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True translation flled with the post-master at Chicago, III., Feb. 18, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lygos taryba svarstys Vilniausklausima
Kovos su komunistais
Pranašauja talkininkų skilimą
Vokietija padavė kontribucijos
pasiūlymus
Lygos tayrba svarstys
Vilniaus klausimą.
Daug kitų klausimų irgi bus
svarstoma tarybos susirinkime.

PARYŽIUS, vas. 17. •— Bra
zilijos ambasadorius Paryžiu
je ir tautų lygos tarybos prezi
dentas Dr. Gastova Da Cunha
pasakė šiandie, kad ims be
veik 2 savaiti laiko kol susiren
kant Paryžiuje sekamą panedėlj tautų lygos taryba ap
svarstys 48 prieš ją stovinčius
k la ilsi mus. Tai busiąs svar
biausias

susirinkimas

nuo

sakė, kad jei komunistai ir to
liau lauks instrukcijų iš Leni
no, jis panaudos Lenino prin
cipą ir pasiųs juos vesti jo ka
rą už bolševistinio pasaulio re
formas.
Valdžia pranešė
komunis
tams, kad kadangi sulig ko
munistų principais, visa nuo
savybė turi būti
naudojama
bendrai, valdžia paims jų susi
rinkimų sales naudai
visos
publikos.
Manoma, kad Lenkijos, Ru
munijos ir Bulgarijos premje
rai sutarė bandyti užgniaužti

tos bolševikišką judėjimą savo ša

lyse.
Aštrių priemonių, kokių pa
naudota Bulgarijoj,taipjau grie
besi Čecbo-Slovakija ir Rumu
nija. Rumunijoj keli bolševi
kai tapo užmušti susirėmime
su jjolicija.
Tūkstančiai rusų pabėgėlių
išgelbėjo ni*io badavime^ Ame
rikos Raudonasis Kryžius. Bul
garai darė ^iską, „kad pagel
bėjus, bet jie patįs neturi kuo
aprūpinti vargstančius žmo
nes. Valdžia suteikė vietų sa
vuose universitetuose 30 pro
fesorių ir taipjau surasta daug
vietų valdiškose ir pirklybinėse įstaigose dėl klerkų. Bet vis
gi tūkstančiai pabėgėlių tebėra
be darbo ir skursta. Raudona
sis Kryžius išdalino 150 tonų
maisto,
drabužių ir vaistų.
Mokyklos
ir industrinės stotįs tapo atidarytos Varnoje ir
Sofijoj, kad mokinus amatų
paliegėlius rusus.

tarybos įsikūrimo.
Taryba paskirs
komisijas
apsvarstyti priedus prie tan
ių lygos santarvės, ekonominę
blokadą, mandatus ir registra
vimą sutarčių. Be to bus pas
kirti komitetai rišti menkes
nius klausimus, kaip tą aprėdė
lygos susirinkimas Genevoje.
Priedų komisija yra skaito
ma svarbiausia ir taryba jau
panešė lygos nariams,
kad
priedai prie santarvės turi būti
paduoti to komiteto svarsty
mui ne vėliau kaip prieš pa
baigą kovo mėn.
Svarbiausiu
jau paduotu
priedu yra Argentinos užrubežinių
reikalų
ministerio
Pueyrredon pasiūlymas pas
kelbti lygos nariais visas tas
valstybes, kurios nėra pasbelbę noro pasilikti už lygos rybų ir kad visus tarybos narius
rinktų pats lygos susirinkimas.
Panzigo, Saar baseino, Vil
niaus ir Armėnijos klausimai
taipjau turės būti apsvarstyti.
translatiea flled wtth the postReikės nustatyti smulkmenas True
master at Chicago, III., Feb. 18, 1921
administracijos ir organizavi as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
mo plebisicto Vilniaus distrikVokietija padavė savo
te.
Tarybos susirinkimas tapo kontribucijos pasiūlymų
sušauktas Paryžiuje vien delei
parankumo
niekuriems na Talkininkai gal būt vėl susikirs
apie kontribucijas.
riams, kurių buvimas yra rei
kalingas. Kitaip susirinkimas
LONDONAS, vas. 17. — Vo
butų įvykęs Genevoje,
sako
kietija padarė pirmą žigsnį,
Dr. Da Cunha.
kad sušvelninus talkininkų nu
tarimus apie kontribuciją. Per
True translation flled wtth the poat- savaitę laiko svarstyti pasiūly
master at Chicago, III., Feb. 18, 1921
as requlred by the act of Oct. I, 1917 mai tapo pasiųsti Paryžiun.
Sprendžiama, kad Vokietija
Rengiasi stoti kovon su nurodo į skirtumus tarp jos
komunistais.
įplaukų ir išlaidų
ir parodo,
kad ji negali išpildyti talkinin
Bulgarai jau pradėjo areštuoti kų reikalavimų. Tečiaus Vo
komunistus. Prispausianti juos kietijos valdžia prižada didin
Lenkija ir Rumunija.
ti mokesčius.
Talkininkų valdininkai tiki
SOFIJA, vas. 17. — Premie- si, kad Vokietija užims taikią
ras Stambulskis keletą dienų poziciją ir kad galima bus su
atgal

paliep?

padaryti

kratas sitarti,

komunistų kliubuose ir salė
se, kurios dabar yra laikomos
policijos rankose.
Kada premieras
sugrįžo iš
savo kelionėsį Franciją ir Ang
liją, jis viešoje prakalboje pa-

kada

sekamą

menesį

čia prasidės kontribucijos kon
ferencija.
“Vokietijos viltis, kad Ame
rika užsistos už ją, skaitoma
čia visiškai vaikiška,*’
sako
Daily Telegraph diplomatinis
korespondentas,
kalbėdamas
apie Vokietijos užrubežinių rei
SOCIALDEMOKRATA8.
kalų ministerio Dr. Walter Si
Musų draugų laikraštis iŠ
mona išsireiškimus.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Laikraštis pranašauja,
kad
privalėtų jĮ perskaityti. Num.
'Amerika nebandys užsistoti už
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 | Vokietiją.
88, 84 ir 85. Kaina 5 centai.
Times siūlo, kad ‘‘vokiečiai
Gaunamas Naujienų ofise.
butų pasitikti jų pačių budii
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ir j juos kalbėta jų pačių kal
ba, pasekant būdą, kuriuo gcn.
Huffman daužė savo kumščiu
taikos stalą laike rusų konfe
rencijos Brest Litovskc.”
Pranašauja naują talkininkų
skilimą.

PARYŽIUS, vas. 17. — Pre
mjeras Briand ir
maršalas
Foch nedalioj išvažiuos į Lon
doną, kad dalyvavus dvejose
svarbiose
(internacionalinėse
konferencijose. Jie ten išbus
dvi savaiti.
Vokietijos kontribucijos konferencija prasidės kovo 1 d.,
bet prieš tai,
vasario 21 d.,
prasidės svarstymas artimųjų
rytų klausimas.
Svarbiausi
klausimai, kokie turės būti iš
rišti, tai talkininkų nusistaty
mas linkui Graikijos ir Turki
jos.
Nors po vyriausios tarybos
susirinkimo
abu premjerai,
Lloyd George ir Briand tikri
no, kad tarp Anglijos ir Fran
cuos gyvuoja vienybė ir susi
tarimas, Echo de Paris tečiaus
šiandie užsimena,
kad gali
įvykti ir skilimas.
“Oficialiniai rateliai perma
to skilimą Londone, kadangi
Franci j a atsisakys permainyti
Paryžiaus susitarimą Vokieti
jos kontribucijos
klausime,”
sako laikraštis.

Echo, de Paris siūlo,
kad
jei Vokietija pasipriešintų mo
kėjimui $56,(MM>,(MM),(M)O ir 12l/2
nuoš. mokesčių nuo eksporto,
kad Anglija paimtų Vokietijos
muito stotis, o Franci ja akupuotų Vokietijos industrinius
miestus.
Laikraštis Humanite išreiš
kia nuomonę,
kad artimųjų
rytų konferencijoj
Londone
nebus padaryta jokių tikrų nu
tarimų.
as requlred by the act of Oct. 6, 1917
master at Chicago, III., Feb. 18, 1921
as requlred by the act of Oct. 6, 1917

Liepia lankyti teatrus
PETROGRADAS, vas. 17.—
Priverstinas lankymas tealtrų
yra vėliausiu čia įsakymu. Bol
ševikų laikraštis Raboči Golos
sako, kad bolševikų valdžia iš
leido dekretą, jog bausmė, mo
kama maisto porcija,
bus
uždedama
ant visų žmonių,
kurie po oficialinio pakvieti
mo, neaplankys teatro,
kad
pamačius eilę dabar čia duo
damų komunistinių
veikalų
vaidinimų.
True translation flled with the postmaster at Chicago, III., Feb. 18, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija tebelaiko neg
rus Vokietijoje.-

!________________________ |__ J2J.!U

Typhus sustabdė
immigraciją.
Italija uždarė savo rytinius
rubežius.

TRIESTE, vas. 17. — Immigracija iš centralinės Euro
pos į Jungi Valstijas tapo sus
tabdyta ir rytiniai Italijos rubežiai uždaryti kol nepagerės [Nuo Lietuvos Informacijų Biuro,
j 703 15 St., N. W., Washington, D. C.]
sanitarinė padėtis.
WASIIINGTON, vas. 15. —
Tapo pravesti kuoaštriausi
patvarkymai apie tuos visus Kaip matyti iš paskutinių dvie
ir šiandie
emigrantus,
kurie nėra pa jų jau paskelbtų
liesti šio suspendavimo įsaky skelbiamo iš Kauno kablegramo, Lietuvos užsienio politi
mo.
Susirgusioj i typhu yra po aš koj yra įvykusios šiokios-totriausia kvarantina.
šiandie kios atmainos. Galima spėti,
nepranešta apie naujus susir jog yra jieškoma naujų musų
politikos takų. Lietuvos val
gimus.
džia yra sutikusi ant plebisci
Prižiūri immigrantus.
to, reikalaudama,
kad butų
NEW YORK, vas. 17. — Su pirmiausiai pripažinta Lietuva
kokiu aštrumu
prižiūri visi de jure, kaipo teisėta neprik
immigrantai iŠ typho apimtų lausoma Europos valstybė, kad
Europos dalių, tapo parodyta šio plebiscito pravedimui bu
šiandie, kada 650 immigrantų, tų suteiktos lygios teisės agi
atplaukę laivu Finland, šiandie tacijai ir kad ten, kur bus da
specialiu traukiniu tapo atga romas plebiscitas, nebūtų sve
benti į čia iš Bostono. 62 vyrai, timos kariuomenės.
Kadangi mums svarbiausiai
12 moterų ir 15 vaikų tapo su
laikyti kol vietos tigonbutyj rupi, kad Želigovskio kariuo
menė butų prašalinta, tai, su
nebus išgydyti nuo utėlių.
tinkant ant plebiscito,
mes
kaip ir sutinkame, kad tasai
Prašo panaikinti skolas. plebiscitas butų ir Vilniuje da
40

WASHJNGTON, vas. 17. —
Oficialiniuose rateliuose kal
bama, kad Anglijos premieras
Uoyd George atsikreipė tiesio
giniai prie prezidento Wilsono dalyke Anglijos pasiūlymo
panaikinti talkininkų skolas.
Anglija turėsianti užmokėti
palūkanas.

LONDONAS,
vns. 17. —
Iždo koncleris Chambelain pa
sakė pirklybos
deputacijai,
kad Anglija sekamais finansi
niais metais turi pasirūpinti
užmokėt palūkanas už iš Ame
rikos skolintus pinigus.
Dvi mokytojos nužudytos.

CLEVELAND, O., vas. 17.—
Šiandie ryte
ant Bean kelio,
netoli nuo čia, rasta nužudy
tos dvi Parma augštesniosios
mokyklos mokytojos,,
p-lė
Mabel Foote ir Louise Wolf.
Jų smarkiai grumtąsi su už
puolikais, nes jų drabužiai vi
sai sudraskyti. Jas nedorėliai
užpuolė matomai, vakar va
kare grįžtant
iš mokyklos į
savo namus.
Būriai žmonių
j ieško matytų apielinkėje dvie
jų vyrų.
Vieną ir tą pačią dieną.

MONTREAL, Que., vas. 17.

Prancūzai meluoja skelbdami —Siaučianti centralinėj Kana
ištraukę tuos kareivius.
doj sniego audra palietė Ir šį

miestą. Traukinių valgščiojjBERLINAS, vas. 17. — Vo mas apsistojo.
kietijos užrubežinių
reikalų
ministerija
šiandie užginčijo
HIAWATI<A, Kas., vas. 17.
franeuzų skelbimams, kad buk —Steve/Hunter, civilinio karo
Francijos juodveidžiai karei veteranas, yra pirmoji 1921
viai tapę ištraukti iš okupotų metų įkarščio” auka. Jį užga
apygardų palei Reino upę.
vo saulė sėdint prie sankrovos
Ministerija pareiškia,
kad ir jia mirė.
Karštis siekė 73
24,383 morokiečių, tunisiečių, laipsnius.
Madagaskaro zuavų,, donkiniečių, anamitų, senegalų ir indoPINIGŲ KURSAS.
chiniečių vis dar tebėra Vokie
tijos teritorijoje.
IŠ tų negrų kareivių 5,452 Vakar, vasario 17 d., užsienio pinigų
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už
yra Cologne 5,566 Wicsbadene, 26,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
6,550 Hesse, o kiti yra Pfalse, Amerikos pinigais iiaip:
Aix la Chapelle, Trevcs ir Cob- Anglijos 1 svaras .................... $3.90
Austrijos'100 kronų ................ $0.26
lenz.
Belgijos 100 frankų už ....... $7.65
\

Rado lavonus 17 kūdikių.

PnTSBUIRGH, Pa., vas. 17.
—Lavonai 17 kūdikių,
visi
apie 2 metų amžiaus, tapo ras
ti tuščioje piano skrihioje arti
negro Daniel Winfield darži
nes. Negras areštuotas.

Lietuvai naujų
taku bejieš
• kant
•

I

IN

*

Howat nepaisys teismu.
PITTSBURG, Kas., vas. 17.
—Kansas angliakasių preziden
tas • Alexander Hovvtatt, kuris
kartu su kitais 5 distrikto vir
šininkais tapo nuteistas vie
niems metams kalėjiman už
paniekinimą teismo, šiandie
išleido pareiškimą, griežtai pa
sipriešinantį Kansas industri
niam teismui, “Visi distrikto
teismų teisėjai ir visi injunction’ai ir industriniai teismai
nepermainys musų nusistaty
mo,”' pareiškė Howatt.
Howatt sako, kad
streikas
Mackie kasyklose tęsis ir to
liau.
Senatas priėmė tarifo bilių.

WASHINGTON, vas. 17. —
Senatas vakar 43 balsais prieš
30 priėmė laikinio tarifo (mui
tų) bilių. Atstovų butas jau
yra priėmęs tą bilių ir dabar
jis eina abiejų butų konferen
cijom kad išlyginus niekuriuos
skirtumus ir pabaigoj savai
tės jis bus paduotas preziden
tui pasirašyti.
Prezidentas jau davęs užtik
rinimą demokratams, kad jis
tą bilių vetuos.
Nesitikima,
kad jis gautų reikiamus du
trešdalius balsų, kad pervarius
jį virš prezidento veto, nes ir
romas. Kaipo šio sutikimo pa ta. Lenkai mobilizuoja jauni
ne visi republikonai jį remia,
sekmė — tai yra griežtas Tau mą nuo 19 iki 30 metų Opsoj, kadangi tas bilius taikomas tik
tų Sąjungos komisijos iš Len Braslave, Vidžiuose, Dukštuo- apsigynimui niekurių pramo
kų pareikalavimas, idant jie se, Baginiuose ir Valščianuose.
nių interesų.
įsakytų
Želigovskiui iš Vil Lenkai pardavinėja iš licitaciniaus išsikraustyti. Lenkų val jos žemę tų gyventojų, kurių
Kompozitorius miršta.
yra atsisakę stoti į
džia yra atsisakiusi
išpildyti vaikai
tokį reikalavimą, pasiteisinda lenkų kariuomenę sulig jų įsa
RYMAS, vas. 17. — Garsus
ma, jog ji tegalinti duoti tik Į kymo. Taip daroma šventėnų Italijos kompozitorius Giacomoralę pagelbą, tai yra, kad ji apskrityje. Prieš tokį elgimą mo Puccini sunkiai
serga ir
tegalinti tik prašyti Želigovs-. si Lietuvos valdžia yra iškėlu daktarai nebeturi vilties, kad
kio, o jeigu jis neklauso, tai . si griežta protestą
suteikė jis pasveiktų. Jis yra gimęs
rodos telieka tik vienas išva .“Lietuvos valdžia
laipsnį 1858 m. Geriausiai žinomos
das, jog patiems Metuviams pri ankščiausį padėkos
jo operos yra “ Madame Butsieina Želigovskį
iš Vilniaus Amerikos Raudonojo Kryžiaus terflej,” La Bohem” ir “La
iškraustyti. Ir tokiam lietuvių darbuotojams: Am. Raud. Kry Tose a.”
I
' J
darbui pati kontrolės komisi žiaus atstovui Baltijos valsty
1...........
Ryan yra 4
ja turėtų jau dabar padėti, o bėms pulkininkui
Sudegino negrą.
ne tą darbą stabdyti, kaip yra įteikus “Vyties Kryžių” pirmo
Be to esamiems
dariusi iš pradžios. Tai viena jo laipsnio.
ATHENS, Ga., vas. 17. —
nuo sausio mėnesio
Kaune
gera pusė.
5,000 žmonių goveda vakar už
Antra gera pasekmė yra ta, oficieriams leiten. Bridges ir puolė Clarke pavieto kalėjimą,
paskirta
jog atsisakydami nuo Želigov d-rui de Samoskoy
paėmė negrą Eberhardt, kalti
skio iškraustymo iš teritori tokios pat rųšies atžymės.”
namą' nušovime baltos mote
jos, ant
kurioos lenkai turi
ries, nugabeno jį į netolimą
pretenziją, jie privalo atsisa
rietą ir sudegino
jau ant iš
Caruso kovoja su mirtimi.
kyti ir nuo tolimesnių ant Vil
kalno prirengto laužo.
niaus pretenzijų, jeigu jis (bu
NEW YORK, vas. 17. —Gar True translation filed with the posttų musų kariuomenės užim
siausias pasaulio tenoras Enri- master at Chicago, III., Feb. 18, 1921
tas.
Be to sutikdama ant plebis co Caruso atsigavo ir nuo ant as required by the act of Oct. 6, 1917
cito ir reikalaudama, kad Že ros širdies atakos vakar vaka
Rengiasi mušin.
re,
bet
jo
gyvastis
vis
dar
te

ligovskio kariuomenė
butų
prašalinta, Lietuvos valdžia dar bėra pavojuje ir abelno page
KONSTANTINOPOLIS, vas.
rėjimo
nematyti.
Palaikomas
tuo nėra prisipažinusi, jog ji
17.— Didelis veikimas pastebi
jis
ir
toliau
oxygenu.
Po
piet
tinkanti ant plebiscito pačiam
mas graikų ir turkų stovyklo
Vilniuje. Lietuvos valdžia ne prie jo nebebuvo prileidžiama se, Anglijoj.
Kol-kas didelių
ir
jo
šeimyna,
kad
jo
nevargi

sykį yra skelbusi, jog sutin
mūšių nebuvo, bet jau buvo
nus.
kant su visuomenės nusistaty
keli susirėmimai.
mu, ji niekados nesutiks ant f
plebiscito Vilniuje, kaipo savo
sostinėj. Reikia spėti, jog to
kios nuomonės tebesilaiko ir
Steigiamojo Seimo nariai, ku
rie juk pirmame savo posėdy
je yra patvirtinę Lietuvos ne
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
priklausomybes
pareiškimo
brangyn,.bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
formulę, o ten juk skelbiama
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
Lietuvos nepriklausomybė su
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
sostine Vilnium. Kaip prane
šama, vasario 4 dieną buvo
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dausvartomas užsienio
politikos
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
nusistatymas ir jis buvo už
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
kirtas užsitikėjimo balsavimu.
tai dolerių mainymu į auksinus.

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

Jeigu Lietuvos

valdžia butų

tos nuomonės, kad reikia su
tikti ant plebiscito Vilniuje,
tai tokio užgirimo nuo Stei
giamojo Seimo nebūtų susi
laukusi, o be to ir patsai ministerių kabinetas, sykį pareiš
Danijos 100 kronų ................ $18.28 kęs, jqg jis niekuomet nesu
Finų 100T markių .................... $3.45 tiksiąs ant plebiscito Vilniuje,
Fancijos 100 frankų ................ $7.34
Italijos 100 lirų ........................ $3.70 negalėtų toliau pasilikti prie
Lietuvos 100 auksinų ........... 11.70 valdymo vairo, ir varyti politi
Lenkų 100 markių................ $0.13% ką, prieš kurią jis yra išsita
Norvegų 100 kronų ............ $34.40
Olandų 100 guldSnų ............ $17.47 ręs.
šveicarų 100 frankų ............ $16.60
Delei visų šių priežasčių rei
Švedų 100 kronų ..... .............. $22.40
Vokiečių 100 markių ............ $1.70 kia spėti, jog Lietuvos valdžia

IMPERFECT

ir dabar nėra dar sutikusi ant
plebiscito Vilniuje, o tik ant
plebiscito, kurio pamatai buvo
ir pirmiaus pareikšti.
Duodama savo sutikimą ben
droj formoj ant
plebiscito,
Lietuvos valdžia iš naujo pas
tatė ir patį Želigovskio buvimą
Vilniuje, kaipo į maištininko
ar vilko buvimą.
Atsisakius
lenkams jį iškraustyti, prisi
eina Tautų Sąjungos tarybai
vėl svarstyti tasai klausimas,
o patsai Želigovskis jau nerimastauja, stiprinąs, nujausda
mas, kad jain
ąteina galas.
Tat patvirtina gautoji kablegrama iš Kauno, kuri buvo pa
siųsta vasario 12 dieną.
Ji
skamba:
''T?- »l
“Lietuvių-Lenkų klausimas
bus svarstomas Genevos Kon
ferencijoje "vasario 21 dieną.
Lietuvos reikalus
atstovaus
Galvanauskas, padedant Mila
šiui ir Klimui. Plebiscito nus
tatymui komisija,
kuri yra
dabar Varšavoje, keliaus lygiu
budu ten. Re' to Balutis, Že
maitis ir Jonynas vasario 13
dieną iškeliauja Varšavon, kad
pasitarus su ta komisija prieš
jos iškeliavimą (Genevon).
“Lenkų kariuomenės koncen
tracija musų visame fronte, o
ypatingai apie
Maišogalę ir
Turmontą, aiškiai yra patėmy-

ORIGINAL

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 bu
du: 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.
t
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

K«twgaa, Vasario 18,1921
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DIDELES
PRAKALBOS

rado. Susirinkusios kaimynės
pareikalavo iš milicijos už sme
tonų užmokėti 20 auksipų.
Kuomet ji pamatė, kad moters
ne juokais reikalauja pinigų, Pėtnyčioj, Vasario-Feb. 18,1921
tai iš pykčio areštavo J. Len
MILDOS SVETAINĖJE,
kaičio sūnų ir išsivarė į Vir
balį. Už kų? —'klausimas.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Revizijos Komisijų iš dr. J.
špoko, P. Petrukaičio ir Kar—Kauno komendanto įsaky zono ir pavedė jai netrukus
mu gruodžio 30 d. - sustabdy padaryti kasos revizijų ir raš
Kalbės K. J. Geležėlė,
Mes to dvarelio moters klau
tas visam karo metui darbinin tinės.
siam, kų ateity mes turim da Temoje “Naujovinė'Alginė Ver
laikraštis
kų ir valstiečių
Dienos tvarkoje buvo klau ryti, kad mums milicija Sme gija”. Taipgi kalbės kiti kal
“Naujas Rytojus”, Priežastis simas ir apie Darbininkų Pro tonos nelaistytų ir kokius kon bėtojai, kurie kątik dabar par
sustabdyti buvo laikraščio
1
fesinės Sųjungos Konferencijų, stitucijos punktus mes jai tu važiavę ant vakačijos iš apgy
kryptis,
kuri šaukiama sausio mėnesį. rim rodyti, kad ji dovanai ne vento aidoblistų “rojaus”?
Kitu komendanto į sakymu Bet rinkimų jon neįvyko.
peržengtų savų pareigų.
Geležėlė dabar išvažiuoja iš
sustabdytas, “Laisvas Žodis”,
Chicagos kviečiamas su P. P. D.
Del dr. V. Petraičio, kuris
Moters be Smetonos.
rusų kalba laikraštis.
U. reikalais. Gerbiamoji publi-Į
areštuotas, susirinkimas nu
—“Litrosto” agentūros ži tarė kreiptis į St. Seimo S.-D.
MONETON. — šio Kanados ka, dar progų turės išgirsti daug
niomis Kauno kalėjime laiko Frakcijų jį paliuosuoti.— [S-d.]
miestelio darbininkai pirmu naujų dalykų, ką milionai bedar
ma apie 100 politinių kalinių.
kartu paėmė visus miesto rei bių daro didelį judėjimą iš vaka
Valgis biaurus, pilna visokių
TELŠIAI.
kalus vesti. Miesto taryboj rinių valstijų.
parazitų. Daugelį kalėjiman
Darbo Partija turi absoliučių
Taipgi bus aiškinama apie
atveda sumuštus. Yra politi
Valdininkų savavalia.
didžiumų
vietų.
Beto,
ir
pats
Pramonės Darbininkų Sąjungą,
nių, kurie laikoma kalėjime
Jau kelintas mėnuo, kaip miestelio mayoras — irgi Dar šita organizacija lengvais budais
netardomus ir neteisiamus
nebesulaukiame bo Partijos žmogus.
daugiau metų. Prie tų žinių telšiškiuose
priima vyrus ir moteris.
agentūra stato klausimų: “Ar kai kurių Amerikos laikraščių,
Inžanga 15c.
būtent, “Naujienų
Naujienų” ir “Kelei IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
teisybė ?”
Užkviečia Pramonės Darbinin
Ištyrus dalykų, pasirovio
kų Sąjungos
Komitetas.
GRIEKŲ
TVANAS^
dė: laikraščiai paštan ateina,
ALYTUS.
PATAPAS.
bet jų pašto viršininkas neišToje temoje
Kur nenueini visur dūsauja, duoda, Kodel? Cenzūros jie
visur galvoja, kaip gintis nuo užginti — sakysit? J4e. Jokio
(Sakys pamokslų)
įsakymo
tuo
klausimu
Kaune
šaulių plėšimų, Yni įvairių
KUN. MOCKUS f.
siulymų: vieni ruošilf , jiems nėra, Belieka, vadinasi, viekalėjimus, kiti žada geros tos valdžia, Ji, matyti, savu Nedėlioję, Vasario-Feb. 20, 1921
karklų košes, treti šaukia: nu- noru ir supratimu tai daro.
MILDOS SVET.,
ginkluoti, nuginkluoti” ir pla Bet ar teisėtai? Norėtume ži
3138 So. Halsted St.
ka liežuviais kaip šv. Roko Šu noti viena, kokia teise musų
neliai ir laukia kitų savo sėb pašto viršininkas užlaiko” Nau
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
Pradžia 11 v. iš ryto.
jienas
”
ir
“
Keleivį
”
?
Antra,
jei
rų pritarimo. Pastariemsiems
šitas kun. Mockaus pamokslas savo giminėms LIETUVON,
yra naudos taip miklinti liežu jis tai daro ne savo valia, tai
vius, nes nuginklavus šaulius keno įsakymu ir iš kurio lai bus gana svarbus patartina vi kreipkitės i J. E. Bruževiliuosai galės varyti pas lenkus ko? Žinoma, kad “ponų vir siems pribūti.
liaus aptiekę:
vežimus miltų,- druskos ir net šininkų” šia gadynę daug yra
Inžanga tik 25 centai, v
WAUKEGAN
galvijų bandas, kitos rųšies ir savavaliauti jie labai mėgs
PHARMACY,
Kviečia
žmonės laukia “kiedv naszi ta. <^ai keno čia bus sava va
pszidon”, laukia iš “oičiznos” lė? -^rs-d.i
1005 Marion Street,
1 Kp. L. L. F. Komįtetas.
savųjų su naujomis,
treti
VVaukegan, 1IL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
VIRBALIS.
norėtų ramiai svajoti ir nieko
neprisidėti prie gynimo rei
kalo, — šiems ponams neduo i Kokiai konstitucijai atatinDIDELIS IR PUIKUS TEATRAS
da ramumo šauliai. Apie ket ka?
virtuosius kalbėsiu visai paty
Da pernai Kastantinavo dva
Rengia’ L. M. P. S. 96 Kp.
lom, kad nieks negirdėtų —
rely Kybartų valsčiaus pas J.
tai musų valdinipkai. Jiems
Stato scenoj trijų veiksmų veikalėlį
Lenkaitį milicija darė kratų.
imant kyšį, arba sėbraujant su
Išvertę visus kampus ir nieko
PASKUTINĖ BANGA
broliu lenku, reikia labai būti
įtariamo neradę, ji stvėrėsi į
atsargiems, kad nepajustų ša u-.
Subatoj, Vasario-February 19 d., 1921
puodynes ieškoti atsišaukimų
lyS. Tai mat kam toksai kry ir ginklų.
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.
žiaus karas prieš šaulius.
Išvertė Smetonų ant žemes.
Žinoma, pasitaiko ir šaulių,
Pradžia 7 vai. vak.
.
Inžanga 75c.
Bet ir ten nieko įtariamo nekurie padaro, pikto, bet už tai
jie neglostomi ir atsako už
savo darbus. Ir čion nebe
priežasties, — kartais jis alka
nas, basas stovi stovi bare, nu
plyšęs ir pavargęs... Bet įvai
rių kurmių pinklės už jų nu
Nedėlioję, Vasario-Feb. 20 d., 1921
garos nedovanotinas dalykas.
Visuomenė turi kreipti į (ai
Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI
savo domės.—[“S-d.”]
Pradžia 7 v. v.
A. šilalis.
KAUNAS.

AR MYLI MUZIKĄ7
BETHOVENO murikos keaservatorijoje mokinamai Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, musikos istorija
ir harmonijų. Baigusioms iš
duodami diplomai; įstotf galima
visuomet.

MILDA
8140 South Halsted Street,
Chicago, III.

Antanas S. Pocius,

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
♦

Vedėjas
8259 So. Halsted Str.
Tel. t Boulovard 9244

Scenon Statomi Puikus
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI

Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
TaL Randolph 2898

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

ADVOKATAS
Ofha* Tidurmiactyji
A8SOCIATION BLDH.
19 So. U Baile St
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų.
Panedlliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

RisiikM ir Turkiikos Vanos
12th STREET

V. W. Rutkauskas

Tel. Kedzie 8902.

Advokatas

3514-16 W. 12th St

£9 So. La Salia St. Room 824
Tel. Central 6890
Vatu 112 W. 83rd St.
Chicago
Tel. Yarda 4681.

Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

VVaukegano
Lietuviai—

Ashland Auditorium
{

Van Buren and Ashland Blvd.

Vasario 27 diena
Pradžia 4 vai. po pietą

Chicagos Lietuvių Laisvamanių Vakaras

Gruodžio 5 d. įvyko Jurbar
ko Profesines Sųjungos posė
dis. Dalyvavo jame apie 50
narių.
debatų

kad

paaiškėjo,

DIDYSIS

Kas norit išgirsti gerų kalbėtojų,
kas norit išgirsti gražių dainų; kas
norit išgirsti juokingų deklamacijų
monologų, solų ir garsiu pamokslinin
ką Kun. Bimbą — tie visi būtinai pri
imkit į Chicagos Lietuvių Laisvama
nių Vakarą.
Po programų! bus šo
kiai — Grušo orkestrą grieš lietuviš
kus šokius.

pernai valdybai rFfrvįa kas te
pavyko nuveikti. V Alsisakius
J. Burbai
pirmininkauti, nu

tarta jų perrinkti.
Revizijos komisijos nariai
neatvyko posūdin. Nuo kovo
mėnesio 1920 m. nėra žinios,
kiek gauta ir kiek išleista Val
dybos pinigų. Dėlto susirin
kimas paskyrė naujų laikinų

BUS

Šitas vakaras bus vienas iš žingeidžiausių vakarų koks kada galėjo bū
ti Chicagoje. Programą išpildys kal
bėtojai —• Kun. Mockus ir Kučinskas,
taipgi dalyvaus chorai, kvartetai, solos, monologistai, deklamatoriai ir
Kun. Bimba.

JURBARKAS.

Iš

Inžanga tik 50 centų.
Kviečia visus

KUN. MOCKUS

T. J. KUČINSKAS’
T.’Pullmaa 548S

AKUSERKA
A. SHUSHO

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Tariu patyrimo
neterų ligose; ra
pastinga!
pritia

10929 S. Stata Str
Chicago, III.
11 '

Akuserka M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimi* prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginom*. Antrais*:
8333 So. Halsted SU Chicago, Hl«
Phone: Boelerard 4121.
------------

I

DR. C. K. KLIAUGA
DENTJSTAS

kampai 18th St
Phone Canal 267

Sankrovos
kaina tik

I

(CARMEN’S HALU)

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasdeširnts augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Victrolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hemmond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chicago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Suinmit, Bellwood, Bumham, Elgin, Aurora, ir^t., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimamo
Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

■■■■H

NAUJIENŲ
KONCERTAS
»

Po koncertui linksmus šokiai
Orkestrą —10 muzikantu.
sankrovos
kaina tik

įt
■MMI

IMPERFECT

IN

ORIGINAL

NAUJIENOS, Chicago, III

Ketvergas, Vasario 18, 1921
tapus tikrąja draugija su ke
liais šimtais narių, prie pirmo
sios palikę tik septyniolika
u
-______ ___
smalinių. Užbaigus Šitam vai
kėzui savo spyčių, kiti komu
SPRINGF1ELD, ILL.
fabrikantas
komunistinės nistai šaukė: “jus tuščiagalviai,
“White mule vvhiskės“ jau su- pienburniai, sinalaviriai” ir ki
tokiais iš “Laisvės” žodyno pa
Sausio 30 diena buvo čia cryžo nuo pakiltos.
rinktais žodeliais šaudė į savo
vietinių progresyvių draugijų
Prisilaikant Knygyno įstatų, oponentus. Bet balsuojant ir
konferencija.
Dalyvavo pen šitas įnešimas neturėjo būti vi
šitą antrąjį savo įnešimą kokios pašelpHftes draugijos. Liet.
sai priimtus; l*et .komunistai ■ ministolini p>ralaiirx&jo. Su tuo
Moterų
Prog. Sus.
16 kuopa
nepaiso
jokių
taisyklių
nev;
ir pasibaigė jų atakos. Beskai
draugijų patvarkymų. Viskas tant raportus paaiškėjo, kad
kuopa. Viso septynios. Konfe pas juos eina su mėnesio at
rencija buvo sušaukta, kad mainomis. O kad pirmininku komunistai beviršininkaudami,
apkalbėjus šitų draugijų lėšo buvo komunistas, tai ir leista vietoje darbininkiško ir moks
mis palaikomo vietos lietuvių laikas veltui tuštiems ginčams. linio turinio knygų pripirko
knygyno reikalus. Panašios ‘, Vienok balsuojant komunistai Kantrių Elenų, Mageiionų ir
konferencijos laikoma kas 6 vistiek pralaimėjo. Čia įiralai- Genovaičių. Ir kada jiems bu
mėnesiai. Į konferenciją kiek-1 mėję, jie pagamino antrą pa vo tatai pastebėta, tai bir
viena draugija siunčia po 4' našų įnešimą, būtent, kad pirmininkas Juozas Berneckas
atstovus. Jose būdavo apkal- Į Knygynas su užlaikančiomis jį ėmė rėkti, kad dėlto pirkęs
baina be Knygyno reikalų dar draugijomis turi prisirašyti Magelionas su Kantriomis Elcir kitoki šiandieniai musų gy prie komunistiškos el-de-el-de nomis, kad lietuviai išmoktų
j
venimą paliečianti dalykai. Bet ( L.D.L.D.) draugijos. Čia rašybos I..
šį kartą neišteko laiko ką nors jiems buvo pastebėta, kad jų
Kai j) pasiklausai ir pasižiurai
kita aptarti. Mat pirmininkui draugija yra nelegalė, neturi j tokius žmones, tai pamatai,
buvo išrinkta komunistas, sek-! čerterio ir yra tik atskala nuo kad šitie skerečiojantys “rrreretoriniu taipgi komunistė. tikrosios Lietuvių Darbininkų voliucionieriai” yra tik fanatiKomunistai išgirdę, kad Kny Literatūros Draugijos, o todėl kėliai ir taip tamsus, taip tam
gyno kasoje randasi kelios de- prie jų draugijos prisidėję pa- sus
v dar, kaip bato aulas.
šmtys dolerių pinigų, ėmė rei šclpinės -draugijos gali susi
—Rankpelnis.
kalauti, kad $25 reikią būtinai laukt netikėtų nemalonumų iš
paaukoti iš Knygyno iždo į šios šalies valdžios, nes ko
PITTMAN, FLORIDA.
munistiškos organizacijos yra
dą. (Mat Stilsonas patuštino persekiojamos.
Iš ūkininkų gyvenimo.
Pirmininkas
minėtąjį fondą), čia jie dėjo betgi rėkė, kad jų el-de-el-de
visą savo energiją — rėkė, šau esanti “olrait” — darbininkiš
Ir vėl noriu pabrėžti kelintą
kė, kaikurios komunistės net ka ir 1.1. Ir jis čia tuojau per žodžių apie šį “šiltąjį kraštą”.
verkdamos — taip labai jos statė kitą savo frontą Remšį, Nuo to laiko, kaip čionai atvy
nori gauti pinigų į stilsoninį už save iškalbesnį, kad pagirtų kau, oras gana puikus. Kone
fondą. Bet kiti atstovai ši jų draugiją. Atsistojęs jaunas kasdieną po truputį palyja.
toms mamutėms patarė ašarai vyriukas ėmė >pasakoti, kad iš Trumpai sakant, gyvenimas čia
nusišluostyti ir ant skaudan vienos L.D.L.D. pasidarę dvi ir gana geras. Tie ūkininkai, ku
čių širdžių paimti lašų, — juk kad atskilusioji el-de-el-de pa- rie netingi dirbti, visko turi
>
_________
į va les. Randasi ūkininkų, ku
rie laiko po ytin didelį skai

Tel. Yard* 8654

•KORESPONDENCIJOS

KLEIN BROS

Musų puiki pusrytinė
kava, paskirtos kokybės
3 sv. pakelis ...... 87c
B & M augstos rųšies
vėžiai, H sv. kenas 45c
Kitas siuntinis parinktų
Oregon džiovintų sly
vų 30 iki 40 mieros (5
sv. aprubežiuota) tik
tai svaras ....... 13*/jc
John Kuskin cigarai, 50
dėžutėje ............ $2.90
šokoladas ir Vanilių išmislas, kiekvienas my
li, svaras .............. 19c

Extra! Didelė naujiena moterims ir
merginoms

kiaulių, karvių ir 1.1. Karvių,
kiaulių ir vištų laikoma kuodaugiausiai. Be to, ūkininkai
daro pelno ir iš vaisinių meIžių. Tokių ūkių čia galima
gaut nusipirktų — su ir be

Ūkininkai sėjo kone kiekvie
ną mėnesį. Keikia dar pažy
mėti, kad ūkininkai čionai ne-

Mrs. A, Michniewicz

Didžiausias

Bliuzų

Sportui bliuzos, viršaus
bliuzos ir kriaučių darbo,
(Tu Ii išsiuvinėta, skylėto darbo,
jJJ
karieliuotoms atrodančios
gražiais mezginiais apva■ W
džiota; ilgoms ar tumpoms rankovėms. NepaVcrtės
prastai keistais kalnieiki $6
riais ir kitais patraukian
čiais dalykais.

NAUJI PAVASARINIAI AUTUVAI
čia yra visokių, kiekvieną užganėdinanti. Pasekmingas New Yorke pirknis, suteikia nepaprastą tau/T
pymą.
C/ /Ui
Kurpės vienu, dviems ir trims dirželiais madų; juodo satino, patentuotos odos, rudi ar juodi, veršio odos
ar kitokios; taipg? darkytos ir oxfo.d, ffO O E
Vertės
ir puikus čeverykai; visi po
4>WbOw
iki $8
Moterims envelope
chemise gero ’I
J /į
I\ siuvinėta,
tūli su rankovėmis.
mezginių
padailinimu
z
/ kambriko,
apvadžiojimo
mezginėliais
ir iš- /
/
drugio
jungu.
Subata, vyriškų mėlyno seržiaus
; J Gorseto priedangtė, gražiausio /
y 1

siutų diena

| narnosir per
galvą.mes
, parduosime
.
Į V j/|iš-I
$33 kaina
Subatoj
puikiausio
dirbimo siutus, gažiausius mėlyno seržiaus už tikrą
taupymą. Jei esi teisėju vertės, apkąinuosi šiuos
/ trumpoms rankovėms, užsimau/^
stebėtinus trims guzikais modelio puikaus mėlyno
seržaus, po

Ot

$33

ITnrUrmndinni 100

Ketai mes turime Pr°K* pąsiųlyti šitą
8Utaupymą už tokias puikias drapanas
Moterims balti apatiniai sejonai, tūli ekstra dydžio, plačiai
I apvadžioti.
v
į Moterims miegojimui drapanos
\ geros\vertės, mezginiais apva1 džiotas
junginis kalnierius,
X.

t IUK i muslinai, l.UU

Vaikams kelinės knicker mados, gražaus
mišrio ir lygių, nuo 6
iki 16 metų, subatoj
už..................... $1.25
Graži balta veršiena,
trumpas šlaunys arba
inkstai, svaras tiktai
po.................... 24'/į c

Native Sirloin Steak,
pasirinkime, atplau
nama, sv. po.... 24(/ic
Tikros Gilleth neįsipiaunamo skustuvo ge
ležtės (aprubežiuota 1
tuzinas) už tuziną 49c
Sesnesniems vyrams
marškiniai, su prijun
gtais kalnieriais,-viso
kios mieros ..... $1.45

Moterims ir mergi
noms pavasarinės skr
ybėlės, visokios išvaiz
dos, visca pynių, su
vuogomsi, kvietkomis
etc. visokios spalvos
už ................... $6.50
Native Rib, kepimui
jautiena, sv..... 19’/jc
Virtas kumpis, supiaustoma sv....... 45c

Išpardavimas

■ Dr. J. Sarpalius

■■

■

1424 So. Halsted St

■

Vai. 10 ild 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Varde 5098.

■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Dr. C.Z. Veželis

Kiekviena moteris atras sau tinkamą bliuzą šiame k
ite. Tikri, kad iš atžvilgiokainų žemumo, pirksite po dv
i arba tris Visokios mieros moterims iki 44.

Lietuvi* Dentistas
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvie

Telefonas: Drover 7841

Vertės $10 viename dideliame late, po
>

Canal 257 •
Naktinis Tel. Canal 2118

!

DR. P< Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 4 p*
piet 6 iki 9 vakar*
Mediliomis nuo 9 iki II ryte.
1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted Si

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
DIDELIS MĖSOS IŠPARDAVIMAS SUBATOJE
t

Pasturgalio ket- Pirmgalio
kotvirtdalis pavasa virtdalis pienu pa
rinių avukų, sva
ras .............. 25c netų veršiukų sva
ras............ 13'/2c
Pasturgalio ketvirtdalis pienu pe Pirmgalio ketvirnetų
veršiukų, tdalis pavasarinio
svaras . ........ 25c avuko ....... 13’Zzc

Geriausia kiau GeriauHios Fran- Ekstra
puikus,
kfurters,
Hickoliena strėnų, Čiela
Pot roast, sva
ar pusė, sv. ID'/įc ry rūkytos, sva
ras ... ........... 19c ras .......... H’/iC
Geriausi kepimui Geriausios kiau
šonai suvynioti, lienos dešros, di Sugar Cured Cali
be kaulų ar atma deles. ar mažos, Hams, nėra gere
tų, sv........ 2854 c svaras ........ 19c snių, sv.... IS’/jc

Lašiniai
ketur
kampiuose, gra
žus ir gardus sva
ras .......... 2O’/2C
Native
Steer
Round Steak sva
ras .......... 1814c

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

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.
Tel. Canal 2118

i r: ■ ?

000 vertes stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rųSies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie parddavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
58.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
lugščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
Čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
iki 9 vak. Ncdėl. 4 po piet.
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje
Pranešimas.

---i-

(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai y.

Yra padarytos iš geros kokybės georgette Crepe, pa
geidaujamose spalvose; gražiausia apvadžiotos, karteliais
ir mezginėliais; kitos išdirbimu patraukiančios. Latuose
aprubežiuoto skaičiumi bliuzos, pasiūtos iš šilko ir taffetas, ir daugybė patinkančių spalvų.

vo 30 dienos.
Apie vietą paties suvažiavi
mo ir jo dienotvarkę bus pa
skelbta paskiaus. Lygių budu
atidedamas yra tolymeįaiiam
laikui ir Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus darbuotojų pasitari
mas, kursai buvo projektuo
jamas drauge su minėtu suva
žiavimu padaryti vasario 22
dieną.
Delei paskolos stočių atstovų
J. Vileišis.
suvažiavimo.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Varario 23 dieną buvo šau
kiamas visų Lietuvos Paskolos
stočių atstovų suvažiavimas,
kaip tat buvo patarta tam tik
ro paskolos stočių darbuotojų
susirinkimo. Tečiaus šis su
važiavimas prisieina atidėti to
lesniam laikui. Ikišiol iš Lie
tuvos nėra žinių, ar Steigia
mas Seimas yra jau svarstęs ir
aptaręs antrosios Lietuvos Gy
nimo paskolos dėsnius ir ly
giai nėra linių, ar bus prisiųs
ti kokie Lietuvos Valdžios įga
liotiniai šiai antrai paskolai
vykdinti.
Kad davus ganėtinai laiko
prie šios antrosios paskolos
prisiruošti ir kad iki paties
suvažiavimo susilaukus ir Stei
giamojo Seimo nutarimo ir
gal atvykimo Valdžios įgalio
tinių tai paskolai vykinti, jei
gu tokie ‘butų pasiųsti, minė
tasis visų Lietuvos Paskolos
stočių suvažiavimas atideda
mas yra po Velykų, ir* yra
šaukiamas New Yorke ant Ko-

ir

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

lirba taip sunkiai, kaip kad
šiaurinėse valstijose. Tai reiš

ežerų ir 1.1.
Beje, mes turime ir savo
bendratautj agentą, Joną Žvirb
lį, kuris musų žmonėms mie
lai patarnauja — ūkio nusipir
kimo reikalais ir 1.1.
Šiemet į čionai atvažiavo
daugybė žmonių. Nemanykite
tešiaus kad tai darbininkai. Ne,
tai pasiturinčiųjų klesų žmo
nės. Jie čionai atvyko “gerų
laikų” pasijieškoti.
Delei to
ūkininkai, turintys ant parda
vimo kiaušinių ir vištų, uždir
ba neblogai.
•
—Kaz. Brazevičius.

motarim.
merginom*.

Šisai yra specialis pirkinis iš vieno vadovai^
iančių bliuzų išdirbęjų. Nusistebėsite iš gražumo
šių bliuzų, kuomet pamatysite.

labai įvairus: yra daug miškų, sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,»

Georgette crepe, trikotinės, crepe de chine, mignonette, pussy willow ir
pongee šilko, Harding mė
lyni, peach, naptune, žalių
honey dew, baltų, juodų,
šviesiai mėlynų etc.

Metinis

8118 S. Halsted St; Chicafo, IIL

kia, kad jų gyvenimas čionai GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.
vra geresnis, čia gyventi ma
lonu dar ir todėl, kad kraštas
Vif.kas tun būt parduota, nepai
New Yorke pirktos,
pateikia stebėtiną sutaupymą ant naujų gražių pavasarinių
Jakučių, kurios yra patraukančių madų

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijo* ho»pitali**.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
d* rodą viso
kiose
ligose

Naujienų Didysis Kon
certas Jau Nebetoli.
Bukite visi iš anksto pa
sirengę. šįmetiniame kon
certe dalyvaus labai daug
artistinių spėkų — lietuvių
Įr kitų tautų. Tokio kon
certo dar lietuviai niekuo
met neturėjo. Nepraleiski
te jo!
štai kokios spėkos daly^
vau ja:
Unė Babickaitė
K. Sarpalius
Broliai Briedukai
Pr. Jakutis
Pr. Cvirka
Pirmyn Mišrus Choras
Chicagos Socialistų Vyrų
Choras
Heleri Golden
Elza Novak
James Lillard
T. Karablinoff

h,.... v

......

....... /...i,

Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki
8 vakar*.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
<
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
Minna Ysaeva.
Koncertas bus nedėlioj,
27 d. vasario (Feb.) 1921,
Ashland Auditorium Carmen’s Hali), puikiausioj
darbininkų svetainėj Chi
cagoj, Van Buren St. ir
Ashland Blvd. Pradžia 4
vai. po pietų. Orkestrą —
10 muzikantų.
Tikietai jau parduodami
“Naujienų” ofise, Pirkite
tuojau!
Iš kitų mieštų ir mieste
lių visi naujieniečiai bukite
šiame puikiame Naujienų
koncerte!
KONCERTO RENGIMO
KOMISIJA.

KAROLIS SARPALIUS
LAIŠKAI Iš LIETUVOS
NAUJIENŲ OFISE:
Viktorui Andriktui
Vincentui Balendas

J

Reddendja: 2811 W. 68rd SU
• Tel. Prospect 8469

U*

:u.;,

A

S,i,:.,. .

Tėlephene Yarda 5082

Dr. M. Slnpnicki

8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt*
ir nuo 5 iki 8 vakare,

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvi* gydytoj**, Chirurge*.
Akušer**
8203 So. H*bted 8t„ Chlcaga.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
F. v. Nediliomi* 10-18 ryte.
---- ----------------------------------------------

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentistas
10861 S. Michigan Av^ Roeeland
Valandos: 9 iki vakar*

Telefonas—Boulovard 9199

Joseph Bartkus
J. Bruchas
G. Būdvietis
Justin JBerecnevicz
A. Dundulis
S. Dorizinsky K
J. Juknis
A. Jakas
Tamošius Kunsevičiui
Jonas Kandraška
Vincui Kiaunei
Peter Markus

DR. C. KASPUTIS

—Deatiata*—
8381 S. Halsted St., Chicago, DL
Valandos:—

Ofiso Tel. McKinley 76

DR.

DR. JOHN N. THORPE

Mrs. Justinui Prapuoleniu
Aleksander Puckow
Jonas Sengaila
Ant. Shukis
Charle Shultz
Bruno Stuzauckas
Bladislovas Tolis
Peter Tamošiūnas
Juozui Vincauskiui
John Žalis
Y. V. Žilinskas.

... :

. ,iį_1 j

GINDICH

DENTISTAS
Mm mto darbą rvaraataojam*
Kalbam* visas Europiikaa kalbai.
8804 So. Kedzie Are, Chicago, DL
Arti 88-th Stroat

‘.i-..-'“ .

Gydytojas ir Chlrargas
1687 W. ii st. kamp. Marahfleld av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo Dd
< Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Tat Prospoct 1157

8

Jelephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak,
8325 So. Halsted St, Chicago,

j

■■ L •
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I “trečiojo” Internacionalo; tai tame, kad senlaus ‘Nau
. BRmIUiMf
prįe j0 prisidėjo tiktai jų jienos’ ‘Tėvynės’ redaktorių
Ml LITHUANIAN DAILY NKWD
dalys. Tuo budu “trečiasis” užtai vadindavo atstovu ‘siau
rųjų dešiniosios buržuazijos
Published Daily except Sunday by
the Lithuanian Nears Pub. Co., Ine. Internacionalas šiandie yra
reikalų’, o šiandie pačios tokį
I
niekas
daugiaus,
kaip
Rusi

nusistatymą pareiškia”.
Editor P. Grigaiti!
jos bolševikų partija su sek
1739 SO HALSTED ST., tantiškomis socialistų parti-i Taigi “Tėvynės” redaktorius
nori pasakyti, kad “Naujienos”
CHICAGO, ILLINOIS.
jų
skeveldomis.
Iki
to,
kadlpjrma
pritardavo slaptiems^aąTelephone Canal 1506
Canal 576
suvienijus po savo vėliava vi-1 mokslams ir pasikėsinimams
są kovojantįjį pasaulio pro įginkluota jiega nuversti žmonių
Subscriptlon Ra tesi
18.00 per year in Canada.
letariatą, jam yra labai to- išrinktąją valdžią. Butų gerai,
$7.00 per year outside of Chicago.

pirmiausia mes turime ko-1 nusibastė į MdKne, Illinois “draugas Wagenknechtas” bū
voti su stambiuoju kapitalu, valstijoj, kur jisai susipažinęs tinai turįs pasimatyti su “drau
pirmiausia jį parblokšti, o Į su vietos komunistų darbuoto- gu Zakarovu,” antroj — kad
L. D. L. D. viršininkai 1921
su smulkiaisiais gaminto-j jais Perry Shipmanu, Edgaru Owenas turįs atvykti į- Chicagą,
metams.
jais,
su krautuvninkėliais Owensu, Doezingsu ir keliais pasimatyti su misteriškuoju
galima bus ir paskui apsi- kitais. Jo žygis tečiaus nuėjo “P.” Klasta pavyko: Ovvenas
Iš sugrįžusių balsavimo blan
dirbti. Juk butų juokinga ir niekais. Čionai jisai patyrė la- patikėjo ir atvyko Chicagon.
Tik čia jisai sužinojo, kad te- kų, pagal daugumą balsų,
neišmintinga pirmiausiai šau hai maža.
buvo nė šiems metams Lietuvių Dar
dyti vilko blusas, o paskui
Snipo Bailino išpažinty mi- legramo siuntėjas
bininkų Literatūros Draugi
jau patį vilkę. Juk pirmiau I nima vienas slaptas koniunis- Pročtoras, bet kas nors kitais. jos viršininkais tapo išrinkti
žino kas
reikia vilkę nušauti, o kada tų susirinkimas, kuriame svars Skaitytojai jau
sekami asmens:
jis bus nušautas, tai blusos Į tyta apie komunistų ir komu- šnipų biuras!
Pirmininku J. S. Pruselaipačios pastips. Lyginai taip Į njstų darbiečių partijų suvieŠnipai gal ir butų sučiupę tis, Waterbury, Conn.
'kad “Tėvynė” nurodytų, kada
yra ir su stambiuoju kapi- nijimą į vieną partiją. Pa Wagenknechtą, jeigu ne vie$8.00 per year in Chicago.
Pirm, padėjėju — P. Miller,
“Naujienos” tam pritarė.
3c per copy.
talu: kada jis Ibus parblokš-1 siūlymą suvienyti tas dvi par- nas prietil/elis. Tarp šnipų bu Chicago, III.
Bet nepasisekimas Įtalijo- Mes esame tikri, kad “Tėvy tas, tai smulkieji gaminto-1 fĮjas davęs vienas rusas, kuris
Entered as Second Class Matter
tą vieno vokiečio, kuris pasi
Sekretorium
J. M. BuMarch 17th, 1014, at the Post Office I je rodo, kad tas Internacio
jai
ir
visokie
vertelgos
patys
taipjau
buvęs
—
šnipas.
Bainė
”
neįstengs
to
nurodyti,
ka

of Chicago, III., under the act of
gailėjo savo viengenčio ir ėmė čicskOs, Binghampton, N. Y.
March 2nd, 1870.
I nno raporte minima Owcnso prašyti,
nalas niekuomet ir nesuvie- dangi tokio “nusistatymo” “Nau išnyks.”
kad Wagenknechtą
Iždininku — K. Liutkus,
Naujienos eina kasdien, išskiriant ' nys proletariato po savo vė jienos
” niekuomet nesilaikė.
--------------------------------- t Reiškia, patys komimStų vardas- Esą, Owensas stojęs nekliudytų.
Bailinas sutikęs. Brooklyn, N. Y.
nedėidienius. Leidžia t Naujienų Ben
S.
L.
A.
redaktorius
maišo
da-Į
autoritetai
sako,
kad
didžiau,-Į
požeminį
veikimą.
lai,
girNuėję pas Snyderį, “draugas
Knygium — P. Raškevičius,
drovė, 1789 So. Halsted SU Chicago, liava. Maskvos įtaka pasie
III. — Du Telefonai! Canal 1506 Ir
sias
darbininkų
priešas
yra
Ireikalinga
daryti
delei
to,
Zakarovas” ir šnipų agentijos Brooklyn, N. Y.
kė savo ribų. Toliaus ji ne- lykus. Buvo laikas, kada “Nau
Canal 576.
stambusis kapitalas
ir kad ^ad žvengus persekiojimų. Ki- manadžeris tečiaus nieko neLiteratūros Komitetas: S.
besiplės. O tai reiškia, kad jienos” pritarė tam, kad Lietu darbininkai turi pirmiausia su Į ^as komunistų darbuotojas, laimėjo. Snyderis nors ir pa Michelsonas, So. Boston, Mass-,
vos žmonės pavartotų net ir
Užsisakomoji Kaina:
ji neišvengiamai turės pra ginkluotą jiegą prieš valdžią. Bet juo kovoti, o ne su smulkiai-Rrthur Proctor, betgi pasiprie- rodė gautąjį telegramą,
bet Kl. Jurgelionis, Chicago, Ilk V.
Chicagoje — paltu:
dėt pulti. Pralaimėjimas Ita- i tai buvo štai prie kokių šiplinky- siais savininkais. ^Naujienos” pinęs. Kilo diskusijos. 1 ne pasisakė, kad partijos raštinės B. Ambrozaitis, So. Boston,
Metams___________________ 18.00
Pusei metų —
4.50
yra išreiškusios lygiai tokią Inic^ Kavo balso pats sumany- jisai nesurandąs.
Mass.
Trims mėnesiams ,
225 lijoje yra pradžia galo “tre- Įbių: Seimas dar nebuvo išrink
pat
mintį.
KodeLgi
tad
Pitts-1
1110
davėjas
rusas
šnipas,
L.D.L.D. organu paskirta
Dviem mifteaiams
.-■■■ 1.71 čiamjam” Internacionalui.
Vėliaus detektyvų agentijos
tas
;
valdžią
buvo
paskyrusi
TaVeinam mėnesiui
.—. 1.00
I ryba, kuri taip pat nebuvo žmo burgo barškalas ir kiti jo vien- ^sai ėmęs aiškinti, kad pože- manedžeris bandęs stvertis ki “Banga”.
minčiai šmeižė už tai “Naujie-| Injn^s veikimas Rusijoj davęs tų triksų. Parašyta keli laiš
Chicagoje — per neAiotojusi
Nuo šio paskelbimo visi iš
nių rinkta; ir ta valdžia prad
Viena kopija ...................
- 03
nas”? Todėl, kad jie ne tiktai Lvdn gerų pasekmių ir todėl kai Owenui. Po laiškais pa rinkti draugai malonėsite pra
Savaitei 18
žioje ilgai atidėliojo Seimo šau
apie socializmą, o ir apie bol- Įnis Sera, kad tą patį padarys dėta klostuotas Wagenknechto dėti savo pareigas eitų.
Mėnesiui .........................
— 75
kimą, o paskui, kada buvo pas ševikišką komunizmą išmano I *r Amerikos komunistai.
Kuopų sekretoriai ir atskiri
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
parašas — antspaudu. Laiškus,
kelbti rinkimai į Seimą, tai ji
puMu:
ne daugiau, kaip ta žinomoji! Muilinas tvirtina, kad visi kaip sakoma buvusiojo šnipo draugai, turintys reikalų su
Senatas Washingtone pri priešinosi tam, kad davus žmo ponia apie astronomiją.
Metams ...........
17.00
šnipai-provokatoriai, įsibriovu- išpažinty,
Pusei metų_____.....................
4.00
pasiuntęs jis pats, centralinėmis draugijos įstai
nėms
spaudos
ir
rinkimų
agita

ėmė
43
balsais
prieš
30
įsta

_______________ ______ .
Į šieji į komunistų partiją, vi Bailinas.
Trims mėnesiams
2.00
Triksas
pavykęs. gomis, tegul kreipiasi į Cent
Dviem mėnesiams , ,, ,
..... 1.10 tymo sumanymu, pagal ku cijos laisvę. Šitokia tos valdžios
rt
f
r\ c* • i sur ir v^uomet spyrėsi už lai, Owenas tikrai pamanęs, kad ro sekretorių sekamu adresu:
Vienam mėnesiui
.75
politika
iššaukė
didelio
pasipik

rį turi būt apkrauta dide- tinimo žmonyse, ir buvo girdėt Pasaulio Darbininkų kad komunistai veiktų požė- jį kviečia New Yorkan pats J. M. Bučinskas, 52 Glenwood
Lietuvon ir Iritur uisieniuosei
JlldČiifTlŽlS_I minose. Jie turėjo tam tikrų
(Atpiginta)
I liais muitais įvairus maisto balsų, kad prieš tą valdžią žmo
Wagenknechtas,
ir atvykęs. Avė., Binghampton, N. Y.
*
’
I išrekavimų: visa tai šnipams Atvykęs nurodyton yieton jis
Metams
$8.00
—J. A. Valeika,
Pusei metų....... ... .........
4.50 produktai, įgabenami į šių nės rengiasi sukilti. Tuomet tai
FRANCIJ A.
Įduoda daugiau progų įlysti į
Cambridge, Mass.
tečiaus veikiai suprato kame
Trims mėnesiams ----------------- 225
šalį. Svarbesnieji tų naujų “Naujienos” ir pasakė, kad jos
komunistų tarpą ir daugiau dalykas ir panaudojo kitą' trile
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
; rems žmonių pusę, o ne valdžios,
| muitų yra toki :
reikiamų žinių surinkti. Beto, sų — kad ištrukus nuo savo
Iš 'Francijos komunistų
Orderiu, kurtu su užsakymu.
kuri varžo jų teises.
ir pačioms detektyvų ągenti- sekiotojų. Tie sekiotojai tikrai
veikimo.
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....... !■ ■■■■■IHII1 ■<
Ant bušelio kviečių 40 Ar tokiame “Naujienų” nusi
jom tatai duoda puikios progos norėję areštuoti jį, tik nebesuscentų muito, ant miltų 20% statyme yra pritarimas slap „
_
.,
.gauti pinigų, suprantama, iš pėję: vienoj požeminio geležin
Plynus
Francuos
kostamWlobinink
vertės, ant bušelio komų 15 tiems sąmokslams? Nieko pana
Išsiuntinėta referendumas.
kelio
stoty
(New
Yorke)
Ow?centų, ant bušelio bulvių 25 šaus. Ne žmonės tuomet darė munistai, Frossardo, Cachino viename komunistų susirin- nas dingęs
tarytum akmuo
ir Lonoto vadovaujami, daro kime Molini?j lninois valstijos
Vasario 14 d. 1921 m. vi
sąmokslą
prieš
valdžią*
o
vald

Jungtinių Valstijų senate centai, ant galvijų 30% ver
visa, kad paėmus į savo ran-15ckcjjos sekretorius Owens vandeny...
soms LSS. kuopoms išsiunti
žia darė sąmokslą prieš žmones
tapo pakeltas klausimas apie tės, ant mėsos 2 centai ant kad atėmus jiems progą išsirink kas visę senosios (socialistų) buk parciškęS) jogei jnm pa. Kaip jau minėta, šnipai ka- nėta balsavimo blankos LSS.
žin kur sučiupo Wagenknechtai, kad šalies iždas ketinąs kiekvieno svaro arba 25% ti tokią valdžią, kokios jie nori. partijos inašincriję. lenką l,a- vvko sužinoti nacionalinio ko- to parašą. Iš jo jie pasidarę viršininkams rįnkti- Kuopos
duoti milžinišką sumą pini vertės, ant svaro cukraus 1 Ir jeigu žmones tuomet butų su žymėti, kad iki šiol jie yra Į munjstų partijos sekretoriaus antspaudą ir vėliau siuntinėję yra raginamos k negreičiausia
daug atsiekę Jų rankose jau WagCnkneclito adresą, Jisai
atlikti tą referendumą ir jo re
gų bravorams, kaipo atlygi centas, ant galiono pieno 2 kilę, tai jie butų kovoję ne prieš yra stipriausias visoj Franciklostuotus laiškus bei įgalioji
zultatus pranešti Sekretoriuiesąs toks: Wcchenblatt? 15
nimą už nuostolius, kuriuos centai, ant sūrio 23% yertės, savo išrinktąją valdžią, o prieš joj socialistų dienraštis, cent- Spruce St., New Yorke. Apie mus. Apie tai betgi pakalbėsi Vertėjui.
uzurpatorius, kurie kėsinosi ne ralinis senosios partijos orga
me sekamą kartą.
padarė jiems prohibicija. ir tt.
Jeigu kurios kuopos sekre
tai tuč tuojaus patyrusi de
duot
žmonėms
išsirinkti
savo
Koks
yra
šitų
muitų
tik

nas
“
Humanite.
”
Jisai
dabar
torius urnai negautų tų blankų,
Senatorius Smoot sako, kad
tektyvų agentija, kuriai tarna
valdžią.
yra
centralinis
komunistų
paiy
tai teksis duoti žinią.
vo pats Bailinas. Agentija
ta suma esanti $1,000,000,000 slas? Jų tikslas yra sulaikyt Tiesa, kad “Tėvynė” tuomet
Ii
jos
organas.
Spaustuvės
maMarė Jurgelionis,
(vienas bilionas dolerių), o maisto produktų įgabenimą gynė tą valdžią, kuri ėjo prieš Dadžcriib paskirta buvusia so- tuojaus suverbavo visus savo
Sekr.-Vertėjas
detektyvus, kurių tarpo radosi
kitas senatorius, Freling- iš svetimų šalių. O kam to žmonių valią, ir mes peikėme cialpatriotas, o dabar “karštas ir Bailinas. Jie turėjo pagau
3133 Emerald Avė.,
[Ui išreikštas štame ekpriufe
ją
už
tai.
Bet
tai
reiškia,
kad
reikia?
Tam,
kad
šios
šalies
komunistas
”
Marui
Cachin.
huysen, tvirtina, kad siėnuomones Redakcija neatsako.)
Chicago, III.
ti Wagenknechtą. Tik, jų ne
mes stojome už žmonių teises
trustai,
kurie
pardavinėja
Nacionalistinium
sekreto laimei, nė vienas nežinojo kaip
kianti net keturių *bilionų
—
lygiai
1<aip
ir
šiandie.
O
rium išrinkta senosios partijos
maisto produktus, galėtų
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dolerių.
“Tėvynė” tiktai
dabar užta sekretorius Frossard. Interna ištiktųjų tasai Wagenknecht KAIP BUS SU LIETUVA?
imti už juos augštesnes kai ria žmonių teises, kuomet ant
išrodo... Suprantama, jų žy
■ DATRIJOTIZMAS S
Prohibicijos
šalininkai
cionalinis Sekretorius yra Lo- gis nuėjo vėjais.
Kas
skaito
laikraščius,
tie
nas.
jų kėsinusį bolševikiški sąmok riot.
mėgina sustabdyt valstybės
Po to Bailinas kreipęsis į jus jau žino, kad talkininkai atsi ■ * Pačėdumas turi būt
Kuomet visoje šalyje siau slininkai. Ji bijosi tiktai des
pasargos žodis
ticijos departamento
skyrių sakė pripažinti Lietuvą kaipo
iždininką nuo išmokėjimo tų
čia nedarbas, kuomet darbi potizmo iš apačios, bet despo
I0WA STATE
New Yorke, kad tenai gavus nepriklausomą valstybę. Bei
pinigų. Ar jų pastangos bus
tizmą
iš
viršaus
užtaria.
Štai
Šnipai
ir
komunistų
ninkų algos visose industri
SAVINGS BANK
■
Wagenknefchto
ir kelių kitų patys talkininkai tarėsi pripa
pasekmingos, nežinia. Bet
kame yra tikras
skirtumas
jos šakose puola, tai repub tarp “Naujienų” ir “Tėvynės.”
komunistų adresus. Bet ir ten žinti dar mažesnes valstybes—
partijos.
Kapitalas ir Perviršis— j
tas pienas duoti tokį milži
atsakyta,
kad
reikiamųjų
ad

Latviją ir Estoniją. Rodos,
likonų partija, ginanti tru$120,000.00.
■
nišką atlyginimą bravorų
resų
neturima.
Po
to
nusitar

kiekvienam gali būt aišku, kad
stų reikalus, stengiasi palai DARBININKAI IR SMULKIOJI Įdomi vieno šnipo išpažintis.
S. E. Cor. Fourth and ■
savininkams, vis dėlto yra
ta patiesti naujų žabangų — čia prikišo savo nagus aršiau
BURŽUAZIJA.
kyt maisto kainas toje augJackson Sts.
siuntinėjant klastuotas teleg sias Lietuvos neprietelis—Len
labai įdomus. Kada ėjo agi
CARROL BINDER
štumoje, kurios jos Buvo pa
SIOUX CITY, IA.
ramas kai kuriems žinomiems kijos imperialistai. Nors tie
tacija už prohibiciją, dauge
Aiškindamas darbininkų ko [Naujienų ir Federuotosios Presos
siekusios karės laiku.
komunistų darbiečių partijos sa, tįe patys musų gimtojo
korespondentas]
vos taktiką, “Naujienos” kar
lis žmonių manė, kad tai
lyderiams. Balandžio 16 dieną,
Prezidentas Wilsonas vei tą pasakė, kad butų neišmin NEW YORK.
Galimas 1920, Bailinas ir jo agentijos krašto neprieteliai stovėjo ir
yra kova prieš degtinės biz
Dirbėjas ir Importuotojas ge
už tai, kad ir Latvija nebūtų
kiausia nepatvirtins to įsta tinga, jeigu darbininkai dėtų daiktas, kad kurią nors dieną
riausių armonikų pasaulyj. Viso
nio kompanijas; o dabar
manadžeris
kreipėsi į vieną
tymo sumanymo, taip kad daugiausia savo pastangų tam, Amerikos politikiniai heretikai komunistų darbiečių partijos pripažinta. Bet, matyt, prieš kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
matome, kad valdžia sten
tai jie netaip spyrėsi. Pirma gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
laikinai tas maisto trustų kad pergalėjus kilnesniuosius nacionalinei musų literatūrai laikraščio redaktorių Snyderį, jie, tur būt, nori apsidirbti su Rašykt angliškai dėl informacijų.
giasi apsaugoti tas kompa
noras neišsipildys. Bet po savo priešus, smulkiuosius sa suteiks tokių jau vaizdelių, kurį jiems, nurodęs pašto de artimesniuoju savo kaimynu,
nijas nuo nuostolių žmonių
Darbininkai turi kaip kad carinei Rusijai sutei
vininkus.
partamentas. Bailinas, kad ne o jau paskui imti už gerklės
kovo 4 dienos Baltamjam koncentruoti
savo jiegas ne kė josios politikiniai nusižen
pinigais.
Name jau sėdės ponas Har- prieš juos, o prieš galinguo- gėliai. Kad šitaip gali būti, sukėlus nuožiūros Snyderiui tolimesnįjį...
Kieno reikalus tad gina
parodė komunistų
darbiečių
Tad—kaip bus su Lietuva?
dingas, ir jisai darys tą, ką sius išnaudotojus, prieš stam liudija vieno privačio detekty
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knygutę
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save
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šios šalies valdžia?
vo, Alfredo Bailino, išpažintis. prisistatę Zakarovu. Beto, “Za Ar jai pasiseks atsiginti plėš
jam padiktuos republikonų bųjį kapitalą.
riuosius lenkų imperialistus?
Tie musų išvadžiojimai vi Toji išpažintis neužilgio bus
partijos bosai.
karovas,” alias Bailiu, prižadė
Gali būt. Bet taip gali būt
sai netikėtai susilaukė
labai nagrinėjama
federalinjame
jęs dar kartą
atvykti “pas
Darbininkai galės pasi aštrių užpuolimų iš komunis
New Yorko apskrities teisme. draugą,” ir persiskyrė. Beje, tik tuomet, kada prieš lenkų
Ruatta & Serenelli
džiaugt, kad atidavė savo' tų pusės.
imperialistus išeis netik Lie
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817 Blue Island Avė.
pasitikus
Zakarovas
pasisakęs,
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“Trečiojo” Internacionalo
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laiškų valdinin atsiuntęs
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buržuaziją ir kad tuo budu jos kams, turėjusiems reikalo su
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“Nėra abejonės, kad tok
tuos komunistus, kurie, jo ma cagą ir patarė jam siųsti te
DR. A. MONTVID
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tai menka josios atskala pa juomi sutiks. Tačiaus ‘Tėvy
Telephone Central 8862
nės
’
skaitytojams
tas
nenauKita
panaši
telegrama
buvo
kie<
rolės
nelošia,
jie
irgi
jo
kur
randasi
komunistų
ly

re.
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
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3261 So.
yra prislėgti stambaus kapi deris Wagenknechtas, jo (Bai pasiųsta Owenui į Moline. Po
2121 North Western Avė.
tija, kaipo tokia, atsimetė.
kas turėjo
mą linkui Lietuvos politinės
talo,
jie irgi dirba stam lino) išpažinty kalbama ytin ja pasirašo “P,”
Valandos: nuo 6 Iki 8 vakare
Kitose šalyse socialistų
SKAITYKIT IR PLATINKIT
biam t kapitalui — kraujo plačiai.
reikšti Proctoro vardą. Pirmo X-Spinduliai. Phone Armltage 2010
padėties ‘Tėvynė’ senai skel
Rezidencijos telef. Albany 8710
siurbtų ui. O jeigu taip, tai
“NAUJIENAS”
partijos irgi suskilo delei
Pirmiausiai šnipas Bailinas joj telegramoj sakoma, kad
bia. Visas skirtumas yra tik-
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bės, kurių bakterijos reikalau
ja. Prie tokių aplinkybių bak-*
terijos patekusios j šiltų, švie
žių pienų dauginasi milionais.
Tiesa, pienas nėra liuosas nuo
bakterijų ir karvės tešmeny,
bet jų skaičius tenai yra paly
ginamai mažas. Vienok, jei
tuoj pamilžtas pienas nėra at
šaldomas, arba netinkamai at
šaldomas, tai bėgy kelių va
landų vienam pieno laše atsi
randa tūkstančiai bakterijų,
jus galite tam netikėti, bet tai
buvo kart-kartėmis patikrinta
praktiškais bandymais.

tumu. Prie tokių aplinkybių
įienaą gali būti apsaugotas
nuo rūgimo ir pristatyta į konPieno atšaldymas.
lensatorijas visai menkai tapagadintas. Jei pienas tuoj
oo pamilžimo greitai atšaldoTurbūt joks kitas produk
nas ir užlaikomas vėsiai iki
tas nėra bakterijų taip mėgia
pristatomas kur reikia, tai
mas, kaip pienas. Prie tam
bakterijų įkaičius bus visiii
tikrų aplinkybių jos jame dau
nažas ir jų veikmė nežymi.
ginasi
su
neįsįvaizdinamu
Prie šemoę temperatūros bak
greitumu. Netikęs oras, mel
terijos dauginasi labai pamaži.
žėj o nešvarumas ir neatsargu
Pienas galima atšaldyti įmas, nešvarumas
kūtės ir
vairiais budais. Pieno šaldy
apsileidimas arba nerangumas
tuvai, kuriuos galima gauti
paties ūkininko — tai aplinkypirftti, yra geriausi įrankiai
Prisilaikant paprastų atsar tam tikslui. Valdytojas turi
gumo taisyklių, tos bakterijos būti užlaikomas švariai ir po
gali (būti visai nepavojingos handojimo išplikomas karštu
sveikatos žvilgsniu. Svarbiausi vandeniu. Pienų taipgi galima
jų veikmė yra perkeisti pien- atšaldyti įmerkiant jį su milž
cukrį į pieninę rūgštį, kas iš tuve į kubilų ar statinę šalto
lėto suraugina pienų. Pieno vandens. Vienok reikia da
vertelgos gauna tokį pienų nuo boti, kad pieno paviršius milž
ūkio ir nors jie jį tuoj atšal tuvėj butų lygiai arba žemiau
do, bet tas jau būna pervėlu, vandens paviršiaus kubile, ki
kadangi jis pirmiau tapo šy- taip negalima apturėti gerų
; mini pagadintas ir ačiū tam ga pasekmių, Be to pienas tūri
li visai surūgti prieš pasiekiant būti nuolat maišomas. Vežant
namų šeimininkės. Kondensa- pienų stotin arba į pieninę, vi
torijoj dalykas būna karkas suomet indus reikia apdengti
keblesnis, kadangi ir iš visai iu Šlapiu blanketu, nes taip
mažai pamigusio pieno negali geriau užlaikyti jį vęsiai.
ma padaryti tinkamo produk Patarimai vištų augintojams.
to.
Kiaušinius paskirtus perini
Ant ūkio tinkamas atšaldy- mui reikia apsaugoti nuo šal
mas pieno tuoj po pamilžimo čio ir šilumos; peraukšta ar
yra vienas svarbiausių fakto jieržema temperatūra gadina
rių, kurie neleidžia baterijioms juos. Geriausi rezultatai ap1 dauginties tokiu stebėtinu grei- luriami laikant juos vidutiniš
kai vėsioj vietoj, apie 500 F.
Nepatartina paskirtus perini
mui kiaušinius laikyti ilgiau
kaip dešimtį dienų ar dvi sa
vai ti. Vasaris, kovas ir balanlis yra geriausi mėnesiai viš
čiukams perinti,
s
Norint kad vištos dėtų daug
/
kiaušinių, jos turi būti svei
kos, energijos tinkamos veis
lės ir gerai lesinamos. Geras
lesalas dedančioms vištoms
yra šitoks mišinys: 4 svarai
sugrustų kukurūzų, 4 svarai
Per visų, savaitę, nuo subatos, vasaavižų ir 1 svaras miežių arba
kviečių. Pakreik ant grindų
rio-Feb. 19 os iki subatai, vasario-Feb.
apie 4 ar 5 colius storumo
švarių šiaudų, Šieno, dobilų ar
26-os mes laikysime “ATDARĄ NAMĄ”
kitokių pakraikų ir ant jų išabrstyk aukščiau minėtą le
musų dideliame bankiniame name, kuris
salą.
t

Ūkininkų Balsas.

Veltui Dovana
Kiekvienam
Depozitoriui

pirmu sykiu bus atidaryta publikai.

Padėk vištinyčiose dėžes ir
nuolat jas laikyk pripildytas
sausu maišalu, susidedančiu
iš lygių dalių maltų kukurū
zų, avižų, kviečių sėlenų ir at
liekamų mėsgalių. Vištos tai
labai mėgsta.
Duok vištoms užtektinai vie
tos pasikasti ir pasilakstyti.
Vištos reikalauja daug švie
žio ir tyro vandens. Pripilk
tam tikrus indus vandens ir
padėk juos vištininkuose, lai
vištos geria kada jos tik nori.
— A. Dvylis.

Laike savaitės, dalinsime dovanai
$1,000 pinigais tiems, kurie naujai atsi
darys accountą.

Kiekvienas naujas depozitorius gaus
dovanų, dalį tų $1,000.

Ateikite anksti, o mes paaiškinsime
apie tai.

LAIMINGOS KELIONĖS
LIETUVON.

Bankas atdaras visų dienų ir vakare

BALTIC STATES BANK, 294
Eighth Avė., New York, N. Y.
stropei ir teisingai tarnaudamas
visuomenei, skiria ypatingos do
mės keleivių reikalams. Štai

subatoj, vasaro-Feb. 19-tų ir 26-tų, bet už-

darysime utarninke, vasario-Feb. 22rą,

vasario 15 d. š. m. tapo visame

Washingtono gimimo dienoj.

The Stock Yards
Savinas Bank
4162 So. Halsted St.,.
Chicago, III.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j v senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektra* Korporacija Amerikoje

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

Tel. Boulevard 1892.

161* W. 47th St.

r-

■

Chicago, III.
. r .. .

1 "

L— —

Tel. Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ

-

Specialiu**: Moterą ligos Ir Chirergija
1146 M1LWAUKEE AVK. ,

I

*

.

■

CHICAGO. J

..... .
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aprūpinti ir išleisti Lietuvon lai
vu POLONIA šie piliečiai:
1) Kazimieras Balsis su žmona
ir sunum, 2) Barbora Gedvilienė
su duktere, 3) A. Gailius su žmo
na ir dviem vaikais, 4) P. Malakauskis — visi iš Easton, Pa.;
5) L. Gaudutis su žmona, 6) J.
Poplauskas su žmona ir dviem
vaikais — abeji iš Scranton, Pa.;
7) D. Vaišvila iŠ Phillipsburg,
Pa.; 8)* J. Svintickas, 9) J. Kapetskas, 10) A. Plučas — visi iš
Athol, Mass.; 11) J. Mazurevičius iš Baltimore; 12) Vaclovas
Keršis (antrąja klesa), 13) A.
Danknis su žmona visi iš New
York; 1M) Jonas Ilgūnas (antrąja klesa) iš Brooklyn, 15) K.
Briedis iš Piedmont, 16) V. Morkevičius iš Yonkers ir kt.
Buvo malonu žiūrėti, kai jie
visi, atsisveikindami, gražiai dėkavojo Baltic States Banko ve
dėjams už teisingą ir mandagų
patarnavimą visame, kas kelio
nei reikalinga; jie’buvo nuvesti
iš Banko j muitinyčią, kur gavo
kvitus už Income Tax, jų gabad

hl Irt

žai buvo pristatyti tiesiai { lai-(
vą, parūpintas automobilis nuve
žimui moterų ir vaikų, o net ir
valyzų su ryšulais iš banko f
laivo prieplaukų; Baltic States
Banko pasiuntinys nulydėjo ke
leivius iki pat laivo, užčekiavo
jų bagažus ir įleido visus laivan.
Laimingos kelionės, brangus
laisvos Letuvos piliečiai! Baltic
State Bankas džiaugiasi patar
navęs Jums ir mielai suteiks tokio pat mandagaus, gero ir tei
singo patarnavimo visiems, ku
rie tik rengiasi keliauti Lietu
von ar kur kitur.

.........

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
I LIETUVĄ .
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dvieju Sriubų pašto laivai išplauks
“POLONIA” KOVO 30
“LITUANIA” KOVO 4
“
LITUANIA
” BALANDŽIO 18
“ESTONIA” KOVO 16
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų ugentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPĖ, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

kus. Vai.: auo 9 ryte iki 9 vak,
Nadėlionais, nuo 9 Ud 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 SL
Talephone Yards 4817
Boulevard 6437

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų

New York City.

LIETUVAI
I CHICAGO

\
>
9
Dabar yra laikas siųsti pinigus
Kabeliu arba Draftu.
Mes turime tiesų suriši ir gvarantuojame saugų persiuntimų j 4
iki (j savaičių.
/

Laivakortės
Į ir iš bile vietos Lietuvoje. Pas
mus dirbantis p. Kučinskas su no
ru jums paaiškins.
Bankas atidarasl vakarais Utarninkais ir Subatomis.

HOME BANK &
TRUST CO.

Milwaukee & Ashland Av.
Perviršis mažne

$7,000,000

LUMBERIS

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

The General Wrecking &
Lumber Co.,

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

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai
Ofisą*
4729 So. Ashland Ave^ S InhM
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovei

“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 šėro (akcijos) kaina Amerikoje
— $15.00.
Užsirašymus ir pinigus už šėrus siųskite
šiuo adresu:

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą*
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue 2
iki 5 v. po plet ir nuo 7 iki 8:80
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po pint.
Telefonas Drexel 2880
V...
i. ..

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 nutal
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakaro. Nedaliomis nue 9—2
po pint.
Telephone Yards 687

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

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

...........

■■ ■

1

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.

Lietuvis generalis

Kątik sugrjžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
1208 W. Harrison St.
Valandos) 8—12 kasdieną ir •—9
vakare išskiriant nedšldimiius,
i .i
.............. —
-------- —/

pardavėjas No. 10

Dabar yra musų žemų kainų

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

Tel. Austin 787

Julius Namon,

'Tel Boulevard 2160

pusiau-metinis išpardavimas

VYRŲ IR VAIKINŲ SIUTAI PO

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakarą
8303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L

Kiekvienas siutas grynai vilnonis
daug yra šilkų pamušti

cez. 1189 Indopendence Blvd. Chicago
Telephone Van Burtu 294

Nei vienas nėra mažiau vert, kaip $25

DR.A.A.
ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Daug yra parduota net po $35.00

Specialistas Moteriškų, Vyrišky,
Vaiky ir visy chroniškų ligy
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage

Tikslas šio išpardavimo yra kad padarius draugų krau
tuvei vieton peno, šito atpiginimo svarba, šitame išpar

Telephone Dr >ver 9693

Valandos: 10—11 ty o; 2—-3 po piei
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieny-

davime, yra kad žmonės laukia jų metas po metui su di
deliu žingeidumu.

mMaMmmamaąmmBmsmsmMBBsmsmM

Po $13.50 rasite siutus grnyai vilnonius, mėlyno serge, grynai suktų vilnų, grynai
vilnoniai, kasmirai ir aprubežiuotas skaitius flanelinių siutų pagal sezono reika
lavimo sunkume ir madoje.
-

- -

-

___________________

_____

-

ŽIŪRĖKIT! DIDELIS

DR. J. KULIS 3
lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas Ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago. N

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas] 2201 W. 22nd St, kampai
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
Tai. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS

$35

VVESTERN FURNITURE STORAGE
2810 W. Harrison St.,

Telephone Yards 1582

DR. S. BIEŽIS

Fonografai, lovos, fruntines
rakandai, pečiai karpetai
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $85 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug*
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoU dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išditbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.

___1
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išpardavimas

$35

-■■■■—>

I Dr. A. R. Blumenthal

42 Broadway, New York City
Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus

BALTIC STATE BANK
294 Eighth Avė.,
(Kampas 25-tos gatvės)

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

Chicago, III. Taipgi galite matyti 2102 W. 35th St.

Mes atidarom, abiejose vietose kasdieną, nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. Nedėlioms iki 4 po plėtų.

Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas
1D900 Mlchigan Ave^
Roselande,
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81
iki 8:80 vak.

V„.

—/

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

/*■................. ..i.
Tel. Canal 6222

i...... . ........ ..

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos i 9:80 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietą iki 9 vakare

NAUJIENOS, Chicago, UI

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

le hotelyj. Vakar popietiniam
posėdyj Daily Atlas redakto
rius, B. E. Pinkerton, iš Monmouth, III., pabrėžė, kati “da
bartiniu momentu laikraščių
leidėjai, ypatingai leidėjai ma
žesnių laikraščių, yra prispir
ti prie sienos.
Zccierių, kaip
rankinių, taip ir linotype ope
ratorių, skaičius su kiekviena
diena mažėja. Ir tiktai vienas
išėjimas mums tėra, tai steng
tis kokiu nors budu užinteresuoti spaudos darbais augštesniujų mokyklų berniukus. Ki
tai]) mes susidursime su tokiomis darbo problemomis, ku
rios inus visiškai suklupdys.”

6 šeimynos neteko namų.

Praeitą naktį nežinia dėl ko
kios priežasties kilo
gaisras
trijų augštų apartamentiniame name,
809 S. Spaulding
avė., ir šešios šeimynos tapo
išmestus gatvėn. Namas buvo
medinis ir veik visas supleškė
jo iki pamatų. Laike gaisro du
gaisrininkai tapo pavojingai
sužeisti.

ASMENŲ JIEšKOJIMAl

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS
VICTROLA

NAMAI-žEMS

PAJIEŠKAU švogerio Antano Stirbio, Tauragės apskr., Skaudvilės pa
rapijos, PaltiniSčių . Malonės atsiPARSIDUODA 2 akeriai ge
šaukti, ar žinanti pranešti ant šio
Stebuklinga proga porai užvedan ros žemes prie cementinio kelio;
antrašo.
čiai
gyvenimą, paaukausiu savo pui
TONY MEISTININKAS,
kius
4 kambarių rakandus, visus 2 blokai nuo mokyklos, 4 blokai
Camp 11, Winegar, Wis.
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
iš trijų šmotų seklyčios seto iki Burlington geležinkelio sto
PAJIEŠKAU pusbrolio Felikso Ma deda
co, šilalio par., Tūbiniu kaimo, Tau buvo užmokėta $200, parduosiu už ties; 18 mylių iki vidurmiesčio.
ragės apskr. 3 metai atgal, gyveno $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide 60 traukinių prabėga kasdieną.
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta
Chicago.
$225
už $50, su rekordais ir deiman
RAPOIAS GIRSKIS,
to
špilka.
Ateikit tuojaus, galite ma Galima gyventi tenai, o važinėti
Nihvood, III.
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare miestan dirbti, ši vieta yra ge
ir nedėlioj.
PAJIEŠKAU pusbrolį Dominiką
riausia ir linksmiausia apielinkė
2810 W. Harrison St.
Naravą. 5 Ynetai atgal, gyveno Chi
Chicagos. Jei nori gyvent ant
cago. Meldžiu atsišaukti, nes turiu
labai svarbų reikalą.
Kas praneš
AUTOMOBILIAI
šviežio oro, nepraleiskit šios pro
kur jis yra, gaus atlyginimą.
ALEKSA NARAVAS,
Kaina $1,200. $200.00
PARSIDUODA automobilius Rai gos.
4104 So. Campbell Avė.
nės 1920 metų modelio 7 sėdynių, įmokėti, o likusią sumą ant leng
Chicago, III.
dratiniai špykiai. Visai mažai var
— kaip naujas.
vų iŠmokesčių. Platesnių infor
PAJIEŠKAU savo vyro Chalio Ka totas
Parsiduoda
pigiai.
lino .paeina iš Kauno rėd., Keidainių
macijų, rašykit arba ateikite.
P. MIKALIUNAS,
apskričio, Josvainių valsČ. Graužiu
2507 W. 47th St.
kaimo. Senumo 32-jų metų, gyvena
Phone
McKinley 4011
P. P. BAUBLY,
Amerikoje aštuoni metai. Atsišaukit
aš Mikalina Kalinienė ir Marijona
PARSIDUODA puikus automobilius
1404 W. 18th St.
duktė atvažiavome iš Lietuvos.
arba
mainysiu ant Fordo. Yra gera
3726 So. Maplewood Avė.
me stovyje, nes man reikalingas ma
žesnis ant pirkimo. Bus parduotas už
gerą pasiūlymą.
JIEŠKO KAMBARIŲ
PARSIDUODA farma. Aš Čia, kad
3553 So. Wallace St.
gavus žmonių parodyt savo gyvulių
Chicago, III.
PAJIEŠKAU švaraus kambafarmą, 25,000 akerių labai riebios že
mės;
14,000 dirbamos, su visais įren
rio Bridgepoi-to apielinkėj e. At
Pirmas įmokėjimas $1,000,
gimais,
PARDAVIMUI____ likusius išmokėti
sišaukite laišku.
savo uždarbiu nuo
PARSIDUODA bučemė ir grosemė. farmos. Atsišaukite
BENNETT,
Priežastis pardavimo, išvažiuoju į
524 W. 33rd St.
421
First National
Lietuvą.
Bank
Bldg.
Atsišaukite
ANT. KULIKAUSKAS
RANDAI
4918 Barring Avė., E. Chicago, Ind.
Phone 564 M. E. Ch. Ind.
ANT RENDOS ,
Didele svetainė susirinkimams lai
PARSIDUODA saliunas vien lie
kyti ir dvejos lubos 25x80 pėdų kiek
tuvių
apgyventoj vietoj. Didelė sve
viena dirbtuvei. Nebrangi renda.
80 akerių farma su gražiais
tainė
dėl
susirinkimų arba balių, 4
Kreipkitės
didelių kambarių pagyvenimas. Par
BOCH’S DEPT. STORE,
duodama
iš priežasties užsidėjimo kito namais, dirbama, nuolaidi žemė.
3641 So. Halsted St.
biznip.
Tel. Yards 1322
23 mylios nuo vidurmiesčio, prie
3436 So. Auburn Avė.,
Ant Bridgep^rto
VVabash geležinkelio, pusė bloko
JIEŠKO PARTNERIŲ
Tel. Yarus ivvū

Lietuvos Nepriklausomybes
šventėj, vasario 16, Raymondo
Capelėj buvo suruoštas vaka
rėlis Lietuvoj veikiančios mok
sleivių šelpiamosios draugijos
“Žiburėlio** naudai. Prakalbų
pasakyta keletas, lietuvių (Dr.
lk\ilevard Hotel, 2505-7 Mi
Graičiunas ir Dr. Zimontas) ir
chigan avė., teisėjo Torrison
anglų (Dr. Otto ir adv. Grosvakar tapo visiškai
sman) kalbomis. Trumpą, bet
Tai dėlto, kad jagražią kalbą pasakė Dras Ot
me buvę keliamos naktimis
to — tik kažin, ar daugelis su
orgijos ir pardavinėjama svaisirinkusiųjų lietuvių jį supra
ginamieji gėrimai.
to; bet kai dei pono Grossma-*
Neteko dviejų pačių.
na. mą jį dievai.
no
D-ras Boy Wcsley Klaus,
‘Koncerto programe dalyvavo
artistė p-lė Unė Babickaitė ir 2801 Broathvay, praeitais me
PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.
p. Karolis Sarpalius, kuriuodu, tais rugsėjo mėnesyj teismo
šiuo
pranešame visoms draugijoms
keliu
turėjo
persiskirti
su
pa

p. Vincui
Sarpaliui
pianu
ir kuopoms, kad nedėlioj, rugpiučio
akompanuojant, gražiai padai čia No. 1, kuri buvo jį apskun (August), 7, 1921, Naujienos rengia
metinį pikniką Gardners Darže, 123
navo po porą
dainų solo ir dus už apleidimą ir žiaurų su gatvė
Michigan Avė.
Po perskirų Todėlir malonės
paskui duetu. Žmonių nedaug ja pasielgimą.
draugijos ir kuopos
nerengti
tą
dieną
piknikų, nes Nau
d-ras
Klaus
įsigijo
sau
pačią
tebuvo susirinkę, vis dėlto su
jienų
piknikan
visuomet
aukomis ir pajamomis už bi No. 2, kuri irgi vakar tame visos Chicagos ir apielinkiųsuvažiuoja
miestelių
Komisija.
lietus “Žiburėliui”
susidarys pačiame teisėjo Johnstono teis lietuviai.
gal apie penketas dešimčių do- me tapo nuo jo atskirta. Pas
West Side. — Nedėlioj'e, vasariotaroji irgi buvo
apkaltinus Feb.,
lerių.
20, Meldažio svet. 2244 W. 23rd
d-rą už apleidimą ir žiaurų su PI. Chicagos lietuviai laisvamaniai
rengia didelį vakarą. Pradžia 7 v. v.
ja pasielgimą.
Skaudi hausirė.
šitas vakaras bus gana žingeidus —
dalyvaus chorai, kvartetai, monologiJohn Palansky ir Anton Erstai, deklamatoriai ir Kun. Bimba.
Išsiuntinėjo pakvietimus.
viatsilankyti
nozcl vakar taix> mO
Mayoras Thompson išsiun Kviečiami
—
i
1
Kp.
L. L. F. Komitetas.
John tinėjo visų valstijų gubernato
sam amžiui kalėj'mo.
Mus’csek gavo tiktai penkioli riams pakvietimus, kad jie -at
Bidgeport. — Dideles Prakalbos!
kę metų kalėjimo. Tai dėlto, siųstų Chicagon savo atstovus Pėtnyčioje,
vasario 18-tą d., pradžia
7:30
vai.
vak.
Mildos svetainėje, ant
kad jie visi trys buvo užpuolę parinkimui sau tinkamų vietų
ros lubos. * Kalbės K. J. Geležėlė te
18 metų mergelę, Anna Bla- Įvairiems savo daiktams, ku moje: Naujavinė alginė vergija”,
ha, 1839 S. Keeler avė. Pas rie bus išstatyti ateinančią va Bus ir kiti kalbėtojai. Inžanga veL
P. P. D. Komitetas.
merktųjų advokatas reikala sarą “Progreso parodoje.” Pa tui. Kviečia
PAJIEŠKAU PUSININKO
vo, kad jų byla butų iš nau roda žada prasidėti
rugsėjo
jo pernagrineta, bet teisėjas mėnesyj.
Susivien. Amerikos Lietuvių ExTuriu automobilių dirbtuvę ir taip
Sako, kad ji duos Kareivių
2os Kuopos susirinkimas užlaikau dėl automobilių reikalingus
Barnes jam atkirto, kad “ka
bus laikomas pėtnyčioj, vasario 18, dalykus. Taipogi perku ir parduodu
lendoriuje nėra užrekorduota kis šimtus milionų pelno.
paprastu laiku, Padžiuvelio svet., automobilius. Biznjs išdirbtas per tris
1750 So. Union Avė., prie 18tos gatv. metus. Turiu savo senus automobi
nusižengimo, kuris butų bjau
Vjsi nariai būtinai susirinkite, yra lius ir daug kitų dalykų. Meldžiu at
resnis už nusižengimą šių tri
svarbių reikalų ir žinių. — Valdyba. sišaukti greitai. Patyrimas nereika
Nusižudė bedarbis.
jų vyrų. Jie gavo ką jie užsi
lingas, nes galima išmokti,
C. J. Sands, 28 metų am
708 W. 18th St.
pelnė.”
žiaus, 538 S. State st., praeitą
LEKCIJA BUS PĖTNYČIOJE.

Pranešimai

Ketvergas, Vasario 18, 1921

Bergenas

MOKYKLOS
MASTER
5Y5TEM

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

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madieoa,
1850 N. Welhi St.
137 Mokyklos Jąngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patteraą Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnamu.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjlmal s.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelis.
Tel. Seeiey 1643.
SARA PATEK, pirmininką.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 CanalČort Avė.; fin. sekr. Izid. Vedecis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paul austos; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
PARSIDUODA grosemė ir bųčemė nuo stoties. Kiek įmokėti, o liir Petras Vėstelia; maršalkos: L
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cherlabai gera vieta, ant kampo, lietuvių
kusius išmokesčiais. $200
nauskas; ligonių glob. Antanas
apgyventoj vietoj.
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
Atsišaukite į Naujienų ofisą pažy
akeli.
Rašyk
arba
atsišauk
sėjas Stan. Romanas.
mint No. 215.

EKSTRA

PAUL P. BAUBLY

parsiduoda bučernė ir groser-

nė už labai žemą kainą.

Parda-

1404 W. 18th St

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4806 W. 31st St; nu
tar. rašt. Alėks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokaa,
2728 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 28rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1782 S. Union Avei,
7:80 vai. vak.
-------------------------- ---------------------_ f.
——-—
——
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
IJETUVIŲ
SKYRIUS: Pirmin.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St,
Cicero, UI.; Vice-pirm. W. Prusis,
2508 N. Frandsco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St:
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v^ Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St
Chicago.

PARDAVIMUI didelis kampo lotas,
ant piet-rytinio kampo Blue įsi and ir
vimo priežastis — liga. Labai Hoyne gatvių. Frantas 83 pėdos už
naktį užsiilaręs savo kamba L. S. S. VIII Rajono mokyklos lek
cijos tapo perkeltos iš seredos į pėtGavo 15 metų kalėjimo.
pakalyj 35 pėdos, 100 pėdų ilgio. Ge
ryje nusišovė. Paliktam laiš- nyčią. Vieta palieka ta pati — Auš
puiki vieta. Atsišaukite į Nau ra vieta saliunui, valgyklai su fumiros
svetainė,
3001
So.
Halsted
St.
kelyj
jis
sako:
“
Koronieriams:
šuotais kambariais. Puiki vieta; par
Ui jiavogimą automobiliaus
JIEŠKO DARBO
Sekanti lekcija bus vasario 18 dieną,
siduoda pigiai. Savininkas
jienų Ofisą pažymint No. 216.
bausmė
yra nuo dviejų iki Už mano mirti nekalkinkit nie lygiai 8 vai. vakaro.
JOHN DUSEK,
NEBEJAUNAS žmogus pajieško
penkiolikos metų kalėjimo. Gi ko kita, kaip tik mane. Aš pats
4137
W. 31st St.
darbo už patarnautoją prie biznid na
nusišoviau
dėlto,
kad
badas
PARSIDUODA
saliunas
lietuvių
Northside. — Didelės prakalbos! mų kaipo: Naktinis arba dieninis sar
$500. Vapiniginė bausmė
Rengia
L. S. S. 81-ma kuopa. Pėt gas (watchman), porteris arba janito- tirštai apgyventoj apielinkėj. Biznis
kar teisėjo David-teisme tapo mane prikankino taip, kad aš nyčioj, vasario
TURĖK NUOSAVŲ PASTOGĘ
18 d., Liuosybės sve rius. Taipgi galiu atlikti bile darbą išdirbtas gerai duoda gerą pelną.
Bus
pigesne renda ir pragyvenimo
jau
nebegalėjau
])aeiti.
Su
ma

tokia bausme — nuo 2 iki 15
tainėje, 1822 Wabansia Avė.. Kalbės kaipo ir jaunas. Sutinku gyvent dar Priežastį pardavimo patirsit ant vie
reikmenys,
kuomet Chicago
metų — nubaustas d-ras Char no lavonu darykite kas jums Dr. A. Montvidas. Pradžia 8-tą v v. bo vietoj. Atsišaukit laišku arba ypa- tos.
sustos
augusi.
400 E. 115th St.
— Komitetas.
tiškaį.
pa
tinka.
”
les W. Clark, 7420 Clyde avė.
Kensington.
K. J. PALIONIS
Kas gali nusppęsti miesto augimą
4437 So. Fairfield Avė.
pavogęs Eihvardo
kelių
ateinančių metų? Kas gali pa
Jis buvo
Vakaras atsisveikinimui su Žemai
PARSIDUODA
bučemė
ir
grosemė,
sakyti,
kuomet šis nepaprastas gyven
Parvažiuoja 1,285 lenkų
te. — Kadangi gerbiamoji musų ra
Hess, 4524 Grand blvd., authlietuvių
ir
kitų
tautų
apgyventoj
vie

tojų pasidauginimas sustos? Nelau
šytoja Žemaitė greitu laiku apleidžia REIKIA DARBININKŲ
kareiviu.
mobilių ir pa n tavęs jį Isadotoj. Parsiduoda pigiai iš priežasties kit, nes apsigausite. Stengtos įsigyti
Chicagą ir išvažiuoja Lietuvon, Lie
Vakar vietos anglų laikraš tuvių Moterų Draugija “Apšvieta”
išvažiavimo į Europą.
nuosavų namą DABAR ir pirk kaip
rui Regai, 431 Oakwood blvd.
MOTERŲ
_____
1857
W.
North
Avė.
tik
užmiestyj, kelių minutų važiavi
tis paskelbė, kad tūkstantis du ruošia jai atsisveikinimo vakarienę.
Tel.
Humboldt
7964
mo
nuo
vidurmiesčio, prie geros tranVakarienė keliama subatoj, vasario
REIKIA
patyrusių
moterų
prie
šimtai
aštuoniasdešimta
penki
“Geriausias išėjimas. *
sportacijos linijos.
19 dieną, kaip 7:30 vai. vak. Mildos skirstymo popierių. Pastovus darbas,
Mes turime išdirbę būdą lengvai,
lenkiški
kareiviai,
kurie
buvo
salėj,
ant
2rų
lubų.
Tikietus
galima
PARSIDUODA
saliunas
labai
pi

John G. Francis, 44 metų
gera mokestis.
nusipirkti
žemės ir, kuomet už žemę LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
išanksto (iki vasario 17 d.) nusipirk
giai biznis gerai išdirbtas ir geroj
ACME
WASTE
PAPER
CO.,
laike
karės
sumobilizuoti
Chi

STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
amžiaus, 3119 Broathvay, va
ti pas apšvietietes ir Naujienų ofise.
vietoj, visokių tautų apgyventoj, prie bus išmokėta, desėtkai firmų pasta
1215
W. 15th Street
240 W. Blst'St.; padėjėjas Ant
— Komitetas.
šais didelę Crane dirbtuvę Prie sa- tys tau namus ir galėsi mokėti už sa
kar atsisukęs savo kambaryje cagos skerdyklose, yra grąži' U. F. N.
LeknickAs,
663 W. 18th St.; nutar.
vo
namą
mažus
mėnesinius
mokesčius,
nani i iš Franci jos atgul į C Eli—
liuno didele sale susirinkimams. Prie arl>a. mes patys papkei bčsime psušibtiKaz. Damereckia, 8927 S.
žastis
patirsite
ant
-vietos.
N. J. — Dideles prakal
VVallace St.; turto rašt. I». Kuku
davoti. Gali pažengi daug priėkyn,
REIKIA merginų prie siuvamų
nių metą dukteriai ir dvylikos cagą. Su jais kartu grįžta ir basKlizabeth,
3925 So. Kedzie Avė.
tis,
7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
rengia L. S. S. 147ta Kuopa ne
kuomet moki rendas kitiems namų sa
dvidešimts
keturios
karės
nuo

metų sunui jis paliko, šitokį
P. Paužoiis; kasier. Ant. Antanai
dėlioj vas. 20, kaip 2 v. po pietų, Liut- spėka varomų mašinų.
vininkams.
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinavino
salėj,
69
So.
Park
St.
Kalbės
ANT
PARDAVIMO
Dideli priemiesčių lotai Ir mažos
ENGLANDER SPRING &
raščiuką: “Sudie, Alice ir Gor- takos. Tas reiškia, kad Chica d. V. Poška tema: Kame skirtumas
kas,
II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
farmos už labai žemą kainą, vienoje
TEATRAS, nešąs gryno pel gražiausioje
BED CO.,
don.
Man jau nebėra nieko gos bedarbių skaičius dar la tarp socialistų ir komunistų, o taip
Vaitkus.
— Draugijos susi rinkimai
priemiesčio sekcijoj. Ga
laikomi
kiekvieno
mėn. antrą sujau ir apie dabartinę Lietuvos valdžią.
no $80 ki $150 į savaitę.
malonaus šiame pasaulyje. Aš, biau pasidaugins.
3931 Lowe Avė.
li pirkti čia.
batvakarį
A.
Urbono
salėj, 8388 S.
Kviečiame vietos lietuvius kuoskaitDIDELI GEROS ŽEMĖS PLOTAI
1638
W.
69
St.
kaipo jūsų tėvas, visiškai nusiAuburn
Avė.
lingiausiai atsilankyti.
Lyginasi 8 miesto lotame,
Pasveikino Armourą.
— L. S. S. 147 Kp. Komitetas.
REIKALINGA moteris arba mergi
Klausk Managerio
bankrutijau... Aš žinau, kad
Tiktai
na
prie
namų
darbo
ir
vaikų
prižiūrė

Sveikatos
departamento
ko$425
jus man niekados negalėsit at
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
jimo. Gera mokestis, valgis ir kam
$65
cash,
likusią
sumą $7 į mėnesį
Bridgeport.
—
Leib-Gvardija
D.
L.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
misionierius
John
Dili
RobertPARSIDUODA
grosėmė
ir
delicateleisti, tad užmirškit mane.”
RANDASI — dideli šimtai akerių
K. Vytauto laikys mėnesinį mitingą baris. Kreipkitės
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
šen. Visokių tautų apgyventoj vie plotai riebios ūkei žemės, kokios ne
JOE DESZULSKI
Jo pati, Anna Francis, sako, son ir kuro inspektorius Frank nedėlioj, vas. 20, Imą vai. po pietų šv.
ninkas
D. Shatkus, 218 E. Kentoj. Priežastis pardavimo reikalas rasi kitur Illinois valstijoj; nuolaidi,
4505 So. Hermitage Avė.
Jurgio
parap.
salėj.
Visi
nariai
ma

sington
Avė.;
padėjėjas I. Urbutls,
A.
Chambers
pasiuntė
J.
Ogišvažiuot
į
Lietuvą.
Kreipkitės
pas
kad jo sveikata buvus bloga
galima matyti visą dieną.
augšta ir sausa; biskį daugiau, ned
lonėkite susirinkti laiku, nes yra svar
10520
Indiana
Avė.; iždininkas I.
savininką.
pasveikinimų bių reikalų svarstyti.
ir per praeitą keletą mėnesių den Armourui
pusė valandos važiavimo į vidurmiesIvanauskas,
122
E. Kensington Av.;
4183 So. Wallace St.
tį,
prie
didelio
Burlington
geležinke

— Rašt. S. Kunevičius.
prot.
rašt.
P.
Grigula,
10449 Wentniekur negalėjęs gauti darbo- laiškus. O tai dėlto, kad pirREIKIA DARBININKŲ
Tel. Yards 5310
lio; stotis pačiame viduje savasties.
worth
Avė.;
turto
rašt.
W. Dargia,
miaus Armouro kaminai dau
■ ■
V
111
"
1
1" "
11 ..... .
TRANSPORTACIJA: tankiai bėga
10520
State
St
— Prakalbos ir krato
VYRŲ
PARSIDUODA kaunteris (baras). greitieji traukiniai kasdieną, visą die
paleisdavo, o miBridgeport.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
Užsimušė šokdamas nuo karo. giausia durnų
paveikslai Raymond Chaple, 816 W.
Geras
dėl
groserio
arba
dėl
drabužio
ną,
anksti
ir
vėlai,
todėl,
gali
turėt
mėnesio
pirmą pštnyčią F. ShedJohn Fischer, 40 metų am dabar veik visai jų nepaleidžia. 31st St. Pradžia 7:30 v. v. Vasario
REIKIA moteries prižiūrėji Storo — beveik naujas.
Parduosiu puikų užmiestinį gyvenimą, turėt viš
villo
svetainėj,
841 E. Kensington
19-tą ir 20-tą, subatoj ir nedėlioj.
kad Armourui atsiėję Bus
tų,
arba
daržovių
darželį
ir
važinėt
į
labai
pigiai
žiaus,
3516 N. Albany avė., Sako,
geri kalbėtojai ir aukštos vertės mui 2 metų mergaitės. Alga,
darbą ir iš darbo kurį turi mieste į
2955 So. Emerald Avė.
vakar važiuodamas iš darbo apie $60,000Įtaisymas tokių pe kratami paveikslai. Užkviečiame vi kambaris ir užlaikymas.
savo linksmą butinę; pervažiavimas
suomenę skaitlingai atsilankyti.
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
Į
PARSIDUODA
saliunas
su
5
kam

namo, bandė
nušokti
nuo čių, kurie sudegina durnus.
kainuoja
tik 12e.‘
\
2941
W.
39
St.
— Komitetas.
KLIUBAS: pirmininkas A. KadzevVisame mieste arba jo apielinkėse
barių pagyvenimu, pigi renda, listas
smarkiai bėgančio Elston Avė.
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut rašt
ant 3jų metų. Turi būti parduotas gali atrasti sveikiausią ir gražiausią
ASMENŲ JIESKOJIMAI
J.
Makrickas, 2Q14 Fowler St.; ižd.
Sugavo du banditus.
REIKIA.
gatvekaqo,
bet bešokdamas
vietą; vsame mieste arba jo apielin
I iš priežasties ligos.
M.
Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
2500 Archer Avė.,
kėse gali atrasti savastį, kurią gali
August Cardinella, 24 metų PAJIEŠKAU brolio Juozapo AlešiuAgentų ir kolektorių prie svei
sugriuvo taip, kad jo kiaušas
J.
Radišauskas, 1712 N. Lincoln
{>irkti už tokią prieinamą kainą ir
kampas Halsted St.
ko,
Suvalkų
rėd.,
Seinų
apskričio,
Leiamžiaus,
ir
Alexander
DemiSt. — Susirinkimai laikomi pirmą
katos ir atsitikimų Insurance.
truko trijose vietose. Nuvež
engvų išlygų.
polingio
valsčiaus,
Veršių
kaimo.
Ma

jį
ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo
tas Alexian Brothers ligoninėn lio, 23 metų amžiaus, 14411 El- lonėkit atsišaukti arba jeigu kas ži Galima padaryt nuo $6 iki $12 į PARSIDUODA kukninis, anglimis Apžiūrėk šias savastis pirmiau ne sybės
Svet., 1822 Wabansia Avė.,
gu pirksi. Mes padengsime lėšas jū
burn avė., vakar tapo
no apie jį malonėkit pranešti. Už ką dieną ir daugiau, jei norėsi dirb kurianamas pečius labai pigiai, už sų
tuoj pasimirė.
7:30
vai.
vak.
kelionės, apžiūrėjimui žemės, o jei
busiu
labai
dėkinga.
$25.
Kam
butų
reikalingas,
atsišau

Sako,
užklupti ir areštuoti,
nepirksi, ir nieko nekenks.
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu kite sekančiu antrašu.
ANTOSfi ALESIUKĖ,
Gauk pilnas informacijas — kainas LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
senai
jų
kad
policija
jau
nuo
722 W. 120th St.,
W. Pullman, III. sų ofisą. Agentūros superinten
Mokins berniukus zecieriauti.
JOE AMBROZAfr,
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
musų didelių priemiesčio lotų ir ma
The Inland Daily Press aso jieško už sušaudymą Filmore
dentas paaiškins, taipgi nuro 453 W. 24th St., Arti Canal St žų farmų. si žemė turės būt parduo kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čiAnt pinno floro.
vinskas; nut rašt. X. Shaikus, 1557
PAJIEŠKAU Dominiko Jokūbaičio dys, kaip padaryti pinigų.
ta šį pavasarį Pasirink dabar.
ciacija šią savaitę laiko savo stoties policisto, Harry Peck. Kauno
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
rėd., Raseinių apsk., Gurų kai
PAUL P. BAUBLY,
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt
pusmetinę konvenciją La SalCHICAGO MUTUAL
mo. 45 metų amžiaus. Apie 11 me
1404 W. 18th St.
NAMAIžEMe
A.
Simas, 1835 Wabansia Avė.;
Teatrų laisniai $200-$3,000. tų atgal gyveno Chicagoj. Kas apie
CASUALTY
CO.,
kasier.
J. Dauginis, 1604 North Av.;
jį žino, malonėkit pranešti arba pats
Miestą taryboje teatrų lais- atsišaukit,
kasos
globėjai:
T. Kubelius įr F.
431
So.
Dearbom
St.,
jūsų1 brolis Pranas Jokū
PARSIDUODA mūrinis 2 pagyveni
Guzikauskas;
maršalka
F. Adomai
PARSIDUODA
mūrinis
biznio
na

nių klausimas buvo gvildena baitis, tik atvažiavęs iš Lietuvos nori
mų po 4 kamb. namas, elektra, gasas
Rooms 911 — 912.
tis;
daktaras
kvotėjas
Dr.
A. Montmas
su
beizmentu
ir
garągių.
Galima
ir maudynės, 1919 m. statytas, dar
mas* jau per praeitą
trejetą matyti.‘3852 So. Califomia Avė.
vid, 2121 Westera Avė.
pirkt su bizniu arba be biznio. Vieta žas su medžiais, visi parankamai. Ma
mėnesių, bet prie galutino jų
JUOZAPAS LEPARSKIS
REIKIA pardavėjų — ūmi šiluma, tinkama bučernei ir grosernei. Prie žas įmokėjimas, priežastis pardavimo
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
32 m. amžiaus persiskyrė su šio pasau kainos nustatymo visgi nebuvo
PAJIEŠKAU Prano Jokubausko, ši amžiaus stebuklai. Be ugnies nei Storo 4-rių kambarių pagyvenimas, — liga. Brighton Park.
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
liu, Vasario 17, 12:15 v. ryto, tapo i
..
. ... ~
..
. .
lalio par., Gubriunų kaimo, Tauragės, elektros, moksliškai aprūpintas ir gar viršuje 2 pagyvenimai po 4-rius kam
WM. ADAMS
mininkas
J. Ascilla, 1429 N. Wood
peršautas žmogžudžio. Vielionis paė- galima prieiti. Pagahaus klail- apskr.
barius.
Savininkas
bizniai
po
numeriu
sių gydytojų pripažinta. Galime pa
4321 So. Califomia Avė.
St.;
padėjėjas
J. Mickevičia, 1414
4510
So.
Marsrfield
Avė.
jo iš Kauno rėd., Šiaulių apsk., Bitu- simas tapo pavestas išrišti paRAPOLAS GIRSKIS,
naudot 6 vyrus mieste ir apielinkėse.
N.
Paulina
St.;
nut. rašt. X. Shai
zių kaimo. Bus palaidotas šv. Kazi
Nilwood, III.
LEADS & CO-OPERATION
Buvo|janiŲ
komisijai,
kuri
vakar
kus,
1557
Girard
St.; turto rašt
miero kapinėse 8:30 v. ryto. L__
STOCK’AI—ŠSROS
29 So. La Šalie St.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
nevedęs, Amerikoj išgyveno 13 metų, jau paskelbė, kad teatrų laisRoom 1032
IZIDORIUS PLATIKIS jieško savo
PARSIDUODA (bargenas) 2 augškontrol.
rašt. A. Vilis, 2244 Charlespaliko Pranciškų brolį Chicagoje, tris nių kaina
NORIU PIRKTI Co-Operative Sobus nuo $200 iki brolio Prano Platakio, paeina iš Lie
tų ir skiepu plytų namas prie geros ciety of America šėrų. Mokėsiu $30
ton St.; kasier. J. Degutis, 8918
brolius ir keturias seseris Lietuvoje.
REIKALINGAS siuvėjas prie seno gatvės. Rendos $960 į metą; nauja cash už šėrą.
Division St; kasos globėjai: J. Ra
Užkviečiame visus gimines pažysta $3,000. Išrinkta tam tikra ko tuvos, Kauno rėd., Telšių apsk., Var
nių
parap.
iš
Vienkiemio
Sanseris,
gy

ir
naujo
darbo.
Turi
būt
patyręs
ant
dišauskas
ir F. Guzikauskas; mar
lietuvių
kolonija.
Savininkas
senas
mus ir draugus dalivauti laidotuvėse. misija, kuri turės ištirti kiek
Parduodu 20 Elgin Motor Co. šėrų
veno
1918;
816
W.
18th
S.
W.
Chica

kelinių.
Pastovus
darbas.
žmogus
nori
tuojau
parduoti.
Plates

šalka
J.
Dauginis,
1604 North Av.;
Pranciškus Leparskis,
po $7 už šėrą.
go.
Tegul
atsiliepia
ant
šio
antaŠo:
ANTON
WAICHUKINAS
vieno
teatro
didumą
ir
po
nių
informacijų
kreipkitės
prie
,
dakt.
kvot
Dr.
A.
Montvid, 2121
3365 So. Morgan St.
L. J. MATHER,
IZIDORIUS PLATAKIS
324 E. 115th St.
C.
M.
WEBER,
N.
Western
Avė.
6807 Union Avė.,
kiek imama už įžangą.
Ibis rue Bachelet Paris 18ome France
Chicago, III.
2243 W. 22nd St.
Tek: Englewood 187
**
Phone Canal 3348
Cliicagą, III.
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