus,
liai, auksiniai — si
rinįai vištukai 30c.; gaidžiai 20c tai Europos finansai bus i,r todabriniai — piaustyMarshall Blvd. •
stytas stiklas,
ir 21c.; antys 36c.; žąsys 28c. 1liaus padėjime be jokio nors ir
French Ivory etc.
Chicago.
Bulvės — gražios baltosios apgavingo išėjimo. Tas ant
Bukite visi iš anksto pa
Henry Rhein,
| Amerikos atsilieps taip, kad pre$1.00 ir $1.25 už 100 svarų.
Skoliname Pinigus
Jewelry Store,
Saldžosios bulvės — $1.50 ir kybą su Europa ir tolinus ne sirengę. šį metiniame kon
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
per 30 metų prie
galės būtį padidinta, ir dauge certe dalyvaus labai daug
$3.00 už hamperį.
ir statomų.
1536 W. 47th St.
artistinių spėkų — lietuvių
Pupos — rinktos $4.50 ir lis Amerikos pramoninių įstaigų
MADISON IR KEDZIE
Patčmysit didelį
ir kitų tautų. Tokio kon
$4.75 už 100 svarų; raudonieji atsidurs dar blogesniame padė
laikrodi.
STATE BANK
certo
dar
lietuviai
niekuo

Narys Federal Reserve System
jime.
dideli $9.00 ir $9.25.
3131 W. Madison St.,
Chicago.
met neturėjo. Nepraleiski
Tą reikia turėti omenėje no
Obuoliai — $3.50 ikį $6.00 už
Tel.: Kedzie 3980.
te jo!
C. R. CLAUSEN
<.di
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- berelį (bačką); $2.50 iki $5.00 rint atspėti, kas bus pramone ir
Expertas
Rupturų
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.
štai kokios spėkos daly
kas bus su pramoninių šėrų ver
už dėžę.
Išdirbėjas
vauja:
te.
pagerintų
Unė
Babickaitė
guminių
Phone Canal 5496
Liberty
Bondsai
pančiakų;
Hankan Jevrelry
K. Sarpalius
Įvairių
reikmenų
stovis
diržų palai
and
Graphaphone
Jei norite turėti savo namą
Broliai
Briedukai
kančių
rupCo., Ine.
' Liberty Bondsai 3*^ nuošim
išvedžiotą dratais per žmonės,
turą
po
ope
Mes pritaikome
. Pr. Jakutis
Medinis
alkoholis
galimu
daik

čių
$91.10;
Liberty
2-os
pasko

racijos;
chi
akinius mok si iŠ
kurie pažįsta savo biznį yra da
Pr.
Cvirka
rurgiškų
kai. Columbia gra
los 4 nuoš. $86.70; pirmos pas tu, kad eis pigyn. Tad nėra vei
lykas be baimės. Gali būti pa
gorsetų;
Pirmyn Mišrus Choras
fanolas ir rekorkalo
daug
prisipirkti.
Danatukolos
4
l
/
z
nuoš.
$87.10;
antros
bresų
dėl
dai.
daryta su daug mažiau triukš
Chicagos
Socialistų
Vyrų
nenormalių
kūno
dalių,
ir
platės
dėl
ruotas
aleoholis
gali
būt
perka

2209 W. 22 St.
4Į/2
nuoš. $86.60; trečios
mo ir šiukšlenimo, negu kad
Choras
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
netoli Leavitt.
mas, kada reikalingas.
4Į/o
nuoš.
$90.00;
ketvirtos
0*4
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 Iki 9 vak.
jus turėtumėt namuose popieHelen Golden
Obuolių neprisipirkit per daug,
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.
nuoš.
$86.92;
victory
434
nuoš.
ruotojus arba malevotojus.
Elza
Novak
Phone: Wentworth 2679.
jei nėra gyvo reikalo.
$97.22;
victory
3%
nuoš.
$92.22.
Atydos!
Mes galime išvedžioti dratais
Ar jus turite šeimyną? Jums yra
Lašiniai dar nenusistovėję sa James Lillard
jūsų namą į dvi ar tris dienas sunku gauti kambarius? štai yra ju-.
_
T - .
,,
voje kainoje kilimo brangyn, ar T. Karablinoff
sų
gyvenimo
proga.
Mes
parduoĮ
Al
4
VOKlCtlJft
gftleS
ir nepaliksime nei mažiausio
Phone Yards 1080
Minna Ysaeva.
puolimo
pigyn.
dame
murini
namą,
iš
kurio
galima
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
užmokėti?
Koncertas bus nedėlioj,
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.
Miežiai eis pigyn ir sekančiaAptiekorius
sienos.
mai užmokčti. $400.00 pinigais, liku
27 d. vasario (Feb.) 1921,
daug
me
mėnesyj,
vienok
metiniame
sius lengvais išmokčjimais. Delei to
šitas kluasimas — ar
Nėra šiukšlių arba jokių ne lesnių
Receptai musų spedališkumas.
Ashland Auditorium Carinformacijų kreipkitės.
Franj
avl
2
užderėjime,
gali
kilti
kaina
Vokietija
galės
užmokėti
parankumų jums ir kaina yra
1653 W. 47 St.
4459 So. Wood St.
men’s Hali), puikiausioj
talkiaugštyn.
cijai,
Anglijai
ir
kitiems
daug žemesnė negu jus tikitės.
darbininkų svetainėj ChiPupų pirkite mažai vįsokiuos
ninkama?
—
šiandien
rupi
viMes galime ateiti ir pasakyti
cagoj, Van Buren St. ir
DR. BOBE’S PANACEA
atvejuose.
į
sam
svietui.
tikrą kainą, jei jus norite.
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
Ashland Blvd. Pradžia 4
Misingis patartina pirkti tik
tės delei reumatizmo, vidurių neKaip pasiseks talkininkams
vai. po pietų. Orkestrą —
malimo, kataro ir pūslės ligų, i
nustatyti atlyginimo didumas,' aprubežiuotam reikalavimui.
OLOWECKI’S
10
muzikantų.
RED CROWN PHARMACY
' — nuo to priklauso padėjimas 1 Sviestas pirktį tuom laik, turi
4552 So. Ashland Avė.
Music House
Tikietai jau parduodami
pačios Vokietijoj, Francij oj, Bei-, hut labai atsargu arba daugiau
Elektros kontraktoriai
“Naujienų” ofise, Pirkite
Mes turime visus muzikalius in
■ gijoj, Italijoj, Anglijoj, ir ne- tėmyt į jo krypsnį.
6031 So. Halsted St.
tuojau!
strumentus: grafonolas, vietroPhone Normai 2022
Duok receptus išpildyti ' mažiaus negu kur kitur Ameri ■ Galvijai, greičiau eis pigyn,
Iš
kitų
miestų
ir
mieste

negu brangyn. Pirkit tuom
Mokslų baigusiam Registruotam
koje.
2662 Milvvaukee Avė.
las ir lietuviškus rekordus. Rei
lių visi naujieniečiai bukite
Vaistininkui
kart
tik
tiek,
kiek
būtinai
yra
šis klausimas gal būt jau bus
Tel.: Belmont 1436
LUCAS HANNEMA R. P. L.
kalauk musų katalogo.
šiame puikiame Naujienų
10657 Michigan A v.. kam p. 107 gt.
arčiaus išrišimo šio vasarįo 28 reikalinga.
koncerte!
Įstaiga tyrų vaistų.
8417-21 So. Halsted St. Chicago
Smalingosios anglįs nors iš
dieną, kada susirinks Vokietijos
Tel.: Pullman 979.
KONCERTO
RENGIMO
Mes naudojame geriausios vertės 1 delegacija kartu su aliantų de atžvilgio lengvos žiemos ir ne
LIBERTY BONDS
KOMISIJA.
gyduoles ir musų kaina tokia že legacijomis prieiti prie bendrų tiek yra išnaudojama, vienok ti
I Mes mokame pilną marketų kainą
ma, už kokią galima padaryt. Mes
su nuošimčiu.
kimasi smarkaus, tuomlaikinio
išvadų.
apkainuojame jūsų atsilankymų.
‘ . R. I. FOLLAK & CO.
Jei tau reikia
.
Talkininkai tuo tarpu yra nu- pirkimo. Tas pats ir su kieto SVEIKINAM SU TRIJŲ METŲ
1945 W. 47th St.
GERO PLUMBERIO
SUKAKTUVfiMS, NEPRI
" Atdara vakarais: panedėlyj, ketKreipkitės prie
skyrę, kad Vokietija turi už- mis anglimis.
Phone Canal 6254
■ verge Ir subatoj iki 9 vai. vakare.
JOHN KLEKER PLUMBING CO.
KLAUSOMOS LIE
’ mokėti 226,000,000,000 aukso Kava, tikimasi kad šiame me
1707 W. 47th St.
■■■■
.
"
ADOLPH L. ZACHAREWICZ
TUVOS.
te bus brangesnė.
•
Tel.: Yards 2308.
'markių
bėgyje
42-jų
metų.
Kostumeriškas Siuvėjas
Visų
darbų gvarantuojame.
Koksai naudojami geležies lie
Reiškia jau žinoma tas, kad
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
Ar Jūsų bankicrius yra
žiai. Valome, prosijame ir taisome. Vokietija neturės mokėti dau- jyklose nesilaiko vienodumo kai
Jau trįs metai laiko, kaip Lie
2300
So.
Leavitt
St.
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra
• giaus negu nuskirtoji suma, bū nose. Pirkt reikia tik tiek, kiek tuva pasiliuosavo' nuo carizmo ir
jūsų draugu, negali būti jūsų
kaizerizmo jungo. Lietuvos gy
yra reikalinga.
tent 226,000,000,000 markių.
bankieriu.
ADAM M. MACARUS
Kornų aliejus, sekant marke- ventojai apsivalė nuo įvairių už
Talkininkų pasiūlyme yra pa
Tel.: Victory 2400
The Cicero State Bank
puolikų, bermontininkų, apsivar
NOTARAS
Užsisakyk audrinius lan keistas metų skaičius, kuriuo tą, tikimasi žemesnės kainos.
stengiasi palaikyti draugišlys įr nuo lenkų — avanturystų.
Kiaušiniai eis pigyn.
gams rėmus, nuo
3256 S. Wallace St., Chicago
, kontribueja turi būti išmokėta,
kus ryšius, kurie turi būti
Geo. Green Lumber Co., i Taikos sutartyj paskįrta 30 me Linai tikimasi, kad bus piges Trumpu laiku apsigynimo dar
tarpe bankerio ir depozitoParduodu laivakortes, I
bas bus užbaigtas.
22-os gatvės tiltas.
tų, o dabar talkninkai jau metus ni.
rio.
Gasolinas, eis pigyn.
Mus visų, Lėtu vos piliečių
siunčiu pinigus j visas 5
prailgina iki 42 metų. Tas reišDelei draugiškų patarimų
Langams stiklas eis. brangyn. laukia didžiai svarbus ir prakil
■ Tel. Canal 2975—2976
kia, kad su Vokietija reikės dapasaulio dalis. Apdrau- j
— ateikite pas mus taip tan
Kiaulės
bus
brangesnės.
nus
darbas,
tai
atbudavojimas
I ryti naują sutartį.
džiu, parduodu žemės ir ■
■
Just
kiai kaip jus galit.
šalies,
pakėlįmas
kultūros
ir
in

Lumberis
iki
pavasario
bus
■ Reikia pažymėti, kad ir talkinamus, skolinu pinigus. ■
dustrijos Lietuvoj. Mes Ame
i nįnkų skiriamoji užmokėjimui vienodos kaįnos.
CICERO STATE BANK
Chicago
Kietmedis, panašiai su pava rikos Lietuviai privalom steigti
48th Avė. and 25th PI.
[ suma vis mainosi.
WHISTLE BOTTLING CO.
fabrikus Lietuvoj,, suteikti jos
‘‘13 metų nuolatinio
i
Dabar jie nori 226,000,000,000 sariu atpigs.
■
1901 W. Rooseveit Rd.
Dalis bendrovės direkcijos
Pušinis
lumberis
pavasariop
gyventojams
tinkamą
užsiėmibankavimo”
markių, kas doleriais išeina apie
priešaky su verpimo-audimo me
mą, aprūpinti šalies gyventojus chaniku sparčiai, darbuojasi Lie
$24,000,000,000. Ta suma yra bus brangesnis.
Mokinkis Modelių
reikalingomis reikmenimis, kad tuvoj prirengime verpimo-audi
jau didžiai mažesnė negu pir- Malesas bus pigesnis.
Braižymo
nereiktų mums svetur jieškoti, mo fabriko, kuris šį pavasarį
Aviena ne eis brangyn.
j miaus reikalautos.
ir
Naujas
| Pirmiausia talkininkai norėjo Vinys bus pigesnės praėjus tokių reikmenų, kuriuos mes pradės rūbų gamybos darbą.
PASIDARYK SAU
DRAPANAS
lengvai ir Kuosai galim patįs papavasario sezonui.
! $220,000,0000,0000.
Europos žemlapis
Lietuvos linai, vilnos ir kiti
Tai yra lengva, per musų
Laike taikos konferecijos no Avižos, kol naujų nebus, lai- sigaminti.
valakniniaį augmenai, tai yra
novų nurodymus, dėl paties saSU
štai,
Liet.
Am.
Rūbų
Išdirbikysis
paprastos
kainos.
ve arba kaip ir profesijom
rėjo $100,000,000,000.
Lietuvos auksinės mainos. Mi
Reikalauk knygelės “O”
Lietuvos Rubežiais
Bologne konferencijoj norėjo Cibuliai už poros mėnesių gali mo B-vė iškilmingai sveikina sa- nėta bendrovė gamindama rūbų
Mastei" System SchooL
vo bendradarbius, dalininkus, ir materiją suteiks didelę paramą
pakilti savo kainoje.
$40,000,000,000.
Kokie buvo prieš taiką
STATE-LAKE BLDG.,
O dabar jau nusileido iki $24- Pomerančiai greįtai pabrangs, visus piliečius Nepriklausomos Lietuvos gyventojams, taipgi ir
KAMPAS STATE IR LAKE
Lietuvos su Rusiją
GATVIŲ
Laikraštinė popiera nors grei- Lietuvos su metinėms sukaktu- duos puikų pelną savo dalinin
000,000,000.
Parodo
Tas parodo, kad talkininkai tai neatpigs, vienok ilgainiui,1 vėms vasario — 16 dieną.
kams už įvestuotą kapitalą.
Naują Europos
U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVE ikadir labai išlėto, bet jau prade manoma, kad atpigs.
| Minėta bendrovė yra pirmutiTodėl, skaitytojau, jeigu dar
Pilniausia armijos stako.
Rašomoji
popiera
pasiliks
ant
nė
tarpe
Lietuvių,
kuri
iškėlėt
tą
Padalinimą
da
suprasti,
jog
sumuštoji
Vo

1628 West 47-oe gatvės
neturėjai progos patapti šios
Kampas Marshfield Avė.
mintį
ir
pajiegė
sutraukti
plailgesnio
laiko
savoje
kainoje.
kietija negali jiems užmokėti
bendrovės nariu-dalininku, tai
Kaina 35c
6250 Archer Avė., Argo, III.
Knyginė popiera kiek vėliau 4' čias Amerįkos Lietuvių minias į tuojaus klausk pilnų informa
tiek, kiek jiems norėtųs, ir kad
9309 Cottage Grove Avė.
Bet dabar mes paYdavinėsi__________
____ .............. 25c. jie veikiausia maŽaį ką tegalės atpigs.
organizuotą kūną. Sukėlė gana cijų įstojimui, nes jūsų prisi
Pusvilnonės pančiakos
me atpiginta kaina—
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95
žirniai su nauju užaugimu, at-j tinkamą kapitalą pradėjimui ver dėjimas prie minėtos bendro
iš Vokietijos išgauti.
tik po 25c.
‘pimo-audimo fabrikos Lietuvoj. vės pagreitins atstatymą Lietu
Talkininkai beto nori neįsilei- pigs.
A. C. Flynn Heating Co., Įsti Vokįetijos tavorų ir reikar Bulvės gali, atpigti į mėnesį Taipgi Lietuvos valdžia suteikė vos ir kartu pagerins jūsų ateiReikalaukit tuojau
6402 So. Ashland Avė.
minėtai bendrovei dideles konselauja kad Vokietijos tavorai bu- ar daugiau laiko.
Phone Prospect 836
Naujienų Knygynas
Džiovintos slyvos greitai ne- sijas rūbų gamybos industrijoj Lith. Am. Clothing Mfg. Corp.
Garu, karštu vandeniu ir karštu 'tų apdėti atžagariu muitu 12%.
1739 So. Halsted St.,
oru šildymas. Nauji šildomi pe
pabrangs.
ir pasižadėjo remti bendrovę fi809 W. 35-th Street,
čiai
Įvedami. Seni šildomi pečiai Tas vėl reiškia, kad Vokietijos
Chicago, m.
Rugiai gali pakilti pirm ru- nansiškai ir morališkai.
Chicago, III.
pataisomi.
tavoms veikiausia pirks Ameri-

KITĄ SAVAITĘ

At the Mercy of
Tiberius

Marketo kainos.

Pėt. 21-mų
“Valley of Doubt”.

Nejudamieji paveikslai

Ar kenčiate nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt.

Trinari American

Aliu r of Blttor Wine
Yra labiausiai užtildama
gyduolė.

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

Naujienų Didysis Kon
ce tas Jau Nebetoli.

no
muxr

EXfRA IŠPARDAVIMAS
Siutų ir Kelinių
I Vėliausios mados ir žemiausios “
kainos.
PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

■

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

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

Phone Yards 987
D. LIPTSICH
Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu
vės olselio kainomis. x
8401 So. Halsted St. \

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

Guminių rūbų išdirbėjai ..

Acorn Electric Co.

j

■ WHISTLE

į

8631 So. Halsted St.

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

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store
IJetuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat..
Chicago, III.
Telefonas Canal 4946
k._______

*

' . . .......................... 1

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

Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

h ■„

N

■■

■—

‘■■■Z

Phone Drover 215
S h a n k s
Music Store,
E s t. 1 9 1 2.
Fonografai, re
kordai ir gro
jami grojikiiniai voleliai. Pi
nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

GERAS

Dantų taisymas
pigiomis kainomis
Aukso dantĮs 22 Karat
$8 ir augščiau
Bridge Work
$4 ir augščiau
Platės $5 ir «ugščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Ave^

Kampas 46th St.
NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO
PIGIAI.
Vėtros, rėmai langams,J plaisteriui
lentelės, stogui popiera.
CARR BROS WRECKING CO.,
8003-89 S. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Utaminkas, Vasario 15,1921

> S»W .«

Bet

Tautų

Lyga

spiria |

valdyba, padarS

labai uepro

tingų kontraktų su p. Jurge
lioniu apsiimdami jam mokė
ti 10% nuo įeigų. Įeigoms ne
sveikai ištinus p. Jurgelionis
prie savo algos gavo priedų
šešių tūkstančių dolierių”.

idėjos ir tt. Pradžioje buvo Is<>-

teistus

deltoj

ka<l

■pra.ci t£*iH I Mes,

eliicnfticčiai,

<Iel

geru

re-

metais jisai nuo vieno kontr- žisorių skųstis negalim. Mes
aktoriaus buk pareikalavęs pen turime veiklią ir talentingą ar
Vilniun! Lietuva tuo budu
Published Daily aicopt Sunday by
kių tūkstančių dolerų, ir ga tistę bei režisorę, p-lę Unę Bathe Lithuanian News Pub. Co., Ine. atsiduria tarp kūjo ir prievęs juos. Gavęs kaipo dova bickaitę, kuri yra baigusi ataI
kalo.
Jeigu
ji
nuaidės
Tau

ną už atšaukimą streiko, kuris I tinkamą dramos mokyklą. Ji
Editor P. Grigaiti*
tų Lygai, tai ši apseis su ja,
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Naujienos eina kasdien, išskiriant
bedarbių
esą
859,000.
taip
I
nizįlotieji
šio
miesto
darbininnedėldienius. Leidžia Naujienų Ben motų pavojus nė iš Rusijos, su kitais direktoriais) ir kuri
pelnas.
bent skelbiama oticialiai. Dar-1 kai pagalios turi savo dienraš
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
per
ištisus
metus
neprotestavo
bininkų rateliuose tečiaus spė
III. — Du Telefonai: Canal 1606 ir nė iš Tautų Lygos pusės.
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I rną tuo tikslu, kad diskreditavus liomis. Taigi, remianties tais
tvarkymas duoda daug progos
■ ■
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raščiui
seksis
taip,
kaip
kad
didžiumą direkcijos (ir valdybą) pačiais oficialiais skaitmeni
Užsisakomoji Kaina:
gyventi iš nenusipelnyto jieluo.
jam sekasi dabar, — galimas
Chicagoj e — paštu:
Į
šėrininkų
akyse
ir
išmetus
jų
iš
mis, visoje Anglijoje nūdien daiktas, kad jisai liks nuola Dar daugiau, mes net gudrų
Metams____ ______ ........—$8.00
“
Naujienose
”
bus
išspaus

direkcijos, d jos vieton pasta esu pustrečio miiiono bedarbių.
Pusei metų____
______ — 4.50
vadiname tą žmogų, kuris už
tiniu vietos darbininkų dien
Trims mėnesiams ------------------ 2.25 dintas Lietuvos Steigiamojo čius savo šalininkus.
nieką gauna ką nors. ‘ Arti
| Patys darbininkai šituos skait raščiu.
Dviem mėnesiams.................
1.75
1.00 Seimo
V einam mėnesiui
nario, St. Kairio, Antra netiesa yra ta, kad par mens padvigubina. Jeigu rem Savo dienraštį šio miesto miausias nenusipelnyto pelno
Chicagoje — per nešiotojus:
straipsnis
apie
Latvių- gal kontraktų Jurgelioniui rei-i tis pastaraisiais, Anglija turi darbininkai ėmė leisti po to, pavyzdis, kuris gal ne vienam
Viena kopija................. -...... —03
I iki gyvuoniui yra įgėlęs, tai
kių mokėti “commission” nuo vi penkis milionus bedarbiųkada kai kurie vietos dienraš renda, kurią namų savininkai
Savaitei......... ..... -.......... -............. 18 Lietuvių sienų ginčą. Straipsų įeigų; “commission” jam rei
Mėnesiui 75
1 snyje išdėstoma skirtumai kia mokėti tiktai nuo tam tikros Padėtis darosi labai rusti čiai sumažino savo darbinin- ąauna už kambarių naudonę.
dar ir dėlto, kad Samdytojai kains-įpardavinėttojams algas.
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
tarpe
lietuvių
ir
latvių
pre

Turėdamas gyvenantis namus,
dalies įeigų. Manadžeris negau kaip ir kur galėdami stengiasi
paštu:
Pastarieji
metė
darbą,
Tuomet
Metams___________________ $7.00 tenzijų delei Palangos, Ma na jokio “commissidn” nuo tos
pasinaudoti nedarbu. Jie maži jiems vielą davė organizuotų savininkas nuosavybės aktu
Pusei metų............ ................
4.00
Ameri-j sumos įeigų, kuri yra lygi 1919 na algas ir šiaip kur galėdami jų darbininkų dienraštis, kuris nedaro jiems jokios naudos:
Trims mėnesiams
2.00 žeikių ir Ilukštos.
Dviem mėnesiams ................... — 1.50
metų biznio apyvartai; jisai taip ryžasi siaurinti darbininkų tei iki šiol išeidinėjo kaipo sa pei kapibariai esti gražesni, nei
Vienam mėnesiui
, .. . ..... ——.75 kos lietuvių spaudoje šitie
gyvenamesni nuo to. Visokių
klausimai dar buvo mažai I pat negauna jokįo “commission” ses. Nėra reikalo aiškinti, kad vaitraštis.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
pataisymų išlaidas galų gale
nuo normalio apyvartos padidė darbiniskai šitoms savo sam
(Atpiginta)
Darbininkų
dienraščio
čir$8.00 aiškinami.
Metams ______
jimo (kurio suma buvo apro- dytojų užmačioms priešinasi kuliacija esanti didesnė nei sumoka nuomotojas. Savinin
4.50
Pusei metų ____
kas gauna neužsipelnyto pelnokuota apie $20,000): “commis kaip beįmanydami.
Trims mėnesiams ______
2J5
kapitalistinių jo konkurentų.
Neužsipelnyto pelno gauna
i sion” jam priklauso tiktai nuo
Jeigu šitokia dalykų padėtis
Pinigus reikia siųsti pašto Money
ir monopolninkas, kuris su
tos dalies įeigų, kuri perviršija pasiliks dar kurį laiką, gali kil
Orderiu, kartu su užsakymu.
Sumažino bausmes.
ima vienodos rųšies prekių ii
'
Į■
I——
1919 m. apyvartą ir normalį jos ti ekspliozija. Anglijos darbi
padidėjimą.
§ ninkų vadas Ilendcrson ainiais I NE WYORK. — čia praneš paskui savo kaina jas parduo
DRAUGO” “BEŠALIŠ
I
»
'n
f.
- II j
pareiškė, kad delei to reikės ta, kad prezidento Wilsono pa da vartotojui. Man teko ma
Be to, pereitųjų metų “Nau
KUMAS”.
kaltinti ne darbininkus, Ibet pa-| tvarkymu nesenai tapo su tyti tokios monopolizuotos ge
jienų” biznio apyvarta apima ir
mažinta bausmės keturiems ras pavyzdys. Lietuvos valdžia
čius samdytojus.
sumų
pinigų,
perėjusių
per
Chicagos “Draugas” su pamė
rusams, kurie priešinosi Jung išleido jubilejinių pašto ženk

Lietuvą įsileisti jos armiją

munizmas, o paskui atsirado so
cializmas. “Draugui” komuniz
mas išrodo nuoseklesnis dėlto,
kad jisai yra artimesnis jo par
žvalgoma, negu socializmas.

l Apžvalga

Gąsdinaįkares
pavojum.

Francijos karinės mokyk

los profesorius, gen. Renaud,
paskelbė laikraščiuose per
spėjimą Jungtinėms Valsti
joms Amerikoje, kad jos tu
rinčios būti prisirengusios
ateit su 4,000,000 kareivių
Francijon, kad atrėmus vo
kiečių ir rusų puolimą. Toks
puolimas, girdi, esąs labai
lengvai įvykinamas dalykas.
Nėra jokios abejonės, kad
šito perspėjimo tikslas yra
nugąsdinti Francijos žmones
ir sustiprinti militaristus,
kurie agituoja už stiprinimą
kariuomenės. Jeigu ir ištiesų butų toks pavojus Francijai, kokį nurodo p. Renaud,
tai su juo reikėtų kovoti ne
didinimu kariuomenės, o už
mezgimu tikrai draugiškų
ryšių su kaimynais.
Vokietija nenorėtų keršy
ti Francijai, jeigu pastaroji
nesistengtų pasmaugti ją.
Rusija taip pat negrumotų
niekam ginklais, jeigu ji ne
būtų skriaudžiama.

Rusijos
grūmojimas
Jau pirmiau buvo žinoma,
kad Rusijos sovietų valdžia
yra priešinga tam, kad Tau
tų Lyga siųstų Vilniun
tarptautinę kariuomenę ple
biscitui prižiūrėti. Dabar
jau yra oficialis pranešimas
apie tai. Sovietų valdžia
pasiuntė Lietuvos valdžiai
notą, kurioje sakoma, kad
.jeigu Lietuva leis Tautų Ly
gos armijai įeiti į Vilniaus
sritį, tai Rusija skaitys tokį
Lietuvos pasielgimą aiškiu
karo aktu.

Tai skamba kaip grūmo
jimas. Rusijos valdžia ke
tina žiūrėti į Tautų Lygos
armijoj įsileidimą Vilniun,
kaipo į karo paskelbimą Ru
sijai. Ji, reiškia, skaitys tu
rinti teisės po tokio Lietu
vos pasielgimo užpulti Lie
tuvą. •

gimu dėjo “Naujienų” “streiki- • “Naujienų” pinig-ų siuntimo sky

ČEKO-SLOVAKIJA.

tinių

Valstijų

karinei

inter

rių. Ta suma yra labai didelė,
vencijai Rusijoje. Minimieji
Išmintingas žingsnis.
vienok manadžeris negauna 10%
Berlinas. — čia gauta žinių, rusai buvę nuteisti nuo 15 iki
nuo jcte; jųsai gauna nuošimtį kad ta dalis
čeko-Slovakijos 20 metų kalėjimo. Naujuoju
tiktai nuo pelno, padaryta šitam sociafistų^parlamento
narių, patvarkymu jie turės kalėti du
skyriuje.
kurie, skilus partijai
(delei melu ir šešis mėnesius- Paskui
Ir to dar negana. Kontrakte klausinio apie besąlyginį prisi
“Tarnaudami darbininkams yra tokia sąlyga, kad manadže- dėjimą prie “trečiojo” Jnter(kaipgi! N. Red.) visuomet 1 ris gaus savo “commission” tik nacionalo) buvo pasitraukę iš
negalėjome pavydėti vietos ir tai tuomet, kuomet biznis duos socialistų frakcijos, dabar ir
‘Naujienų’ spaustuvės rank tiek gryno pelno, kad šėrininkai vėl sugrįžo į ją. Sugrįžę į so
pelniams kovoje su jų darb gaus ne mažiaus kaip 7%, diyi- cialistų frakciją jie pareiškė,
[Vi tšretkStao Siame ekpriuj*
kad
Maskvos
taktikai
pilnai
nuomones Redakcija noatoako.1
dendų pinigais. Jeigu šitokio pel
daviu”.
pritarti
jie
nebegalį.
no nebūtų, tai manadžeris ne
“Draugas” užmiršta tečiaus gautų jokio “commission”, ne
TIKROJI DAILĖ.
pasakyti, kad tas darbdavis, ku žiūrint kaip dideles butų biznip
LATVIJA.
riam apskelbė kovą spaustuvės įeigos.
Neteisingi gandai.
. XT
.
!
Nors
Cfricagoj
randasi
ytin
darbininkai, nebuvo padaręs
Trečia “Draugo” netiesa yra
Ryga- — Sausio mėnesy čio- daug lietuvių ir taipjau skait
jiems jokios skriaudos. “Streiki ta, kad “Naujienų” įeigos perei liai atvyko paskilbusis riisųhįngas būrys gerų darbuotojų
ninkai” nereikalavo nė didesnių taisiais metais “nesveikai ištir
rašytojo
Maksimo
Gorkio bei inteligentų, vis dėlto, dailės
algų, nė trumpesnių darbo va no”, čia yra netiesioginis prie žmona. Jai atvykus galutinai žvilgsniu nies stovime tolokai
landų, nė kitokių darbo sąlygų kaištas manadžeriui, buk jisai tapo išsklaidyta
buržuazinėj nuo kitų kultūringųjų tautų
pagerinimų. Jie reikalavo tiktai! tyčia taip vedęs “Naujienų” biz spaudoj paleistieji gandai — ateivių.
manadžerio atstatymo. O mana-Į nį, kad įeigos kuolabiausia padi busią Maksimas Gorkis norįs I - Tuo klausimu aš norėčiau
džeris yra ne “Naujienų” savi dėtų, neatsižvelgiant į tai, ar bėgti iš Rusijos, tik tai padary- tarti kelintą žodžių. Pavyzninkas, o tiktai už algą pasam tas sveika bizniui, ar ne — idant ti negalįs delei to, kad dieną džiui, mes rengiame įvairius
dytas žmogus. Dalykas nesikei gavus didesnį “commission”. Bet ir naktį jisai yra
sergstimas pramogų vakarus, ypačiai vaičia nuo to, kad manadžeris sam toks priekaištas yra visai, netei bolševikų. Gorkio žmona pa- dininius—teatrus. Bet ar visi
do spaustuvės darbininkus ir singas, kadangi pereitaisiais me reiškė, kad tai yra netiesa.
musų rengiamieji vakarai yra
prižiūri jų darbą: jisai daro ta tais labai padidėjo ne tiktai įei
------------ — tobuli? Aš visai nekalbu apie
tai ne sau, o Bendrovei, kuri yra gos, o ir pelnas.
tuos trukumus “ant stėčiaus”.
i JUNGTINĖS VALSTIJOS.
pasamdžiusi jį.
Atmušo reakcininkų
Kalbu apie pačius rengėjus ir
Ir tas pelnas nebuvo padary
pasimojimą.
tuos, kur “ant programo” daReiškia, ta kova buvo ne dar tas kokioms suktybėms arba
BOSTON. — Sacco-Vanzetti lyvauja. Daugelis musų vabininkų prieš darbdavį, o dalies žmonių plėšųnu, o teisingu pa
darbininkų prieš kitą, vyresnįjį tarnavimu žmonėms. Pavyzdžiui, advokatai šiomis dienomis lai- karų yra visai nepavykę. Kode!
kuomet “Naujienos” įsteigė pi mėjo ytin svarbų mūšį. Jų taip? Pirmiausia todėl, kad
darbininką.
pasidarbavimu tapo sulaikytas rengėjai netiek rūpinasi tuo,
Ir jos priežastis, kaip sakė nigų siuntimo skyrių, tai jos
nuo deportavimo vienintelis ir kad vakaras butų kuogeriaume, buvo ne ta, kad tas vyres tuojaus ėmė skelbti tikrąjį auk
svarbiausis tų dviejų asmenų sias dailės žvilgsniu, bet —
nysis darbininkas butų padaręs sinų kursą ir pagal jį siųsti pi
byloje liudininkas, ispanas pelnu. Del to pelno rengėjai
jiems kokią skriaudą. “Streiki nigus Lietuvon; tuo tarpu kad
Frank R. Lopez. Du tokie jau daro visa. Deda didelius skelninkai” norėjo išėsti manadže- kitos įstaigos imdavo už auksi liudininkai valstijos valdininkų bimus laikraščiuose ir šiaip
rį, paremdami, tą Bendrovės di nus tris arba keturis kartus “pasidarbavimu” šiandie neži- įvairiais budais agituoja už
rektorių dalį, kuri eina prieš jį augščiaus kurso. Vieną šitokių nia kur dingę. Dabar norėta “tikrai gerą vakarą.” Tuo buįstaigų turėjo A. Petratis, JaJ
ir prieš Bendrovės valdybą.
atimti > kaltinamicmsiems pas- du pavyksta sutraukti ytin (li
monto
frakcijos
lyderis.
Dabar
Tikroji to “streiko” priežas
kutinį svarbų liudininką. Ji- delį buri žmonių. Tik ta su
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tas
biznierius
šmeižia
tis, vadinasi, yra kova pačių Ben
sai
norėta deportuoti Ispanijon agituota publika labai retai
“
Naujienų
”
vedėją,
o
pats
sta'
drovės direktorių tarpe. “Strei
kaipo “nepageidaujamas sve- užtinka tokį pramogų vakarą,
tosi
“
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”
!
kas” niekuomet nebūtų kijęs,
timšalis”. Bet kada kaltinamų- kur ji galėtų rasti pasitenkiniPrie
užbaigos
reikia
dar
pa

jeigu nebūtų Bendrovės direkci
jų advokatai priparodė, kad at- mo.
žymėti
“
Draugo
”
nuomonę
apie
r
joje tokių žmonių, kaip Jamo^iimti jiems paskutinį liudininką
Antra musų yda yra ta, kad
skirtumų
tarpe
socialistų
ir
ko

tas, Petratis ir k., kurie varosi
butų neteisinga, nes jie nebe- rengdami kokį nors pramogų
munistų.
Jisai
sako,
kad
“
komu

ant žut-but, kad paėmus kon
turėtų progos atremti meta- vakarą-vaidinimą, mes nesi rū
nizmas
yra
nuoseklesnis
už
at

trolę ant Bendrovės į savo ran
mus į juos kaltinimus, tuo- piname gauti tinkamą režiskiestąjį
socializmų
”
.
Lygiai
to

met Darbo departamentas su- šorių. Musų rengiamiems “lokas. šitam jų tikslui yra geros
kia
nuomonė
yra
ir
komunistų.
tiko* savo patvarkymą sulaiky- Šimams” dažniausia vadovau
visos priemonės: ir skundimas
Jie
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mano,
kad
tikras
ti—nedeportuoti Lopez’ą.
ja menkai arba visai nenusiteismui, ir purvina agitacija
socializmas
yra
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o
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manąs apie scenos reikalus
žmonyse, ir “streikas”. Darbi
tos
socializmo
srovės,
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ne

Nubaudė unijos viršininką, žmogus.
Suprantama, kad
ninkai tiktai per neapsisvarstypritaria
komunizmui,
esančios
New York. •— Andais čia | toks mokytojas ir gerų lošėjų
mą tapo įvelti į tą kovą.
“atskiestas” arba “sudarkytas” užsibaigė ytin įdomi byla. Ant surinkt negal. Tuo budu iš
Toliaus “Draugas” mėgina
komunizmas.
kaltinamųjų suolo buvo paso vaidinimo išęina tik negudrus’
aiškinti vidujinius “Naujienų”
Bet ir komunistai,, ir “Drau dintas vienas unįjos New pamėgdžiojimas. Publika lieBendrovės nesutikimus. Sako:
gas” . šitame klausime klysta. Yorkc Buildiug Trados Uolin ka suvilta.
“Pirmiausiai ir labjausiai Komunizmas yra primityviškas Lei! — prezidentas Rolbiert P.
Šituo reikalu būtinai reikėtų
p. Kl. Jurgelionis kovoja su darbininkų judėjimas, kuriame Brindell. Jisai rasta esant kas nors daryti. Reikia žiūrė
šėrininkais už pelną, šėrinin- dar turi didelės įtakos ūkininkų kaltu ir nuleistas nuo penkių ti, kad musų scena butų tokai, arba geriau sakant jų idėjos, smulkiosios buržuazijos iki dešimt metų kalėjimo. Nu- bulinama, o ne koiięveikiamaninku” pranešimus savo špalto-!
se, o paskui ir pats išreiškė savo
nuometaę apie nesutikimus, kilu
sius “Naujienose”.
Jisai, girdi, nenorįs kištis į tą
kovą, bet —

Skaitytoju

lelių, Steigiamajam Seimui pa

minėti. Jie buvo parduodami
tik keturias dienas. Paskui
parduoto liovėsi, bet valdžiai
liko ar ne 45 tūkstančiai kompletų, kuriuos ji pardavė Lietu
vos Meno Kūrėjų Draugijai už
600,000 auksinų, ši !>raugija
sutiko parduoti vienam prūsų
lietuviui iš Klaipėdos minėtus
ženklelius už milijoną šešis
.unitus tuksiančių auksinų. Pir
kėjas, sulyg paskiausių žinių,
vyko Klaipėdon realizuoti rei
kiamos sumos. Jis tikėjosi
gauti už tuos ženklelius per 20
milijonų auksinų, nes Berline
už 'kom pietą moką po 500 auk
sinų (markių).
Tai matote, kiek nuosavybės
aktas duoda neužsipelnyto pel
no! Kas ženkleliams vaizdus
piešė, kas spausdinimo darbą
atliko, o kas gaus milžiniško
pelno.
Teisybės delei, reikėtų pri
durti, kad pirkėjas žadėjo la
bai prieinamomis kainomis
Meno Draugijai tūlų albomų
/
pagaminti.
Net valstybės myli neužtarna u ta pclną. Kiek pinigų vizoins išleido keliavusieji Lie
tuvon pei’ Franciją-Vokietiją?
Štai sąrašas (Amerikos pilie
čių) :
Amerikos pasportas $2 (da
bar $10).
Lietuvos viza — $5Francuzų viza — $2.
Vokiečių viza 75 frankai
(apie $5).
Belgų viza 150 frankų (apie
$10).
Lenkų viza — 10 markių
Nei gėręs nei valgęs keliau
ninkas turi' sumokėti per 24
dolerius! Užtai jis gauna ant
savo pasporto ištisą žvėryną:
žirgų, gaidžių, erelių ir vištų
kolekciją. Bet ta kolekcija ncužmoka jam nei gelžkelio lė
šų, nei palengvina teknišką ke
liones dalį. Valstybė už nie
ką (tai yra, už stempelio-antspaudos pridėjimą) gauna ką
nors —* 24 dolerius. Ar gali
me mes stebėtis iš paprastų pi
liečių, norinčių “greit pratur
tėti” neužtarnautu pelnu, jei
valstybės irgi to pat geidžia. (Laiko gaišatis vizas gaunant,
pinigų už jas mokėjimas (ty
kai, ir negavimas už jas jokios
realus naudos — tai daili pa
moka, kurią kiekvienas mastąs
žmogus išsineša iš kelionės Lie
tuvon. — Šarūnas.

L.5.8. Reliniai
Išsiuntinėta referendumas.
Vasario 14 d. 1921 m. vi
soms LSS. kuopoms išsiunti
nėta balsavimo blankos LSS.
viršininkams rinkti- Kuopos
yra raginamos kuogreičiausia
atlikti tą referendumą ir jo re
zultatus pranešti SekretoriuiVertėjui.
Jeigu kurios kuopos sekre
torius urnai negautų tų blankų,
tai teksis duoti žinią.
Marė Jurgelionis,
Sekr.-Vertėjas
3133 Emcrald Avė.,
Chicago, III.

Kažimseras Gugs& [
ADVOKATAS
6tiip Ir clvltiikuoat ttiimuoa*. Dart
dofcu-ne'itaa poĮiUraat

tieuni OflMMt

IMI S. Brltiad ti

«

$>7 a.
nilllluity

Ant trečių lubų
TeL Drover•131C

V«L Centrai

KMUMM

European American Burėm
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARUUŠAS ’
*
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 Suh. iki 9 vak
Ned.: iki 8 po pietų.

DR. A. MONTVID

CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 East Washington SL
Marškai! Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
.Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephonę Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St„ Chicago, III.
————I.............■

■■II

■

Phone Yards 5248

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

DR. A. P. GURSKIS • J
Lietuvis Dentistas
J 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. B
CICERO, ILL.
g
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ■
- išskiriant nedalias ir seredas. ■

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicage, HL
kampas 18th St

Phone Canal 267

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

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

KRUPAS d

AURORA, ILL

KORESPONDENCIJOS
Brooklyno kriaučiai ir
p. Bekampis.
BROOKLYN, II. 7.
Tilpusi “Naujienose” žinia
apie tai, kaip žydai ir italai
kliaučiai užkure pirtį provoka
toriškų lapelių dalintojams, ati
darė burną Bekarhpiui. Jis pra
bilo.
>
Bet ar žinote, ką Bekampis
sako? Tai, girdi, unijos vir
šininkų nusamdyti mušeikos,
o ne kriaučiai darbininkai iš
vanoję dalintojus.
Bekampi, ant tavęs kepurė

Bekampis kaltina unijos vir
šiniiiikus. Tuo jis neapgaus
kriaučių, Juk ir vagilius, ištraukęs iš kišenio laikrodėlį ir
bėgąs nuo besivejančių paskui,

kuoti, šmeižti unijos viršinin
kus. žmonės, bado ir vargo
spaudžiami, nebepajiegia šal
tai protauti. Jie klauso kiek
vieno patarimo: skęstąs juk ir
už britvos griebiasi.
Bet tu, Bekampi — juk tu
žinai, ką darąs! Juk tu žinai,
kad tu vedi tuos žmones prie
unijos išardymo. Tu žinai,
kad unijai griuvus tie žmonės
ir vėl patektų į senas katorgi
nes darbo sąlygas, kurias dau
gelis jau spėjo užmiršti.
.žinoma, ne tavo, brolau, pa
stangom sugriauti arnalgameičių uniją, Ji yra perdaug ga
linga. Ne tokias audras ji per
gyveno. . Pergyvens ir šitą.
Bet kad ji pergyvens, tai
jau, brolau, ne tavo bus dėl
Į IR Iš LIETUVOS
to kaltė. Turiu duoti tau kre
ir daugiau išplaukimų kas savaitė
ditą: tu diębi išsijuosęs, kad du
tiesioginiais laivais j ir iš ANTVVER-

norėdamas nukreipti nuo savęs ją sugriovus I

domę. tų, kurie galėtų jam ke
lią pastoti, bėgdamas šaukia:
Vagį, laikykit vagį!
Bekampi, tu sakai, kad uni
jos viršininkai nusamdę mušei
kas. Ar ne teisingiau butų pa
sakius. kad bosai nusamdė ta
ve suardyti uniją?
Tik atsi
mink visiems mums gerai ži
nomą Mockaitį. Tu žinai, kaip
pigu buvo caro budeliams nusamdyti j j savo tamybon Lietuvoje.
Vagie, kepurė dogą!
O ■ gal tavęs šitie mano
gumentai nei n tik i na? Tai
daugiau.

štai streiko komitetas, kuris
be tavo žinios nieko nedaro,
nu tai leisti bosui Beržiečiui
samdytis tokius darbininkus,
kokie jam patink , nors įsenieji Beržiecio darbininkai laukia
darbo, kaip Mažiešius pažadėtos žemės.
Bekampi! Ir tu ir streiko
komitetas žinote kad tokios
malones teikimas Beržiečiui
yra priešingas ir unijos papro
čiams, ir unijos konstitucijai,
ir, pagalius, pačių darbininkų
valiai. Jau dviejuose susirin
kimuose kriaučiai “nurėkė” jū
sų sumanymą, o jus vis dar
stengiatės jį pravesti.
Bekampi! Kodėl šita malo
nė daroma tik Beržiečiui? Ko
dėl nedaroma įcs kooperacijos
Kodėl nedaroma kišapui
tonu Kodel?
T:t nežinai9 Gerai* Aš tau
paaiškinsiu. Tr. nebuvai pel
nyčius susirinkh.’.e. Tu dažnai
sergi — gal pa Irioms, gal kuo
kitu •— ir nežin-.P, ką kriaučiai
kalba. Klausyk!
Kada streiko komitetas pajpiškf, jog reikėtų padaryti
“maionę ” Be/rečiui, tai susiPasirink ine kilo triukšmą
girdo šauksmai:
—Kodėl Beržiečiui? Ar todėl
kad jis kaziruoja xsu Bekam
piu? Ar todėl, kad jis važi
nėja su Bekampiu viename automobiliuje? Kode! jam, o ne
kitam?!
Susirinkimo pirmininkas Jo
kūbams, tavo, Bekampi, geras
draugas, pareikalavo pasakyti,
kas mate Bcržietį kaziruojant
su Bekampiu.
Tada pakilo iš kėdės J. Ži
linskas ir pasakė:
Ir, brolau Bekampi. Jakubo

nis, Išgirdęs tuos žodžius, su*
smuko kėdėj, tartum perkūno
trenktas.
Žinau, Bekampi, kad ir tu,
ir tavo draugai šiandien, t. y.
panedėlyj, jau buvo atsikvošė
ję; jau buvot sugalvoję, kaip
kaziras siiklastuoti. Juk gerą
“gemį” verta kaziruoti — ar
ne? Bet kad tu būtumei ma
tęs Jokubonį toj valandoj, kuo
met Žilinskas pasakė “Aš”, tai
ir tau, brolau Bekampi, butų
pasidarę aišku kaip diena, kad
pasiūlytas taikymosi
žiečiu pienas yra labai ir labai
neaiškus.
Jus veikiausia da drąsesni
busite ateityje, Ve tu ir tavo
drangai jau ir vėl pravarėte
sumanymą apaudintr naujus
provokatoriškas lapelius, ata-

Vasario 5 d. L. R. K. N
rengė vakarų scenoj statyta
dviveiksme drama ‘ Naštų tė”.
Sulošta neblogiausiai : o kad
aktoriai visi buvo pirmnkarčiai, tai ir norėt geriau nega
lima. Po lošimo dar Ibuvo
keletas dckliainacijų, kurias
itliko mažos mergaitės, ir su
dainuota Lietuvos imnas. Pub
likos buvo pilna svetainė. Pel
nas skiriamas L. R. Kryžiui.
<—Darbai čia visai sumažėjo;
mažesnės dirbtuvės užsidarė vi
sai, o didesnes nors dar ir dir
ba, tai visai mažai ir kas sa
vaitė paleidžia dalį darbininku.
Daug bedarbių.
—A. Sabaliauskas.

O jeigu tau pavyktų sugriau-

Kuo tu pasiteisintume! — no
tiems žmonėms, kurie nelai
mės valandoj tavimi pasitikė
jo; ir ne jų vaikams, kurių ne
vienam
tavo darbo vaisiai -už-•
I
kirstų kelią į šviesesnę, į lai
mingesnę ateitį. Ne, ne jiems...
Kuo pasiteisintume! savo są
žinei, kada, sulaukęs žilo plau
ko, sviruoši stovėdamas viena
koja jau grabe, o kita da čia,
šioj pusėj slcnkščio? Kuo su
ramintum savo sielą, kada Lie
tuvos kankinių ir Amerikos au
kų išblyškusieji šešėliai apsup
tų tave iš visų pusių toj rim
toj valandoj, su kuria neprasi
lenkė ir neprasilenks?
Žmogau, sustok! Pagalvok,
ka darai! — Kriaučius.

1JO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais

LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
Kambaryj.
Atsikvieskit/ savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANAD1AN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.,
40 N. Dearborn St., Chicago, III.
Tel. Canal 6222
LLETUVI8 DENTISl’AS
2201 W. 22nd & Su. Leavilt Bte.
CHICAGO.

Valandos i 9:80 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietą iki 9 vakare

Vasario 6 dieną W. L. švie
sos Draugijos susirinkime mū
siškius “komunistus” ištiko
toksai “proval”, kad jie ilgai
jo neužmirš. Dalykas buvo
šitaip. Metinio draugijos susi
rinkimo tlieną, kada pripuolė
rinkti nauja valdyba, Waterburin buvo atsilankęs Račiū
nas krutainųjų paveikslų rody
ti. Didžiuma draugijos narių
nuėjo tų paveikslų pasižiūrėti.
Tuo pasinadojo “komunistai”:
jie ėmė ir išsirinko save drau
gijos virsi įlinkais, o žinomas
rėksnys ir triukšmadarys K.
Vaičiūnas (tas pats kur praeito
spalio mėnesy surengė joniarką d. Michelsono prakalbose)
įsibriove dagi į pirmininko
vietą.

Bet štai draugijos susirinkiman vasario Gdieną atsilankė
didžiuma narių ir visus komu
nistėlius iki vienam išmetė iš
valdybos. Vargšai bandė aiš
kintis, kad jie busią geri, bet
nariai
nei klausyt nanorėjo.
Girdėjos tik iš visų pusių bal
sai: “Nenorime, nenorime! Ne
galima įsileisti komunistų, jie
suardė Lietuvių Socialistų Są
jungą, suardė Lietuvių Darbi
ninkų Literaturoe Draugiją, ir
Ne\v England Workers Association uniją, ir Vilijos chorą,

10% už įdėtą turtą ant išmokesčiŲ pieno,
100,000 Šerų
(Paprastas atakas, nominališkos vertės (par value) $10.00 Šeras)

The James A. Brady Foundry Co.
(Inkorporuota pagal Illinois Valst. įstatus).
Dividendai liuosi nuo Normai Federal Income Tax
(Normalių valdiškom įplaukom taksų).
Aplikacija bus padaryta {skaitant tą išlaidą į Chicago Stock Exchange

Registrataa
The Fort Dearborn Trust
& Savings Bank

Pervedimo Agentas
The Illinois Trust & Savings
Bank

The James A. Brady Foundry Co., Illinois korpora
cija, įkorp. 1900, turi nuosavybę ir operuoja vieną
iš didžiausių, moderniškiausių ir geriausiai įrengtų
liejyklų (foundrių) centre vakarinių valstijų, pas
tatytą ant keturių akerių žemės prie 45tos ir Western Blvd., Chicago.
Sanrišyje sū jų LIEJIMO BIZNIU jie kontroliuoja
ir išdirba:
THE HARRINGTON STOKER.
U
BRADY STEAM JET ASH CONVEYOR
STEVENS ARCH.
UŽDARBIS : šita kompanija turi stambų pelną kas metą, nuo
pat inkorporavimo 1900 m. Paskutiniuose trejuose
metuose pilnas operavimo pelnas buvo virš 34% į
metus, tame laike parduoto stako.
DIVIDividendus mes išmokėjome 1920 metais 10%. Kea ttvirtdalinis dividendas 25c nuo Šero bus apmokėtas
DENDAI
balandžio 1 d., 1921 m., šėrininkams kovo 1, 1921
m., padedant staUą ant 10 % pamato.

BIZNIS

LUMBEKIS
Penki milionai pėdų , naujo ir antrų
rankų lumberio, durių, langų, milijvork, sienoms lentų, plumbingui, ap
tvėrimui ir tt. Pirkite dabar, o su
taupysit pinigų
Atdara Nedėlioms
ytais.

The General Wrecking &
Lumber Co.,
Archer and Ashland Avės.
Tel.: Lafayette 3443.......... ....
GERBIAMA VISUOMENE! "
Aš mūrininkas atsišaukiu į jumis.
1894 metuose mokinaus Rygoje. Nuo
1901 metų priguliu prie mūrininkų
unijos. Budingo darbą atliekų kaip
iaują, taip seną. Cementą, talk pointer pataisau gerai. Kaminus kam
nerūksta padarysiu rūkstančiais.
WM. PLEKĄ VIČIA,
2721 S’o. Haisted St.,
Chicago, III.

ALUTINIS KAINOMS NUMA21N
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rųiies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie parsidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir 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 S. Haisted St.

E R B.’ Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti | tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

Vasario 6 d. LSS. 34 kuopa
buvo suruošus spektaklį. Vaidinta “Daktaro kabinete.” Vaila'bai gerai,
din imas pavykob
Žmonių
buvo atsilankę' apie
Kuopai, be
trejetas šimtų
abejo liks gražaus ]>el<no.
Girdėjau, kad ta jyati kuopa
nutarus kviesti d. P. Grigaitį
kalbėti Waterburyj.
—Domuko Sūnūs*

NUO KOSULIO, ŠALČIO IR KRUPO
Tel. Yards 3664

Mrs. A. Michniewicz
'

.

AKUIERKA

<

oji

ANDERSEN AND COMPANY,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.
Tel.: State 6580.

Ofisas atdaras Utarninke, Seredoje ir Ketverge iki 8 valandai.
Ateikit ir suŽinokit apie viską.
i

Sj

ją; ilgui pruk
tikuvu.4 i'ct.nrilvanijos ho?

B

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos
Chicago, Illinois.
Vaiką Ligą.

J

Dr. C.Z. Veželis
Lletovls Dentistao

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

turinėje šėputėje (gasu). Taip,
šie ir kitos rųšies gvarantuojami pečiai, apšildymui kietomis
Ir minkštomis anglimis, taipgi
ir gasinių pečių arba prosams
įkaitinimui. Kaina nuo $6.00 ir
augščiau.
"

Telefonas: Drover 7041

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Bus visiems nuostabu, kad už
tokią žemą kainą! Dar labiau
nusistebėsite
pamatę
juos.
Kreipkitės:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos i 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 pa
piet 6 iki 9 vakare
Modaliomis.nuo 9 iki 12 ryte,
1821 S. Balated St„
Kampas 18 ir Haisted Si.

736-738 W. Monroe St.,
Tel.: Haymarket 947.

Atėję klauskit lietuvio parda
vėjo ir užžlurėtojo. Mr. Charles
C. Shidlauskas.

PRANEŠIMAS

Atdara: nuo 7 vai. ryto iki 5
vai. vak., subatomis iki 12 vai.
pietų.

Dn M. T. Strikol’fe
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Boil. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS

" DR. YUšKA

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.

I

8466 Bt.
1900Tel.S.Prospect
Haisted

vakaro.2118
Tol.8 Canal
Rezidencija: 2811 W. 63rd S t.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki

Telophono Yards 5082

Br. M. Stupnickl

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

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

j
0

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
vakare. Nedeliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po Ne.
5208 W. Harrison St
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldieniua.
______ —i----- tMHBBMB B BMMKBrVKlSKBOBB

* Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS |
Gydytojas ir Chirurgui i
VALANDOS: 9-12 ryto |
3303 So.
2—9Morgan
vakaro.Street, 9
Chicago, III.
|

I

Kez. 1189 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

■OR. A. A, ROTH
WSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir risų chioniskų ligų
Ofisas! 3354 So. Halsled St. Chicago

Telephone Drver 9693

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 6 iki 8 vakar*

Sankrovos
kaina tik

DR. G. M. GLAS

v aiandc-s: 10—11 t y y; 2—3 po piel
7—8 vak. Nedėlioms 10 12 dieną

3107 S. Morgan St. Chicago

štai kur stebėtina proga nusipirkti augŠtos rųšies GVA RAN
TUOTĄ V1CTROLĄ vertes iki $250.00 tik už $85.00, priedų vel
tui 26 rekordui 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu- .
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai į
pirkti iŠ antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU- b
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00 1
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikrinamo tumista, kad nėra kitos krautuves nei San- įJ
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
r]
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur a
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODČ>Sj
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pfr-g
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos. ■
.
II
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo-T
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAM!: Jj
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.'įf (

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexei 2880
.... ...... ...... ....... -.......

DR. P. Z. ZALATORIS

NOVELTY STOVE Co.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Canal

Moterišką, Vyriiką Ir

1424 So. Haisted St

Naujausiai išdirbami pečiai
kombinącija, gasu ir anglimis,

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

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas,, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

DR. CHARLES SEGAL ’

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■

Didelis Barmenas

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 St
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

8110 arba 857
Telephonai:
Naktimis: Drexei
950 - Drovel 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Haisted St.
^VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

JBBHBBBHHBBBBBBHBflHll'

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

zitUŲ HPECIALIftTAJa
▲Ma Egsa*Inn<de Dykai
Gyvenimas yra
tulžias, kad* pra
nyksta regijimaa.
Mes
vartojam
pagerintą
OphUaimometer. Y**
patinga doma at
kreipiama t vai
kus. Vai.: nno 9 ryto iki 9 vak,

Dienomis:

| Dr. J. Sarpalius 5
•

Physicain & Surgeon

Dr. A. R. Blumonthal

Specialistas džiovos

t

Vardas ..............................................................................................
Antrašas ............................... ................................... .........................
Miestas ........................ ...................................................................
Valstija ................. .........................................................................

Baigusi Aku
Serijos kolegi

pitalėre. Pasekmtnpai p*
tarnauja prie
■ gimdymu. Duo
da rodą visoIriose
ligose
moterims ir
merginoms.
3113 S. Haisted St., Chicago, III
(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Jungiasi prie pirmesnių pardavimų ir kainų pakilimo

ANDERSEN & COMPANY,
127 North Dearborn St., Chicago, III
Gerbiamieji:—
Nepastatant mane nei po jokia atsakomybe, malonėsite su
teikti pilnas informacijas apie James Brady Foundry Company
Stock. Taipgi, nurodykite skirtingus išmokesčio planus:

I

DR. M. HERZMAN

Kaina $10.0(1 už šėrę.

jie dabar nori tą patį padaryti

ir su Šviesos Draugija!” Ir visi
bematant tapo prašalinti iš vie
tų, į kurias jie buvo įsibriovę.
Reikia pastebėti, kad* tie gai
valai VVaterburyj visai nus
muko nuo koto.
Paskutiniu
laiku jie čia buvo surengę kele
tą prakalbų, bet publikos visai
menkai tesilankė. Perdaug mat
jie jau save diskreditavo žmo
nių akyse.

Krapas ateina kaip vagis vidurnak
tyj, kuomet nieko nelauki. Gali už
imti valandos, koliai gydytojas pri
bus, o urna pagelba reikalinga. To
dėl rūpestinga motina visuomet užlai
ko butelį Glessco savo namuose. Glessco stovi ilgus laikus išmėginimo. Yra
vartotas milionai namų per metus.
Pasitikėtina gyduolė. Saugi ir užtik
rinta veikime, ūmam palengvinjmui,
Glessco gvarantuotas, kad paliuosuos nuo užpulto krupo į penldoliką
minutų, be vėmimo. Jis prašalins blo
gurnus iš systemos nesugadindamas
vidurių.
Paklausk savo gydytojaus apie
Glessco. Tamistos vaistininkas pasa
kys, kad jo parduodama daugiau kas
metai, nei kibi nuo krupo gyduolių.
Kainuoja 50 c. už butelį ir jis kai
nuoja dešimts syk daugiau reikalinga
me laike.

■

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd BU, kamp*?
^eavitt SL Phonc Canal 6222. Va*
landos: 1 iki 4 vai. vakaro, nuo 7 iki
> vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
V. 42nd St. Phona Lafayette, 4988.
uiaaUos nuo 1U iki 12 uum*.

WATERBURY, CONN,

Nepasisekęs triksas.

Didelis pelnas galimas įgyti
Chicagoje už įdėtus pinigus

Telephone Yards 1532

s DR. J. KULIS 3
8
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS N
® Gydo visokias'ligas motorą, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, rentiB Ir paslaptiujjas vyrų ligas.
« 8259 So. Haisted SU Chicago. M
IHaBBBBBBHBMBBBIKBBBB

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—-Deutiztas—
8331 S. Haisted St., Chicago, 111.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7- -8 P. M.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
sankrovos
kaina tik

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraataojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojau ir Chirurgą*
1637 W. 51 atfkamp. MarshUeld av.
Valandos i iki 9 ryto, nuo 8 Ud
< Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tol. Prospect 1167

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lletuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av^ Roseland
Valandos: 9 iki vakare

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roeelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8C
iki 8:30 vak.
Telephone Yards 58341

I Dr; P. (L Wtegner •

* ^riėmiiuo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 v, vak; i,
.
! 3325 So Haisted St.. Chicago

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ųtarninkas, Vasario 15,1921
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Lietuviu Rateliuose
Dainuos didžiąjame
Naujieny koncerte

63čia • ir Halsted gatvėmis ra
dusios moterišką krepšelį su
stambia suma pinigų. Kas pa
metęs, galįs, — sako pranešė
jas, — kreiptis adresu: 535 W.
32nd St.

ghes salimą, 5101 S’ Halsted
st. Saliune buvo du lankytojai,
kuriuos plėšikai kartu su saliunininku buvo suvarę į užpa
kalinį kambarį ir ten apkraustę
jų kišenius ir paskui iškraustę
saliune registrą, ėjo sau lau
kan. Tarpduryje juos pasitiUŽMUŠĖ LIETUVI.
Nedėtios naktį smarkiai le-1
P(dici ja ir abudu sugavo,

kiųs automobilius ties Halsted ^•ngabenti

stotin

pasakė,

KONCERTAS ŽIBURĖLIO
NAUDAI.

Dainuos Unė Babickaitė.

Seredoj, vasario 16, Raymond svetainėj i(bažnytinėj),
816 W. 31 St. puse bloko nuo
Halsted St., rengiama koncer
tas Žiburėlio ną ūdai,
Koncertas busiąs ytin šaunūs. Be kita dainuos p-lė Une
Bus
Babickaitė ir Sarpalius.
ir kalbėtojų, jų tarpe vyskujMis Fallows.
Lietuviai, kurie turi liuosą
valandą (o kuris vakarais jos
neturi!) laiko ir pritaria tam
tikslui, kuriuo koncertas ren
giama, tegul atsilanko. Pradžia
7 vai. vakare/
RADĘ DAUG PINIGŲ.

Vakar vienas lietuvis telefo
nu mums pranešė, kad praei
tą pėtnyčią, apie 10 vai. vaka
ro, dvi lietuvės moterys ties

JONAS BARKAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu va
sario 13 d., 1921. Amerikęj iš
gyveno 20 metų. Pirmiau gy
veno Pittsburgh, Pa. Chicagoj
išgyveno’10 metų.
Vedęs ir su mote re

išgyveno

16 metų. Liko moteris ir trys
vaikučiai: Jonas, Katrina ir
Antanas.
Velionis paėjo iš Suvalkų r€d.»

Zapyškio parapijos.
Kviečiame gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse,
kurios įvyks vasario 16 d., 1921,
10 vai. iš ryto iš namų 2139
24th St. į Tautiškas kapines.
Nuliudusi
Petronėlė Barkauskienė
su vaikučiais.

Karsiąs bombininkus.

Thompson© valgykloje, 121
VVest Madison st., vakar anksti
rytmety] nežinia kas padėjo
gazinę bombą, kuri sprogda
ma sudraskė pečių ir išgąsdi
nus išvijo iš valgyklos visus
lankytojus. Nuostolių padare
apie penks šimtus dolerių. Ma
noma, kad vienas nuskriaus
tųjų darbininkų ją buvo už
taisęs.

Valstijos prokuroras Crovve
vakar pareiškė, jog jis sutin
kąs, kad sugauti (trombų me
tėjai tuojau butų pakarti. “Aš
darysiu viską, kad sustabdžius
bombų terrorą, nepaisant kas
jį bandis panaudoti, darbinin
kai, politikieriai ar kokia nors
kita klika- Žmogus, kuris me
ta bombą, jis ant vietos turi
būti sugautas ir pakartas. Aš
darysiu visa, ką galėsiu, kad
Apsivedė su bigamistu.
kiekvenas bombos metėjas bu
Pirmu vyru Marthos Siler tų pakartas.”
buvo gaisrininkas. Po dviejų
sąvaičių jiems vedus, ji gavo
Atėmė automobilių.
perskiras. Neilgai trukus Mar
Cheker Taxi Cab kompani
tini Siler-CakhVell sužinojo ir jos šoferis Harry M. Alwoood,
apsivedė su inaliorium. Ir vėl 1458 Winona avė., vakar pra
persiskyrė. Galų gale Martha nešė N. Halsted st. stoties po
Silcr-Cakhvell-Dietz susisiko su licijai, kad du plėšikai, kuriuos
automdblilių mechaniku Har jis vežęs ant kartės Clyboum
ry Diamond. Apsivedę htfbul- avė. ir Ward st. atėmę nuo jo
jautėsi laimingai ir išgyveno dvyliką dolerių pinigais ir au
net šešs mėn. gražiausiam su tomobilių.
Automobilius vė
tikime. Bet vieną naktį nežinia liaus buvo rasta pamestas ties
kur jos Harry dingo, palikęs kampu Chicago ir Milwaukee
jai šitokį laiškutį: “Brangioji gatvių.
Martha: Nebijok, aš pats sa
vęs nekaip nepažoisiu. AŠ tik
Gazo bomba teatre.
už nesmagumus,
atmokėsiu
Harper teatre, karte Harper
aš esu tau padaręs, avė. ir 53rd st., buvo kas pa
kuriuos
labai dėjęs gazo smirdančią bombą,
tai sužinosi
Tu apie
trumpoje ateityje. Neik iš na- kuri pagalino
orą taip, kad
mų niekur; tu tuoj busi laisva. visi j jį atsilankę žmonės turė
Atleisk man, tai mano kaltė jo eiti laukan. Tai jau antru
Įstatymai atitaisys ją. Vaduo kartu tame teatre buvo iškirs
kis šaltu, sveiku protu ir nesi tas toks šposas.
gailėk manęs. Su meile. Har
ry.“ Už poros dienų ji gavo
Užsinuodijo mergina.
iš detektyvų biuro laišką, kad
Miss Bertha Thomas, 24 me
jos vyrus yra už krotų.

Jis tų

amžiaus,

3250

N.

$400 Casli
Rašyk arba atsišauk prie

JOHN H. GELBARDT ORG.
54 W. Randolph St.
Room 1009
C. P. SZYDLOWSKI
Atdara kasdiena nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. po pietų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
Malonėsite suteikti pilnas informacijas, kaip galiu įsigyti
namą lengvais išmokesčiais.
Vardas ........................................................................................

Antrašas ....................................................................................

Miestas ir Valst..........................................................................

Tat Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spedahmaat Moterį Ufoo ir Chlrergija
1145 MILVFAUKEE AVĖ.
......... '-L

South Park avė., įrėmė į lem
pos stulpą taip, kad jis net iš
virto. Pats Schantz, jo pati ir
du vaikai tapo sunkiai sužeisti.
Policija surinkus juos visus
nugabeno pavieto ligoninėn. Jis
įrėmė į stulpą dėlto, kad iš
vengus susidūrimo su automo
biliniu priešakyje, kuris nuva
žiavo sau nesustojęs.
Susipešė teatre.

Mrs. Mario Hanly, 2054 N.
Clark st., vakar buvo nuėjus į
vieną krutamųjų paveikslų te
atrą, kur ji atsisėdo šalę vieno
vyro. Vyras tuoj pradėjo į ją
kalbėti.
Ji jam liepė nutilti,
bet jis da labiau ją pradėjo
erzinti. Moteris ilgai nelaukus
smogė jam į nosį ir paskui pa
sišaukus policistą suareštavo.
Policijai
jis pasakė, kad jo
vardas esąs ’Lyle O’Diel, iš
Clevelando.

Pranešimai
Vakaras atsisveikinimui su žemai
te. — Kadangi gerbiamoji musų ra
šytoja Žemaitė greitu laiku apleidžia
Chicagą ir išvažiuoja Lietuvon, Lie
tuvių Moterų Draugija “Apšvieta”
ruošia jai atsisveikinimo vakarienę.
Vakarienė keliama subatoj, vasario
19 dieną, kaip 7:30 vai. vak. Mildos
salėj, ant 2rų lubų. Tikietus galima
išanksto (iki vasario 17 d.) nusipirk
ti pas apšvietietes ir Naujienų ofise.
• — Komitetas.

1 Kp. L. L. F. susirinkimas įvyks
seredoje, vasario 16, 1921, “Kardo”
offise, 1443 N. Paulina St. Pradžia
8 vai. vakare. Visi nariai būtinai pribukit. Kviečia
Valdyba.
Harvey, III.
Seredoj, vasario 16,
kaip 7 vai. vakare J. Dadeko svetai
nėj 15639 So. Halsted St. Aukų Rin
kimo Komisija rengia dideles prakal
bas trijų metų Lį&tuvos nepriklau
somybei pažymėti.! Bus ir krutomieji paveikslai. Kalbės Dr. S. Naikelis,
iš Chicagos. InŽanga dykai.
Visus
prašome atsilankyti.
— Komitetas.

18tos GATVĖS KOLONIJA. — Tri
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
lonija rengia didėlį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16
deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės
visi! Tikietus išanksto galima gaut
Šiose vietose: Naujienų ofise; pas N.
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tubučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So.
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta
gvė.
— Komitetas.
Bridgeportas. — Trejų metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktuvėms
apvaikščioti, seredoj, vasario 16 die

ną, rengiama Koncertas su prakalbo
mis Raymond Chapelyj, 816 W. Simą
gavtė. Pradžia 7:30 vakaro.
Kon
certo programe maloniai apsiėmė da

rolis Sarpalius, p. Vincas Sarpalius ir
k. Visas vakaro pelnas skiriamas
Lietuvos moksleivių šelpimo draugi
jai Žiburėliui. Kviečiame lietuvius
gausiai susirinkti.
— Rengmo Komitetas.

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

CMICAGO.

Grenger Smith,
71 metų
amžiaus, praeitą subatą atvažavęs iš Waukegano Chicagon;
su juo kartu atvažiavo jo slau
gė, Mrs. Augusta Marsailles, ir
jo draugas Thomas Condell.
Jie visi atvažiavę Chicagon.
pastate automobilių Cadilac
Motor kompanijos garaže, 2310
S. Michigan avė-, ir kiekvenas
jų nuėjo savais
reikalais į
miestą, pasižadėdami, kad apie
penktą valandą vakaro jie vi
si sugrįš garažan ir kartu va
žiuos namo, Mrs. Marsailles ir
Condell sugrįžo, o. milionieriaus Smith dar ir šiandie nie
kas nežino kur jis yra. Mano
ma, kad greičiausia jis kur
nors nusižudė. Sako, kad jis

4624 Vinsennes Avė.

1907 m. jąryveno Stomar-

ville, Pa., dabar nežinau kur. Ma
lonės patsai atsišaukti arba jį žinan
AUTOMOBILIAI
ti pranešk it ant antrašo.
TON Y RIBINSKY,
PARSIDUODA puikus automobilius
406 Adams St.,
W. Frankfort, III. arba mainysiu ant Fordo. Yra gera
me stovyje, nes man reikalingas ma
žesnis
ant pirkimo. Bus parduotas už
SIŪLYMAI KAMBARIŲ gerų pasiūlymą.
3535 So. Wallace St.
PARSIRANDAVOJA
kambarys
Chicago, III.
elektros šviesa, garu apšildomas, vana ir karštas vanduo,
2152 Alice Placc,
PARSIDUODA automobilius Buck
3 lubos, 2 namas nuo LeaVitt St.
išdirbystės modelis D45, Pirmos kle
sos stovije. Geriausis pasiūlymas
. "L.!.. ■ ,.!■ J.
??■1 !'■ I.g
paims karą.
JIEŠKO DARBO
1720 So. Union Avė.
Tel. Canal 4126
PAJIEŠKAU darbo bučernėj, turiu
gerą patyrimą tame amate. Varto
PARSIDUODA mašinos dėl auto
ju kelias kalbas. Kreipkitės šiuo
mobilių taisymo ir visi įtaisymai, pi
antrašu:
giai.
T. RUKSALA,
Atsišaukite
3211 So. Union Avė.
CHARLES DARASH
2617 Emeral Avė.
PAJIEŠKAU darbo bučernėj. Tu
Tel. Boulevard 9380
riu 10 metų patyrimo kaipo bučeris.
Kalbu keturiomis kalbomis.
Atsišaukit laišku.
PARDAVIMUI
S. L.,
2112 So. 48th Avė.,
Cicero, III.
PARSIDUODA saliunas su 6 kam
barių pagyvenimu. Geroj visokių
JIEŠKAU DARBO
tautų apgyventoj vietoj.
Priežastis
šiuomi pranešu, kad taisau vargo pardavimo patirsit ant vietos.
nus, tuniju pianus, taisau gramafo2819 W. 38th St.
nus, armonikas ir kitus muzikalius
instrumentus. Reikale*pasiųskite at
PARSIDUODA saliunas lietu
virutę, o aš pribusiu, arba ypatiškai
rni ivlr H
vių apgyventoj apielinkej, arti
PDOMINIKAS JESINSKIS,
šv. Kryžiaus bažnyčios ant
643 W. 14th PI,
2-os lubos iš užpakalio.
Town of Lake. Viršuje didelė

svetainė dėl susirinkimų vakarų

PARDAVIMUI namas dviejų augštų mūriniu pamatu, cementiniu beizmentu, gasas, elektra ir maudynė?
Naujos deklaracijos. Kaina $4000.00.
$800.00 rankpiningių.
Lafayette St. tarpe 60 ir 61 gatvių.
. PARDAVIMUI didelis kampo lotas,
ant piet-rytinio kampo Blue įsi and ir
Hoyne gatvių. Frontas 83 pėdos už
pakalyj 35 pėdos, 100 pėdų ilgio. Ge
ra vieta saliunui, valgyklai su furni-

šuotais kambariais. Puiki vieta; par
siduoda pigiai. Savininkas
JOHN DUSEK,
4137 W. 81st St.
PARSIDUODA puiki farma Illinois
valst. 40 akerių dirbamos ir puikaus
miško; teka upelis pro pat kiemą, 1%
mylios nuo miesto. Su budinkais.
Parduosiu labai pigiai. Mažas įmokėjimas, likusius išmokesčiais. Turi
būt parduota Šią savaitę.
P. ANREKUS,
4017 So. Artesian Avė.
Chicago.

PARSIDUODA namas medinis vie
no pagyvenimo, 4 kambarių, užpaka
lyje didelė barnė (kute). Lietuvių
apgyventoj vietoj.
Turi, būti grei
tu laiku parduotas. Kadangi važiuo
ju į Lietuvą parduosiu pigiai. Taip
gi parduodu saldainių krautuvę.
Atsišaukite arba telefonuokite
4854 So. Wells St.
TeE Yards 973.

120 akerių farma, 10 karvių, Z ar
kliai, namai, javai ir daug miško,
$4,500. Inmokėt $3,000.
Atsišaukite
\
J. F. RADZIUS,
668 W. 18th Street,
Chicago, III.

BARGENAS
Parsiduoda puikus medinis namas,
8 kambarių, 2 lotai ant kampo 15 ga
tvės ir 48 Court, Cicero, galima pirkti
pigiai ant gerų išlygų.
A. CHAPIETIS,
4812 W. 15th St.,
Cicero, III.

APMAINYTA.
ir balių. Priežastį pardavimo
Nedėlioj, Vasario 13 d. “Kardo” va
kare, Meldažio svet. tyčia ar ne ty patirsit ant vietos.
čia, kažinkas apmainė overkotą. Jei
1809 W. 46th St.,
nenorite sugrąžinti overkotą, tai mel
prie Wood St.
džiu sugrąžinti bent unijos ir ant
rašu knygutes.
CHAS. SALIS
PARSIDUODA restauranas, biznis
Yards 892
724 W. 31st St. gerai išdirbtas. Pardavimo priežastis
PARSIDUODA mūrinis namas 2
— einu į kitą biznį.
pagyvenimų 5 ir 6 kambarių kiekvie
10822 So. Michigan Avė.
nas; medinis namas 1 pagyv. 7 kamb.
REIKIA DARBININKŲ
Roseland, III.
iš užpakalio su visais parankumais,
randos atneša $90.00 į mėnesį. Atsi
MOTERŲ
PARSIDUODA saliunas su pianu, šaukit pirmos lubos pas savininką.
,
REIKALINGOS patyrusios mote lietuvių ir kitų tautų apgyvento} vie Kaina $9,300.
5711 S. Carpenter St.
rįs prio skyrimo naujų vilnonių nuo- toj. Vieta randas ant kampo. Par
Gcra mokestis, pastovus davimo priežastį patirsit ant vietos.
karpų,
4258 So. Mapletvood Avė.
darbas.
S. LERNER
PARSIDUODA 4 flatų medinis na
640 W. 14th St.
PARSIDUODA čebatų krautuvė su mas prie W. 45th St. ir Marshfield
taisykla (shoe repair). Pelningas
REIKIA į viešbutį moterių kamba biznis, geroj, lietuvių apgyventoj apie- Avė.
Rendos $50 į mėnesį. Kainai $4,600
rių apžiūrėti, taipgi apšvarintojų.
linkėj iš priežasties išvažiavimo į Lie
PERTZILEK BROS.
Atsišaukite ;',i
tuvą.
1647 W. 47th St.
MISS ROSEWELL,
1439 So. 49th Court
Chicago Beąęh Hotel,
Cicero, III.
..... ' -•**
PARSIDUODA (bargenas) 2 augšPARSIDUODA cigarų sankrova, kar tų ir skiepu plytų namas prie geros
REIKALINGA moteris dėl prižiū tu pirmos rūšies knygynas. Biznis gatvės. Rendos $960 į metą; nauja
Alga nuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie lietuvių kolonija. Savininkas senas
rėjimo 2^ metų mergaitės,
žastis, išvažiuoju Europon.
kambaris ir užlaikymas.
žmogus nori tuojau parduoti. Plates
Atsišaukite.
3018 W. 39th St.
nių informacijų kreipkitės prie
J. MAKAREVICZ,
lmos lubos.
C. M. WEBER,
1757 W. 47th St.,
Chicago, III.
2243 W. 22nd St.
------ ----- 1
REIKIA
Moterų lengvam PARSIDUODA saliunas lietuvių ir PARDAVIMUI. Bargenas, $550
lenkų apgyventoj vietoj; 5 kambarių
dirbtuves darbui.
Patyrimas pagyvenimas iš užpakalio. Parduodu įmokėjus, o po $25 į mėnesį, nupirksit visai naują, 7 kambarių, murinę
nereikalingas. Atsišaukite tuo- labai prieinama kaina — važiuoju į Bungalow vertės $7,500. Garu šildo
Lietuvą.
ma, kietmedžio grindys, elektros švie
jaus.
4435 So. Honore St.
sa; randasi arti 69tos ir Westem ga
Olson Rug Company
tvių.
PARSIDUODA bučernė ir grosemė.
1508 W. Monroe St.
Kreipkitės
Priežastis pardavimo, išvažiuoju į
3226 Indiana Avė.
Lietuvą.
Atsišaukite
STOCK’AI—ŠĖROS
ANT. KULIKAUSKAS
REIKALINGOS
patyrusios 4918 Barring
Avė., E. Chicago, Ind.
NORIU PIRKTI *Uo-Operative Somoterįs prie skyrimo skudurų.
Phone 564 M. E. Ch. Ind.
ciety of America Serų- Mokėsiu $30
Kreipkitės
cash už šėrą.
PAĘSIDUODA saliunas vien lie
Parduodu 20 Elgin Motor Co. Šerų
M. KAPLAN,
tuvių apgyvento} vietoj. Didelė sve po $7 už šėrą.
■—........
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2106 So. State St.
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IA DARBININKŲ
t
VYRŲ

tainė dėl susirinkimų

arba

balių, 4

didelių kambarių pagyvenimas. Par
duodama iš priežasties užsidėjimo kito
biznio.
3436 So. Auburn Avė.,
Ant Bridgeporto
Tel. Yards 1505

L. J. MATHER,

6807 Union Avė.,
Tel.: Englewood 187

MOKYKLOS

REIKIA porterio. Geras dar
PARSIDUODA grosemė ir
bas geram vyrui.
bučernė lietuvių ir lenkų apgy
Percival R. Pahner & Co.
ventoj vietoj. Biznis cash.
367 W. Adams
Vynjir Moterų Rūbų Kirpi
2633 W. 43 St. ■

Elizabeth, N. J. — Dideles prakal
bas rengia L. S. S. 147ta Kuopa nedėlioj vas. 20, kaip 2 v. po pietų, Liutvino salėj, 69 So. Park St. Kalbės
d. V. Poška tema: Kame skirtumas
tarp socialistų ir komunistų, o taip
REIKIA pardavėjų pardavojimui
jau ir apie dabartinę Lietuvos valdžią. stebėtinų namų darbo gyduolių. Pa
Kviečiame vietos lietuvius kuoskait- tyrimas nereikalingas. Geras uždar
lingiausiai atsilankyti.
bis, geram darbininkui.
— L. S. S. 147 Kp. Komitetas.
M. ESCHNER,
1206 W. 69th St.

Pa j ieškojimai

REIKIA AGENTŲ
100 nuošimčių pelno — išlaidų nėra,
pardavimui mosties “Alberta”, kuri
pagelbsti nuo šalčio slogų, dantų ir
- - nti
i
Minu -.r1. igi““ -/•-'-‘‘•'finiriT ri
galvos skausmo suputimų, reumatiz
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI mo ir etc. Ateikit arba parašykit
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Alešiu- laišką.
ALBERTA CO.,
ko, Suvalkų rėd., Seinų apskričio, Lei- 5051 So. Ashland Avė., Chicago, III.
polingio valsčiaus, Veršių kaimo. Ma
lonėkit atsišaukti arba jeigu kas ži
REIKIA
no apie jį malonėkit pranešti. Už ką
busiu labai dėkinga.
BARBERIO
ANTOSfi ALEšIUKfi,
3787 Archer Avė.
722 W. 120th St.,
W. Pullman, III.
l

Prapuolė milionierius.

NAMAI-žEMfi

t

Sacra- lyvauti p-lė Une BabickaitS, p. Ka

pats nuėjęs ten pasisakė, kad mento dlvd., praeitą nedėldienj
1915 metais jis buvo vedęs dvi pasisakė savo tėvams, broliui
•moteris ir abidvi pametęs.
ir seserei, kad jai jau nesubodę gyventi ir ji norinti mirti.
Sugavo du plėšiku.
Čia tuojau akyvaizdoje visos
Du ginkluoti plėšikai praeitą šeimynos
ji įsidėjo burnon
naktį buvo užpuolę Harry Hu- nuodų. Tėvas su motina maty
dami tai manė, kad ji dedasi
burnon kokių nors vaistų. Po
dviejų valandų nuodai pradėjo
veikti ir ji mirtinai
susirgo.
Bevežant ją pavieto ligoninėn
ji pasimirė. Jos tėvai sako, kad
I greičiausia ji nusinuodijus dėl
Suteiks tau locną namą šiaur-vakarinėje miesto dalyje, netoli moky
klos ir gražiausių miesto parkų.
to, kad sveikata buvus suirus;
Jei gali prirodyt mums jcad esi teisingas ir rimtas ir nori nustoti
ji turėjus širdies ligą.
mokėjęs rendas.

RAKANDAI

PARSIDUODA 4 kambarių
žų, Aulių kaimo; pirma gyveno Rose- rakandai labai pigiai, išvažiuo
. v. -,
land, III. Jie patįs ar kas kitas mel- ju į kitų miestą. Atsišauitk
Gerai pasivažinėjo.
džiu atsišaukti po sekančiu antrašu.
4412 So. Hennitage Avė.
oi
x nom
PETRAS PALŠIS,
Lawrence Schantz, 6812 Vin654 Highland Avė.,
cennes avė., praeitą nedėldienį |
Wąterbury, Conn.
PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai
su visais indais. Iki šiai pėtnyčiai
po piet buvo išvažiavęs su visa
turi
būt parduota. Pasiskubinkit
PAJIEŠKAU brolį Igną Ribinską,
šeimyna pasivažinėti.
Belėk Suvalkų rėd., Kalvarijos apskr., RunJ. PETRAUSKAS,

ku<1
kad dama.^ pro kampą 75-tli At. ir banių par.

ir 18aja gatve suvažinėjo žmo-| iM vardui yra Charles Ilaggio
gų. Suvažinėtasis Ibuvo dar kiek ir Francis Warburton. Abudu
gyvas iki atvyko am'buliansas, jauni vaikėzai. Jie buvo atėmę
bet begabenamas į County li- iš saliunininko ir jo lankytojų
goninę pasimirė.
Pasirodė, arti dviejų šimtų dolerių.
Išgąsdino vaikėzus*
kad tai buvo lietuvis Juozas
Dll jauni vaikėzui praeitą
Daugirda, gyvenęs 4217 So.
ji'ję
iį George sali imą,
I Ashlantl avė.
Važiavusieji automobiliu su- 8700 Buffalo> avė., ir atstatę
važinėję Juozą Daugirdą, ban automatinius revolverius pa
kari saliunininkas
dė pabėgti, pagreitinę savo reikalavo,
vežimą, bet policistai, kurie |iškel,i rankas. Vietoje iškelti
matė atsitikimą, ėmė į juos rankas, saliunininkas peršokęs
šaudyti ir privertė sustoti. Au per barą smogė vienam vaikė
tomobilyj buvo keturi vyrai ir zui į ausį taip, kad jo net re
viena moteris. Nugabenti po volveris iškrito. Vaikėzai tuo
licijos nuovadon pasisakė, kad jau išsinešdino laukan, paleidę
jie esą Homer Sweeney, 525 S. tiktai vieną šūvį.
Ashland avė.; William J. CraAtėmė 70 dolerių.
HELEN GODEN
1 ney, 2669 Cottage Grove avė.;
Tarp daugelio kitų įžymių Lawrence McCanigan, La Šal Ant kertes Normai avė. ir
artistų, dalyvaus .Naujienų ie, I11-, ir Joseph Riley, 4749 W. 69-th st. praeitą naktį du
koncerte, vasario 27 d., erd Calumet avė. Moteris pasisakė plėšikai pasigavo Sainuel W.
viajam Ashland Auditoriu- kad ji esanti pati Sweeney*o. Taylor, 334 W. 73rd st., atė
mė septyniasdešimts dolerių
me, ir šį paskilbus daininin
pinigais ir auksinį laikrodėlį.
kė su savo stiprium mezo so
Bomba valgykloje.

prano balsu.

jau keletą karų bandęs jvai Į ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
riais budai, nusižudyti, bet vis pAJIESKAU Jono ir Petro Vflre_
pavykdavę jį sulaikyti.
kojų, paeina iš Kauno rėd., nuo Bir-

PAJIEŠKAU Zigmanto Petramento, jeigu kas apie jį žinote, malonė“
kitę jam pasakyti
kad- rašytų
į] St.
svarbų roiCharles, III. Turiu labai svarbų
kalą.
JUOZAPAS MEIRONAS,
152 W. 5th and Indiana St.
St. Charles, III.

RAKANDAI

RAKANDAI šešių kambarių: setai,
miegamojo, šikšninis fruntinė, kuknios
svečių kambario, valgomojo kambario
ir atverčiama sofa, bresinė lova, ko
moda, pianas, liampa, viktorolą, maži
karpetai. Turi būti parduoti šią sa
vaitę bargenas.
1511 So. Kedzie Avė.
PAJIEŠKAU Dominiko Jokūbaičio
Kauno rėd., Raseinių apsk-, Gurų kai
mo. 45 metų amžiaus. Apie 11 me
PARSIDUODA rakandai, tik 1 me
tų atgal gyveno Chicagoj. Kas apie tas vartoti: misinginė lova, 2 dresejį žino, malonėkit pranešti arba pats riai, 2 maži kaurai, gasinis pečius,
atsišaukit, jūsų brolis Pranas Jokū kukninis stalas ir krėslai. Atsišau
baitis, tik atvažiavęs iš Lietuvos nori kite nu 6 iki 9 vai. vak. ant 8-ių lubų
tnatyti.
iš priekio.
1
3852 So. Califomia Avė.
3305 So. Halsted St.

mo ir Designlng .Mokykla.

PARSIDUODA saliunas labai pi- į Mu„ sistema Ir mokymo budu jąs
giai biznis gerai išdirbtas ir geroj trumpu laiku išmoksite viso amato,
vietoj, visokių tautų apgyventoj, prie- i Meg turime didžiausius Ir geriaušais didelę Crane dirbtuvę. Prie sa-1 giua kirpimo, designlng ir siuvimo
liūno didelė salė susirinkimams. Prie- gfcyrfua kur kiekvienas gauna geros
žastis patirsite ant vietos.
praktikos besimokindamas.
3925 So. Kedzie Avė.
Visuose siuvimo skyriuose maiinoe
varomos elektros jiega.
PARSIDUODA grosemė ir bučernė , Kviečiame kiekvieną ateit! by-kulabai gera vieta, ant kampo, lietuvių riuo laku, dfeną
(rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
apgyventoj vietoj.
. Atsišaukite į Naujienų ofisą pažy i Paterns daromos sulig mieros, vil šokio stiliaus ir didžio ii bet kurios
mint No. 215.
madų knygos.
I MASTER DESIGNING SCHOOL,
PARSIDUODA grosemė ir 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Laka St., ant 4-tą lubų.
bučernė, parsiduoda pigiai.

Atsišaukit
2158 W. Adams St.

VALENTINE DRESMAKINO
v
COLLEGES
8205 S. Halated, 2407 W. Madlaoa,
PARDAVIMUI bučernė ir groser1850 N. Welli St.
nė. Biznis išdirbtas per 10 metų.
187 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
toj. Bisiness cash. Pardavimo prie mo, Designlng bizniui ir namams.
žastį patirsite ant vietos.,
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
702 W. 33rd St., Chicago.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. PaPARSIDUODA grocemė. Lietuvių. reikalaukit knygėlės.
apgyventoj vietoj. Priežastis parda
SARA PATEK, plmlaiakl.
vimo — išvažiuoju Lietuvon.
POVILAS POCIUS,
1621 So. Union Avė.
BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama
PARSIDUODA saliunas lietuvių ir to. Mokestis kol moldniesi. Už mokkitokių tautų apgyventoj vietoj. Biz i slą tik $20.00. Galima išmokti i 6
nis išdirbtas per daug metų.
į savaites.
Atsišaukit
I WILL BARBER COLLEGE,
6915 So. Westem Avė.
625 W. Madison St.,
Chicago.

