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Kelia triukšmą.

Vilkas avies kailyj

Didelis gaisras
Worcesteryj.

Siuvėją
kova
kognrese ki

Italijos socialistų
lo didelis triukšmas.

Sudegė daug namų; nuostolių
pridaryta už milloną dolerių.

WORCHESTER, Mass., sau
sio 19. — Šiandie anksti rytą
čia kilo didelis gaisras, kuris
pridarė nuostolių už vieną milioną dolerių.
Ant Main gatvės sudegė du
biznio triobėsiai, prikrauti įvai
riomis prekėmis. Kartu sudegė
ir visa eilė gyvenamųjų namų.
Tikroji gausro priežastis tuo
Nenor didinti atstotų butą
tarpu dar nežinoma, bet vietos
policija yra linkusi
manyti,
kad
graikų
kariuomenės,
daly

kad tai sužini piktadarybė.
Talkininkai gal užims
vavusios mūšy su nacionalis
Gaisras buvo taip didelis,
Austriją.
tais viso tenai buvo tik dvide kad jam suvaldyti vietos ngšimt tūkstančių.
na gosiu jau neužteko. Prisiėjo
Tos šalies padėtis bus svarsto
šauktis į Bostoną ir kitus arti-*
ma atlkininkų premjerų tary
Turkų laimėjimas esąs
mesnius miestelius.
bos posėdy.
abejotinas.

Turkai nori tartis su talkininkais
Martensas bus deportuotas
Su batoj

LONDONAS, sausio 19. —
PARYŽIUS, sausio 19. —
I Oficialiniai pranešimai, kurių
Čia sužinota, kad talkininkų
! gauta Londone sąryšy su skel
premjerų tarybos posėdyj, ku
biamuoju . turkų nacionalistų
ris įvyks sekamą savaitę, gal
laimėjimu, prieštarauja tam,
bus paimta svarstymui Austri
I kad turkai galėjo
sulaužyti
jos klausimas.
graikų linijas Mažojoj Azijoj.
Jeigu tik Anglijos premjeras
Ir militariniai ir diplomatiniai
Lloyd George dėl kokių nors
pranešimai rodo, kad padėtis
priežasčių nebus
priverstas
graikų fronte esanti gera ir
grįžti į Londoną po to. kai bus kad, jeigu kas nors galėjo ver
išspręsta Vokietijos kontrįbu.
žtis priekin, tai veikiausia grai
cijos,
jos nusiginklavimo ir
kai, o ne turkai.
padėties artimiausiuose rytuokų premjerai svarstysią ir krise klausimai, tuomet talkinintingąją Austrijos finansinę pa Martensas bus depor
tuotas subatoj.
dėtį. Specialios talkininkų ko
misijos kontribucijos reika
lams tvarkyti narių pranešimu, Kartu su juo bus deportuota
51 jo padėjėjas.
Austrijos finansinė
padėtis
esanti taip bloga, kad ji (ko
WASHINGTON, sausio 19.misija) nesprandanti
budo,
Šiandie čia gauta žinių, kad
kaip ją pagerinus.
sovietų valdžios agentas Liud
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Turkai norj pasiūlyti
taiką.
Nacionalistų užsienio reikalų
ministeris norėtų pasimatyti
su talkininkais.

vikas Martensas ir visi jo šta
bo nariai, penkiasdešimts vie
nas asmuo, šią šalį apleis se
kamą subatą. Martenso parti. ja iškeliaujanti Swedish-Ainerican linijos garlaiviu.
Pir
miausia vyks j Stockholmą, o
iš ten į Rusus.

Nenori padidinti atsto

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 19. — šiandie gautomis iš vų buto narių skaičių.
Angora žiniomis, kur kartoja
ma Mustafa Kernai Pašo val Buvo sumanyta, kad atstovų
džios užsienio reikalų min. Ha- butas susidėtų iš 483 narių.
med Maučar Bej pareiškimas,
VVASIIINGTON, sausio 19.—
turkų nacionalistai yra palinkę
Atstovų butas šiandie 198 bal
tartis su talkininkais. Sako:
“Mes esame gatavi priimti sais prieš 77 atmetė pasiūly
kurios nors neutralios valsty- mą didinti atstovų buto narių
Dabar atstovų bute
bes tarpininkavimą tarp musų į skaičių.
ir talkininkų. Tarybos galėtų randasi 435 nariai. Pasiūlymo
prasidėti taip greit, ktHp tik sumanytojai norėjo, kad narių
mes gautume atatinkamą pa skaičius butų 483.
siūlymą.”

Mustafa Kernai vadovaująs na Nominavo du tūkstančiu pašto
cionalistų armijai.
viršininkų^
Turkų nacionalistų vadas
WASHTNGTON, sausio 19.—
Mustafa Kernai Paša apleido
Angorą.
Iškeliavo į Ušaką, Prezidentas Wilsonas šiandie
Smyrnos frontan, ir tuoju tiks įteikė senatui didelį listą jo
lu. kad asmeniškai vadovavus i nominuotųjų pašto viršininkų.
Viso nominuota net du tūks
operacijoms prieš graikus.
Anatolijos spauda ragina na- Į tančiai. Sako, kad senatas visų
cionalistus,
kad jie užimtų nominuotųjų neužtvirtins. O
tai dėlto, kad jis didžiumoj su
Brusą, esantį apie penkiasde-!
šimts penkias mylias į pietry sideda iš republikonų. Gi republikonai norėtų,
kad šitos
čius nu6 Konstantinopolio, ir
vietos tektų jų šalininkams, o
išvytų graikus iš Turkijos.
ne demokratų. '
Gyventojai sukilę prieš
graikus.
Mirė 22,603 kūdikių.

Mustafa Kernai sekėjai sa
Mirė Į 6 mėnesius; gimė
ko, kad srytyj, esančioj tarp
15,681.
Panderma ir Belikesri, gyven
tojai sukilę prieš graikus.
WASHINGTON, sausio 19.—
Mažojoj Azijoj, pažymint
nesenai įsigytą susirėmime su • Vienuos gyventojų sumazejigraikais pergalę, turkų nacio-Imas yra 9000 bėgyj šešių mėnalistai sudeginę visą eilę grai-. nėšių, 1920 metais. Tai nurokų gyventojų kaimų. Boto, tur-’do Amerikos Raudonasai Krykų nac:onalistai sako, kad ji^žius,
kad 15,į681
gimė ir
kariuomenė suėmusi dvide- ,20,129 kūdikių mirė tame pat
šimt septynis tūkstančius be-'laike, ir 2,474 kitų kūdikių milaisvių. Bet kitos žinios sako, re nesulaukus vienų metų.

Palmeris prašneko.
Senato komisijai jis pareiškė,
jogei mielu noru sutinkąs, kad
apie justicijos agentų veikimą
hutų padarytas atatinkamas
tyrinėjimas.
________ •
WASHINGTON, sausio 19.—
Generalinis Jungtinių Valstijų
prokuroras
Palmeris šiandie
teikėsi ateiti į senato komisijos
posėdį. Jo atsilankymo tikslas
buvo toks:
duoti atsakymą į
kaltinimus, kurių iki šiol da
ryta justicijos departamentui.
Prokuroras be kita pareiškė,
jogei jis pilnai pritariąs tam,
kad apie justicijos agentų vei
kimą bei metodus,
kurių tie
agentai nuodojasi medžiojant
“raudonuosius,” butų padaryta
atatinkamas tirinėjimas. Pasak

Jungtinių Valstijų kapitalistai silkinė naują organizaciją
darbininkų judėjimui gniaužti. Toji organizacija, tai tai]) vadinaniasai Amerikos Legionas.

Didelis potvinis
Meksikoj.

Briand ministerijos bandymas.
sausio 19. —
PARYŽIUS,
Briando ministerija šiandie ar
ryto išbandys savo jėgas.
Iš
bandys, suprantama, atstovų
bute. Mat, atstovų buto narys
Deyris rengiasi duoti paklausi
mą ministerijai, būtent: kokia
yra jos politika viduriniais ir
užsienio klausimais. Jeigu tik
atstovų butui
naujosios mi
nisterijos nusistatymas nepa
tiks, tuomet jos dienos butų
suskaitytos.

Žemės drebėjimas New Yorko
valstijoj.
GLENS FALLS, N. Y., sau
sio 19. —. šiandie prie Corrinth
ir George ežero buvo jaučia
mas žemės drebėjimas per tris
minutes.

Skelbs “slakerių”
vardus.

šimtas žmonių žuvo, du šim Sako, kad Jungtinėse Valstijo
se jų esą netoli du šimtai
tai sužeista.
tūkstančių.
MENIGO CITY, sausio 19.—
WASHINGTON, sausio 19.—
Pachuca klony, apie penkias
generolas Harris
dešimts mylių nuo šalies sosti Adjutantas
nės, šiandie kilo didelis potvi kreipėsi į visus buvusių “exnis, kuriame žuvo, daugiau emption board’ų” narius, kad
kaip šimtas žmonių, o daugiau jie dar kartą atidžiai peržiūrė
tų sąrašus visų, asmenų, kurie
kaip du šimtai 'sužeista.
Potvinio priežastis suirimas nesiregistravo ir nestojo ka

Palmerio, įki šiol darytieji jus dviejų tvenkinių.

ticijos departamentui kaltini
mai esą arba prasimanyti ar
ba nesužiniai remiami tais liū
dimais, kurių kaltintojai gavo
nuo areštuotų žmonių.
Palmeris ypač nepatenkin
tas, kad justicijos departamen
tui darė kaltinimų “viena gru
pė advokatų,” kurie jei ne vi
si, tai bent žymi jų dalis gy
nė areštuotuosius žmones.
Beto, Palmeris pareiškė, kad
pasiremiant špionažo įstatymu
buvo nuteista netoli šeši šim
tai žmonių. 237 žmonės pasiųs
ta į kalėjimą. Iš pastarųjų 133
žmonės dar ir dabar laikomi
kalėjime. 199 žmonėms prezi
dentas Wilsonas arba visai do
vanojo jų nusižengimus arba
paskyręs užsimokėti tam tik
rą sumą pinigų — vietoj kalė
jimo. Kartu pareikšta, kad 315
žmonių bylos dar neužbaigta.
Pastarieji taipjau
kaltinami
dėl nusižengimų prieš špiona
žo įstatymą. Gi apie pusaštunto šimto bylų,
kurios buvo
pradėtos prieš
nusižengusius
asmenis, jau esančios panai
kintos.

No. 16

Užpuolė angliakasius — pa
siųsta kareiviai.
WILLIAMSON, W. Va. sau
sio 19. — Angliakasių kempes
Burnwell Coal and Coke Co.,
Kentucky, priešais Spring, W.
Va., septynios mylios nuo čia,
tapo užpulta nežinomų žmo
nių, kurie laikosi apielinkės
kalnuose. Pulkininkas Hermai)
Hali apteikęs tokią žinią įvy
kio vieton pasiuntė federalęs
valdžios kareivių pulką.
Pranešimas dar paaiškina,
kad niekas nėra sužeistas lai
ke šaudymo. Dalis Wcst Vir
ginijos valstijos policijos buvo
ant sargybos Springg. Bet kad
šaudyta iš Kentucky valstijos,
todėl buvo reikalas siųsti federalę kariuomenę.

riuomenėn. Tai esą

reikalinga

todėl, kad nepadarius klaidos
ir neįtarus nekaltų
žmonių.
Kada tie surašai busią patik
rinti, tuomet visų nesi registra
vusių ir nestojusių kariuome
nėn vyrų vardai bus paskelbti
spaudoje.
Spėjama, kad visose Jungti
nėse Valstijose “slakerių” esą
netoli du šimtai tūkstančių.
Danzigas turi dvidešimt tūk
stančių pabėgėlių.

WASHINGTON, sausio 19.—
Gautais nuo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus
pranešimais,
“laisvame mieste” Danzige da
bar Randasi dvidešimt tūkstan
čių lenkų pabėgėlių, kurie no
rėtų atvykti į Jungtines Val
stijas. Dešimt tūkstančių tų
pabėgėlių dabar laikoma tam
tikroj stovykloj pakrašty mies
True translation filed with the post- to.
master at Cricago, III., Jan. 20, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Kasdieną į Danzigą atvyksta
nauji tokių žmonių
būriai.
Skandys talkininkų laivus.
Daugelis jų tečiaus gražinami
PARYŽIUS,
sausio 19. — atgal. Vieni dėl neturėjimo pasRusijos sovietų valdžia šiandie portų, kiti dėl kitokių kliūčių.
talkininkų tarybai
pranešė,
kad teritorinės Rusijos vandenų ribos yra nuo trijų iki dvy Nori sugrąžinti buvusį
likos mylių atstu nuo pakraš
karalių.
čio. Rusija todėl pasiliekanti
sau teises skandyti visus tuos Vengrijoj susikuri nauja molaivus, kurie pereis nužymėtas
narchininkų partija.
ribas; skandyti arba minomis
arba pakraščių kanuolėmis.
LONDONAS, sausio 19. —
1111 ! ■!!■. III, '.1^
Gautomis iš Austrijos sostinės
Viennos žiniomis, Budapešte
PINIGŲ KURSAS.
susikūrė nauja monarchininkų
Vakar, sausio 19 d., užsienio pinigų partija.
Josios kūrėjas esąs
kabia, perkant tų ne mažiau kaip už grovas Julius Andrassy. Naujo
215.000 dolerių, bankų buvo skaitoma
A&Mtikos pinigais iiaip:
ji partija reikalauja, kad butų
Anglijos 1 svaras .............. $3.75 sugrąžintas ant sosto buvusis
Austrijos 100 kronų ........... $0.21 dvilypės imperijos karalius Ka
Belgijos 100 frankų už ....... $6.64
Danijos 100 kronų ............. $18.25 rolis ir suvienyta Austrija ir (
Finų 100 markių ................... $3.25 Vengrija.
Francijos 100 frankų ........... $6.36
Žinia dar pastebi, kad reak
Italijos 100 lirų ................... $3.53
pat
Lietuvos 100 auksinų ....... $1.65 cininkai daro pastangų
Lenkų 100 markių ...................... $0.12 raukti savo
pusėn
žydus
—1
Olandų 100 guldenų ........... $32.90
Norvegų 100 kronų ........... $17.82 prižadant jiems, kad ateity ne
Šveicarų 100 frankų ........... $15.68 bus varoma antisemitinė kam
Švedų 100 kronų ............... $21.40
|
Vokiečių 100 markių ........... $1.65 panija.
*

t
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Samdytojai nusileidžia;* streik
laužiai daro jiems didelių
LEGHORN?
sausio 19. —
nuostolių.
Visa rodo, kad Italijos socia
listų partijos kongresas užsi [Specialč Telegrama Naujienoms].
baigs skyliinu.
Vakarykštėj
NEW YORK, sausio 19. —
kongreso sesijoj
kilo didelis
Ainalgainated Clothing Wortriukšmas, kuomet vienas de
kers unijos prezidentas Hillegatas,
atstovų buto narys
Inianas šiandie pranešė, kad
Vincenzo Vecirca, kalbėjo prieš
unija dar su keliomis vietos
naudojimą prievartos ten, kur
sutartį.
ji neneša naudos, o tik pra firmomis padariusi
Beto, viena didelė firma, ku
gaištį pačiai partijai ir visai
darbininkų klesai. Be kita jis riai iki šiol pasisekė susi ver
buoti keliatą streiklaužių ir da
pareiškė: “Jus peiliais norite
ryti “pigesnį darbą,” pavarė
daryti retHjuciją.”
Kalbėda juos. Pasirodė, kad vieno švar
mas tai jis klausytojams paro
ko padarymas pačiai firmai at
dė peiliuką. Bet čia tuoj pašo siėjo net aštuoniais doleriais
ko vienas komunistines frak
daugiau nei kad ji gauna par
cijos lyderis Bombacci ir išsi
duodama jį.
traukęs iš kišeniaus revolverį
Unijos draugas.
suriko: “Aš noriu padaryti ją
Keli metai atgal septintam
revolveriu!”
Kilo didelis triukšmas, kurio vietos lokalui priklausė liguis
nebesuvaldė nei pats posėdžio tas siuvėjas Harry Weinstcin.
pirmininkas. Pats gi kalbėto Lokalo nariai matydami, kad
jas užsilaikė labai ramiai. “Ka savo darbe jis nebegali išsilai
da Bombacci išsitraukė revol kyti, paskyrė jam iš lokalo iž
verį ir kai posėdžio salėj kilo do tris šimtus dolerių. Pinigai
paaukota.
Paaukota
triukšmas, jis atsisėdo kėdėn kaipir
ir'užsirūkę cigaretą, laukda tam, kad sergantis draugas ga
mas kada pasiliaus triukšmas. lėtų užsidėti kokį nors biznį ir
Nėra jokios abejonės, kad tuo sau pragyvenimą daryti.
Lokalo nariai apie savo bu
jeigu kongrese pergalės nuo
saikioji frakcija, tai komunis vusį draugą jau buvo užmir
šę. Tik jis, matyt, neužmiršo
tai pasitrauks.
jų.
Dabar, kada New Yorko
siuvėjams paskelbta lokautas
Majoras laimėjo.
ir septintojo lokalo iždas iš
tuštėjo, Harry VVeinstein atė
Nori paimti gatvekarius miesto jo į savo buvusių draugų susi
žinion ir sugrąžinti penkių
rinkimą ir niekeno neprašo
centų transferj.
mas padėjo jiems tris šimtus
CHICAGO. — Pagalios, ma dolerių. Taigi kaip tik pačioj
joras Thompsonas atsiekė sa sunkiausioj valandoj atsiteisė
vo tikslo: miesto taryba vakar savo draugams už jam padary
60 balsais prieš vieną

priėmė tą gerą.

Chicagiečiai renka aukas.
jo pasiūlymą.
Pasiūlymas,
Čia gauta žinių, kad draugai
trumpai sakant, yra toks: pa
imti gatvekarių linijas miesto chicagiečiai uoliai darbuojasi
drau
žinion ir grąžinti penkių cen rinkdami aukas savo
gams newyorkiečiams remti.
tų karferį.
Tas pats
daroma ir kituose
miestuose. Visur renkama au
Prasiskolinus šalis.
BER LINAS, sausio 19. — kos ir siunčiama į New Yorko
Vokietijos iždinė šiandie pas siuvėjams šelpti fondą.
kelbė, kad svetimose valstybė Tai teikia mums naujų vil
tęsti savo
se randasi septyniasdešimts bi čių ir pasiryžimo
donų markių popierinių Vokie kovą.
tijos pinigų, už kuriuos ji tu
PARYŽIUS,
sausio" 19. —
ri būt atsakominga. Kada, sa Francijos valdžia pareikalaus,
kykite, ji tuos bilionus galės kad vietoj pinigų Vokietija jai
sugrąžinti?
atsiteistų anSQimis, kurių Francija'InbiM^Mįkg^ga.
I JLĮ M.I'U- IM’-J
Pasvaigusi motina.
W1NCHESTER, Vasausio
SOCIALDEMOKRATAS.
19. — Šiandie čia nusižudė pa
Musų draugų laikraštis iš
siturinčio ūkininko
moteris,
Mary Glen Hick. Nusižudė po Kauno. Kiekvienas darbininkas
to, kai nužudė tris savo kūdi privalėtų jį perskaityti. Num.
kius. Moteris sirgusi influen- 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
za Spėjama, kad ji buvo pa ir 33. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.
mišusi.
I’

I

'I1 »

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

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

I.I..

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ketvergas, Sausio 20 d., ’21

iMass., kur ir išgyveno visą'
laikų iki nelaimingos dabartį• nės kelionės Lietuvon. Amatu i
'
11
11
jis buvo dailydė, bet pamatęs,
kad tai persunkus jam dar
ir kitokiam Lietuvos gelbėji bas, išmoko rubsiuvystės h’ tų
mui. Ir čia pat išskaitė vi darbų dirbo visų gyvenimų.
sus žodžius iš didelio komu
Prie socializmo velionis bu
nistų keiksmų žodyno, ant vo palinkęs iš jaunų dienų i’.
galvos tų, kurie remia ir Lie 1905 m. Rusijos revoliucijom,
tuvos respublikų.
jis jau veikliai dalyvavo. Jis
įspindęs Lietuvos rėmėjus buvo suimtas, bet išlaikius mė
jis tuojaus paprašė klausytojus nesį laiko Panevėžio kalėjime
duoti aukų kokiam ten laik jį paleido. Tad ir į šių šalį |
raštukui, kuris norįs nuversti pribuvus socializmas velioniui
Lietuvos valdžių pagelba so nebuvo naujiena.
Išpradžių
vietų. Jis vadino Lietuvos val velionis visuomet gindavo kai
džių buožių valdžia, bet čia riųjų pusę, bet 1919 m., kuo
pat prisipažino, kad jų perša met kairieji visiškai išvažiavo
moji valdžia butų dar dides iš vėžių ir net atmetė socia
nė buožių valdžia, nes jeigu listų vardų, velionis pasitrau
savųjų buožių neužtektų, tai kė nuo jų ir pasiliko ištikimas ;
dar atsigabentų jų iš rusų.
socializmo principams. Už tų'
Bet kada Jukelis priėjo prie “Laisvė” ir stengdavosi) visaip•
Naujienų 8 num. tilpusios ko jį apšmeižti. Po to jis buvo
respondencijoj iŠ Hocktordo, L. S. S. VI rajono organiza-Į
po kuria pasirašė P. A. D., tai toriam.
Jukelis iš pykčio kuone spro
Reikia pažymėti, kad velio
go ir netekęs nė proto pradė
jo šaukti: “Atveskite jį, atves nis, .kaipo žmogus, nebuvo be
kite jį, tai aš jam veidan su klaidų, bet turėjo ir daug sek
duosiu I” O tai už tai, kad to tino ir gero. Jis nenuilstan
je korespondencijoje buvo ap čiai veikė dėl socializmo, jo,
rašytos komunistų “diskusi teisingumas, jo siekimas prie
jos”.
Betgi korespondento apšvietus, jo blaivumas yra1
prakalbose nebuvo ir komunis sektini, tai gėlės, kurios dabi
tams neteko išbandyti savo na Antano kapų. Asmeninuose.
kumščio. Ir čia pat Jukelis pasikalbėjimuose jis visuomet ■
savo sekėjams įsakė neįsileis kalbėdavo tik apie laikraščius
ti jokių panašių koresponden ir organizacijas, nes jis buvo
tiek užimtas, kad neturėjo lai
tų.
Baigdama savo prakalbų Ju ko tuštiems pasikalbėjimams;
kelis ragino visut, “kovoti'”; visi vakarai ir šventadieniai
nors esą “mes” ir neturime buvo užimti skaitymu ar ra
aikštėje savo organizacijos, bet šymu. Savo gyvenime jis ne
ji esanti kur-tai skiepe. Tai ta matė dyklaiko, nes vis dirbo,
organizacija, kurių įkūrė šni jei ne sau, tai bendruomenei,
pai ir kurios vadovais valdžia už tai gal mirtis taip netikėtai
ir anksti jį ir pakirto ir nu
taip rūpestingai globoja.
vedė prie kapų.
♦
♦
♦
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SO. OMAHA, NEBR.
Iš vietos lietuvių gyvenimo.
So. Omahos kolonijoj, kaip
lietuvių, taip ir visų kitų dar
bininkų veikimas yra apmiręs.
Visos draugijos, kokios jos ne
būtų, kaip ir negyvuoju. Pa
žangesniems darbininkams vei
kimas irgi yra apstabdytas,
daugiausia pasidėkojant reak
cijai. laibai gaila, kad ir tarp
fiačių lietuvių yra tokių, kurie
darbavosi ir vis dar tebesidar
buoja reakcijai.
Susipratusieji draugai čia su
sibūrė ir įkūrė vakarinę mo
kyklų, kurioj mokinama lietu
vių kalbos aritmetikos ir ang
lu kalbos. Visi mokinami yra
uždyką. Omahos lietuviai dar
bininkai turėtų pasinaudoti šia
gera proga ir tuojaus įsteti į
mokyklą ir pradėti mokinties.
Norintieji mokinties kreipkitės
prie Naujienų agento d. A. Zalpio.
Sausio 9 d. S. L. A. 87 |cp.
laikė savo susirinkimų, kuria
me vienas draugų davė Įneši
ma, kad kuopa prisidėtų ir pa
remtų įkurtųjų mokyklų. Ūlg’rdę tai vietos “patriotai” net
galvas nuleido, taip kad įneši
mas tapo atidėtas toli nesniani laikui. Mat tiems “pat
riotams” sarmata buvo bal
suoti pfieš įnešimų, o už įne
šima jie balsuoti nepanorėjo.
Vietinis dusių ganytojas la
bai nesutinka su savo avelė
mis. Bet dabar vietos bažny
čių patiko neldimė. šv. An
tano bažnyčios skiepe iškįlo
gaisras, kuris taip greit išsi
plėtojo, kad nė patįs šventieji
nebespėjo išsigelbėti ir žuvo
ugnyje.
Dabar
davatkėlės
vaigšto nusiminusios, neteku
sios bažnyčios ir kalba, kad
tai padarę “streikicriai”. Pas
tarieji gi tuoj atkerta, kad tai
padarę pačios -davatkos. Taip
i»*«u*H<WTda kaltininko.
Vietinis “Birutės” choras
buvo surengęs krepšinį vaka
rėli, į kurį atsilankė tik viena
vedusi pora su krepšiu, bet
apsidairiusi ir pamačiusi, kad
nieko nėra, vėl sugrįžo namo.
Klausimas, kur dingo rengė
jai ir patįs “Birutės” Choro
nariai, kad net nė neatsilankė
į savo vakarų?—Proletaras.

Tečiaus nežiūrint visų tokių
ir panašių demoralizatorių,
darbininkų švietimo darbas ei
na geron pusėn. L. S. S. 75
k p. šią žiemų jau spėjo su
rengti prakalbas ir vienų va
karų su vaidinimu. O pasta
ruoju gi laiku įsikūrė ir L. D.
L. D. kuopa, kurios valdybon
įeina: pirm. J. Bardauskas,
rast. St. Petrauskas, ižd. B.
Vosilius. Beikia tikėtis, kad ir
ji stropiai veiks bendruomenės
dirvoje, nors jai ir prisieis su
siremti su komunistėliais, ku
rie irgi dangstosi L. 1). L. D.
vardu. — Revoliucionierius.

Antanas Liutkus.

Gerklės kliutįs
Guli paeiti nuo
X nesveikumo migdą
>
j linių gilių (tonsinaT.dBhk
lų), o kartais nuo
užsikrėtimo gerkV
K
tuštumos. Gal
turite slogas ir tas
padaro
gerklės
klintį*
Nosis yra
• abai svarbiu orga
nu ir jei ji yrą užkimšta, tai gali
padaryti kliūti. Dabar yra pats
tas laikas atitaisyti iki pavasariui
Leiskite man su atsidėjimu išegza
minuoti jums nosj. Tą aš padary
siu nemokamai. Atsiduokite Nosies
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudojaTelephono
vėliausiaisYards
moksliniais
bu
687
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa
vo siigebuiną. .los gal pažįstate kai
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite
Nuo jų
10 pavardžių.
ryto iki 3 po pietų, 6—8
manęs
vakare. Nedėliomis' nuo 9—2
po piet.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Taipgi Chroniškų Ligą.
120 So. OFISO
State St.
2 lubos. Antros
VALANDOSi
duris | šiaurę nuo Fair sankrovos.
Valandos: nuo 9 iki 6. Septintadieniais nuo 10 iki 12.
Moteriškų ir Vyriiką.
Tel. Yards 8634

Mrs. A. Michniewicz
AKU1ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims Ir
merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
3149 S. Morgan St., kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

DR. G. M* GLASER

I

Drauge Antanai, augštai iš
kilęs tu neši socializmo vėlia
vų, kaipo darbininkų pasiliuo-!
savi m o emblema ir nešei jų
su tvirtu pasirįžinui iki bėgai-.
lestinga mirtis nesukluipdė ta
vęs. Gyvenimo našta prispaus
tas suklupai pusiąirkclyj, nesu
laukęs įsikūnijant idealų, bet
savo gražiais darbais pats pa
statei ant savo kajM) puikinu
sį paminklų, kokio negali pa
statyti jokia svetima ranka.
Dabar musų priedermė yra pa
kelti socializmo vėliava ir tęsti ta darbų, kurį tu dirbai. Ir*
mes dirbsime kiek musų jiegos leis — iki darbininkų klesa neatsieks pilno pasiliuo&tvimo.

Ilsėkis, brangus drauge!
Keletas ruožu iš jo gyvenimo.
—J. Pakark lis.
Dar tik pernai L. S. S. ju
Komunistai grųsina kumščia. dėjime turėjome vieną iš dau
gelio gerinus prasilavinusių
r *1 Rb
Turbut niekur komunistė darbuotojų — Antanų Liutkų.
liai nėra taip įniršę, kaip Rock- Dar tik pernai skaitėme ir Nau
Severas naujas Kalendorius 1921 matu
Ira iiduotas. Gaukite viena sava aptieforde. Jie kelia “diskusijas” jienose kelis jo polemiškus
oi. Yra duodamas dykai. Jeigu negautumite aptiekoi, rašykite pas mus ir
gatvėse, jie “diskusuoja” sve straipsnelius. Bet šiemet jau
įdekite 2c pašto* kenklf.
tainėse ir visokioje karčiamo- tegalime pasidžiaugti jo atsiek
se ir vis vien tik tam, kad ati tais gerais darbais, bet paties
Apsaugokite Vaikus
traukus žmones nuo teikimo Antano jau nebeturime. Jis
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai
kymo narnose visada
pagelbos Lietuvai. Taip “be- mirė rugpjūčio 7 d. š. m., Lie
SEVERA’S
diskusuodami” jie jau atvirai tuvoje. Antanas liepos 3 d.
pasisakė, jog jie nori, kad Lie apleido šių šalį ir laimingai
tuvą užimtų žnlikovskiai.
(pirmiau žinomo kaipo Sovoros Baisumas
perplaukęs Atlantiką, tik už
Plaučiams). Jis atneš greita pašei pa, pa*
Sausio 12 d. tie savanoriai dviejų mylių nuo savo tėvyšdaria lengvą ir nnturallška kvėpavimą ir
aDserges nuo piotimo ilgu. Dvle ruieras,
žulikovskio agentai (pagal jų kės miestelio — Pasvalio,
25 ir 50 centai.
pačių prisi|>ažinimo) — L. M. sunkiai susirgo ir ten, Pasva
Paprastas šaltis
P. S. 5 kp. ir “L. D. L. D.” lyj* jį sergantį skaudžiai api
Butolkti svarbos ligai, bot aut
A RFAI BARGAIN
29 kp. (tai komunistų būrelis, plėšė. (ial tas ir pagreitino jo
SEVERA’S
kuris tik dangstoti L. D. L. D. mirties valandą.
COLD AND GRIP TABLETE
vardu, bet ne tikroji L. D. L.
Antanas Liutkus gimė 1879
(Sovoroa Plyskelei nuo Šalčio ir Gripoa)
galima
pasitikėti jog palongvins Balčiu 1
S EI f REDUCING
D. kuopa) buvo surengę pra m., Monukunų kaime,. Saločių
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar*
biu litu, prašalinant Gripą arba Influonkalbas, kuriose kalbėjo komu vai., Kauno red. Pabaigęs
r.ą. Pardavinėti kožnoi aptiekoi. Kainos
30 centu.
nistų keikunelis J. Jukelis.
pradinę mokyklų ir sulaukęs
Jukelis visųpi opiausia pasi 17 m. amžiaus, jis iškeliavo
GEDaR RAF ins !■> <VA
gyrė, kad jis buvęs k:’'“jime, i Rygą. Ten besimokindamas
tad ir savo sekėjams * patarė imato, savu noru namie išmo
nesibijoti kalėjimų (tik Juke ko lietuviškai rašyti ir vokie IBHHHHHHBHHHHHHHHHHB
lis, kaipo vadovas, tuojaus ta čių kalbos, tad be lietuvių
, Geriausia
■
po paleistas vesti kapitalis kalbos, velionis vartojo dar ir Didžiausis Knygynas
j
gorsetas
.1
— TIK —
tams naudingų dezorganizavi- šias kalbas: latvių, rusų, len
1 diktoms
I
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Į moterims.
mo darbų, kuomet t.'e mažiukai* kų, vokiečių ir anglų.
Galima gauti visos Knygos. Rei
Lengvi bet
komunistėliai, kada atsiduria
Apleidęs Rygą velionis yyko kalaukite musų Knygų Kataliogą.
stiprus, išpar
kalėjime, jie ne taip greitai iš į Kaukazu, kur išgyveno apie Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
davimui triunsavo draugams ir giminėms. Ku
ten išeina — jie mat valdžiai i metus laiko. Iš Kaukazo jis tuvon
rie pirkaite musų Knygyne Knygas
laikui. Mieros
nėra ta:p reikalingi, todėl ir • sugrįžo j savo lėvyškę, o iš ten siuntimui Lietuvon nuteisime piginus
22 iki 36. Jeigu
duosime patarimą kaip siųsti kad
jūsų krautuvrin
_
ilgiau gali pabuvoti katorgoj). Į p t vyko į šių šalį. Pagyvenęs siuntinys
pasiektų Lietuvą, be to mes
kas neturi, priEsu ir mirti nereikia bijotis, Į kelis metus Amerikoje jis vėl parduosime laikraščius ir knygas tik
siųsk pinigus ir mlerą per
juosmenį (ant drapanų) ir
nes esu geriau mirti, negu būti sugrįžo į Lietuvą. Bet neilgai ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
mes pasiųsim jums vieną pa
kalėjime ir jis. Jukelis, su i trukus jis vėl atvyko į Ameri- tyną”', “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
bandyti. Pašto lėšos primok.
džiaugsmu duotų savo galvą ; ką, kartu su savo seserų Mare venimas”, taipgi Knyga Kelias į So
NRMO HYGItNIC.FASmON IN9HTUT8
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
Dprt.M.
23 irrinj P1>c«
nukirsti, kad tik Lietuva ne- Ragauskiene ir jos vyru. Iš resu:
gautų 'nepriklausomybės. Jis pradžių jie visi apsigyveno
J. B. AGLINSKAS,
skaitykit ir platinkit
tada pagirc savo sekėjus, kad Montello, Mass., bet paskui ve3-38 So. Halsted st.,
••
. v.
. .
. ..
.. .
i
Chicago, III.
jie priešinusi demonstracijoms honis persikėle į
“NAUJIENOS”

į

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:

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

Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80
vai. vakaro. Nedėliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drerel 2880

ROCKFORD, ILL.

• DR. YUšKA g
J 1900 S. Halsted St. "
Tel. Canal 2118
<
Iv
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
g
8 vakare.
« Rezidencija: 2811 W. 63rd St. H
Tel. Prospect 8466
■

Bm BIX»BB1IIIB*

..... - 1

Tel.: Yards 6366
Drover 8448

Cough Balsam

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Aku Šeras
3203 So. Halsted St, Chicago.
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8
v. ▼. Nedėliomis 10-12 ryta.
t

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakaro
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St

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

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS ;

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.
...............

Tel. Canal 6222

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

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

—Dentistas—
v
j 3331 S. Halsted SL, Chicago, III.
Valandos:—
I 9—12 A. M. I—b, 7—8 P. M. I
B aa—MMMBaaniy *shmi iii ii mim staMatoa—aa—»

DR. JOHN N. THORPe"
Gydytojas ir Chirargaa
1637 W. 51 st. hamp. Marshfield av.
4 Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 jki 9 vakare.
Tel. Prospect 1167

Skaitykite ir Platinkite
•‘NAUJIENAS’’

F

NAUJIENOS, Chicago, III
Mą

ninio reikalams ir
$22.00, kuriuos siunčiame
Naujienoms ir prašome perduoti kam reikia. Visiems
aukotojams tariu ačiū.
—S. čikas, raštgavome; pasiųsime
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb Lietuvos Misijai. N-nų Adm.).
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažinus kaip vieną dole
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma Tie “biedni” fabrikantai.
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tavos Gynimo Reikalu.

•1

•4

[Iš Federuotosios Presos]

< ir čia stipriai parems musų
Chicago
sumanymą skaitmeningu alsiM EST SIDE. — Draugystė ( hmkymu.
Valdyba.
Apšvietimo Brolių vėl uždavė,
Kitur
žulikovskiams. >
snuigį lenkų
Laikytame metiniame savo su
Iš ESCANABA, Mich. aukos
si rink imt* sausio 9 d. buvo paLietuvos gynimo reikalams
buvo jau
(aukoto j ų sąrašas
vėlė pinigų. Auk<
Jbtas Naujienų 9-tame
Daunoras; po $1 F. Stoškus,
F. Laugaudis, A Stakeliunas, numery, sausio 12), per Leo
J. Višniauskas, M. poldą Kniukštą, $100.00, gau
ta ir bus pasiųsta Lietuvos MiP.

NEW YORK. — American
Woolen Co. per visą vasarą
laikė kuone uždariusi savo
dirbtuves
ir
paskiau nu
kapojo algas 22l/i nuoš. dabar
įstengė už 1920 metus išmo
kėti $6.091.190 dividendų. Tas
uždarbis yra vienu milionu
daugiau, negu 1915 m., pirm
kompanijos pradėjimo pelnagaudystės. 1920 m. perviršis
siekia $2.360.875, taip kad vi-

$35

;i|
.AM

T
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ni chicagiečiai teparčme musų
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$35

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.
Panedžliais iki 8 vakare.
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Galima matyt po No.

Chicago.

2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th Si

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324

CHICAGO

HEIGHTS, III.—

Auka Geležiniam Vilkui. Sau

sio 1 dieną būrelis lietuvių su
sirinkęs pas A. Trakšelį se
niems metams palydėti ir nau
jiesiems pasitikti, neužmiršo
nei Lietuvos gynėjų, kurie tuo
laiku kai mes čia puotas ke
liame ir linksminamės gal ten
alkani ir suvargę apkasus rau
sia ar i ugnį eina gindami Lie
tuvos laisvę nuo plėšikiškų len
kų dvarininkų pasikėsinimų.
Draugai aukojo Geležiniam
Vilkui: Ant. Traškelis $5, TKazlauskis, J. Abromaviėia ir
C. Damanskis po $4, J. Kvaraciejus $3, S. Norkus $1; vi
so labo $21.(M). Pinigai pa
siųsta Naujienoms perduoti
Geležinio Vilko fondui.
—Tautietis.
($21 gauta ir bus pasiųsta
Lietuvos Misijai. N-nų Adm.)

Tol. Central 6390

812

W.

33r«l

fSt.

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

Tel. Yards 4681.

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų ranku mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tiM už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuves nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

DR. VAITUSH, 0. D

Latvija atstovaus Rusiją.
IFederuotojt Presą].

Sankrovos
kaina tik

__ Lietuvis Akių
Specialistas
te
O

sankrovos
kaina tik

ffiKJ

Jk1!K NATIONAL STORASE COM ANY0 {S
B J Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
I B 3LD
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

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

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybš, Columbijos Grafonolaa ir
lietuviški naujausi
rekordai.......
4 ,

ERA spauda
neša.

lietuviu Socialistu Sujungus Leidžiamas Laikraštis.

prastai kad chieagiečiai visur
prisideda. Tatai šiuomi varde
musų organizacijos tariame
nuoširdų ačiū visiems Chicakur neatsisakė musuv sumanvgos lietuviams ir draugijoms,
tam prakilniam tikslui aukoti
skaliko. Aukojo šios draugi. ..

$5.00 j

Lietuva Tėv. Musu .

18.00 ;
60.00

šv. Jono Krikšt.

P.'laimintos Lietuvos
23.00

21.75
s v. Juozapo .................
Atsk’ri žmones:
Tam. Širvaitis ............. 25.00
Jonas Rudaitis ............. 10.00
Ex-Kareivių Kuopų su
rinkta :
1 K p. Tovvn of Lake .. 921.16
2 Kuopa .....................
273.70
166.50
155.00

"BANGA"

CHRONIKOJE peržvelgs netik politinius
visame paftaulijc, bet du ypatingą durną atkreipsį nuotikius, įvykstančius darbininkų gyvenime,
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
socialistą ir sklaidys darbininką vienybės ardytoją
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE stuipsniuoso duos aiškią
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsniu®,
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininką
gyvenime.
t
RftVO TEO RETI NIA T- MOK S LIN ft J E <1 alyjo rupftBei« teikti . savo ekaitytojama straipsnius, populiariai
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kity
mokslą teorijas.
savo BELETRfSTl KOS Špaltose talpins apysakas,
eiles ir paįvairjs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru),

4537 S. Ashland
AvėChicago, III.

"BANGA”

"BANGA"

"BANGA”

“BANGA”

BANGA”

ORKESTRĄ—BENĄ

Gera spauda yra brangi,
bet naudingesne ir
pigesnė už prastą.

<! .Tą supranta Chicagos
lietuviai ir todėl savo
geruosius spaudos
darbus duoda Naujienų
Spaustuvei padaryti.

savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
“BANGA” nuotikių ihusij kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
“BANGA” musą socialistą literafines spėkas Amerikoje, bet ir
musą įžymius lašėjus Lietuvoje.,
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai"BANGA" tė. “Bangos” prenumerata yra: $1---- už 12 numorią;
92. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.—
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite san ir savo draugams. Pinigus
BANGA”
siąskite adresu:

O mes spausdiname
viską, kas tik galima
spausdinti.

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

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

i’

Vedėjas
3259 So. Halsted Str.
Tek: Boulevard 9244

savo

30.00
10.(M)

1

BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorij’a
ir harmoniją. Baigusiem.? iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

Antanas S. Pocius

WESTERN FURNITURE STORAGE

„BANGA

f

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina*
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašinų. Taipgi, mes turime
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara
kiekvienų dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

t

s:is pervirSis dabar siekia $38.-

WASHINGTON. — Kada L.
C. A. K. Martens bus depor
tuotas, sovietų Rusiją atsto
vaus Jungtinėse Valstijose Lat
vija. Apie tai paskelbė darbo
departamentas, kuris atrado,
kad Wilsono atsisakymas pri
pažinti sovietų valdžią yra tik
techniškas.
John J. Jalnin, vedėjas Lat
vijos biuro New Yorke, sulig
sutarties su sovietų Rusija,
bus tarpininku tarp Wilsono
ir Lenino, kada bus vedamos
tolimesnės tarybos tarp Wash- . F
Chicagos Lietuvių Exingtono ir Maskvos. Tos tary
Kareiyių organizacijos
bos daugiausia apeina kelis
surinktos aukos
laukiančius deportavimo ru
Lietuvai.
sus.
Departuojamieji bus siun
Kaip žinia, Chicagos Lietu
čiami iš Amerikos į Liepoją,
viu Ex-Kareivių Draugija per
JOHNSON CITY, III. — Su o iš ten i Rusiją, ir Rusija pri
praeitus kelis mėnesius darba-.
kinkęs nedidelis būrelis lie ims tik tokius, kurių pasai bus
vos. kad surinkus 100,000 do
tuvių nutarėm kiek kas galė įsitvirtinti
Latvijos a|gento
leriu Kalėdinės dovanos Lietu
damas paaukoti Lietuvos gyos. Kadangi prie,
u miešti! lietuviai,1
dar1
kviečiami, nepri- •
numanytosios su-'
irinkti nepavyko, surink-

U

Kreipkitės Tuojau

AR MYLI MUZIKĄ?

r»k. s

iurila, A. Kraujalis, F.
K. Juškevičia. A.
smulkesnių $1-15; viso
labo $20.15. Pinigai pasiųsta
Lietuvon Gelbėjimo ? Red.l
Komiteto pirmininkui
Pinigai Lietuvos
Stulginskui.
ams turi būt
gynimo re
siunčiami tiesiai: Lietuvos Gy
nimo Centro Komitetui. Kaune. o ne asmenų vardais. —
led. . Reikia dar priminti,
šios draiuiiios nariai jau
pirmiau yra atiKo.p $88.25,
taipjau yra pirkus L L. Paskolos bonų už 200
—A. L. Stakeliunas.

F.
p
k

'•t

n u žmonių, taip kad negalima
visų jų vardų ne paskelbti, nes
perdaug vietos užimtų.
Kadangi nepasisekė surinkti į
tiek daug aukų, 'kiek buvo t
manyta, kad nupirkus Lietn-

dinių dovanų, tai tuos, kiek
pavyko surinkti nutarta pa
siųsti ir jau pasiųsta Lietuvon
per Lietuvos Misiją. Tegul
Lietuvos valdžia suvartoja tous
pinigus kur tik pirmiausiai bus
Prie šios progos paminėsim,
kad Chicagos Lietuviai ExKareiviai ruošia dideliausį vakarą-halių 7th Regiinent Armory Hali, subatoj, sausio 29
dieną. Bus taipjau gražus pro
gramas dainų, muzikos etc. į
Visas to vakaro pelnas eis Lie-Į
tnvos našlaičiams sušelpti. Ti-1
kimės, kad Chicagos lietuviai

Naujienų Spaustuve

“SIETYNĄ”

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL

dvisavaitinį kopcracijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyveninio žurnalų, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

J. BALANAS
1414 So. 49th CoHrt
Cicero, UI.
Tek Cicero 2318

Akuserka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antralasi
3333 So. Halsted St., Chicago, Ilk
Phone: Boulevard 4121.

Victor Cigar Store
Wholesaleriai ir Retaileriai
1728 S. Halsted St.
Cigarų, tabako ir cigaretų. Importotos pypkes, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.
Phone Yards 5248

A. M. KAITIENĖ
AKUSERB
Daug metų praktikoj
3014 Emerald Are., Chicago,

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad atidariau
naują biznį: parduodu anglis ir perkraustau. Turiu trokų. Patarnauju
greitai ir pigia kaina. Reikale atsi
šaukite.
J. DAVNIS,
1744 So. Union Avė., (rear) Chicago.
Phone Canal 630

iTelephone Yards 5834

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

Dr. P. 0. Wiegner |
Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
8325 So. Halsted St., Chicago,

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.
“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
musų karžygius — kariuomenęs, šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbus i Jastas.
“Trimitas” duos įvairiausių p okinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Pampina visokiems
reikalams

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicagi
Telephone Van Buren 294
J

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus ąamus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III.

DR. A. A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišky,
Vaiky ir visų chroniškų ligy
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagn
Telephone Pr wer 9693
i
Valandos: 10—11 ly y; 2—3 po piet i
7—8 vak. Ncdčlioms 10—12 dieną,

NAUJAS
TELEFONAS
Naujienas dabar galima
kaukti dviem telefonų
^numariais:
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
Canal 576

NAUJIENOS, Chlcago, m.

Ketvergas, Sausio 20 d., ’21

*

HEROS
**
,

i kitokiomis
priemonėmis Pasaulio Darbininkų “Ekonomine Rusijos padėtis tyje manoma išleisti dar dau
pagerėjo žlugus karinei inter giau. Sveikatos m misteris dar
stengiasi kuostipriausiai išJudėjimas.
Aušrines]
vencijai. Šį sezoną mes pir inėtis McGirr mano, kad gi
■’i*. — ‘ * *■
judint savo sekėjų ir savo
mu kartu turėsime rezervą nuo męs kūdikis yra didžiausias
JAPONIJA.
Užmirškime skausmo auklėtas dainas,
rd>
S
*c£
r
1^,
oponentų
jausmus.
O
kuoth4 LithuAiuhuB
250 iki 300 nailonų pūdų ku valstijos turtas ir todėl rūpi
Japonijos darbininkai
Auginkime dvasios galybę!
■ met išsikarščiavimas pasielt u ruz ų (ryžių?).
Pagcrčj us nasi jų likimu. Dabar jis tai
EdlUr P.
organizuojasi.
Užgaukim didės kovos kanklių stygas,
kuro padėčiai, atsinaujina aud- so įstatymų projektą, sulig
kia augščiausio laipsnio, tai
I'OKK). Susivienijimas Ja- jnenų industrija. Vienoj pro kurių motinos didelių šeimynų
Dainuokime dainą brolybės!
1739 SO. HALSTED ST pas vienus ir pas antrus at
ponijos angliakasių, kuris ap- vincijoj
Į laisvą pasaulį jieškokim kelių,
skaičius dirbančių gautų iš valdžios .nuolatinę paCHICAGO, ILLINOIS,
siranda toks ūpas, kad ge ims vNas salas, turės apie 30,- varpstelių padidėjo nuo 250,- gclbą, kad jų vaikai galėtų {Širdyje auklėkime narsą!
Talaphona Canal IBM
naus sugriauti yisa, ką įjiejooo narių, Tik imąsi, kad su- 000 iki 600.000. Sekamais me gyti tai, kas jiems pilnai pri
Nuvargintai miniai pasaulio vergų,
Ganai 576
gliakasiai įstengs tais tas skaičius pasieks 4.000.- klauso.
Paskelbkim galingąjį garsą!
yra kartu sutverę, negu nu
kovoti (per ' arbitražą) prieš 000. Mes išeiname iš padėties,
Subacription Katoai
sileisti vieni antriems.
I8.0G per year in Canada.
Nustatė minimum algą.
kapojimą algų. Unijos tikslu kada turėjome naudoti musų
Nors sieloje viriai liūdnoji gaida, —
|7.00 p«f year outrid® of Chicago.
Beveik tokiam upe dabar yra taipjau šelpti savo narius.
Bet mes nedainuosim liūdnųjų gaidų...
|8.UU per year in Chicage.
Ne\v South Walcs Board of
senuosius sandėlius”.
yra Italijos socialistų parti
8c per copy.
—Teskamba lygybės daina!
Trade kasmet nustato visiems
suvažiavimas. Greitai gliakasiams prisieina dirbti
Entered aa Second CUm Matter jos
ii
'
Kazys Vižunas
AUSTRALIJA.
valstijos darbininkams gyvena
March 17th, 1914, et tha Pert Office patirsime, ar tas ūpas busi parodo ir tai, kad 1919 m. ka.........................
l-'-l............. J
Darbininkų organizacijos
mąją algą. Nesenai seka
of Chicage, 111. aadar the aet ef
syklose 209.828 angliakasiai
Willys Overland 1918 m. parMarch 2nd, 1879.
pergalėtas, ar ne.
miems 12 menesiams ji nusta- siėmė ant savęs.
demokartinčs.
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
nadlldianius. Laidiia hiaujiene Bandrovi, 1789 Se. Halstad SL, Chicago,
ILL — Du Telefanai} Caaal 1586 ir
Canal 576.
Visisakomel! Kalnai
Chicagoje — paltut
18.00
Metams
L , ., u , ,
4.50
Pusei mete
2416
Trims mineeiama
i .
1.75
Dviem minesiams . . ...... .
1.00
Vienam mlneaiui _ ____ ....
Chicagoje — per neMetajusl
D8
Viena kopija . ,
18
Savaitei
- į ,
75
Mėnesiui
,

Suvianytose Valstljeea aa Chicagoj,
paštui
Metams
- t |7.00
Pusei metu
,,
4.0(
Trime mėnesiams
, ,
2.0(
Dviem minesiams
,
1.5(i
Vieziam mineaiui
.75
Lietuvon ir kitur užsieniaeiaj
(Atpiginta)
Metams .......
$8.00
Pusei metg
. ----- 4.60
Trims mėnesiams —....._ ___ _ 2.25
Pinigus reikia siųst paltu
Orderiu, kartu su užsakymu.

Money

Neramus laikai.
is Leghorn atėjo telegra
fu aprašymas vieno Italijos
socialistų konvencijos posė
džio. Svarbiausias toje kon
vencijoje klausimas yr^r dė
tis ar nesiciet
nesidėt prie vadinavadina
mojo a trečiojo Internationalo”. Diskusijos labai karštos,
nes dalykas eina apie parti
jos skilimą. Ir štai keletas
brūkšnių iš to posėdžio apra
šymo:
Nuosaikiųjų
socialistų
vardu kalba delegatas Vacirca. Jisai kritikuoja kraštutinįjį sparną ir, kreipda
masis i jį, sako: “Jus norite
peiliais daryti revoliuciją”.
Tardamas tuos žodžius, ji
sai išsitraukia iš kišeniaus
mažiuką peiluką ir parodo
klausytojams.
Delegatui
tuojaus atsako komunisti
nės frakcijos vadas, Bombacci; “Aš noriu padaryti
revoliuciją revolveriu”. Pa
sakęs tai, jisai išsitraukia iš
kišeniaus revolveri ir atki
ša jį prieš Vacirca.
Korespondentas, kuris ap
rašė tą sceną, pastebi, kad
nė vienas delegatas neketi
no vartoti ginklą, kurį jisai
parodė. Nė Vacirca, nė Bombacci nemanė pjaut arba
šaut vienas antrą, bet jie
norėjo, taip sakant, ilius
truot savo žodžius, kad pa
darius didesnį įspūdį į pub
liką. Na, ir publika ištiesų
tapo labai sujudinta, ir po
sėdžio salėje kilo didžiau
sias triukšmas.
Tokie incidentai, sakytum,
yra mažmožis, panašus dau
ginus į vodevilį, negu į tra
gediją; bet jie charakteri
zuoja dabartinį laikotarpį.
Europoje ir net visame pa
saulyje šiandie yra nera
mumo ir nervų ištempimo
laikai. Barniai diskusuot
klausimus šiandie žmonės
dažnai nesugeba; ramus ar
gumentai ir šaltas protavi
mas jų nepatenkina. Iškilus
ginčui kokioje-nors organi
zacijoje, priešingos frakci
jos ne tiktai žodžiais, o ir

liko užmušti ar sužeisti. Iki
šiol angliakasiai organizavosi
tik į atskiras kiekvienoje ka
sykloje unijas.
Pasekdami angliakasių pa
vyzdžiu, ir jurininkai pradėjo
veikti, kad suvienijus atskiras
18 unijas ir kad pritraukus prie
unijos tuos jurininkus, kurie
prie jos dar nepriklauso.
Organizuotus
darbininkus
verčia ir tas, kad pradėta ga
benti pigius darbininkus iš
Chinijos.

Tardytojas po
tardymui.

Kongresas Washingtone
pradėjo imti į nagų generalį prokurorų Palmerį už ko
munistų persekiojimus, įvy
kusius pereitaisiais metais.
Tam tikra senato komisija
tapo įgaliota pašaukti ponų
prokurorų tardymui.
RUSIJA.
Skundų ant prokuroro
Dirbtuvių produktyviškumas
įteikė kongresui dvylika
didėja.
garsiausiųjų Amerikos ad MASKVA. — Maskvos apy
vokatų, kurie jau pernai gardos -dirbtuvių vedėjų kon
vasarų kaltino Teisingumo ferencijoj tapo pareikšta, kad
Departmentų nelegalių prie- darbininkųi produktiviškuiuas
monių vartojimu, žiaurumu pasiekė to laipsnio kokis buvo
prieš karą, o niekuriuose atsiir kitokiais nusidėjimais.‘ | tikimuose ir pralenkė tai.
Vienas tų advokatų, Swinburne Hale, tuomet tarpi Rusijos išganymas industrijoje,
kitko prikaišiojo tam de- NEW YORK,
YORK. — Pabudavojipartmentui, kad jo agentai lmas
mas ekonominių santikių ir
i
• x i parodymas kaip tą galima pakomunistų ;|ni.yti |)US (|al.bu kuris pa.
suorganizavę
partijų ir parašę jos
rodys pasisekimą ar nepasise
gramų.
kimą Rusijos revoliucijos, pa
Šitam tardyme gal bus sakė Leninas, kalbėdamas Ruparodyti dokumentai, ku- si->os sovietų (?) partijos Maskdist rikto konferencijoj,
riais tie advokatai remia
savo kaltinimus, IT tuomet | masjs (]ari)as jr jis yra ankš
gal išeis į aikštę stambes čiai surištas su pergale ant kaniųjų provokatorių vardai | pi tai izmo ir išgavimu spėkos
išnaudojamiemsiems.
ir darbai.

1

Su dideliu atvirumu nuro
dydamas į tas problemas, ku
rios stovi prieš valdžią, Leni
kad valstiečiai
nas
nrtrs ir yra nepatenkinti sovie
Didžioji karė taip įklam tų valdžia, priėjo prie išvados,
kad ji suteikė jiems geresnes
pino Europą į skolas, kad ji gyvenimo sąlygas ir sugabiau
nebegali iš jų išbristi. Pra apgynė viso pasaulio imperiasiskolino ne tiktai sumušto-1 lis tų prievartos negu Steigia
sios valstybės, o ir pergalė masis Susirinkimas, ar pase
jusios. Tarpe pastarųjų ar kėjai Kolčako ir kitų.
šiausia padėtis yra Franci- “Proletariatas dabar turi pa
rodyti, kad jis gali atstatyti
jos; jos finansai yra taip dižiąsias industrijas, taip kad
blogi, kad ji neturi vilties I tal.p‘ •valstiečių butų galima
kitaip atsistoti ant kojų, įvesti augštesnę ekonominę
kaip tiktai gavus didelę kon- tvarką. Nt iii būti kalbos
rpa_|apie
tribuciją iš Vokietijos. Ta-'
ai)ie atsteigimą musų industri
jų ar įvykinimą komunizmo,
tai veda Francijos valdžią jei Rusija nebus suorganizuodesperacijon ir verčia ją|įa augštesniais
,
techniniais paneiti į jokius kompromisus | matais,, negu kad buvo pirma.
Didžiausias darbas įkunisu pergalėtąja kaimyne.
yra pravedimas clektriBet nemenkoje bėdoje ran-1
Tai gali būti pradasi net ir galingoji Didžio fikacijos.
vesta ne į mažiau kaip 10 meji Britanija. Vienas Londoiko. jie daugelis specialisno laikraštis tik-ką pranešė, | hl (]a]yVaus tame darbe,. Plekad Anglijos valdžia labai | nai, kurie bus paduoti sekasusirūpino, išgirdusi, jogeilmam sovietų kongresui apima
Suvienytosios Valstijos rei pastatymą 30 milžiniškų elekt
ros stočių, kad visa šalies in
kalauja grąžinti joms sko dustrija liktų pastatyta molą. Tas laikraštis sako, kad ’ i derniniais moksliniais pama
jeigu Anglijai tikrai tektų tais. Be tokių didelių indus
atiduoti skolą Amerikai, tai trinių permainų produkcijoj,
Anglijoje kiltų didelis finan musų socialistine konstrukcija
nupuls vien tik iki kelių dek
sinis krizis.
retų, iki politinių ryšių tarp
prasiskolinus darbininkų klesos ir valstiečių,
Anglija
••
• I
Amerikai, Francija prasi-!I ir musų proletariato valstybė
neturės tikrojo pamato”.
skolinus Amerikai ir Anglį- i Leninas paaiškino, kad šimjai, Vokietija — Francijai i buržuazijos ekspertų ir
ir tt. Ir nė vienas skolinin
prie pienų
kas nepajiegia atsiteisti su elektrifikacijos industkijos, ką
savo kreditoriais. Išrodo, būtinai turi įkūnyti sovietų
kad vienintelis išėjimas iš respublika.
Pripažindamas, kad biuro
tos padėties yra: visoms kratija Rusijoje atgijo, Leni
valstybėms atsižadėt savo nas nurodė, kad už tą yra
užsienio skolų. Rjmti finan- kaltas karas su imperialistais,
sininkai tokią propoziciją Sovietų valdžia pasirupisianti
| suardyti ši senąjį valdžios apair siūlo.
Į ratą, dabar, lada jai nebertdSKAITYKIT III PLATINKI! kia pašvęsti laiko ir žmonių
1 kariavimui su priešu.

Neišbreda iš
skolų.

W. FRANCIS AHERN
(Fcd. Presos Australijos Biuras).

Turbūt
SYDNEY.
— niekur
nėra demokratiškesnių organi
zacijų, kaip darbininkų organi
zacijos Australijoje, Kiekvienas užimantis jose vietą yra
narys
renkamas ir kiek'.ienas
I
siektis
prie bile kogali
vietos,
nuo sekretokios
riaus kokiame mažame lokale
iki partijos
vadovo
parla
mente. Visas judėjimas išsi
nešk ia metinėse konferencijo
se, kurios renka pild- komi
tetą, nustato taisykles ir pa
teikia platformą. Tiesa, kar-

jos negali būti Ugam laikui ir
negali pasiekti savo tikslo, ka
dangi nuoširdumas negali vi
sokį neteisingumą ir oportu
nizmą.
Kartais kapitalistiškoji Aus
kad buk darbininkų judėjimu
vadovauja tam tikra šaika ne
dorų vietų jieškotojų, kurie
tankiai paklupdo ant kelių visą
parlamentą ir valdžią. Bet tai
netiesa. Visa darbininkų “ma
šina” yra tame, kad darbinin
kų atstovai visuomet stengiasi
pravesti platformoje nužymė
tus dalykus ir kol darbininkų
atstovas tai pildo, jam nėra
ko bijotis. Australijos darbi
ninkų judėjimas yra demokratingas ir delei jam turbūt taip

llolderis taipjau patraukė sidavinėjo po 60, dabar — po
Šimtai automobilių dirb
negu__ pereitais metais. Dar teisman du Washingtono laik
bininkai nėra patenkinti tuo raščiu, reikalaudamas $200.000 tuvių užsidarė.
Negeriau stovi ir gumos dirb
nustatymu ir sako, kad alga atlyginimo už apšmeižimą.
tuvės. Goodrich Rubber Co.
urėjo būti pakelta mažiausia
Federuotoji
Presą
kuria
savo
Šerai 1919 m. parsidavinėjo po
$4 savaitėje; dėlei to norima
biurą centralinėj Europoj.
įrašyti tarybos išnaujo ap
[Iš Federuotosios Presos]
field parsidavinėjo po 161, dasvarstyti savo nuosprendį 'Pe
NEW
YORK.
—
Federuotobargi vos po 25.
čiaus pastaruoju laiku kainos
sios
Presos
žinių
redaktorius
reikmenų pradėjo pulti, o be
Taipjau blogame stovyje yra
o dižiuma darbininkų uždirba Louis P. Lochner pereitą sū ir audinyčios. Pietų audinybatą Ryndam laivu išplaukė į
daug daugiau negu
čios sakoma, nutarę sumažin
nes ji nustatoma tik papras- Europą,
kur jis įkurs Federuotosios ti algas 50 nuoš. ir vėl atsi
tiems darbininkams.
Presos centralinė Europos daryti. šilko audinyčios di
ves organizavimą ten džiumoje užsidarė nuo 2 iki 6
mėn. r nemato progos išnau
asociacijos.’
Nuo FederuotoLochnerio išvažiavimas yra jo atsidaryti. American Woolsios Presos.
svarbus žingsnis Federuotosios en Co-, kuri į motus išsidirba
Nuošimčiai už Federuoto Presos besi vystyme. Nuo lapkr. už $250,009,000 audmenų, rug
sios Presos paskolos bonus 1 d. Vokietijos Federuotoji sėjo mėn. turėjo neišparduotų
jus išmokami nuo vasario 1 Presą veikia Beri i ne ir aptar audmenų už $100,000,000, o
d., Presos raštinėje, 156 W. nauja 50 laikraščių Amerikos Į dabar New Yorko licitacijoje
laudmenis pardavinėjo kuo ne
VVashington St.
žiniomis. Biuras buvo veda
Federuotosios Presos narių- mas Vokietijos unistų komite i už pusę kainos. Jos-Šerai nu
puolė nuo 169 iki 56.
redaktorių suvažiavimas bus to.
Bet kas verčia ekonomstą
aikomas vasario 8 d., ChicagoLochneris netik organizuos
manyti, kad Amerikos biznis
, e, Mašinistų svetainėje.
daugiau narių Presai, bet taip
susilauks didžiausio, puolimo,
jau orgahizuos teikimą žinių
tai tas faktas, kad pelnas ir al
JUNGTINĖS VALSTIJOS,
Amerikos laikraščiams.
Ple- gos mažėja, bet nuoma ir kai’atraukė teisman

kompaniją.

RAGINE, Wis. — 700 Hamilton Bcach Mfg. Co. darlininkai
patraukė
teisman
iompaniją, jos viršininkus,
Racino fabrikantų asociaciją,
banką ir dar dvi korporacijas
už sulaužymą kontrakto. Iš
kompanijos reikalaujama $1,000,000 atlyginimo uz prazuValdžia trukdo Rusijos atstovą. (lytą algą ir kitus nuostolius.
Bal. 1., 1920 m., tapo padaAustralijos federalinė valdžia rylas su kompanija kon traktas,
daro visokiu4, klinčių4- sovietų kad jeigu kada reikės sumažin
generaliniam konsului Petruk ti skaičių darbininkų, bus at
Simonov. Po įsikūrimui Busi- leidžiami tik naujieji darbininjoje sovietų
Bct liepos 29 d. kompamonovą konsulu paskyrė Lit- nija paleido daug darbininkų,
vinov, buvęs tuo laiku sovietų visai nepaisydama tos sutarambasadorių Londone. Aus I ies, delei ko kįlo streikas. Ištralijos valdžia atsisakė pripa
streikui kompanija pažinti Simonovą, kaipo sovietų
?, kad ji panaikina 8 vai.
atstovą ir uždraudė jam kal darbo dieną ir įveda 10 val.
bėti ir rašyti šioje šalyje. Kar darbo, kad bus lygi mokestis
tą karinė valdžia ji areštavo ir už viršlaikį, kad darbininkų
metė kalėjiman šešiems mėne- komitetai bus panaikinti ir kad
siemas. Tuo pačiu laiku jo algos bus nukapotos 25 nuoš.
corespondencija, privatinė ir Dirbtuvė lapo uždaryta iki
oficalinė, lapo užgriebta, ir lapkr- 15 d., po ko ją bandy
nors valdžia dabar sutinka ta operuoti pagelba streiklau
grąžinti privatinę korespondon- žiu.
cijty ji negrąžina oficialinės
Jau tapo prirodyta, kad kom
korespondencijos, ia dresuotos panija visą tai darė su fabri
jam kaipo konsului. Delei to kantų asociacijos žinia ir jai
Simonov vedė ilgą korespon- prigelbstint. Dabar bandoma
denciją Su valdžia,
susekti ir prirodyti', kad tame
mas prikalbinti ją sugrąžinti
jam oficialįnę korespondenciją, I. Case kompanijos.
tablegramas ir pinigus, prisiųsTai yra pirmas atsilikimas,
us jam iš Rusijos. Simonov kad darbininkai patraukė kom
sako, kad prisiųstus jam pini paniją teisman už sulaužymą
gus valdžia sulaikė ir deki to kontrakto ir pareikalavo iš jos
am prisiėjo kęsti vargo ir jei atlyginimo už nuostolius.
gu ne jo draugai, kurie pasko
i
____ __ ___
lino pingų, jis butų buvęs senai
priverstas uždaryti biurą.
Laimėjo bylą su justicijos
Išpradžių valdžia buvo už
departamentu.
siginusi, kad ji neturi jokios
[Iš Federuotosios Presos]
WAS111NGTON.
Max
jo korespondencijos, bet pas
kui sugrąžino privatinius laiš Holder, kuris buvo areštuotas
kus. Bet pinigai dar yra su ir išlaikytas 7 dienas kalėjime
laikomi ir delei to jis turėjo be jokio warranto, laike me
džioklės ant “raudonųjų” 1919
viet Rusia”. Ir valdžia, kaip m. birželyj, distrikto augščiaumatyt, nemano nusileisti ir ne siame teisme laimėjo iš agen
leidžia jam susižinoti su savo to, kuris jį areštavo $400 nuo
stoliu atlyginimo. Kadangi
puls justicijos departamentas
Pašelpa motinoms ir vaikams.
negali būti traukiamas teisman
Kada darbininkų valdžia už už neteisingą areštavimą, tad
ėmė vietą New South \Valcs prisiėjo traukti jo agentą, llolvalstijoj, pirmiausia ji pradėjo den bandė patraukti teisman
rūpintis molinomis ir vaikais. ir šnipų viršininką Flynn, bet
Kiekviena reikalinga pagelbos tasai užsigynė, kad tuo laiku
motina gauna iš sveikatos mi dirbo geležinkelių administra
nisterijos
vaikų
drabužių, cijoj. Areštavęs Uolderį agenarė, kad
blanketų, vaistų ir slaugytojų.
Dabar tam tikslui išleidžiama lik neįtraukus savo viršininpo $15,000 į menesį, bet alei- kų ir visą kaltę už areštą pa-
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ru Europos žinių rinkimo, kar
tu su Londono biuru, kuris
yra vedamas W. N. Evvcr.
Lochneris gerai pažįsta Eu
ropą. Jis asmeniškai pažįsta
daugelio Europos darbininkų
vadovų ir yra gabiu organi
zatorių. Jis taipgi vadovaus išdirbime pienų sušaukime in
ternacionalinės Federuotosios
Presos konferencijos, kuri įAmsterdame birželio
mėn.

Laukia didelio finan
sinio krizo.
LAURENCE TODD.
[Ifi Federuotosios Presos]

WASIIINGTON. — Biznio
ekonomistas, kalbėdanis apie
dabartinę padėtį pasakė ^čia
augštam valdininkui:
“Pa
lyginus su pirmesniomis fi
nansinėmis nepalaimomis, da
bartinis susmukimas bus Ame
rikos bizneriams tokiu pat nu
stebinančiu dalyku, kaip puoli
mas nuo 20 augšto žmogui, ku
ris pirmiau puolė tik nuo 2
augšto ir išsilaužė sau ranką.”
Tas ekonomistas mano, kad
vasario ar kovo mėn. bus kri
tiškiausias laikas susmukimo,
kada tris milionai Amerikos
darbininkų, įskaitant galbūt
milioną sugrįžusių kareivių, at
sidurs be darbo; kada dirbtu
vės visoje šalyje užsidarys;
kada ūkininkai neteks pinigų
ir kredito finansavimui sėjimo
derliaus sekamam sezonui; ka
da žinios apie bankrutijimus
pripildys laikraščius ir kada
biznio įstaigos uždarinės savo
duris nebepajiegdamos išsimo
kėti.
Wasbingtoiu‘ vaikšto gaiuįų,
finansistai irgi pritarę šiam
juodam eksperto apibudinimui
ateities. Jie turi ryšių su New
Yorko birža, kadangi nekas
nežino kokia nelaime gali iš
likti investmenlus, kuriuose jų
bankai yra užinleresuoli.
Negi ta baimė nėra be pa
ninio. Trįs žmonės, kurie dau-Į
ginusia tmu-jo automobilių šė-Į
rų metai atgal, dabar neteko
veik viso savo turto. Automo
bilių šorai iki tiek nupuolė, kad
’ie reiškia pražilti daugeliui
mažųjų inveslorių. General
Motor Co- Šerai nupuolė nuo. 12
pereitą sausio iki 123/i perei
tą savaitę. Maxwoll Šerai par
sidavinėjo po 61 1919 m., da
bar jie parsiduoda tik po 2.

na sankrovose pasilieka Ja pati. Nuoma laikosi, o sankrovų nuoma yra daug augštesne, negu gyvenamųjų namų.
Nuomos«pasiliks tos pačios kol
sankrovininkai nesusibankrutys, ar nuomotojai atsisakys
mokėti nuomą. Nedarbas su
stabdys pirkimą, kas prives
biznierius prie bankruto. Tas
sustabdys gabenimą ir privers
paleisti tūkstančius geležinke
liečių iš darbo. O bloga transportacijos sitema iš savo pu
sės trukdo industrijai. Taigi
pasidaro pašėlęs ratas, kuris
nuolatos plečiasi, apimdamas
kiekvieną Amerikos vyrą, mo
terį ir vaikus.
Bankicriai ir didieji- fabri
kantai kasdie atleisdami desėtkus tūkstančiu darbininkų
iš darbo, klausia patįs Sf
ar darbininkai, kada jie 1Salkas, užsilaikys ramiai, ar sugrįžusieji kareiviai nedarys nesmagumų. Suprantama, yra
armija, bet jos oficieriai yra
susirūpinę, kadangi ji yra suverbuota daugiausia iš be
bų. Jie tikisi, kad nebus pro
gos panaudoti le areivi u s ša li
dimui žmonių. Jie vis dar ti
kisi, kad bus priimtas “pat
riotiškas” pienas, kurio dirimui niekurių uždarytų dirb
tinų, kad ir labai sumažinto
mis algomis *ir kad bus suras
ta šiokia tokia išeitis.

I
1

Kazimieras GuGim
•

ADVOKATAS
vttohius rttkaltu, kaip krtminaUiknoo
itaip ir civiliikaof teismuost. Daro
visokias dokumontut irpopitrasf

iSamų Ofisas.’

1321 S. Halstad St,
Apt trečių lubų
Tai. Drover 1J10

1

Miesto OfiMSl I
N U7 1. Beirtam lt?
1111-1S Unity Bldt
Tel. Central 441> Į

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshall Field Annex
181 h (I. Ruimas 1827
Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo G iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

\

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Negiliomis pagal sutarimo.
3261 So. RaUted St., Chicago, Iii.

įmoiMNOT. CMaio, m.

Ketvergas, Sausio 20 d., *21

Lietuviu Rateliuose!

AMERICAN LINE

! Dr. A. R. Slumsntliil ]
c<

Nusižudė pamišėlis.

TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

Albert I. Laucr, sekretorius
Briggs & Turivas kompanijos,
HO S. Dearborn st., , praeitų
utarninkų
po pietų nusižudė
savo bute, 96 Margute terrance.
šalę jo lavono buvo rastas užlaiškas:
“Koronieriams:
Mano dalykas yra visai paprastas ir aiškus1 — saužudystė proto nustojusio žmo
gaus', kuris būdamas didesnės
beprotystės pasirinko sau ver
čiau pasišalinti žmonėms nuo
lako, pasislepiant amžinos ra-j
mybės užmarštyje. Aš atleidžiu visiems buvusiems prie
šams; palaimų tiems,
kurie,
mane keikė ir geidžiu
gero
tiems, kurie mane persekiojo, j
A. I. Laucr.” Jis užsitroški- j
no gasu, kada jo pati buvo iš
ėjus svečiuose.

NEW YORK — HAMBURG
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubeltavdls šriubais garlaiviai.

Mangolia
Išplaukia Sausio 27.

Manchuria
Išplaukia Vasario 24, 1921.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ................ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ................ $130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
4
_ _
,
_
«
Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tini agentą.

Petnyčios į Subatos
BARGENAI
Vaistines tavorai
10c Palm Olivc tualetinis muilo
šmotelis .........

Groserio Išpardavimas

Langdangtės

Gold Medai arba l’illsbury mil
tai Va bačkos ............
Išspirgintų taukų 3

71/.*

$1.33
sv. 49c

Kava Santos, šviežia, džiovinta,

25c

Pcroxido dantims

mazgot

J
■

miltelių, kenas
..
tik už ........................

svaras... ............. 21c
P. and G. muilas, balta nafta 10
šmot!*................. 65c
Grandma’s
liai, didelis

Apskundė mokyklos direktorių

CJr*

Apatiniai marškiniai

Tik Subatoj

IŠTIKIMAS GYDYMAS

I

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

|

DR. B. M. ROSS

I

jį

Physicain & Surgeon

Varpo pavidale tau
kai, sv...............................

Puikaus šviežio creame- JlCjfv
rio svaras ....................
Augštuose kenuose pienas £ 1_ tu
zinas1 kenų

Cali. kumpiaiį visokio
dydžio, sv.

19 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22 ■
metu kaipo patyręs gydytojai, chi- I
rurgaa ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniikas ligaa,
yyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Lnbaratorija: 1B2K w |
18th St., netoli Fisk St.
’ Į
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, |
ir nuo^6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal j
3110 arba «S7 t
Telephonefi
N akt i misi Drex«d
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak

lora$1.38

11 OC

No. 2% kenas ................

Mėsos rinka

DR. M. HERZMAN

Gražios miegamajam kambariui
langdangtės, padarytos iŠ kvietkuoto puikaus audeklo visokiose
spalvose, kvolduoti, vidurys su
traukta. $2.50 ir $3.00 vertės.

milte

mazgojimui

pakas .......................................
l’yčės tirštame sirupe

raukė tieson Oliver Wendell
iligh School direktorių, E. L.
Nygaard, ir reikalauja dvide
šimts penkių tūkstančių dole
rių atlyginimo. Tai dėlto, kad
direktorius nepriėmė mokyklon jo keturiolikos metų šil
iaus. Charles, iki jis nepristatys daktaro paliudymo, kad jis
vra įčiepytas.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis £g*aini*woja Dykai f
Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta ragi jimaa.
Mas vartojam
pagerintą
Ophthalmometor. Ypatinga doma at
kreipiama i vaikus. Vai.: nuo _9 ryto __
__ _
iki„ 9 _ vak.
Nedaliomis, nuo 9 "iki 12* dienai
4649 S. Ashland Avė. kam>. 47 St.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

“Bear” mėgsti apatiniai marški
niai — tinkanti vaikams ir mer
gaitėms, visokių mierų 2 iki 10.
Visuomet buvo pardavojami viso
se krautuvėse po 59c., laike šio
išpardavimo po ....................

33c

Telenhone Yards 5032

Oi. M. Stupnicki

3107 S. Morgan St. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki U ryU
ir nuo 5 iki 8 vakare,

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inksflj,
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryt© iki 8 vak.
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 po plot. Utarninkai ir Ketvergaiš nuo 10 ryto iki 4 vaan- ū
dai po piet.

I

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO |
CYSTU SUSPAUSTU MIELIŲ.
ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER g
A. P. CALLAHAN & COMPANY
2407 SO. LaSALLE ST.
TEL.: VICTORY 3381.
|

•j Telephone \ards 1532

Žiulikas apgavo moterj.

DR. J. KULIS

Walter
vok i etys
kuris, sal
niermioias uz spiegystę, porą
nenešiu atgal buvo apsivedęs
•?u viena C.hicagos
turtinga
gražuole. Auna Roma Shelman, 1379 Sheridan drive, ir
gyveno su ja iki jis išviliojo
iš jos penkiasdešimts tūkstan
čių dolerių. Paskui prisikalbi
nęs kitą C.hicagos gražuolę, iš
dūmė praeitų savaitę su ja j
Vokietiją. Bet jam dar nepa
siekus Vokietijos viduryje Attantiko jis tapo areštuotas imt
’aivo Manchuria ir bus parga
bentas atgal Chicagon.

Pilnutis perviršio stakas S. Elman & Co., Syracuse, N. Y. Pa
saulyj išdirbėjai įžymiu “Uniųue” vyrams keliniu.
Visokiu madų, kokių tik kas nori — cheviots, flanelio, storo worsted, mėlyno seržiausj šilko mišinio, vilnono kašmiero, cordurouys
— visokios mieros.

$2.95
Vertės
iki $5.00

j

$3.95

$4.95

$6.95

$7.95

!

Vertės
iki $7.00

Vertės
iki $9.50

Vertės
iki $12.50

Vertės
iki $15.00

į

— 1

1 ■UIT IliMlTi------

Trokas suvažinėjo mergelę.

Gaidos vienam balsui
ir
Fortepianui
Paraše
Stasys Šimkus
Antra laida
Kaina 50 centų
Šių gaidų jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

K1D8* PMYIHG HOOKEY-

t

PRA NESI MAS

Dr. M. T. Strikol’ii
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia, afišą, j People Teatrą.,
16i6 W. 47 St.,
Tel. Bosi. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo Tyto iki piet.
Telephone McKinley 263

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

PINIGAJ

Kur Bakūžė Samanota

I
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M Gydo visokias ligas motetą, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. S. BIEŽIS

T. Pullman

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DO4VLATT—SASS.

• GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa?
Kątik sugužu iš Californijos ir
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
vėl tęs savo praktikavimą po No.
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
5208 W. Uarriaon St.
9 vai. vakarų. Gyvenimo vieta: 311-J
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldieniua.
Turiu patyrimų W. 42nd St. Phono Lafayette, 4988.
moterų ligose; ru« Valandos nuo 10 iki 12 dienai
pratintai
prižiū
lEtKKUKHft
■BEJUi
riu ligonę Ir budi*
kį laiku ligos.
{į TeL Boulevard 2160
Ofiso Tel. McKinley 76
10929 S. State Str.
Chlcage, III.
DR. I. H. GINDICH
s Gydytojas ir Chirurgas t
DENTISTAS
S VALANDOS: 9—12 ryto 9
Mes savo darbą gvaraatiojame
Kalbama visas Europiškas kalbas.
2—9 vakaro.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
K 3303 So. Morgan Street, $
Arti 88-th Street

AKOSERU
A. SHUSHŪ

Mary Sadler, 6 metų merge- j Iš Amerikos siunčiami pini
’v, 1750 Shields avė tapo tro- gai į Lietuvą; greičiausiai pa’co perblokšta ir susyk užmuš- ■ siekia adresantus Lietuvos kaia, arti namų. Troku važiavo ! muose, kada yra pasiųsti per
Walter KulTle, 710 N. Paulina
Federalę Paskolų Bendrovę
st., areštuotas.
666 W. 18th St., Chicago, j
kuri turi sąskaitiškus ryšius su
Lietuvos Bankoms.
(
Gatvekaris užmušo berniuką
Pinigai yra siunčiami, pas
toms ir telegramais, ir išduoda
Jake Hanbang, 5 metų am
I savo čekius (draftus) ant LieDR. C. K. KLIAUGA
žiaus berniukas, 1645 N. Hal-i
,
tuvos
bankų.
DENTISTAS
sted st., tapo sumaltas Halsted j
1821
So.
Halsted
St., Chicago, III.
karas rito I Keliaujantiems į Lietuvą yra
kampus 18th St.
apie dvidešimt penkis pėdus ir 'sargiausiai ir patogiausiai vež-; Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. !
Phone Canal 257
sutriuškino visus stambesnius tis pinigus Federalės Paskolų!
Bendrovės
Draftų
formoj,
iš

kaulus.
duotus ant Lietuvos bankų; tie
bankai išmoka pinigus draftą GALUTINIS’ KAINOMS NUMAžIN
Apliejo moterj acidu.
TOMS IŠPARDAVIMAS.
savininkui be jokių nutraukų.
Parduoda laivakortes ant dvie- Viskas turi būt parduota, nepai
Praeitac i
vienas baudi- jų tiesiausių į Lietuvą linijų, sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,tas įsilaužė
Louise Stettler, ant kurių nereikia persėsti. Iš ; 000 vertės stako, vyrams ir vaiki, nams, vėliausios ir parankiausios rųnaš
namuose, 2111 Moffatt Montreal į Eydkunus -(netoli šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie parst., ir pareikalavo, kad ji ati prie Kauno), kaina $107.15.
nuo $15 net iki $65. Dabar
duotų jam p nigus. Našlė pada . Iš New York į Liepojų, kai- sidavojo
$8.50, $15, $20, $25, $30 {r $37.50.
kelinės $4.50 ir augščrftu.
vė jam penkis dolerius ir pa
pa." i na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos Vyrams
Vaikams siūtai ir overkotai $5 ir
sakė, kad tai visi ka
augŠčiau.
Vyrams čysto vilnono mė
n
. .•
4 Ameriką.
Banditas pradėjo ją keikti iri
lyno
seržiaus siutai $35.
Vaikams
reikalauti daugiau, bet moteris

Skolina

pinigus ant

ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

iul Ffctaze to
ftN «ę'<X6 'P '

■J i rs s,t_rnr<(,
[TOO ChillN
I Foa TH6

DONf Pu V THE. H

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

_ (

Tclephono Boulevard 2160

Dr. W. Kaplan
DENTISTAS

Specialistas DANTŲ ir burnos ligų
3303 So. Morgan St.
Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak.
Chicago, 111,

- RAVS
in Hl S C----- —j-1
oh

------------wC6 l
*S OH

i

Cents
ęuUbtSHA

INTERNATIONAI.

CaRTJON CO.,

N. Y.

2z/3

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvis

Telefonas: Drover 7042
M

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

■

LIETUVIS DAKTARAS

loooue

hsor ro

Lietuvis Dentistas

Tel. Canal 65

ioOOOH
ARG

Dr. C.Z. Veželis

Lietuvys Dentlstaa
10801 S. Michigan Av., Roseland
Valandos: 9 iki vakaro

iki 9 vak. Nedėk 4 po piet.
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

MS tkG

|
Chicago, Ilk
iM0» B K..» * tt MMa38nu9 .rj

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvya Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė.,
Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:80 vak.

Atdara vakarais 8 vai. Sukatomis

jAMtS.'AHAV
CN 6A(l t H
Į

. LK,Mr ONfeS

) i OKerniNį
Į HEfVji

Tel. Pullman 341

Ameri čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

pradėjo verkti ir teisintis, kad kos ir Lietuvos namų, žemių ir

(Tąsa seka imt O-to putdp.)

« Dr.A.J.KARALIUS g

Dr. J. SarpaliusJ
1424 So. Halsted St.

■

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 1
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tol. Yards 5093.

J?

_____________________ 5

VrtiS x£AxeA
UNUER

• TCHES!

NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS
ŽINIOS::

rint tie žmonės, kurie yra ma kos melų mergelę, 4011 Vintę juos vagiant minėtus pašto cennes avė.
Jai sutriuškinti
maišus su laiškais.
šonkiauliai. šerifas Chapman
tuojaus ją nugabeno IlahncBomba sudraskė namą.
mann ligoninėn, kur ji tuoj ir
Dviejų augštų medinis W. pasimirė.
H. McCleland’o namas, j6457
Normai boulcvard,
praeitą
Teatre pasimirė moteris.
naktį apie vienuoliktą valandą

(Tąsa nuo

Mrs. Elizabeth Donovan, 52

Ketvergas, Sausio 20 d., '21

RANDAI

PRANEŠIMAI

Bridgeportas. — Bazaras ir Kon
FLATAS 6 kambarių ant rendos
certas, kuriame dalyvttus Jaunosios garu apšildomas, elektros šviesa, kar
Birutės Choras vedamas p-les S. Sta- štas vanduo. Pageidaujama lietuvių
niuliutės bus Subatoj, sausio 22 die rendorių.
ną, Raymond Chapelėj, 816 W. 31-iną
JOHN A. RIMKUS,
gatv. Pradžia 7 vai. vakaro. Ęviečia
1246 S. Ashland Avė.
visus kuoskaitlingiaiąsia atsilankyti.
— Komitetas.

North Side. — L. D. U D. 86-tos
kp. susirinkimas įvyks Subatoj, Sau
sio 22, 7:30 vai. vakare, Liuosybės

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA geras kukninis pečius. Kam tokis pečius
reikalingas, malonėsite kreipties
po numeriu:

PARSIDUODA savastis vertės $10,000.00 už $8,500 iš priežasties ligos.
Du mediniai piltu pamatu, groseris
į priekį namo. V2 bloko nuo lietuvių
bažnyčios. Atsišaukite pas 4619 So.
Hermitage Avė., arba telephonuokite: Yards 5624.

3440 So. Morgan St.
PASIRENDAVOJA vieta dėl
barbemės arba kokiai kitai
PARSIDUODA grosernė, drakrautuvei, 2958 Union Avė. At
sišaukite pas savininką po ant bužių ir visokių smulkmenų. Parrašu :
siduoda labai pigiai. Savininką
2957 Union Avc.
pamatysit ant vietos.

lapo veik visas
sudraskytas melų amžiaus, 2906 W. Jackneturi.
Banditas bombos. I.aikJ ekspliozijos na son boulcvard, vakar vakare svet., 1822 Wabansiu Avė. Visi na
kad dauginus ne- mie buvo tik trys McCleland’o su savo broliu, J. T. Murphy, riai ir norintieji tapt nariais malo
susirinkti. Yra daug svarbių
vaikučiai,
kurie betgi išliko ir dukteria, Florence Dono nėkit
reikalų aptarimui, taipjau gausite
į veidą ir paskui gyvais. Pats W. II. McCleland van, nuėjo j Central Park kru- knygas už 1920 m.
, — A. P. Vilis, sekr.
kišeniaus bonką su pačia buvo išvažiavę korti tamųjų paveikslų teatrą, 3335
REIKIA DARBININKŲ
43(4 So. Wood St.
ninkų puotoje. Sako, kad bom W. Roosevelt Road, ir ten be Chicagos Lietuvių Kooperacija ren
VYRŲ
prakalbas pėtnyčioj, sausio 21 d.
Chicago, III
bą buvo padėję kokie du vy simi u rodama perstatymų, stai gia
Aušros
Vartų
parapijos
svetainėj,
Sugavo pašto plėšikus. . rai.
kuriuos kaimynai matę ga išvirto iš kėdės — ir mirė. 2323 W. 23 Place. Pradžia 7:30 v. v.
PARSIDUODA grosernė ir bučer
Kalbės Dr. K. C. čemauskas.. VestKeturi plėšikai, kurie praei kada jie privažiavę prie namo Sako, kad tai širdies liga.
ne
greitu laiku, labai pigiai, nes par
saidiečius kviečiamo skaitlingai susi
tą utarninko rytą pavogt
davimo
priežastis yra labai svarbi.
y- sustojo ir vienas jų įėjo kierinkti.
— Komitetas.
Mainysiu
ant loto arba automobilio.
REIKIA
paprastų
darbi

lika maišu laišku nuo paštinio inan, paskui vėl išėjęs įsėdo
Aldermanas P. Adomowski
Atsišaukite
po antrašu:
L. A. 208ta Moterų Kuopa ren ninkų į geležies atmatų kie
troko Union stotyje, praeitą i aiitomobilinn ir nuvažiavo. Po davė vakar miesto tarybai su giaS. draugišką
2956
S.
Union Avė.
vakarėlį nedėlioj, sau
mą.
45c
į
valandą.
naktį apie dešimtą
valandą kelių minučių pasigirdo stip manymą, kad hutų
pradėta sio 23 <1., Mildos salėj, 3140 S. HalsPARSIDUODA bučerne ir grosersted.
Pradžia 7 vai. vak. Taipjau
prie Grand boulcvard ir 46-1 h rus triukšmas, kuris sukrėtė taip vadinamas “Carry your bus
nė
lietuvių ir svetimtaučių apgyven
Atsišaukite:
pardavinėjami gražus rankų dar
toje
apielinkėje. Turi būti parduota
st. tapo sučiupti. Kiti du pabe-: visus apielinkė^ namus.
hindi” kampanija; ragino, kad beliai. Visas pelnas skiriamas Lietu
kuogreičiaūsia.
Didžiausis bargenas
vos Raudonajam Kryžiui. Užjaučia PRICE IRON & STEEL CO
go. Jie visi yra jauni, 17-19-20 j
hutų pasamdytas vežimas su nčius
Chicagoje.
Priežastis
— išvažiuoju i
šiam tikslui kviečiame atsilan
67th
St.
ir
48th
Avė.
Europą.
metų vaikėzai Juos detektyI andis’o pamokslas munhenu, kuris išgabentų šią kam kyti.
— Komitetas.
1834 Canalport Avė., Chicago.
vai nužiūrėjo važiuojant pro
šainieriams.
paniją. Tuomi manoma suTel. Roosevelt 8070.
Town of Lake. — Lietuviško Teat
minėtą 1> 'rtę automobiliam,
Federaliai agentai areštavo | mušti kiek valgyklų kainas,
rališko Kliubo “Lietuva” šeimyniškas
PARSIDUODA grosernė, bučerne
vakarėlis bus subatoje, Sausio 22 d.
auk kurio jie tuojaus užklupo: tris munšaino agentus, George
ir
pieno stotis (Milk Depot). Biznis
Skinderio svet., 4523 So. Wood gat.
šaudyti. Plėšikai ir-į Smith, 19 metų amžiaus, Ališdirbtas
gerai. Priežastis pardavimo
Visi nariai kviečiami atsilankyti.
REIKIA
patyrusio
knyg—
partnerių
nesutikimas.
gi pradėjo šaudvti atgal, bet bert La Hare, 20 metu am
— Valdyba.
150 Ė. Kensington Avė.
vedžio
(Ledger
Clerk)
ga

matydami,
žiaus,’ iš Washburn,’ Wis.,’ ir. Pittsburgh,
__ . Pa. — TLietuvių
• v
•
Chicago, III.
KapiDraugystės Lietuvos Gojaus meti
tektvvų ii
Leo De Marš, 8;>13 Wllburn nių Bendrovės Narių domei: L. K. B. nis susirinkimas įvyks Sausio 21 d., linčio tvarkyt didelius to
Sugauti banditai yra Bert Cun- place. Juos kaltina už parda- n?etion*s ,?cimas liko atidėtas ant Sau- 7:30 vai. vak. D. ShemaiČio svet. mus. Gera proga ateičiai.
PARSIDUODA bučerne ir groser
. ...
.
.v v. ..
" šio 23 dieną š. m. Tokiu budu L. K. kampas 18-tos ir Union gatvių Visi
Phone:
Canal
3412.
nė,
apielinkė apgyventa visokių tau
ningham, 321 E. 43rd 'st., Leo vinėjimą ir įsvaziojimą niun- p. Metinis seimas bus nedėlioj, sau nariai malonėkite būtinai atsilankyt,
tų.
Priežastis
— išvažiuoju į Lietu
smuklinin- s>° 28 d. L. M. D. Name, 142 Orr St., turime svarbių reikalų apsvarstyt.
Campbell, 1227 Berkloy avė., same) įvairiems
vą.
Nepraleiskite
progos, pigiai par
— F. Ažusenis, Rašt.
\Villiam Jackson, 321 E. 43rd kams ir po privatiskas reziden- vaj. vakare. Todėl kiekviena kuopa
siduoda.
REIKIA bučerio maž
j. w.
st. ir Bobert Wells. 1310 Calu- cijas Chięagoje ir apielinkc\se. skirtingų draugijų, prisidėjusi ar maChicago.
1949
Canalport
Avė.,
...... .•
nanti prisidėti prie L. K. B. malonėdaug patyrusio. Nuolatinis
inet avė. Juos da turės peri i k- rI ei. sėja s rL.indis
\<d^<u j < £ kitę atsiųsti savo delegatus, suteidarbas, gera alga.
pasake šitokį pamokslą: ‘‘Jus kiant jiems paliudijimus nuo jūsų
kurie atstovautų L. K. B.
PARSIDUODA pigiai saliunas lie
8436 Vincennes Avė.
visi trys dar esat jauni vaikė- draugijų,
ASMENŲ
JIEŠKOJIMAI
metiniame
susirinkime.
Taipgi
kiek

tuvių
apgyventoj apielinkej. 4 kam
NAUJAS KRIKŠTAS
za: ir turbūt dar nenusimanot vienas narys ar narė dalyvaukite mibarių pagyvenimas, elektros šviesa,
LIETUVOJE.
PAJIEŠKAU brolių, Jono ir Kaje
I nėtame seime, kuriame turėsime daug
ir vanos ($45.00 į mėn. renda). Biz
REIKIA barberio. Darbas nis
kokius nuodus jus yskleidžiat
tono
Talockių iš Jurbarko miesto.
‘ .
'
svarbių dalykų ir taip pat rinkimus
gerai išdirbtas. Priežastis parda
Amerikon atvažiavo 1912. Jonas, kur pastovus, gera mokestis. At- vimo važiuoju į Lietuvą.
tarp
gyventojų.
Munsamas
—
[valdybos
1921
metams.
Kviečiame
Toje temoj kalbės
nežinau, o Kajetonas šeši sišaukit greitai. Galima ma
4544 So. California Avė.
tai uodai, kuriais jus palengva, visus lietuvius iš Pittsburgho ir jo gyvena,
metai
atgal
gyveno Canada, dabar
apielinkes į viršminėtą seimą, kiek
laipsniškai, žudot Chicagos ir vieno lietuvio teesti prederyste jame nežinau. Malonėsite atsišaukti, arba tyt 2 valandą po pietų.
Man Į dalyvauti
ir veikti pagreitinimui įgi- žinanti juos malonės pranešti.
apielinkes gyventojus.
___
.
W. DUOBA,
MONIKA (TALOCKIUTĖ)
PARSIDUODA , saliunas
2351 So. Oakley Avė.
ga la, kati jus esat dar jauni I e šiame seime kam rupi lietuvių
LUKAUSKIENĖ,
St. Louis, Mo.
vaikinai, ir todėl aš jums dilo- reikalai ir veikime vienybėje. Kvie- 4773 Plowar Avė.,
labai pigiai ir labai geroj
siu tik po du metu kalėjimo.”
ir <kaU' PAJIEŠKAU sesers Egnieškos červietoj, lietuvių ir lenkų apK. B. valji danginu
matydamas
begales iš
kumščiu jai
išsiėmęs iš

PARSIDUODA farma, 128 akerai
gęros žemes; 80 akerų ariamos, 48
akerai stambaus miško su gerais budinkais; 3 arkliai, 9 melžiamos kar
vės, 2 veršiai, 115 vištų.

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

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

Pranešimai

Paj ieškojimai

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

dyba, J. I. Alexis, Sekr.

Munšaineris nužudė 2 metų
—--------mergelę.
Naujiena!
Jozcf Knrcmarck. lenkas. 50
Dramatiškas Ratelis perleidė
i melu amžiaus, 1436 W. Eric |»v°. svetainę Dramas Kursam.
i st., sako, kad’ buvęs grtuoklis I TaW iš tos Priežasties 23 Sausio
per visą savo gyvenimą. Pas1921 metų Meldažio svetaitovaus darbo niekad neturėjo.
įvyks extra nepaprastas
: T*
, “Slapiaisiais” laikais pirkdavos Dramos Kursų vakaras. Kursyalkoholį saliunuose, bet užsto- ptai, o taipgi ir pati jų vedėjajus “sausiems” laikams,
jis mokytoja artistė Unė BabickaiKetverge, Sausio-Jan. 20, 1921.
pradėjo pats daryti munšainą
suloš niekuomet dar nebuvuNorth Side, Liuosybės svet.,
ir gere iki pasiutimo. Praeitą sius Lietuvių scenoj veikalus: I
1822 VVahansia Avė.
Ipanedėlį jis pasigėręs taip, kad “Vyresnysis Angliakasis” vienaPradžia 7:30 v. v.
pagriebes
savo dviejų metų | veiksmė drama. II “Sudaužytas
Padengimui lėšų įžanga 25c.
mergelę, Esther, atsinešė ją Veidrodis” vienaveiksmė labai
Draugai ir draugės būtinai pribu- pas gasinio pečiaus ir įdėjęs juokinga komedija. III Sušoks
kit ant šitų prakalbų, nes kun. Moc- gaso dūdą kūdikio burnon, at- Baletą — Suktinis.
kus pasakys viehą iš geriausių pra
Po programo šokiai.
|Suko gasą. Nužudęs mergelę,
kalbų šitoj dalyj mie to.
Kvieči visus 1 k p. L L F. Komitetas. i bandė ir pats
Kursų Administracija.
infsižudyti, ir,
beabefončs, butų nusi!žudęs,
jeigu jo vyresnioji

mergele,

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho

Lucy, nebūtų pašaukus kaimy ras rengia šaunų vakarą vasario 6
nus. Kaimynai atbėgę rado jį d., Mildos abiejose svetainėse. Visi
jau gulintį ant grindų, si ga ši

' ne dūda burnojeK. J. Geležėlės su J. Bri-1 Edsvard Bastien,

junu, “I'roletėiro”

redakto-

užkviečiami atsilankyti. — Choras.

Debatai! Debatuos K. J. Geležėlė

“Proletaro” redaktorium Juozu
50 mely su
Brijunu temoje: “Ar eitirbinijudej imas

progresuoja, ar

regresuoja?”

neliutės, po vyru Savickienė. Bus
apie 20 metų kaip nesimatėme. Su
valkų red., Kalvarijos par. Meldžiu
atsišaukti ant šio antrašo.
WM. ČERNEIJS,
913 — 15 S. Park Avė.,
Herrin, III.

PAJIEŠKAU švogerio Mykolo Vai
nausko, iš Galicijos, Vanių par., Bedaičių sodžiaus. Jis yra lenkas, bet
moka lietuviškai ir gerai angliškai.
Balti plaukai, šviesus veidas, apie 25
m. 1913 išvažiavo į Redlag, Montana.
Nuo 1915 nieko nežinau. Kas praneš,
tas gaus $25 dovanų.

KAZ.

SKREDĖNAS,
South Fork, Pa.

Box 773,

REIKIA darbininko dirb gyventa.
ti naktimis garadžiui. Turi
4343 So. Wood St.,
mokėt važiuoti automobiPhone: Yards 4286
lių.
719 E. 39th St.
PARDAVIMUI

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

—~————, x

.

PAJIEŠKAU vyro Jono Vaznonio.
Lapkr. 14 d. *p. m. apleido mane su 3
mažais kūdikiais. Pasigailėk savo kū
dikių ir grįžk tuojaus, o jei ne, tai
priversta busiu atiduoti miesto prie
žiūrai ir su tavim imsiu atsiskyrimą.
Žinanti, malonėkite pranešti.
t
A™
Z jos L()we A ve.
V. VAZNONIENĖ,
715 W. 16th St.,
Chicago, III. - ---------------- - ------------------ - -------PAJIEŠKAU brolio, Raulo Garkausko, Pažėrų kaimo, Garlevos parakvios, Gmino Veiverių, Mariampolės
apskr., Suvalkų rėd. Kas jį žinot, ar
jis pats, meldžiu atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą; praneškite šiuo
antrašu:
JONIEŠKA RAŽAITIENĖ
(po ’ tėvais Garkauskiutė)
Westville, III.
406

PARSIDUODA karčiama,
labai geroj vietoj visokių
tautų apgyventa. Priežastis
pardavimo,
savininkas
apleidžia Chicago.
2535 So. Halsted St.
PARSIDUODA

saliunas

nukrito nuo Brijunas stos už progresą, o Geležė

PAJIEŠKAU draugo Juozo Gend- geroj vietoj, lietuvių ir kile
—
už
regresą.
Ketverge,
sausio
garadžiaus stogo ir nžsiinušo.
vilo, Panemunėlio vals., Vilių kai tų tautų apgyventa. Turi
20 d.; pradžia 7:80 vai. vak., Mildos mo; pirmiau gyveno Chicago, III., o
Ket. Sausio-Jan. 20, 1921
svetainėje.
dabar nežinau. Jis pats malonės atsi būti parduota greitu laiku.
—
Kviečia
P.
P.
D.
Komitetas.
I
Gatvekaris
užmušo
I
moterį.
Mildos Svetainėje,
šaukti arba žinanti jį malonės pra 626 W. 18th St., Chicago.
nešti
ant antrašo:
Stoney Island gatvekaris va- Lietuvių Viešas Knygynas P. V. D.
3138 So. Halsted St.
JOHN A. JUOZAITIS,
PARSIDUODA karčiama geroj ap
i kar po pietų perbloškė ir ant Chicagos kviečia, draugijų, kliubų ir 833 W. 33rd St.,
Chicago, III. gyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai.
Pradžia 7:30 vai. vak. I vietos užmušo Mrs. Minnie kuopų, prigulėjusių prie V. K., at
Atsišaukit
stovus į susirinkimą sausio 20 d. 7:30
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
2559 West 39 St.,
Įžanga 15c padengimui lėšų.' ight, 35 metų amžiaus, vai. vakare, Valinčiaus svetainėj, nos, nuo 25 iki 28 metų. Aš esu 29
Chicago, III.
,'9218 Philips avė. Nelaimė atsi 1732 S. Union gatvė, aptarimui ar į metų. Mergina gali atsišaukti ho
Tel.
Lafayette 3765.
Lietuvą pasiųsti ar čionai suvartoti. skirtumo tikėjimo ir meldžiu prisių
Temoje: . uAr Darbininkai i lirvi/
j/ilU
KJIUIIVV
tiko prie Stoney Island avė. ir T. Budginas, rašt. 1620 S. Ruble St. sti savo paveikslą. Atsakymą duosiu
Progresuoja, ar Regresuo- 6(i.th st kartds
PARSIDUODA bučerne
Gatvekario
kiekvienai.
ja”. Brijunas “Už” — Gele " 1 motormanas ir konduktorius Bridgeportas. — Nedėlioj, Sausio
ir grosernė. Pardavimo prie
G. L.,
Detroit, Mich. žastis — važiuoju į Lietuvą.
23, 7:30 vai. vakare Raymond Cha- ,9552 Russell St.,
žėlė “Priež”.
betgi neareštuoti.
pelėj, 816 W. 31 St. bus prakalbos
PAJIEŠKOJIMAS IŠ LIETUVOS. Atsišaukite į Naujienas pa
ir krutami paveikslai. Lietuviškai
Šie debatai yra labai įdo
Jieškau
Amerikoj savo brolio Jono žymėdami No. 202.
kalbės
A.
Bijūnas.
Kviečiame
visus
Sudegė filmų fabrikas.
Kareckio, kilusio iš Naujamiesčio,
mus, kokių dar lietuvių tar
atsilankyti.
— Komitetas.
Panevėžio apskr. Jau 12 metų kaip
pe niekad nebuvo. Išgirsite American Filin kompanijos
PARSIDUODA saliunas
negaunu iš jo žinios; jis gyveno ka
Dramatiško Ratelio susirinkimas daise mieste Camden.
tokių gyvenimo klausimu,’fabrike,
,
.6227, Broadhvay, va- įvyks
Kas
žinotu

labai geroj vietoj, pigiai ir
šiandie, sausio 20, kaip 8 v. v.
jį meldžiu labai pranešti man
kokių niekad neesate girdė- k!ir
p,ety kl “ ?>alsras ir su Meldažio svetainėj. Visi Dram. Rat. mėte
apgyventa.
pleškino visą fabriką, kuriame nariai prašomi susirinkt, nes turimo šiuo adresu: Lithuania, Panevėžys, visokių tautų
ję. Taipgi klausimas bus pa dirbo virš dviejų šimtų iner- svarbių reikalų.
Komendantūros Kuopos Viršylai Vla
Atsišaukite:
Valdyba.
dui
Kareckui.
lytėtas ir, moterių. Kviečia

rium.

P. P. D. Komitetas.

JRGIS KARPIS 36 metij amžiaus
nev dęs, pasimirė, Sausio 18, 3:00 p.
P. F alaidotas bus Tautiškose Kapinėse
Pėt saus. 21. Velionis paėjo Kauno
Raseinių apskr., Didlaųkės vien
io. Giminės ir pažįstami, informacijų
reipkitės: VValter Savickį,
4502 S
Marshfield Avė.

g nų. Nuostolių, sako, padaryta
ant keliolikos desėtkų tūkstan
čių dolerių.
Taipjau nemąžai
blėdies pridaro ir šalę stovin
čiam .Knickerbocker teatrui.

šerifas Harry C. Chapman,
Suvažinėjo 11 metų mergaitę.
5187 Uijiversity
avė., vakar
vakare važiuodamas automobilium Vincennes gatve, suvaži
nėjo Francis Herce, vienuoli-

rel. Mnnroe 2804

DR. W. F. KALISZ
S pėda lamas: Moterį llgna Ir ChirarrifH
1145 MILVVAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

1637 So. Jefferson St.

Brighton Park. — LSS. 174 kuopos
susirinkimas įvyks nedėlioj, sausio
23 d., 10 vai. ryto, Pociaus salėj,
Kedzie Avė. ir 38th Place. Visi su
sirinkite laiku. Ypač turi atvykt vi
sos komisijos.
— Valdyba.
Susivienymo A. L. Kareivių

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKO kambario su val
giu arba be valgio, lietuviškoje
šeimynoje. Atsišaukite į Nau
3-čios jienų Ofisą po no. 204.

kuopos susirinkimas įvyks pėtnyčioj,
sausio 21, 7:30 v. v. Krasauskio sve
tainėj, 3338 So. Auburn Avė. Visi
nariai malonėkite laiku būti, nes tu
rime svarbių reikalų delei busimo ba
liaus sausio 29, 7th Rėg. Armory.
F. Krasauskis, Rašt.

We«t Side. — Pėtnyčioj, sausio 21,
kaip 7:30 vai. vak. Aušros Vartų pa
rapijos salėj bus prakalbos kooperacijų reikalais. Visi, kurie tuo klausimu domisi, kviečiami dalyvauti. West
Sidės Lietuvių Kooperacijos organižavimas eina gerai ir gal greitu laiku jau bus atidaryta kooperacijos.
sankrovaa
— Valdyba, I

PARSIDUODA saliunas ir įrengi
mas — rakandai; daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimo, apleidžiu
miestą.
C. B. FISCHMAN,
3814 W. Roosevelt Rd.,
Phone: Garfield 603.

PARSIDUODA galiūnas labai
pigiai ir gražioj vietoj visokių
JIEŠKO PARTNERIŲ tautų apgyventa. Pardavimo
PAJIEŠKAU moters partnerkos į priežastį patirsite ant vietos.
judomų paveikslų teatrą. Pageidau
5301 So. Halsted St.

jama kauniškė, nejaunesnės 40 metų;
turi būt laisva nuo visokių prietarų.
Aš esu pavienis ir noriu sau gyveni
mo draugės;
„ . gal _galėsime ir .į šei.
mynišką gyvenimą. Gali būt mergina
ar našlė ar gyvanašlė; lietuvė ar latvė ir turi mokėti rašyti ir skaityti
šiek tiek, lietuviškai ar latviškai. Pla
tesnių žinių kreipkitės laišku į Naujienų ofisą pažymėdami No. 203,
i

PARSIDUODA pilnai pri
rengta elektrų, čeverykų
taisymui įrankiai.
Atsišaukite:
1825 Canalport Avė.,
Chicago.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

M---------------------------------------------VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.

’

137 Mokyklos Jangt. ValstiįoM.

Moko .Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki t knygelis.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, girminlnki.

PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj, apgyventoj lietuvių
i(r kitų tautų. Pardavimo prie
*
žastis — savininkas apleidžia
BARBERIŲ MOKYKLA.
Chicagą.
Gera
proga išmokti barbeno ama
4458 So. Ashland Avė., Chicago. to. Mokestis
kol mokiniesi. Už mok

RAKANDAI
' IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

PARSIDUODA bučerne ir
grosernė lietuvių ii kitų tautų
tirštai apgyventa. Geras biznis,
vidcią rnqh
Viskas Castl. 1 nezastis nnrdovi
paiuavi
mo liga. Kreipkitės:

Yra visos

mašinerijos; 3 mylios nuo miesto. Sa
vininkas išvažiuoja j Vokietiją. Par
siduoda už $10,000, Black River Falls,
Wisconsin.
JOSEPH'VOLANDUS, ,
2829 W. 39th St.
Tel. Lafayette 4167
Chicago.

_________

slą tik $20.00. Galima išmokti į 6
savaites.
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W. Madison St., ,
Chicago.

stebuklinga proga porai užvedanDRAUGIJOS IR
&ai gyvenimą, paaukausiu savo puiORGANIZACIJOS
kius 4 kambarių rakandus, visus
SyĮiįu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
buvo užmokėta $200, parduosiu už
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi didenas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta
padėjėjas Ant. A. Juščiųs; nutąr.
rašt.
Izidorius Juščius, 1967 Canal
$225 už $50, su rekordais ir deimanport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec$0“’’9 SSk* kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
| re ir nedėlioj. __
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
2810 W. Harrison St.
ir Petras Vestelis; maršalkos: L
Jonas Gązauskis, II. Geo. CherPARSIDUODA gyvenimui rei nauskas; ligonių glob. Antanas
kalingi rakandai. Labai pigiai. Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.
,
Pa rsiduoda ant syk arL>a atski
rai. Atsišaukite nuo 7 iki 9 v. v. LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Radauskas,
JUOZ. SIMANS,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
669 W. 14th St.
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nutar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
Priversti parduoti trumpu laiku grąmėnesio
paskutinę subatą Valenžiausius rakandus už apskaitliuotą pa
čiaus
salėj,
1732 S. Union Avė.,
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios,
7:30 vai. vak.
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus, davenportą ir tt. Taipgi, grojiklį pianą ir didelę dubeltava spring- A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
gą phonographą grojantį visokius re
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
Cicero,
III.; Vice-pirm. W. Prusis,
leiskite šito Bargeno.
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
1926 So. Kedzie Avė.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
NAMAI-ŽEMĖ
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
BARGENAS.
Susirinkimai laikomi kas mėne$500 cash, likusi suma kaipo renda
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
nupirks 8 kambarių plytų namą su
jos salėj, 1564 N. Robey St.
garu apšildoma, vanoms, gazas ii
Chicago.
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
duoda. Netoli parko.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
J. McDONNELL SYSTEM,
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
3517 Archer Avė.
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
Ix?knickas, 663 W. 18th St.; nutar.
5 akeriai žemės, $1,500, % mylios
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
nuo geležinkelio stoties, taipgi elek
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tros karų linijos. Ši yra puikiausia
tis, 7 W. 23rd Sk; kontrolės rašt.
daržovėms, augšta ir sausa, tik 16
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
mylių nuo vidurmiesčio, prie Rock
tis; kasos globėjai: L P. ChuplinsIsland geležinkelio, puikiausiu apiekas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
linkei patarnavimu. 54 traukiniai kas
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
dieną; 8 minutės ėjimo į gražų mie
laikomi kiekvieno mėn. antrą sustelį. Parduosiu ant išmokesčio įmo
batvakarį A. Urbono salėj*, 3338 S.
kant $225 cash, o likusius po biskj
Auburn Avė.
kas mėnuo. Tikras bargenas. Jei žingeidauji, rašyk ar atsišauk:
TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
MR. JERRY HEJNA,
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
Rezidencija: 4839 S. Ashland Avė.
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
Ofisas: R. 40, 106 N. La Šalie St.
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas T. Urbutis,
PARSIDUODA lotas 30x125
10520 Indiana Avė.: iždininkas I.
Ivanauskas,
122 E. Kensington Av.;
pėdas prie 59-os gt. ir Kral St
prot. rašt. P. Grigui a , 10449 WentCash perkant, gaus už $200.00.
worth Avė.; turto rašt. W. Dargi s,
10520 State St.
MR. F. THURBER,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
1848 W. Madison St.
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. kensington
Tel.: Seeley 5713.
Avė.

Rakandu Bargenas

n,-. ;:.ih

