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Tautų lyga bijosi siųsti ka
reivius Vilniun
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Anglijos pirklybos sąly
gos su Rusija.

Vyr. Leit. Leonas Kybortas, žuvęs
kovoje su Lenkais ir jo
likusios dvi sesrys.

Anglija sutinka nuimti bloką-,
dą, bet reikalauja, sustabdyti
propagandą ypač Azijoje.

Japonija bijosi bolševizmo

»........... .11 !

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

No. 21

Price 3c
metai atgal, Japonijos valdžia
daboja atsilankančius su di
džiausiu akylumu, kuris dau
gely] atsitikimų siekia nesma
gaus metimo nuožiūros. Beabejončs, amerikiečiai dauginu
sia kenčia nuo tokio daboji
mo.
Laikraščiai nuolatos skelbia
gąsdinančių žinių, apie suradi
mą amerikiiečių, kurie lankė
fortifikuotus uostus. Turistai
i
*
f
tokioj ramioj prieplaukoj kaip
Yokahoma gali būti areštuoti,
jei jie bandytų nuimti fotogra
fijas rikša vežikų, ar ypatingų
valčių uoste.
Dvi savaiti atgal amerikietis
buvo areštuotas už tai, kad jis
fotografavo vaizdelius .Teatro
gatvėje,
Yokahomoj ir buvo
policijos sulaikytas dviem va
landom, nors sunku butų išaiš
kinti kokie ryšiai gali būti tarp
Japonijos karinių aspiracijų ir
smulkiosios pirklybos Teatro
gatvėj.

PITTSBURGHIEČIAI
APKŪLĖ KUN. M.
KAZĖNĄ.
Moterįs apkūlė kunigą bažny
čioje. 6 žomnės areštuoti. Nau
jos peštynės šv. Kazimiero
bažnyčioje.

PITTSBURGH, Pa., sausio
LONDONAS, sausio 25. —,
24. — Vakar prieš pat sumą
Sąlygos Anglijos
ir Rusijos
lietuvių šv. Kazimiero bažny
preliminario susitaikimo, ku-|
čioje, prie 22 ir Sarah gatvių,
Talkininkai pasigriebė Turkijos muitus rį sovietų atstovas Leonidas ,
vėl kįlo peštynių, kuriose ta
Krasinas išsivežė į Maskvą, ta
po apkultas kun. M. J. Kazė
Bijosi siųsti kareivius toko kaip tik įsisteigs tikroji po paskelbtos viešai. nas.
Abi pusės sutinka susilaiky
Rusijos
valdžia.
Jis
sakė,
kad
Lietuvon.
Jau birželio 27 d. buvo peš
Japonija bijosi prasiplėtimo ti nedraugišku aktų ar propa
gandos už savo rubežių prieš
tynių prie bažnyčios, kada vie
Reikalauja daugiau gvarantijų bolševizmo jos pačios teritori
tos klebonas kun. J. Sutkaitis
joje ir žino, kad jis negali būti kitos pusės įstaigas. Ypač pa
iš Lietuvos ir Lenkijos.
minima Anglijos valdžia Mažo
uždraudė parapijonams laiky
sustabdytas durtuvais.
joj Azijoj, Afganistane ir Indi
ti susirinkimą bažnytinėj sa
ROTTERDAM, sausio 25. —
lėj ir pašaukė jioliciją, kada
as required by the art of Oct. 6. 1917 joj.
Nesenai buvo pranešta,
kad master
*«<**•'’VV. 4 at Chicago,
VUllCl^V; III.,
kilt) VUlli
Jan. 26, 1921
Anglijos pavaldiniams Ru
parapijonjs susirinko prie baž
Holandija pasiųs 100 kareivių as required by the act of Oct. 6, 1917
sijoje ir rusams Anglijoje bus
nyčios. Tada policija sumušė
Vilniun iš priežasties busiančio i
leista sugrįši! / į savo šalis, jei
keletą
parapijonų ir keletą
Talkininkai gelbės
toje Lietuvos dalyje plebiscito.
jie to norės.
areštavo. Tų suimtųjų parapi
Austriją.
Francija, Anglija, Belgija ir
Abi pusės sutinka neskelbti
jonų byla turėjo būti porą sa
Ispanija taipjau siųs į ten sa- Paskyrė komisiją, kuri ištirs
Atvykstantįs laivais pasažiejokios blokados prieš viena ki
vaičių atgal, bet kunigas pasi
riai
iš
Chinijos
uostų
yra
ver

visą padėtį ir duos savo
tą ir nedaryti jokių suvaržymų
rūpino, kad ji butų panaikinta,
Norvegija taipjau duos po
čiami
rodyti
pasportus
prieš
patarimus.
kokių nedaroma
pirkly boję,
kad jam nereikėtų
aiškintis
100 kareivių kiekviena.
išlipimą
Japonijoje
ar
įvažiavi

| kitoms šalims. Su laivais kiteisme apie parapijos stovį.
Kokį nuosprendį nė pada
mą
į
uostą
ir
jie
būna
juokin

RYMAS, sausio 25. — “Aus tos šalies uostuose turi būti
Šitos peštynės buvo surengtos
rytų augštesnysis butas, jis tu
gai kamantinėjami apie taj, ką
elgiasi
padedant
kun.
Kazėnui iš
rės būti laikinai atidėtas, ka trija yra kaip galva, a titru u’ elgiamasi taip, kaip
jie
mano
daryti
Japonijoj.
Bridgevile, Pa., kurį kun. Sut
dangi fantų lygos taryba pa ta nuo kūno, kovojanti su bai pirklybinčs šaipi su svetimų ša
Baimė,
tikra
ar
tik
nuduo

lių pirklybiniais laivais.
kaitis pasikvietė pagelbon, kai
Grupėj yra vyresnysis leitenantas Leo
reikalavo daugiau gvarantijų sumais skurdo ir desperaci
dama,
kad
užkrečiamos
ligos
Sutartis parėdo apie apvali
po už save geresnį, kad nura
iš Lenkijos ir Lietuvos, kad ga jos,” sako popiežius Renediknas
Kybortas
ir
jo
dvi
sesutės:
Viktorija,
gali
būti
įvežtos
į
Japoniją,
minus pradedančius nerimauti
lima butų tikėtis jų koopera tas XV savo atsišaukime. Jis nu] Raitijos jurų ir priėjimų
jaunesnioji, ir Eugenija, vyresnioji. Bai
teikia
Japonijos
valdžiai
patei

]
parapijoms.
pasirašiusias
po taika prie Rusijos nuo minų ir a’psi-*
cijos plebiscite. Taigi tas paro prašo
susis
karo
dievaitis
betgi
atskyrė
sesutes
sinimą
ilgiems
ir
brangiems
do. kad nė viena tų šalių ne valstybes; pagelbėti Austrijai, mainymą žiniomis apie minas.
Nors byla tapo panaikinta,
nuo savo mylinio broliuko: mūšiuose su
sulaikymams Amerikos laivų.
Bus
atnaujintas
pašto
ir
te

bet
neduoda
pasiūlymų
“
kagali perdaug užsitikėti. Prie
Lietuvos nevidonais lenkais Alytaus ruož
Visokie tyrinėjimai
taipjau bet matyt parapijonjs neuž
legrafo
susisiekimas
ir
vaigšdaugi
tai
yra
politinis
klausižastis tam yra sekamos.
duoda japoniečiams progą se miršo kun. Kazėno pasitamavite, lapkričio 19 d. 1920 m., leitenantas
čiojimas
siuntinių.
mas.
”
Bolševikai atidavė
Vilnių
kioti Amerikos turistus, kurie, mo ir kad jis vakar viduriu
Leonas Kybortas buvo sunkiai sužeistas,
Apie
svarbiausįjj
skirsnį,
lietuviams. Vilniuje veikia len
PARYŽIUS,
sausio 25.
laikyti mišių
suprantama,
gali nieko kito bažnyčios ėjo
paimtas lenkų nelaisvėn ir nugabentas
apie kurį ir buvo ilgiausios ta
kų gen. Želigowskis, kurį Len
nedaryti, kaip pasižiūrėti kas (sumos), prie jo prišoko dvi
Gardinan, kame jis ir mirė lapkr. 30 d.
rybos,
sakoma:
kija atvirai remia.
mui Austrijai padarė Šiandie
moteris ir pradėjo draskyti jo
dedasi laivų budavonėse.
Giminės rūpinasi pargabenimu jo kūno i
Taipjau negalima pasitikėti vyriausioji taryba, (Kiškirdama
“Anglijos valdžia sako, kad
Japonija yra pilna savanorių drabužius. Kun. Kazėnas dar
Kauną. Kybortų tėvyškė yra Dauklauir Lietuva, kadangi bolševikai komisiją ištirimui padėties ir ji nedarys jokių žingsnių paė
šnipų, nuo viešbučio vaikų iki bandė prieš jas atsispirti, bet
kiai, Pajurės parap., Tauragės apskr.
neleidžia jokių svetimų karei davimui savo patarimų.
mimui kokių-nors aukso fondų
rikša vešikų ir todėl visoje ša moterims atėjo į pagelbą trjs
vių toje teritorijoje.'
kurie aiškiai nėra
Buvo pasiūlyta, kad Angli ir dalykų,
kad vyrai, kurie irgi pradėjo kuni
ninkaus A. I. Schiplacoll. Gar lyje plėtojasi nuožiūra,
noti,
o
ir
mes
norėtume
irgi
Aišku tad, kad Holandijos ja ir Franci ja
paskolintų po Anglijos valdžios nuosavybe,
kiekvienas
apsilankantis sve gą mušti. Bažnyčioje kįlo di
sus
žydų
dainininkas
Josef
žinoti,
kas
yra
tie
kili
intere

valdžia bijosi
susikirtimo su 50,000,00 svarų sterlingų Aus kurie gali būti eksportuoti iš
delis sumišimas. Dalis jparapitimšalis taipjau yra šnipas. Rosenblatt
dainuos
penkiose
sai,
kurie
palaiko
lokautą?
”
Lenkija, Lietuva ir bolševikų trijos šelpimui ir taipjau ban Rusijos apmokėjimui už inijonų šoko ginti kunigą, kiti
kalbose.
Įžanga
visiems
rub

Laiškai,
adresuojami
Ame

Šiandie
laikraščiai
paskelbė,
Rusija.
gi bandė jų neprileisti. Kįlo di
dytų sustiprinti
centralinės
siuvių unijos nąriąms -dykai.
rikos biznio įstaigoms Japoni
kad
fabrikantų
asociacija
pa

delės peštynės. Tuo tarpu tapo
Europos pinigus. Sprendžiama,
Tas praktiškai
ignoruoja šalino du narius už padarymą
Visi laikraščiai
prielankiai joje yra atidaromi ir skaitomi.
premjerai nutarė,
kad Francijos reikalavimą pirme
pašaukta policija net iš penkių
True translation filed with the post- kad
atsiliepia apie bešališko pirmi Cenzoriai skaito Amerikos biz
su
rubsiuvių
unija
sutarties.
master at Chicago, III., Jan. 26, 1921 Austrijos atgijimas priklausys
stočių, kuri ir sustabdė pešty
nybės prie caro aukso. Tečiaus Fabrikantų asociacija nepas ninko (arbitratoriaus) Leiser- nio kabelius.
as required by the act of Oct. 6. 1917
nuo visos ekonominės padėties sutartis
nes, kartu areštuodama šešis
pripažįsta kitų šalių kelbė vardų dar daugiau kaip son raportą, kaltinantį už lo
Galima ^sakyti,
kad didelė
žmones. Areštuoti: Jurgis BašTalkininkai pasigriebė centralinėj Europoj.
sšvinimąsi nuosavybės. Sovie tuzino savo narių, kurie irgi kautą grupę didžiųjų fabrikan didžiuma žmonių, pažįstančių
Komisija jau laikė savo pir tų valdžia taipjau “pripažįsta
kevičius, Pranas Genis, Jieva
Turkijos muitus.
tų, kurie pasiryžo sunaikinti sąlygas tolimuose rytuose, ma
susitaikė
su
unija.
Greit
fabri

mą susirinkimą, bet yra abeGravienė, Pranė Bucizich (?)
principe, kad ji turi užmokėti kantų asociacija turės išbrauk uniją.
no,
kad
kada-iiiors
bus
karas
ir Juozas Nester. Šeštojo vardo
KONSTANTINOPOLIS, sau jotimi, ar ji galės raportuoti atlyginimą privatiniems žmo ti visus savo narius.
Didelė Bostono rūbų siuvi tarp Jungt. Valstijų ir Japoni nepaduodama.
prieš
nžsibaigimą
posėdžių,
sio 25. — Talkininkai pasig
nėms, kurie davė reikmenų ar
Bešališko pirmininko Leiser- mo firma bandė atidaryti sa jos, jei dabartinis krypsnis Jdriebė Turkijos muitus, tuo at Sprendžiahia, kad diplomatai tarnavo Rusijai, bet už ką ne son raportas tapo paskelbtas vo dirbtuvę “open shop” pa ponijos politikos nebus pertrau
Šiandie Southside
policijos
Amerikos
pirmiausia
svarstė
imdami paskutinį šaltinį val
buvo užmokėta,” bet ta sutar
bet ją nuveikė puiki ktas revoliucijos Japonijoj. Di stotyje turėjo būti jų teismas.
neoficialj pasiūlymą, kad tal tis tuojaus gali būti panaikin visų Ne\v Yoiko laikraščių, matais,
džios įplaukų.
amerikiečių užjuryj Teisman susirinko apie 200
įgiltas faktais fabrikantų aso streikierių pikietuotojų demon džiuma
Sakoma, kad vienas sultonas kininkai atsižadėtų savo reika ta, jei kuris nors jos skirsnis ciacijos prezidentas bando tei stracija.
laikosi nuomonės, kad Japoni parapijonų, kurie buvo pasi
lavimo
atlyginimo
iš
Austrijos.
turi užtektinai pinigų palaiky
ja dės vilsas pajiegas, kad iš rengę liudyti prieš kunigą. Bet
sinti savo nusistatymą kaltin
mui savo dvaro, bet visi kiti
Tyrinės visą padėtį.
vengus karo, kol ji nebus pil byla tapo atidėta iki ketvergo
damas bešališką pirmininką,
valdininkai negauna algų jau
bet kad jos ryto. Visi suimtieji yra kalti
kad buk tasis tarnauja unijai. True translation filed with the post- nai prisirengus,
PARYŽIUS,
sausio
25.
—
master at Chicago, III., Jan. 26, 1921
per keturis mėnesius.
Nuo Chicagos
rubsiuvių as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 nepaisymas apie kitų tautų tei nami kėlime riaušių.
pasiūlymą pavesti
Nacionalistai esą tuo naudo- Atmetusi
ses gali iššaukti bile kada daug
gauta antras įmokoj imas į miTaigi kunigai vos spėję už
jasi ir siunčia pinigus
Kon* Austrijos finansinę problemą
Japonija
rengiasi
prie
didesnį krizį, negu užmušimas baigti vieną “trobelį,” kaip
lioninį šelpimo fondą. Dabar
stantinopolin, kad tuo patra li tautų lygai, vyriausioji taryba Kas moka fabrikantams už lo gauta trisdešimt tūkstančių doant Rusijos žemės Amerikos spėjo susilaukti kitą, dar nes
karo.
kus savo pusėn visus valdinin nutarė paskirti komisiją pil kautą, klausia unijos viršinin
oficicriaus lieut. Langdon.
magesnę bėdą.
kus. Dabar
nacionalistai esą nam ištirimui viso klausimo kai. Daugelis fabrikantų jau
Japonijos amunicijos dirbtuvės
r”"
■
■ ■
tokioj padėtyj, kad jau pajie- ekonominės padėties Europoj
taikosi.
dirba
dieną
ir
naktį.
Svetimša

gia mokėti algas ir savo minis- ir ypač Austrijoj. Tai įdary
Bostono rūbų fabrikantams
liai smarkiai kamantinėjami.
ta todęl, kad Austrijos padė
teriams.
,
•
[Telegrama Naujienoms]
nepavyko.
tis paliečia visos Europos eko
HONOLULU, sausio 23. (Ra
NEW YORK, sausio 24. —
True translation filed with the post- nominę padėtį ir todėl reik a-'
[Telegrama Naujienoms]
šo Chicago Tribūne korespon
prezidentas
master at Chicago, III., Jan. 26, 1921 linga, kad visą*padėtį ištirtų Rubsiuvių unijos
as required by the act of Oct. 6, 1917
NEW YORK, sausio 25. — dentas Frederick Smith). —
geriausi žinovai, kokiuos tik Sidney Ilillman pasakė šian
Markės o kartu ir auksinai pradėjo eiti brangyn,
die: ” “Faktai drabužių gamini Nevv Yorko
rufbsiuviai gavo
Japonija bijosi bolševiz galima gauti.
ir nėra ženklų, kad jų kursas nupultų taip žy
mo industrijoje ginčų yra to $5,000 nuo Rochesterio narių. se ir apsivažinėjęs daugelį tūk
mo.
miai, kap buvo nupuolęs prieš Kalėdas. Anaip
Sekami kalbėtojai
kalbės stančių mylių Japonijoj, ChiTrue translation filed with the post- kie, kad ir publika gali juos
aš galiu
tol, iki liepos mėnesio markių kursas veikiausia
ir Siberijoj,
at Chicago, III., Jan. 26, 1921 matyti. Ęet yra vienas klausi milžiniškame susirinkime Ma- nijoj
Kol bus tas pavojus, ji laikys master
as required by the act of Oct. 6, 1917 mas, kuris vis dar tebėra ne dison Sąuare Garden: Frank perduoti
gaunuolat kils.
nuomones,
kariuomenę Vladivostoke “Ša
dip
asmeniškai
is*
atsakytas, būtent, kas moka P. Walsh, Abraham Cohen, re tas
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dauLiepia Armėnijai
lies inetresuose.”
lomatinių,
pirklybinių
ir
iniuž
palaikymą
lokauto?
Beša

daktorius žydų socialistų dien
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
kentėti.
litarinių
šaltinių
apie
opų
klau*
liško pirmininko paduodamie raščio “Forverts,” Frank RclLietuvon, jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, tai
TOKIO, sausio 25. — Pre
KONSTANTINOPOLIS, sau- ji faktai parodo, kad lokautas lance, Sidney Hillman ir Jo- simą “ar bus karas tarp Jungt.
dolerių mainymu į auksinus.
mjeras Hara vakar atsakydaValstijų
ir
Japonijos?
”
tapo
surengtas
mažos
grupės
seph Schlossberg, unijos pir
I šio 25. Bevieliniame pranešime
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisų pasiekia
iii,is i viskonto Kato užsipuoli lĄrinenjj0S užrubežinių reikalų'avantiūristų, tikslu sutriuškin- mininkas ir sekretorius. Pirmi
Kiekvienas dabotojas, kuris'
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
■mis nn armijos politikos, pa- ministcriui Bekzadian. kurio'ti llnijlĮ. Tų avantiūristų vai.
važinėjo po Japoniją butų ak
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
las, jei nematytų visose pusėse
u. 1. t’
rarCI dalis tapo perimta,
Rusijos dymas fabrikantų slįsta iš jų
v. ai bus ištraukti iš Vlndivos-, prcl)|ieras Njko|td Lenin 8a.;rankų. Kas tad moka
paiai.
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
karinių prisirengimų.
Apie;
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
2,000 vyrų ir moterų Tokioj •
‘
' kąs: “KoLkas Armėnijos teri-(kymą unijos triuškinimo kam-'
miestuose. — Pinigai yna siunčiami trejopu buLiuosybės svet., 1822
dirba dieną ir naktį vien tik i
į tona lės aspiracijos
turi būti panijos? Dabartiniai fabrikai!SOCIALDEMOKRATAS.
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Wabansia avė., rengiama
dirbadami fotografines reik- (
'paaukotos interesuose pasaulio tų vadovai keletą dienų atgal
Musų draugi? laikraštis iš
svarbios prakalbos. Ren
menis. Dideli užsakymai ant
vienam drabužių fabrikantui
I revoliucijos.”
•
Ofisas atdaras nuo 9 vai.' ryto iki 8 vai. vak.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
gia
Bendras
Lietuvos
Gy

kamerų aviacijos tikslams yra
pasakė, kad kas nors kitas mokasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne
privalėtų jį perskaityti. Num. ’ Ispanijos kabinetas rezignavo, j ka išilaidas; fabrikantų asocianimo Komitetas. Kalbės
paduoti Amerikos ir Francijos
dėtomis.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 82* MADRIDAS, sausio 24. — ci
adv.
Bradchulis
ir
K.
Gufirmoms.
ki
ei j a ttųy išlaidų nemoka, nes kiir 33. Kaina 5 centai.
) NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
gis. Pradžia 7:30 vai vale.
Premiero Dato sutarytoji mi- J ti interesai sudeda reikalingus
Nežiūrint to fakto, kad ka
Gaunamas Naujienų ofise.
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
ras užsibaigė daugiau kaip du
nisterija šiandie rezignavo.
pinigus. Ką publika turėtų ži-

Siuvėjų kova

AUKSINAI EINA
BRANGYN

Šiandie

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

O

NAUJIENOS, Chicago, gi-

......
- ... —■ ■ «— i. hsbmm—aa—
minėtuosius laikraščius, bau- perdirbama ir eis vidaus ririgindamas kalėjimu už platini-, kos patenkinimui ir kiek gali
mą bediesiškų laikraščių. Ma-|ma, nrpakrnkiant krašto rintydams kn. Kaščius, kad jo ko-jkos mėsos reikalams bus už
liejimas nieke negelbi, pasi sienin gabenama.
Kiaulės
kvietė
o skerdyklai superkamos rinkos
musų klebonėlis tai iš katali- kaina ir kadangi skerdykla tu
kvstčs žadėjo išrašyti ir prn- ri tikslo pašalinti įvairius tar
garan nusiusti. Tai matot pininkus kiaulių supirkime, tat
kaip elgiasi musų kunigėliai. geistina, kad šio darbo imtųsi
vartotojų ir ūkio bendroves ir
f“S-d.”l Pelėda.
stačiai suėmę nuo ūkininkų
penėtas kiaules vagonais ga
PANEVĖŽYS.
I koperacijos skerdykla. Lie bentų skerdyklom ["Siet."]
tuvos Kopcracijos Bendrovių
sąjunga nuo šių metų lapkri
NEW YORK, asusio 22. —
čio 15 d. Panevėžy, Montvilų teisėjas Murphy nuteisė ang
fabrike, buvusioje
vokiečių lių pelnagaudą John Avito 60
okupacinės valdžios konservų dienų kalėj iman. Avito buvo
dirbtuvėje organizuoja kiaulių rastas
kaltu pardavinėjime
skerdyklą ir dešrų dirbtuvę. 1,800 svarų anglių už pilnų to
Ligi šiol priruošiamasai sker ną,
%
dyklos darbas jau baigtas ir
pradėta kiaulių skerdimas. Ik'š- VVASHINGTON. sausio 22.—
rų dirbtuvė taip gi baigiama Atstovas Mcad iš New Yorko
taisyti. Skerdyklos tikslas vi pasakė senato komit., kad gavi
sų pirmiausia aprūpinti rie mui anglių Buffalo reikalinga
balais Lietuvos kariuomenę ir turėti daktaro receptų.
Mcad
pašutinti visą eilę tarpininkų kaltina už tokį anglių trukumų
Buffalo sandelninkus.
tendanturos.
Likusioji nuo
taukų ir lašinių medžiaga bus r

Kas Dedasi Lietuvoj

laikus, kada juos statė, bet ta
da švaistės ponų nagaika. o
Šiame valsčiuje dvarininkai dabr Lietuvos valdininkų na
Viesulas.
stiprias guštas yra sau susisu gaika. ["S.dL”]
kę. Mušinskų firma valdyda
ma visus Metelių valsčiaus KALVARIJA, Mariam po lės ap.
Renkant 1920 metams m.
ežerus: Dusės, Obelninkų ir
Metelių, taipgi didelius, žemės Tarybą daug atątovų pravesti
plotus ir puikiausį apylinkėje tarybon teko Profesinei Darbi-?
vandens malūną, plačia varo ninku Sąjungai t .y. esant iš
viso 18 vietų, užėmė 7 vietas.
savo politiką.
tikėjos
Vietos dailininkai, norėda Rinkikaa-darbininkai
mi pastoti jiems kelią, buvo turėsią gerus užtarėjus, kurie
pradėję kurti savo organizaci aprūpins visu tuo, kas obaljas, bet valdžios nepritariami sius prieš rinkimus buvo mi
ir dvarininkų persekiojami tu nėta; bet toli gražu to nema
tyt, vis dėlto, kad į išrinktųjų
rėjo kovos išsižadėti.
tarpą pateko ir "slapuką", ku
Praeitais metais darbininkų rie prisidengdami prakilnumu
rupesniu buvo įsisteigus Mete ir linkėjimais darbininkams įsi
lių dvare pradedamoji mokyk brovė į garbės vietas ir vieton
lą. Mokyklos butui dvarinin darbininkų aprupinimo visu
kai žmonių spiriami buvo |>a- kuo sulig išlipintais obalsiais
vedę savo rūmų kampelį. Mo prieš rinkinius, šiandien po
kėsi apie 70 vaikų. Įsisteigus sėdžiuos sėdi sprandus įlenkę,
vakariniams kursams, darbi didžiuodamies tarybos nario
ninkai baigę darbą noriai rin vardu arba einamaja pa re ga.
kosi vakarais pasimokyti. Bu
vo prenumeruojami laikraščiai,
sudarytas knygynėlis.
GYDYMAS SERGANČIŲ
METELIAI, Alytaus apskr.

Tas darbas taip brangus dar
bininkams, nepatiko ponams
ir štai šiemet prieš pat prade
dant darbą mokyklai butą
duoti atsisako, bet visgi, neišdrįsdamLaiškiai prieš mokyklą
kovoti,
paruošia buvusiame
kiaulininke mokyklai vieną
kambarį, kurį užbaigė taisyti
vos tik lapkričio 5 dieną:
Valsčiaus skirta komisija,
apžiurėjus pripažino paruoštą
butą mokyklai netinkamu ir
pareikalavo, kad butų duota
mokytai pernykštis butas, grąsindama rekvizuoti. Dvarinin
kė pasakiusi, kad ji to nebi- janti ir važiuosianti į Kauną
pasiskųsti. Buvo atvažiavęs
apskrities švietimo skyriaus ve
dėjas, bet paviešėjęs pas dvari
ninkus išvažiavo, o mes mo
kyklos gal jau ir nesulauk
sim, nes jau nežinome pas ką
turime prašyti užtarimo. Gal
tas yra tyčia daroma, kad ir
musų vaikai I ktų toki tamsus,
kaip mes.
Valdžia šaukia, kad tėvynė
pavojuje ir kviečia visus stoti
jos ginti, liet žmogus matyda
mas, kad kaip tik musų prie
šai yra globojami, o nuo musų
atimtos paskutinės vaikų auk
lėjime teisės, nenoromis pama
nai, kad tai yra nedovanotina
skriauda. ("S-d.”]’. Vietinis.
PAKRUOJUS,

Šiaulių apskr.

Lapkričio 10 d. š. m. laike
arklių mobilzacijos Pakruo
jaus dvare įvyko sekantis teis
mas, sudarytas iš mobilizacijos
komisijos pirmininko [c. i.]
ir vetorinoriaus [c. i.] Uosių
kaimo, Klovainių vai. Šiaulių
ap. ūkininkas Adomaitis, biskutį paragavęs baltakės, bandė
savo arklį 'nuo mobilizacijos
išliuosuoli. Kareivių burininkui davė 59 auksinus. KareMs
kyšį priėmė ir pristatęs tą ark
lį į komisiją, pranešė kap. [c.
i.] apie kyšių davimą, [c. i.j
ūkininkui davė per žandą ir
ten pat liepė nusimautu kelnes,
atsigulti ir paliepė kareiviui
įkyrsti 15 sykių į klyną. Ka
dangi gydytojo tuo laiku ne
buvo, tai gydytojo pareigas at
liko veterinorius [c. i] skai
tydamas kirčius. K į c. i.] jmisirodė, kad su botkočiu gal netaip skaudžiai įkirsti, prisakė
kirsti su botagu; bekertant su
botagu ūkininkas tarė: “Drauguti, užteks!’’. Vet. [c. i] pa
sakė: “Kas nuteista, tai ir rei
kia išpildyti". Bausmė tapo
išpildyta. Pabaigus kūniškas
bausmes vet. [c. i.] ’ užklausė
ten stovinčių žmonių, ar yra
kas tarpi' jų narių Gynimo Ko-<
m dėto. Iš būrio atsiliepė Pa
kruojaus vai. viršaitis, kad jis
yra Pakruojaus Gynimo* Ko
miteto nariu. Tie uk. Adomai
čio 59 auksinai buvo įteikti Pa
kruojaus v. viršaičiu gynimo
reikalams. Tai vėl atsikarto
ja senovės laikai. Pakruojaus
dvaro murai vėl pamatė tuos
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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 — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbu* ir klastas.
“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyveninio.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

“strategijos

žvilgsniu’’

geriau

patiko už šiltus šokių ir pasi
linksminimo saliomis.
—Ten buvęs. .
ŽAGARE.

Viena moteriškė pardavinėjo
palei špjtolę laikraščius “So
cialdemokratų" ir “Darbininkų
Žodį", bet dar nepagadintomis
uoslėmis juodasis žandaras už
uodė ir, išpuolęs iš bažnyčios,
pradėjo draskyti moteriškę, iš
po prickaiščio konfiskavo virš

Products Company, 451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Tel. C anai 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 .W. 22 o d & So. Loavitt St*.
CHICAGO.
Valandos) 9:80 ryto iki 12 dimią
nuo 1 po pietą iki 9 vakare
—■"••■i111 ■■■■■•■»

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom Ir naktimi* pri*
gimdymo ir duodu patarimu* mo
terim* ir merginoms.
Antrašam
3333 So. Halsted SU Chicago, HJ<
Phonet Boalevard 4121.

MILDA
3140 South Halsted Street,
Chicago, III.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas
3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

z

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

■SIETYNĄ”
*

4B

dvisavaitinį kopbracijos, savivaldybes, ūkio, kultūros ir profesinio
gyveninio Žurnalą, Šiaulių Sritie* Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukue, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

fTas šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno”
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyl!
ASSOCTATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą.
I’anedėliuis iki 8 vakare.
Nedaliomis ofisas uidaryta*.

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St.
Chicago
Tel. Yards 4681.

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

Europoan Amerkan Burgiu
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Pctratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

Šiandien milijonai žmonių žino,
kaip apsaugoti savo sveikatą ir gy
vastį iki gilios senatvės. Jie tai at
siekia tiktai gamtos keliu.

Gruodžio 6 dieną buvo vi
suotinas Bendros miesto darb.
prof. sąjungos susirinkimas.
Bulgaran Blood Tea
(Bulgariškojo
Kraujo Arbata)
Narių susirinko neperdaug.
krauią.
Matyt kai kuriuos draugus at Išvalo
Lengvai paliuosuoja vidurius.
baidė vietines administracijos Suteikia gerą skonį.
priekabės ir areštai. Bet su Priverčia veikti kepenis.
Atgaivina inkstus.
sirinkimuose jautėsi griežtas Kiekvienas
išmintingas šeimininkas
pasiryžimas padėti tvirtus pa visados laikys po ranka dėžę šitos
Tyrų Žolių Arbatos, kaipo pirmuti
matus tolimesniam sąjungos nės
pagalbos gyduolę nuo peršalimo
plėtojimos. Išrinkta nauja val ir apsaugojmui nuo “Flu”, gripo,
dyba, nutarta įsteigti apskri plaučių uždegimo ir kitų pavojingų
ligų.
ties prof. sąj. Centro Biurą ir
Parduoda Aptickoriai Visur
žūt būt atvaduoti iš negeistinos arba mes prisiunčiamo apdraustu
"okupacijos" savo klubą, kurio pašto siuntiniu 1 didelę šeimyninę dė
žę už $1.25, arba 3 dėžes už $3.15,
šaltos, iki šiol nepakenčiamos arba
G dėžes už $5.25. Adresas: H.
sienon okupantams netikėtai H. Von Schlick, President Marvel

BETHOVENO muziko* kon
servatorijoje mokinama: Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

Tel. Randolph 2898

Tiktai Gamtos Keliu

UKMERGĖ.

AK MYLI MUZIKĄ?

NOTARIJUŠAS
z
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 351 h St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietų.

and Auditorium
(CARMEN'S HALL)
Van Buren and Ashland Blvd.

Kaip J ūsą Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudoj imą, ar tamistos akįs aša
roja, raides susibėga kuojnet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 16 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosie* ir Gerki!*
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Ave^
Chicago,
kerti 18-toa gatvFs; 3-čio* lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekoa
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.
... ..i

*

Waukegano

Lietuviai—

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJ1 PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

savo giminėms LIETUVON,

'Fanedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.

kreipkitės į J. E, Bruževičiaus aptieką:

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.
Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

WAUKEGAN
PEARMACY,
1005 Marion Street,

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugu laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune?
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agenty.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai. Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
t
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su jų.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.

VVaukegan, m

Geriausia
[ Korsetas
1 diktoms
moterims.
Lengvi bet
stiprus, išpar
davimui trumlaikui. M i eros
22 iki 36. Jeigu
j ūsų krautuvMn
kas neturi, prišiysk piniguš
ir mierą per
_ _
juosmenį (ant drapanų) ir
mes pasiųsim jums vienąpavieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
fano nvciENic-FAsmoN nwrmnr
Pypt. M.
23 lrrin< PUe.
N.w York

NAUJIENOS, Chicago, III.

Sereda, Sausio 26 d., 1921
vietos lietuvių šv. Kazimiero
bažnyčioje įvyko didelės riau
šės. Tos bažnyčios klebonu
yra kun. Kazėnas.
Beikia pažymėti, kad bėgiu
pastarųjų metų šioje bažny
čioje kilo antros riaušės. Taigi
policija ir vėl turėjo atvykti ir
“šventoje vietoje” panaudoti
savo buožes, • kad padarius
tvarką...

Sako, kad po visų “batali
jų” kun. Kazėnas dar laikęs
mišias, ale policija stovėjusi
.■ ....^^į^^į^iįiiiįsaBSBSBBasasisasatssagassssassssss^sss^^assaB^KS^^
prie bažnyčios durų ir į baž
nyčia leidusi tik tuos, kur kun.
Kazėno šalininkai pripažino
lios veikia tarpe jūsų užėmęs
BROOKLYN, N. Y.
leistinais. O kurie pripažinti
organizacijoj, vietą.
“negeistinais”, tie neįsileista.
Tolinus drg. Shiplakovas pa
[Iš kriaučių judėjimo].
Išklausęs pirmojo parapijosakė, kad “dėl to viso jūsų ne
nies pasakojimo tuo dar nepa
Dar New Yorko siuvėjų ko žinojimą apie unijos veikimą
sitenkinau. Einu dvidešimt
vos vis tęsiasi. Kaikurios ma kaltas yra jūsų delegatas Be
antrojo “stryto” tiltu ir pasi
žesnės firmos pradeda „taiky kampis, nes jis susirinkimuose
Ką žmonės pasakoja.
tinku dar vienų gerų pažysta
tis, bet tas taikinimasis eina nedalyvauja, o girtuolkliauja,
Kaip pasakoja buvusieji baž ma parapijonį. Nuduodamas
labai sunkiai. Mat New Yorko kaziruoja ir su bosų moterim
siuvėjai pirmiaus gavo truputį I trankosi ir 1.1. Morkaičio ro nyčioje žmonės, riaušės įvyko nieko nežinančiu klausiu jo
didesnius algas negu kitų mies dos ausys svilo per tų laiką. tuo metu, /kai kun. Kazėnas, kame dalykas, kad žmonės
tų, tat firmos visais galimais Po to Shiplakovas apbriežė “pakrapinimo giesmę giedoda taip anksti skubinasi iš baž
mas”, ėjo per bažnyčia. Vienas nyčios.
\
budais stengiasi darbų išduoti abelną unijos judėjimą.
Po prakalbos buvo klausi jų man pasakė:
Užklaustasai kymiu balsu
į kitus miestus, arba į taip va
“Prieš pat sumą kun. Kazė- atsako:
dinamas “open shops”. Bet mai, Į kuriuos jisai atsakinėjo.
—Broleli, gana jau ir šne
didžiausia priežastis taikimosi Žinoma, komunistai neapsiėjo nas pakrapino giesmę giedo
sunkumo bus toji, kad abelnai neišpludę jį, bet tas nieko ne damas, ėjo išilgai bažnyčių. kėti! Buvo tai buvo: vos spė
darbo nėra: daug rubsiuvių vi reiškė; protajanti žmonės vis Ėjo linkui durų ir krapino žmo jau išbėgti. ..
nes. Kai priėjo netoli durų,
—Kas tokia?
sai išnyko — subankrutino, ki gi suprato kame dalykas.
Neprošali bus dar paminėti kelios moters sugriebė kun.
—Vat, nuo policijos! Pilna
tos užsidarę visai stovi, o kai
kurios kad ir kiek dirba, tai ir apie tuos provokatoriškus Kazėnų ir bandė išstumti pro bažnyčia policijos...
Tai pasakęs mano pažystalabai mažai. Bet reikia tikė lapelius, kuriuos per komunis duris. (Jo,s, matyt, manė, kad
tis, kad kai tik darbai nors tų pasidarbavimų Brooklyno tokiu Įpulti bus galima atsikra masai nuėjo.
Pasitinku antra ir pakartokiek pagerės, tai siuvėjai kava riuvėjai išleido. Ko tų lape tyti parapijonims nemėgiamo
laimės, nes dar niekad tokio lių iniciatoriai norėjo atsiekti, kunigo.) Bet kun. Kazėno ša , ju jam tų patį klausimų. Atsa
pasiryžimo pas Nenv Yorko tą jie dabr ’.r pradeda atsiek lininkai, pamatė, kad jų ku ko: girdi, “bobos” išmetusios
siuvėjus nesimatė, kaip šioje ti: jai viena New Yorko didžių nigėlį moters bando “išjoti” iš iš bažnyčios “Kazį” (Tūli pajų firmų apskundė A. C. W. of bažnyčios, tuoj puolėsi pagal rapijonįs kun. Kazėnų vadina
kovoje.
Brooklyno siuvėjai lietuviai A. unija, buk ji esanti “bol bon. Prasidėjo stumdymasis. Kaziu). Nusistebėjęs paklau
kas diena laiko susirinkimus. ševikiška” ir skleidžianti “bol Kiti vyrai, manydami, kad siau ar tai gali būti tiesa. Tuo
Nežiūrint tų susirinkimų yra ševikiškų propagandų”. Kaip vienos moters nepajėgia apsi met mano pažystamasai pro
didelė bėda su Brooklyno lie bus tol’au tai teismas parodys. dirbti, puolėsi joms j pagalbų juokus atsako:
by lik kaip nors išmetus
—Tai čiut butų išmetusios,
tuviais siuvėjais, kad jie dar Bet pasirodžius tiems pravokaale f()S durys... Tai jos sukliunesenai tepriklauso prie Joint toriškiems lapeliams, pati uni kun. Kazėnų.
“Bet kun. Kazėnas ir jo ša-1 dė. Kad ne jos, tai, girdi,
Boardo ir dalinai nesusipratę ja tuojau užkirto jiems kelią
su visomis unijomis taisyklė New Yorke: Sušaukė visų sky liniukai nusitarė laikytis iki “Rasis” butų buvęs išmestas,
Ino būdu iš Ilgiau mano pažįsjamasai bažmis. Jie tankiausiai nori, kad rių delegatų susirinkimą (iš paskutinosios.
letuvių-IModkaitį ir to stumdymosi pasidarė tikras nyčioje nebuvęs. Matyt, biviskas abelnai unijoj taip butų skiriant
tvarkoma, kaip jie kad supran vienų italą) ir tenai nutarė, jomarkas, o pagalios ir mušty-jodamas patekti į “meilingas”
ta, neatsižvelgiant į tai, kad kad kurį unijos narį pa teinijus nės. Kazėnas su savo sidab- policistų rankas ir jis ėjo “saitalai, žydai ir kitos tautos su dalinant tuos lapelius rapor riniu krapylu davai skambint į vajs keliais”.
daro didžiuma ir tenai visai tuotu skyriaus susirinkimui, patapijonų galvas... Gavę vi-. Eidamas toliau pasitikau dar
kitokia dvasia viešpatauja, o arba tam tikram komitetui, ku si, kurie tik diįsę prisiai tinti. | vjena parpijona. Ir jis juokunijos valdyba, žinoma, turi rį nesenai jie sutvėrė. Ir tas () vyrai tarp savęs tai nors su lC|amasis sa.ko: ‘
dalinosi į nosis
veikti pagal didžiumos norą. O narys turi būti suspenduotas kumštimis
ir “kitas kūno dalis”.
Į —Broleli aš negaliu pasakydar didesnė bėda su Brooklyno arba visai išmestas iš unijos.
bas ten buvo... Ar kunigas
Brooklyno komunistai taip “Vaikai ir vienuolės pradėjo
lietuviais siuvėjais yra ta, kati
jų delgatas Moekaitis nesilan pat tų lapelių -netik nedalina, /jvoltu šaukti ir bėgti už gro- Kazėnas vienas t-norėjo didelį
ko į Ne\v Yorko ccntralinio bet ir ginasi jų. Pav.,' kjiomet telių, pas altorių. Bailesnieji1 būrį žmonių išmesti iš bažny-<
žmonės irgi sprūdo lauk pro ' c’°s ar tas būrys norėjo išineskovos vedimo komiteto susi pašaukė Mockaitj-Brazaitį-Berinkimus, švaistosi sau Mas- kampį i Generališkų A. C. W. zokristijos duris. Bėgo jie “sa-J ii* Visa, ką aš mačiau, tai
pethe su “prietelkomis” ir lie of A. unijos ofisų ir užklausė vais keliais”, kad nepatekus į j kad ten buvo didelis stumdytuviškais bosais, o kuomet ra apie tuos lapelius, tai jisai at “meilingąsias” policistų ran-jinasb B° to aš bėgau laukan,
•
—Reporteris.
portus reikia išduot, tai “su sakė, kad jis nieko nežinąs, kas.
“Imtynės vis dar tęsėsi. Kaž
serga”; arba jeigu ir ateina nes jis labai tankiai sergąs, tai,
Dirbėjas ir Importuotojas ge
susirinkiman, tai vietoj rapor g'rdi gal jam sergant jie bu kokiu budu kun. Kazėnui teriausių
armonikų pasaulyj. Viso
čiaus
pavyko
išsprukti
iš
įsi

tų išduoti,
išplūsta Joint vę išleisti, bet jis nežiną®. Ir
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
Board’a ir abelnai A. C. W. of mat kaip jis meluoja. 16 <1. kibusių į jį rankų. Bet tuo gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
A. unijos valdybų, o darbinin gruodžio 1920 m. kuomet buvo pačiu kartu ir policija pribu- Rašyki angliškai dėl informacijų.
kai vėl nieko nežino apie abel- tariama, jisai pats buvo tame vo. Ji tuoj padai’ė tvarkų;
susirinkime nors ir neagitavo areštuodama keliatų žmonių,
nų kovos judėjimų.
už juos, bijodamas, kad nepra jų tarpe ir kelias moteris”.
Šitaip dalykai, žinoma, ilgai
Areštuota visi pagal nuro
tęstis negalėjo: žmonės pradė rastų ‘džiabų”, bet tų viską
dymų kun. Kazėno ir jo šali
jo susirinkimuose lermus kel atliko jo pakalikai.
Taigi, kaip jau pirma minė ninkų, Belo, policija pašaliti, kombnistai aiškina, kad tai
Joint Boardas nesirūpinus nie jau, čia Brooklyne jie nedali nūs visus pašalinius vėpsoto-:
ko, girdi, “oportunistai”, “so- na tų lapelių, ale tiešiok iš jus, kurie buvo susirinkę prie.
Ruatta & Serenelli
durų prisižiūrėti
eialburžujai” ir 1.1. Tuomet “Laisvės” siunčia į kitus mies bažnyčios
817 Blue Island Avė.
tus.
Tad
kitų
miestų
kriau

skandalo.
susirinkimas išrenka kamisijų
nueiti į Joint Boardų ir pasi čių i turėtų apsižiūrėti ir pasi
teirauti.
Nuėjus Komisijai, saugoti tokių* provokatorių, ku
Joint Boardo viršininkas Ship rie tuos Dfpelius leidžia.
Mūsiškė “Laisvė” stovi, ma
lakovas paaiškino, kad, girdi:
tyt, pi* kaip. Kaip girdėti, jau
“.Jūsų delegatas jau apie trys
j os/“redak toriai” prašinėja tū
savaitės kaip neatsilanko čio
nai ir dėlto jis jums nieko ne lų komunistų, kad jie parinktų
Kovo 1 d., 1921 išplauks ant Laivo Saxonia per Hamburgą pirma
gali pasakyti, nes jis pats ne pas kriaučius aukų...
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
—
Pasvirkalnietis.
žino. Jis vieton čia ateiti, sau
....
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Keliaujantiems Lietuvon
ši Pavasarį

ulioja ir su bosų moterimis
kažin kur trankosi”. Po to
pasikalbėjimo Shiplakonas ža
dėjo sausio 19 dieną atvykti
pats į lietuvjų siuvėjų susirin
kimą. Išgirdįs tai, Moekaitis
ne juokais susirūpino ir jau
čia pasikvietė į pagelbą overkotais apdovanotus “laisvieeius”. Na, o tiems to tik ir
reikėjo, jie kaip bematant pa
leido į darbą savo organą nie
kinimui ir šmeižimui Joint
Boardo ir abelnai Amalgameitų unijos virš.’ninkų. Mat jie
ta darė todėl, kad I. Shipla
kovas neįtikintų lietuvių siu
vėjų, kaip ištikrųjų dalykai
yra. 19 d. sausia atsilankius I.
Shiplakovui į susirinkimą, tuo
jau aps’reškė “Laisvės” vai
siai:
fmė

Sufanatizuotieji
leriną
kelti.

PITTSBURGH, PA.

Riaušės šv. Kazimiero bažny
čioje. Moters norėjusios išmes
ti kun. Kazėną. Policija pada
riusi tvarką.

reiškė: “Aš žinau, kodėl pas
jus yra tokia betvarkė. Pas jus
daro tą viską tikras pravokatorius su savo pasekėjais, ku
lisai dar būdamas Rusijoj,
pasislėpęs po Revoliucionieriaus
skraiste, išdavinėjo žmones
valdžiai už pinigus. Taip pat
aš žinau, kad jis yra ir čia
tikras valdžios šnipas ir paga-

į

Pinigus siunčiame į Lietuvą
ir į visas dalis pasaulio.
Laivakortes ant visų linijų.

Central Manufacluring
Distrlct Bank

414 Broadway, Boston 27, Mass.

dr. g. m. glaser
Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų Ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

1112 West 35th Street
Perviršis virš $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS
Atdara* panedėlyj, seredoj ir subatoj vakarais

‘

' DR. CHARLES SEGAL
Žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą,
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus kasosi nejučioms. Bet jis
žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
<
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.

i
j

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams,
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
’
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
♦

,

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 luboa
Chicago, Illinoia.

Į
|
|

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Liffų.

į
j
5
I
j

1

OFISO VALANDOS l

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

j
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is J

j

I
j
|

-o—o-F, AD. RICHTER6 CO., 326-330 Broadway, New Y?rk <>««.>

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų j People Teatrų
1616
47 Stn Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
. 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

į
j

X............................................................

Baltijos-Amerikos Linija

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

TIESIAI BE PERSĖDIMŲ Iš NEW YORKO f

DR. P. Z. ZALATORIS

’ HAMBURGĄ kaina 3 klesos $125. 1 Karės taks.
LIEPOJŲ
u
u
$145. f
$5.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 ild < pe
piet 6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted SU,
Kampas 18 ir Halsted St

“ESTONIA” buv?s “czar” išplauks 1 February
“POLONIA” buv?s “kursk” išplauks 15 February
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba

K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą
120 La Salle-Street, ChicagoęllL ...

r”

-i

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

Tel.: Yards 6668
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ

LIETUVON per YlEPOJU

Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeres
82D3 So. Halsted SU Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
y. v. Nedaliomis 10-12 ryte,

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

b

iiui

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

PALENGVINTA

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland
Valandos: 9 iki vakaro

Gavome pranešimą, kad lietuviams važiuojant
Tėvynėn, Latvių valdžia daleis pervažiuot be vizų
ant pasportų ir šiaip palengvins pervažiavimą iš
Liepojaus j Lietuvą.

Ketinanti vykti Tėvynėn, atsilankykit Naujienų
ofisan, kur gausite platesnes informacijas.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Chicago, III.

1739 South Halsted St.,

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

....... ........ ■„>

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted ^St., Chicago, III.
kampas 18th SL
Valandos;/9—12 ryto ir 1
Phone Canal 257
VJ

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GENDICH

>

„BANGA”

LITHUANIAN SALES CORPORATION,

Sausio 23 dieną, apie vie
nuoliktą valandų prieš pietus,

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarautuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kcdzie Ave^ Chicago, III.
Arti 88-th Street
■........................... ——

m.*

į

į

lietuviu Soclallsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
savo • CHRONIKOJE

peižvolga netik politinius

“BANGA" nuotikiiia vietuuo pafianIije, bot da ypatingi) dumi] at
“BANGA"

Kreipkitės Tuojau

liniuniH

' UANbA

HDlUeiU

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 apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-

gaivalai
Rratlejęs

kalbėli d. I. Shiplakovas už-

vių Prekybos Bendrovės prezidentu.
Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Mes
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos
klesos $185.70.
Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

Lietuvos pinigų kaina pa
kilo; siųskit pinigus tuojaus
per šį didžiausią ir seniausią
valstijinį banką šioje apielinkeje.

fitoH

rųšies

gvarantuotų

kalbamų j ą.

irtx&širtž>.

oAnbA

HQiUpiB

OAnbA

nūiunt"
OANllA

turime

parduoti dešimtį augttoa rųfties tikros odos seklyčiai setų, lovų ir

$35

karpetų, fiie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. Ali ■ ■ ■
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
j visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. 0. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini. Atdara l|A I rL1
kt!
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.
7|

WESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

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

Chicago

kreips j nuotikius, įvykstančius darbininkų gy venime.
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
socialistų ir sklaidys daibininkų vienybės ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
apžvalgų gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų Žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpina atralpaniua,
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
aprašančius didesnės svarbos nuotikiue darbininki]
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje rnpuaB'8 teikti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai
gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kitij
mokslų teorijas.
BELETRISTIKOS Špaltoso talpina apysaką*,
esiloe* is- piaįvairįs paftaipa (satyra) ir juokais

u tnoru

..niunsiv 8ttvo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus

“BANliA

DAnUR

nuotikių musą kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
musų socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir
mu8lj įžymius nuėjus Lietuvoje.

iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sųvai“BANGA" tė. “Bangos” prenumerata yra: $!.—• už 12 numerių;
12. — už 24 numerius; |3. —- už 36 numerius; f 4.—
už 48 numerius..
uDAMniH užsiprenumeruokite sau ir savo draugams. Pinigus
DANuĄ siųskite adresu:

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

-—

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
' 1D900 Michigan Ave^
Roselande.
.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8d
iki 8:30 vak.

DR JOHN N. THORPe'
lojaa

Ir

Chlrarga,

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

bos. Jie turi apsižiurėt, kad
provokacija nepakrikdintų
MtHUANlAN DAILY NKW»
jų eiles. ,
Published Daily except Sunday by
Unijos ardytojams į talką
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
I eina ir tam tikra dalis musų
Editor P. Grigaitis
spaudos, prisidengusi “dar
1739 SO. HALSTED ST., bininkiška” skraiste. BrookCHICAGO, ILLINOIS.
| lyno “Laisvėje”, pavyzdžiui,
Telephone Canal 1506
žinomasai J. B. (pittsburCanal 576
giškis) atvirai išreiškia savo
• Subscription Ra tęs:
pritarimą tiems šmeištams,
$8.00 per year in Canada.

stiklų. Iki paskutinių dviejų tinas!), tai A. Petraitis pritarė montas, girdi, kreipėsi i teisina —280,000 kareivių”, pasakė
metų visa jo “socializmo” man- jam ir balsavo už jį (ir jisai tam, kad sulaikius juodu nuo Bakėr, “bet aš noriu kur tik
drybė buvo demokratija —re negali dabar teisintis tuo, kad to. Kad padarius šitam Šėrinin galima sutaupinti valdžios pi
ferendumas L. S. S-je, referen buk jisai “nesupratęs” kame kų klaidinimui galų, mes pažy nigus ir šis bedarbės laikas
dumas S-e L. A., referendumas dalykas,
nes tas kontraktas mėsime čionai keletu faktų: man išrodo gera proga legalivisur.
buvo svarstomas bene trijuose
Priešpaskutiniam direktorių niam sutaupinimui.
Taigi drg. Čepinskio pastebė-1 direktorių posėdžiuose),
posėdyje vienas ’ uoliausių Ja
tasai faktas, kad bolševizmu
Visas A. Petraičio draugiš- ni on t rėmėjų, keletą kartų
MISSOCLA, MONT.— Lep
vadų žiuri į tuos apsireiški [užsikrečia daugiausia nepaty-1kūmas tečiaujį pasibaigė, kaip pareiškė, kad ateinančiame šė tų fabrikantai nukapojo algas
mus gan flegmatiškai ir su rusieji darbininkų judėjimo liktai “Naujienų” biznio ve rininkų susirinkime
reikės 4.000 girių darbininkams 20
didele tolerancija, manyda^ elementai ir buržuaziški libc- dėjas ėmė skelbti dienraštyje balsuoti pagal Šerus, nes kuo nuoš. Nukapotos algos ir 3.mi tur būt, kad vis tiek jau pdai bei palinkusicji į buržua- lietuviškų markių kursą ir pa met byla užvesta,
tai reikia 000 lentų pjoviklų darbinin
nimui
reikia
‘išsidukti’. zišką liberalizmų dešinieji so gal jį siųsti pinigus Lietuvon. laikytis valstijos
įstatymų, kams.
$7.00 per year outside of Chicago. kurie yra platinami apie uni
Bendrai gi Anglijos
dnrbl- cialistai, yra teisingas ne tiktai Petraitis, kuris savo ofise cine Reiškia, Jamonto partija bu$8.00 per year in Chicago.
3c per copy.
jos viršininkus per minėtuo ninkai nesiskubindami, bet Anglijai, o ir kitoms šalims. iš' pinigų siuntėjų tris arba ke vo jau galutinai nusitarus pas
sąmoningai ir tvirtai eina Bolševizmas yra ligi kraštuti- turis kartus daugiau, negu bu tatyti balsavimą ant šėrų, ir
Entered as Second Class Matter sius lapelius, ir kartu teisina
prie savo tikslo
paimti nybės davestas buržuazinis ra-1 vo markių kursas,
March 17th, 1914, at the Post Office
pradėjo byla jai buvo tarp kitko geras
JAUNUOLĖMS RŪBAS.
Tik pa į savo rankas valstybinį apa dikalizmas, o ne darbininkiš-1 direktorių posėdžiuose jieško- įrankis, kad ant visados įve
of Chicago, !U., under the act of rubsiuvių bosus.
No. 8957.
March 2nd, 1879.
ratų ir naudojantis juo su kas socializmas.
ti priekabių prie biznio vedėjo. dus tokį balsavimo būdą. (Bet
Naujienos eina kasdien, iiskiriant klausykite, ką jisai rašo:
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
tvarkyti Anglijos visuomeJau praeitam pusmetiniam šė Jamonto partija apsiriko, nes
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
“Kuomet buvo proga , nes gyvenimų socialistiniais
rininkų susirinkime ' tie kivir- dabar jau yra ir daugiaus
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir
streikuot, tai jie (unijos pagrindais.”
Canal 576.
čiai išėjo į aikštę. Ir tolyn jie
viršininkai) užmušė tą
nesiliovė, bet darėsi vis aštres- sai).
Užsisakomoji Kaina:
progą bendrais pasitari Šitos prof. V. Čepinskio pa Praeitų subatą mums, teko I ui ir aštresni. Ačiū šitiems ki- Antras f aklas. Tas pats diChicagoje — paštu:
stabos liudija, kad jisai suge pranešli “Naujienų” skaityto- virčiams, per paskutinį pus- rektorius prieš patį posėdžio
Metams __ ___ __________
$8.00
mais
su
bosais,
o
kai
dar

Pusei metų ________
4.50
Trims mėnesiams _______
2.25
bai sumažėjo ir bosai ka A ūgli jos visuomenės judėjimų jams ir dalininkams, kad du inetį nebuvo atlaikyta nė vic- galą pareikalavo, kad serų par
niusų ščrininkai, K. Jamontas no direkcijos posėdžio, kur bu- davimas butų sustabdytas ne
1*00
poja uždarbius ir neva no (jisai, beje, jau pirm to buvo ir S. Dargužis, apskundė; teis- tų buvę galima ramiai svarsty apribotam laikui. Prieš tai
Vernam mėnesiui __
ri išardyt uniją, tai unijęs Anglijoje, kaipo Lietuvos res mui 14 “Naujienų” B-vės di- Ii biznį; didžiuma laiko buvo buvo pakelta protestas, nuro
Chicagoje — per nešiotojas:
Viena kopija ............ ...........
03
rektorių, vienų buvusį direk- sugaišinama pjovynėms dėlei dant, kad Jamontas turi dau
vadovai skaito savo gerus publikos atstovas).
Savaitei
_ __ _____ ___ 181
Mėnesiui
.............
75
giau Šerų, negu leidžia
B-vės
darbus...” (“Laisvė”, sau Anglijos darbininkai, pasak torių ir redaktorių. Mes paro- visokių menkniekių,
Jo, kad ir nesiskubindami, bet dėme, kaip melagingas
yra
čionai nėra reikalo sakyt, konstitucija ir kad todėl yra
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
sio 24 d.).
paštu:
sųhioningai ir tvirtai eina prie tas jų skundas;
vienok, kad kad biznio vedėjas neuižsipclnė neteisinga uždrausti kitai jniMetams ..................... _______ $7.00
Matote, ką jisai sako: socializmo; vienok bolševikiš gerinus paaiškėtų visas daly jokių užmetimų. Butų naivus sei pirkti šėrų. Dideliu savo
Pusei metų................ ................... 4.00
Trims mėnesiams..... . ...........
2.00
koms idėjoms jie apskritai ne kas, turime
pakalbėti da ir įsivaizdinimas manyt, kad to užsispyrimu tečiaus Jamonto
Dviem mėnesiams........................ 1.50 rubsiuvių bosai “neva nori pritaria. Bolševikuojantys ele
apie priežastis, pagimdžiusias kiam. kaip “Naujienų,” bizny partijų tų reikalavimų pravedė.
Vienam mėnesiui ..... ..................... 75 išardyt uniją”; reiškia, jie
mentai tenai susideda tik iš j tų
susikirtimų
“Naujienų” je, kurio apyvarta išaugo iki
Trečias faktas. Tam pačiam
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
ištiesų nenori tai padaryti, darbininkų jaunuomenės, tu B-vėje.
suviršum $300,000 (padidėda- direktorių
posėdyje tas pats
(Atpiginta)
Metams ..................... .............. $8.00 tiktai toks paskalas yra lei rinčios mažai patyrimo klesiJamonto ir Dargužio žings ina beveik penkis kartus), vis Jamonto partijos pravadyrius
Pusei metų ............... . ............... 4.501
nėje
kovoje,
iš
liberališkų
bur

nis yra pasekmė ilgos eilės ki- kas galėjo apsieiti
be jokių ne tiktai teisino
skundėjus,
Trims mėnesiams ..... ................ 2.251 džiamas, kad buk jiems rupi
žujų ir pačių dešiniųjų socialis virčių ir nesusipratimų.
klaidų. Klaidos darėsi, ir di o ir pareiškė Jamonto vardu,
Pinigus reikia siųsti pašto Money unijos išardymas. Taigi, pa
“Naujienų” Bendrovė, įsta rektorių pareiga buvo nurody- kokiomiš sąlygomis pastara
Orderiu, kartu su užsakymu.
sak J. B., rubsiuviams nėra tų.
nėt ir taisyt jas; bet dalykas
reikalo ginti savo uniją nuo Tai yra neabejotini faktai, tymų žvilgsniu, yra korporaci tame, kad toje kivirčių atmos sis sutinkąs taikintis. Jo rei
kalavimai, girdi, esu toki: pra
Jie tečiaus yra charakteringi ja; kaipo tokia, ji yra ir val
bosų, nes bosai, girdi, ant ne tiktai Anglijai, o ir kitoms džios patvirtinta. Bet jos or feroje, kuri tapo sutverta di šalinti direkcijos valdybų, pra
jos nesikėsina. Bet rubsiu- šalims.
ganizatorių ir vadų noras bu rekcijos posėdžiuose, ką-nors šalinti biznio vedėjų ir praša
“Naujenoae” jau buvo ra viai turį kovot prieš savo Imkite Franciją. Kas tenai vo, kad ji tvarkytus!, ’ kaipo rinitai svarstyt arba taisyt pa linti redaktorių; tada Jamon
tas nebedarysiąs
“baderio.”
prie bolševikiško In kooperacija. Tuo tikslu į jos sidarė beveik negalima.
šyta apie tai, kad tūli ele unijos viršininkus, kadangi
Paprasta, bet
ši
mentai Brooklyne skleidžia šie apgaudinėja darbinin ternacionalo? Tas socialistų įstatus tapo įdėta punktas, ku Prie to prisidėjo dar kitas Žodžiu, pasakyta buvo labai visai
naujo desbnio suknia jaunoms
aiškiai:
jus
eikite
lauk,
o
mes
ris
sako,
kad
B-vės
dalininkai,
partijos sparnas, kuris karės
blogumas. Gandai apie kivirmergelėms arba lainaus sudėjimo mo
rubsiuvių tarpe slaptai išlei kus!
laiku buvo labiausia nukrypęs nežiūrint kiek šėrų jie įsigytų, čius, kurie ėjo tarpe direkto Rpsiimsime viską į savo ran terims. Ji yra iš vieno gabalo, kaip
Tai ve kokią “pamoką” į patriotizmo pusę. Komuniz turi tiktai po^jyienų balsą. Kad
stus lapelius, kuriuose yra
didžiuma šių metų modelių. Ypatin
kas.
rių, ir apie biznio vedėjo tik
gas apykaklės ir rankovių sukirpimas.
šmeižiama rubsiuvių unijos duoda rubsiuviams tasai mo stulpai Francijojc šiadie šitas įstatų punktas nebūtų su ras arba menamas klaidas, ku Ir tie žmonės šiandie pasa Tinkama tokiai sukniai materija yra
arba trikotinas.
♦
viršininkai. Nurodę šitų fak “komunistų” rašytojas per yra. Frossard ir Cachin. ‘Fross- laužytas ir kad vienas arba ke rias jam prikaišiojo jo opo ko jar kad “Jurgelionis su Gri seržas
Šitokiai
sukniai
pavyzdys
No. 9857
tą, mes pastebėjome, kad tų “Laisvės” špaltas. Čia jau ard buvo partijos sekretorius letas stambių šėrininkų nepasi- nentai, buvo skleidžiami tarpe gaičiu nori apsigriebti ‘Nau sukirptas mieros jaunuolėmis nuo 14
jienas’!”
imtų kontrolę ant B-vės į savo
iki 20 metų amžiaus. 16 metų mer
lapelių autoriai varo labai aiškiai pasirodo, kad tas ir jisai labai daug prisidėjo rankas, tapo dar apribotas pašalinių žmonių, šėrininkų ir Skundėjai ir jų draugai, ma gelei reikia 2% jard materijos 44 co
pragaištingą
rubsiuviams laikraštis kartu su savo ben prie to, kad Franci jos socia skaičius šėrų, kuriuos gali tu nešėrininkų. Suprantama, kad tydami, kad teisinu jie nenu- lių pločio.
listai karės laiku visomis jieNorint gauti tokiai sukniai su
darbą, kadangi jie įneša su dradarbiu atvirai bernauja gomis rėmė savo valdžią. O rėti vienas asmuo. Dabartinė tuose ganduose visa kas būda gąsdino B-vės viršininkų ir kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
vo atvaizdinama daug juo
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
“Naujienų” vedėjų, sugalvojo žymėti
irutę organizacijon tuo‘lai kapitalistams. Nejaugi rub- Cachin ėjo dar toliaus. Jisai riba yra 1(X> šėrų.
mierą, parašyti savo vardą,
džiaus, negu buvo tikrenybėje;
dar
vienų
skymų;
ėmė
kursty

pavardę
ir aiškų adresą ir, įdėjus į
Per
keletą
metų
B-vė
taip
ku, kada unijai reikia išlai-1 siuviai toleruos ilgiaus to kartu su amunicijos ministeir lodei dar toli prieš pabaigą
konvertą
kartu su 15 centų (pašto
ti * “Naujienų” darbininkus,
Vienok, kuomet metų naujieniečių
riu Thomas keliavo į Rusiją ir ir tvarkėsi,
būreliuose
kyt sunkią kovą su kapitali kius dalykus?
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
B-vės jau buvo kalbama apie “bai kad jie “streikuotų” prieš ma- šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
kalbino Kerenskį tęsti karę to atėjo reikalas pakeisti
stais, kurie yra pasiryžę su
Ir dalis darbininkų PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
nuo tos sius dalykus,” kurie buk deda nadžerj.
liaus; paskui jisai keliavo į čarterį, tai prisiėjo
St., Chicago, III.
ardyti ją.;
nukrypti ir balsuoti si “Naujienose;” na, ir žino jau buvo begrąsinanti “strei
Italiją ir agitavo Italijos so tvarkos
Dabar patyriame, kad tie
cialistus, kad jie ragintų savo pagal Šerus, o ne pagal galvas. ma, biznio vedėjas buvo Į)ie- ku” (ne dėl darbininkiškų reiNAUJIENOS Pattern Dep.
kata
’
vimų,
o
kad
prašalinus
1739
S. Halsted St., Chicago, III.
Šituo nukrypimu tapo įvestus šiamas, kaipo didžiausias visa
šlykštus lapeliai yra siunti
šalį stot talkininkų pusėn.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
biznio vedėjų, kurį pastatė di
Savo pritarimų komunistų naujas elementas į B-vės gyve ko kaltininkas,
nėjami jau ir į kitus mies
siųsti
man pavyzdį No. 9857.
k rekcija!).
nimą:
tie
ščrininkai,
kurie
bū

Internacionalui
nesenai
viešai
tus. Gavome koresponden BOLŠEVIKUOJANTIS ELE
Pagalios, ta direktorių dalis,
Mieros.................... meti? amžiaus.
pareiškė r garsusis Franci jos
MENTAI ANGLIJOJE.
Mes
čia
išdėstėme
tiktai
pa

kuri
rėmė
Jamonto
ir
Petraiciją iš So. Bostono, kur rubv•
rašytojas Anatole France. Ji- šėrų, pasijuto turį savo ranko CIO
pusę, ėmė laikyti atski- čius svarbesniuosius dalykus.
suviai išėjo j streiką. Strei- Kauno
(Vardas ir pavardė)
se
galybę.
sai-gi
niekuomet
nebuvo
nuo

“Socialdemokrate”
rus pasitarimus tarpe direkci- Plačiau visa kas bus išaiškin
kierių “Presos Komisija” tilpo labai įdomus prof. V. Če sakus socialistas (lygiai kaip Stambiausias už visus šėri- jos posėdžių. Pradėta rengtis ta šėrininkų susirinkime, ku
tarp kitko ve ką rašo apie pinskio straipsnis “Lietuvos ir Bernard Shaw), bet stovėjo niūkūs buvo Jamontas.’ Jam prie
(Adresas)
“generalinės
atakos.” ris įvyks neužilgio. Tenai bus
ant
pusiaukeles
tarpe
socialispolitinė padėtis užsieniuose.”
kartų pavyko prie geros pro-1 Stipriausias opozicijos
tai:
triu- paduotos ir visos biznio atskai
gos nusipirkti didelį
skaičių ptt8> žinoma, buvo Jamonto tos, kurias dabar patikrinėja
Straipsnio autorius yra Steigia
(Miestas ir Valst.)
“Bostone pasklydo daug mojo Seimo socialdemokratų Ar ne tas pats tečiau yra ir šėi-Ų už pusdykę; paskui jisai I §črai. Sudėjus
prisaikintieji
knygų
peržiūrėto

Sudėjus juos
į
daiktą
juos į daiktą
lapelių, aiškinančių da frakcijos narys. Keletas mė Amerikoje? Pirmutiniai bolše įsigijo jų dar keletu dešimčių, |<artu su šėrais visų B-vės na- jai (auditoriai), o taip pat ir
bartinį darbininkų, o ypa nesių atgal jisai kartu su ki vizmo skelbėjai šioje šalyje ir šiandie jisai turi jų 123, t.y. Lį^ kurie turi šiokį ar tokį ne šėrininkų išrinktoji revizijos Kazimieras Gugis
negu leidžia pasitenkinimą biznio vediniu komisija. Tos atskaitos ge
tingai kriaučių, krizių (? tais trimis Seimo narius išva buvo buržuazinių liberalų ir baugiuos net,
žiavo į Antantės (talkininkų) radikalų žurnalai: “The New B-vės konstitucija. Balsuojant | arl)a kukraščio pakraipa,, buvo naus, negu visokie išvadžioji Vada vuoktu* reikahu, kaip krtmtnaliikuoai !
“N.” Red.). Tūli kriau- kraštus, kad įgijus tenai pa
f
taip <r civilitkuose teismuose. Daro
Bepublic”, “The Masses” ir ki pagal Šerus, jisai vienas gali aprokuota, kad opozicija len mai, parodys, kaip buvo veda
B
visokius dokumentus irpopieras >
čiai mano, kad tokie lape ramos Lietuvai kovoje su len ti. Iš socialistų pirmutinis bol atsverti daugiau kaip šimtų gvai paims viršų šėrininkų su mi B-vės reikalai ir ar ištiesų
tfierto Ofisą*"
j
Namų OfUani
liai esą ‘pavojingi’, bet ap kais. Paminėtame straipsnyje ševizmo apaštalas buvo John mažiukų B-vės dalininkų.
W N. Beartam St Į
Halsted ft
sirinkime ir pasigrobs “Naujie “Naujienų” biznyje yra kas- v3323
Ant trečių lubų
1111-13 L'nltyBMg. I
nors
taip
bloga,
kad
buvo
pa

šitų faktų buvusia “Naujie nų” vairų į savo rankas. Tatai
svarsčius, pasirodė, kad drg. Čepinskis aprašo savo į- Reed, kuris vieną sezoną agi
Tel. Drorer 1310
Tel. Central 44111
tuodavo už socialistus, kitų — nų” agentas turi savo omenė- pas juos vadinosi “išklynyti mato nešti skundų į teismų.
jie atsiekė savo tikslą, nes spudžius iš tos kelionės.
Mes esame tikri, kad šėrinin
lapeliuose buvo aiškinama Rašydamas apie Anglijos už Woodrovų AVilsoną, trečią je jau senai. Kuomet tarp jo
kų susirinkime kaltinimai prieš
—už “aidoblistus”. Tarpe į- ir kitų B-vės
dalininkų arba
DR. A. MONTVID
apie generalį streiką, kas pasakoja apie galingąsias tos žymiųjų laikraštininkų Ameri viršininku kildavo kokiu nesu- Prisirengusius prie šito žing B-vės viršininkus ir “Naujie
snio tcčiaus ėmė rūpestis, kad
CHICAGO
ir įvyko. Lapeliai kriau- šalies darbininkų unijas ir ki koje šiandie uoliausiai stoja sipratimų, tai jisai visuomet
nų” vedėjus bus išsklaidyti,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Kast Washington St.
čius privertė daugiaus tokias organizacijas ir tarp už Leninų ir Trockį “Pearson’s pareikšdavo, kad jisai galįs pa Jie žinojo, kad biznio vedėjas, kaip dulkės, 'Lodei dar kartav
Marshall Field Annex
Magazine” redaktorius, Frank daryti su “Naujienoms,” kaip gavęs pagal
18th fl. Ruimas 1827
kontraktų savo meldžiame visų naujienieČių
protauti, nes juose yra kitko sako: .
Telcphone
Central 3362
užsilaikyti
Harris, kuris šio.mis dienomis jam patiksią; Illinois valstijos “comission,”
kuoramiausiai ir
daug ko pamokinančio.”
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
ku“Yra, žinoma, ir bolševi- paskelbė savo žurnale visa konstitucija jam, girdi, esanti dauginus Šerų, negu Jamontas. nepaisyt i piktų paskalų,
2121 North Westem Avė.
Štai tau, Jurguti, ir devin kuojančių. Bet tai daugiau- maršrutų debatų su Stedmanu, svarbesnė, negu “Naujienų” Todėl reikėjo surasti būdą su Finos skleidžia priešai.
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
laikyti to “commission” išmo
tinės!
Lapeliai, kuriuose šia darbininkų jaunimas, pranešdamas, kad jisai ginsiąs B-vės konstitucija.
X-SpindulUii. Phone Armitage 2010
“Taupirta” pinigus.
Rezidencijos telef. Albany 8710
begėdiškai šmeižiama rub- prie kurių glaudžiasi Įvai individualizmų prieš socializ Kol tečiaus Jamonto ambici kėjimą. Ir šilam tikslui buvo
'
rus originalai ir ekstravagan- mų.
jų -niekas nerėmė, tai jisai ne
pavartoti teismų. Ve
suvių organizacijos vadai, tai iš inteligentijos, futuris Bet pažvelgkite, pagalios, išvedė kam.nors pavojingas, sugalvota
[Iš Fcdcruotoslos Presos]
delko tas prašymas delei “inTekphone Drover 5052
esą “pamokinantys”!
tai, kubistai ir bendrai deka kad ir į mūsiškius “komunis nes visus šėrininkus jisai vie junclion’o” ir buvo paduotas
WASIIINGTON. — Pasak
Aišku, kad tas niekingas dentai. Įdomus apsireiški tus.” Jų lyderiai yra kaip tik nas negalėtų savo balsais su teisėjui.
x
karo sekretoriaus Baker, da
DENTISTAS
darbas, kurį varo, pasislėpę mas, kad nepriklausomųjų tie žmonės, kurie ligi bolševi mušti. Ant nelaimės, paskuti Apie tai, kad Jamontas su liai* Jungi. Valstijose yra to Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
Ncdėbomis pagal sutarimo.
nuo visuomenės akių, tamsus liberalu tarpe yra bolševi- kiškos revoliucijos stovėjo pa nių metų bėgiu Jamontas įgijo savo šalininkais rengiasi eiti į kia bedarbe ir yra prospektų, re.
3261
So.
Halsted StM Chicago, III.
čiam dešiniausiani musų so talkininkų kai-kurių B-yės di teismų, “Naujienų”
vedėjai kad ji dar plėtojasi, kad gulbut
gaivalai, pasiryžusieji sude- leitenantas -jurininkas Kenn- cialistinio judėjimo sparne. rektorių asmenyse.
patyrė iškalno, todėl juos tas todėl nebereikės leisti pinigų
moralizuot rubsiuvių unijos Worlhy ir pulkininkas Ma Dabartinis “Laisvės” Dėdelė Vyriausias Jamonto talkinin žingsnis nelabai nustebino. Bet jaunų vyrų prikalbinėjime sto- I
Phone Yarda 5248
narius, jau neša savo nelem lone. Pastarasis per vienų (arba Abėcėlė) anąmet, be kų yra A. Petraitis, kuris pa žmonės, kurie nebuvo pašvęsti Ii kariuomenėn. Nesenai kiek
A. M. KAITIENĖ
tus vaisius. Jau net strei- mitingą pasiute visus Kabi gaudydamas preitumeratdrius, sidarė “Naujienų”, biznio ve į visus to pieno sekretus, labai vieno kareivio gavimas kai- i
AKUŠERfi
Daug metų praktikoj
l^erių “presos komisija” neto narius pakabinti ant išleido speciali “moterų nunie- dėjo priešas nuo to laiko, kai sujudo, manydami, kad “Nau nuodavo $67, o dar pirmiau
lempų stulpų, už ką, žino rį”, kuriam bendradarbiauti “Naujienos” įvedė pinigų siun jienose” kažin kas pasidarė. $106. Nesenai kongresas pa- ! 3014 Emerald AveM Chicago, III.
persiėmė tų lapelių dvasia.
ma, buvo suareštuotas ir pa pasikvietė ne tiktai Andrių timo skyrių. Pirm to jisai bu Skundėjų-gi frakcija (hes Je.- barė Bakcrį už padarymų $60.Tatai dar kartą parodo, trauktas teisman. Pagaliaus Bulotų, o ir Sirvydų ir kun. vo labai geras ir nuoširdus biz monlas čia yra liktai pasta 000.000 deficito, suverbuojant
Kitas “komunistų” nio vedėjo* draugas. Kada prad tytas į pryšaki,
taip vadinamos Fabi- Tumą!
o ne vienas 15.000 daugiau kareiv'lų, negu
Victor Cfaar Store
kad rubsiuviai, kurie supran narys
jo draugijos
(kunktatorių stulpas, pittsburglškis B., per. žioje pereitų metų pastarasis veikia) ome skleisti tarpe šeri- kad buvo kongreso leista.
Wholesaleriai ir Retaileriai
ta šios valandos rimtumą ir arba vilkintųjų draugija — keletą metų leido “Dilgėles”, pasiute direkcijai
1728 S. Halsted St.
kontraktų ninku, tokį aiškinimą, kad Jiir“Aš vis dar tvirtinu, kad!
nori apgint savo organizaci dešiniausia socialistų grupė) kuriose surasti socializmą bu- (kuriuo skundėjai ir jų šąli- gelionis sti Grigaičiu nęri pa- mano pareiga yra suverbuoti t Cigarų, tabako ir cigaretų. Importotos pypkes, tabakas ir tabo
....::...... ”
ją, privalo būti ant sargy- garsus it- talentingas rašyto- [ vo sunku ir per padidinantį ninkai šiandie tai]) baisiai pik- sigrobti
ka
dėžutėse, ant Švenčių.
o Ja- armiją iki jos pilnos spėkos

NAUJIEHOS

jas Bernardas Shaw (šo)
viešai pareiškė esąs bolševi
kas ir basta.■ Daryk tu su
juo ką nori! Bolševikuojančių grupė, žinoma, daro daug
triukšmo per mitingus jįr
partijos konferencijose, bet

Mūsų Moterims

Dar apie tą skundą.

Ardytojų darbas.

Apžvalga

C

c

Dr. A. Juozaitis

(i

NAUJIENOS, Chfcagtf, I1L

Sereda, Sausio 26 d., 1921
. darys didelių permainų, kurios
bus labai nesmagios talkininkaina. ’ šiuose rinkimuose nt
viena partija negavo
tikros
JAPONIJA.
^didžiumos, negi kombinacija
Pasodino kalėjiman profesorių. įvairių partijų negali sudaryti
[Iš Federuotosios Presos]
Tokio. — Po metų bylineji- veikiamosios didžiumos. Be to
opozicijos.
iho ir apeliacijų, valstybės uni nežiūrint didelės
versiteto profesorius Morite, Komunistų partija išrinko 58
tapo pasodintas trims mėne atstovus. Kad supratus to svar
siams kalėjiman už skleidimą bą reikia žinoti, kad viso dele
gatų išrinkta 424 ir didžiau
“pavojingų nuomonių.”
Siame dalyke pavojingomis sioji partija turi tik 94 delega
nuomonėmis buvo to profeso tus.
Visuose Balkanuose socialis
riaus išsi>ausdintas
žurnale
straipsnis apie “socialines Kro- tai ir komunistai prataria Bal
potkino nuomones.” Jį karštai kanų Federacijai, kaipo viena
visų keblumų
rėmė kiti profesoriai, kurie sa tinį išrišimą
ko
kė, kad straipsnis buvo moks Balkanuose. Bulgarijoje
linis tyrinėjimas
Kropotkino munistai laimi. Jie išrinko 48
nuomonių, bet teismas pareiš atstovus, o pastaruose munici
kė, kad socializmas negali būti paliniuose rinkimuose jie be
skleidžiamas
po
priedanga veik visur laimėjo. Taipjau ii
eilėse Bulgarijos Valstiečių parmokslinių tyrinėjimų.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

iš 10. Po komunistais daugiaušia balsų gavo republikonai.
Jie gavo 4,414 balsų ir išrinko
? atstovus.

Dr. A. R. Blumenthal

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

•*

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųiies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $260.00 tik už $35.00, priedų vol
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 GVARANCTJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JA GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą aūgėtos.rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
sankrovos
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
kaina tik
se. Taipgi 'išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. /jfe
■ai

VOKIETIJA.
flš Federuotosios Presos]

KIŲ SPECIALISTAS
Berlinas. • — Lorraine anglia
AMn EfsamlMiolN Dykai
kasių unija djdele didžiuma
Gyvenime yra
tuiiias, kada pra
balsų nutarė prisidėti prie In
nyksta ragijimaa.
ternacionalo ir vokiečių, slova
Maa vartojam
kų ir madžiarų kairiųjų sociapagerinta
OphthaJmometer.
Yistų, kurie ikšiol veikė aiški
patinga doma atai, bet patarus Internaciona
kreipiama j vairus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
lui, prisidėjo prie Internacio
Sankrovos
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena.
nalinės Čecho-Slovaikijos
So4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 St.
kaina tik
Tslephone Yards 4317
ialistų partijos.
4ih
Boutevard 6487
Vokietijos rubsiuvių unijos
veikiantysis komitetas 34 bal
ulis prieš 3 pasmerkė Maskvos
DR. M. HERZMAN
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
įgitaciją ir pareiškė solidaru
Ii RUSIJOS
mą amstaramiškiam unijų In
Gėrėt lietuviam h žinomas per 22
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatves.
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
ternacionalui. Komitetas taiprurgą* jr akušeris.
'au nutarė nesiųsti jokių dele
Gydo aitrias ir chroniikai lira*
vyrų,
moterų ir valką, pagal nau
gatų į Trečiojo Internacionalo dėjo reikalauti daugiau konEKSTRA!
jausias
metodas X-Ray Ir kitokius
GYDYTOJAI PERkongresų, kuris šaukiamas yra stabclių. Tad tuoj aus pravesta
elektros
prietaisus.
respublikoniškai ir susivienijišaukiamos prakalbos
JUGO-SLAVIJA.
sekamą gegužės mėn.
SERGSTI
NUO
bilių, kuriuo padidinta
skai
18th St., netoli Fisk St
The Co-oparative Society of
Po steigiamojo seimo rinkimų. jimui su Jugo-Slavija.
ŠALČIO
čius
konstabelių
ir
visiems
Nuo 10—12 plotu
Pilnos pasekmes Černagori
(U Federuotosios Presos]
America (grosernių) rengia la- Todelgi ir buvo sunkios ligos, kai ir VALANDOS:
KANADA.
nuo
G
iki
8
vai.
▼•harafs.
*
po
pasekmės
neatbojimo
ant
šalčio
Zagreb, Jugo-Slavijoj. — Pa jos rinkimų dar nėra žinomos. Organizuojasi į kooperacijas. jiems pakelta algą.
bai įdomias prakalbas
( Dienomis: Canal
pereitose žieihose, nors gydytojai ir
“Tada visos dekoracijos tapo
Telephonaii
J
„ 8įlŪ "ba Wl
sekmės rinkimų į< Jugo-Slavi- Komunistai gaVo 10,809 balsus
[Federuotosios Presos žinia]
patarė nebūt nepaisančiais ant šalnuimtos.
Kareiviai
liko
išga
Ketverge,
Sausio
27
d.,
1921
j
Naktimis) Drexel
jos steigiamąjį seimą gal pa- iš 27,638 ir išrinko 4 narius
( čio. Čiaudėjimas, jautimas gerklėje
(
950 - Drover 4186
Hamilton, OnĮ. — 2,(MM) Nia- benti iš valstijos kapitolinus.
arba bėganti nosis, tai yra pavojaus
GYVENIMAS:
3412
S. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak.
ženklu ir nurodo urnai naudot Turpo,
jra pasaulio vaisių auginto- Vėl kiekvienas
galėjo prieiti
VAL.:
9
—
10
ryto,
ir
8—9 vai, vak.
tarputyno mostį. Tai yra moksliškai
Visų
šventų
parapijos
svetainėje
’ų įkūrė kooperaciją pardaivi- prie gubernatoriaus namų. Nie
sutaisyta iš išspausto tarputyno, kam
108th St., ir Wabash Avė.
paro ir mentolo į tyrą mineralą, kuris
’iejimui savo produktų, kurių kas daugiau nebebuvo krato
gyduolę
perneša kiaurai odą arba nu
Roseland, III.
iekainą sezoną, tikimąsi, bus mas delei bonibų.Tikslas tapo'
eina prie nesmagumo šaknų.
Draugai ir draugės, nepralei Turpo nesiremia ant garų aiba ki
BellĮAJ System
parduota už $1,500,000.
atsiektas ir kalbos apie anarTelephone Yards 5082
skite progos be skirtumo, kurie tų netikrų reikšmių kad aplaikius paJis suteikia urną paliuosaNori daugiau kazoku
“Galbūt dar didesni reakcio priklausote ar ne priklausote ^^ncs' Išskirsto susimetimus ir užo žingeidaujate
ko^ degimus, Jis nesutraukia odos nei
nierių si^iuįaį skilias^. iii.^iy. h-vęs,
operatyviniu darbu, ateikite ant' nesutepa drupanų.
[Iš Federuotosios Presos]
3107 S. Morgan St. Chicago
kalbų apie bombas, bet „„
aš ...
ži47
’
.
Gydytojai pripažįsta vertę lurpo,
’bu- I11* PrakaH)U- Bus aiškinama kaipo patikėtiną namų gyduolę ir
Washington. — “Vien tik nad, kad ‘didesnės konsta
_______
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
“pirmos pagelbos” gydymą nuo viso
kokių
naudų
neša
žmonių
geroskelbimas įžangos prie padidi liaturos’ kilius yra
rengiamas
ir nuo 6 iki 8 vakaru.
kių
Vaistininkai
J
*1
*•
1*
i'l'
KILI šalčio
pcllvlv nesmagumų.
JtiVMlIlCSįj U1I414*
v
VIII111
Pennsylvanijoj
ir
šie
gąsdini-'^
1
kooperacijos,
kaip
pasuiuo,
įj
no
,
^
a(
|
jį
s
su
t
e
ikia
užsiganėdinimą
nimo skaičiaus valstijos kons- Pennsylvanijoj i
savo kostumeriams. Jie ...........
parduoda su
tabelių — juodųjų Pcnnsylva- mai bus panaudoti jo pravedi-* SUo,ti,nuo brftngaus pragy^i?° užtikrinimu grąžinime"pinigų,
jei neKuomet pašauki telephono operatorką,
r
oficierių
alga
ir
(Minties
tarp
savęs
pačių
pabusi
n?
,
:ignR
^
n
^
nijos kazokų.” Taip James H. mui. Kareiviu ir
reikalauk, kad ji atkartotų numerį.
gamintą naudą. Įžymus kalbė Parsiduoda baltuose opaliniuose
Telephone Yards 1532
Manrer atsiliepė apie gandus, taipjau bus pakelta.
4
puodeliuose
su
pomerančio
ir
juodu
Ji yra išlavina pasekti šį reikalavi
kad Phi ladephi jos bedarbių
“Matote,
kad pasitarnavus, tojai bus 'ahglai ir lietuviai, mu- lėbeliu po 30c. ir 60c.
mų, kad teisingai yra nugirdusi.
pačių draugai, kurie priklau
irmijos pienuojančios išsprog atgaleiviams, valstijos
kazo-Lsų
;
LIETUVIS
so
prie
kooperativi.nės
bendrodinti ten dirbtuves.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kai turi turėti geresnę algą ir
Geras būdas atsakyti “Taip”, “Teisin
' m Gydo visokias liga.*; moterų, vai
Maunr, kuris yra prezidęn- apsiėjimą/ taip kad jie skirtųsi v$s ip permato jos naudingumą.
IB
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
___«...L“n;nv/i .14-,
gai”, ar kitaip kaip paprastai, jei pa
ig
lu Pensylvania
Darbo Fede nuo darbininkuC ir skaitytu
pančias, senas ir paslaptin
J C Jjuos Geresnį gyvenimą galėsime atgas vyrų ligas.
sirodys, kad operatorė teisingai tave
racijos, dabar yra Wasliingto- savo priešais. Jiems Itodėl tvir-, siekti tiktai, būdami kooperati- Nuo visokio šalčio ir susimetimų.
I
>
32S9
So.
Ifalsted St., Chicago.
suprato. Tuomet ji tikra esti ir gali
ne kaipo narys komisijos, kuri tinama, kad streikai yra pavopavo 1 viais. Įžanga liuosa. Kviečia
TBBaBBHBKKlMmflRIhiąiMIB
reikalaujamų sujungimų padaryt, be
jus draugijai ir kad kiekvie šio distrikto lietuviai šėrininkai.
laiko eikvojimo.
vo pareiškime
Federuotajal nas streikieris yra toks žmo
ALIEJAUS ŽEMLAPIS i |BBRByi^7>i<tMMUIKSB
Presai apie tas bombų pasakas gus, kurį reikia sutriuškinti.
VELTUI.
PINIGAI
j Tel. Boulevard 2160
pasakė:
“Kad sustiprjnus
tą senti
Kuomet pasikalbėjimas užbaigta, geeru
« Dr.A.J.KARALIUS
“Dabar Philadelphijoj
yra mentų, jei žmogus iš Altoona
Jš Amerikos siunčiami pini
daiktų yra pasisakyt abiems “Suaiie”.
Gydytojas ir Chirurgas
tarp 60,000 ir 80,(MM) audiny- įsirašo į konstabelius, jis tuo- gai į Lietuvą; greičiausiai pa
Pasiųsime jums veltui ant I VALANDOS:
Šis vengs tankius ekstra pašaukimus,
9—12 ryte
čių darbininkų be darbo. To- jaus būna paskiriamas kiton siekia adresantus Lietuvos kai pareikalavimo aliejaus žemkadangi gali manyt, buk naudotojai
valstijos daliu, taip
kad jie muose, kada yra pasiųsti per lapį parodantį visus aliejaus
telephono neaiškiai “užbaigė” savo
dą ir pateisina nepasitenkini
traukimus, tekančius ir grę 2* 3303 So. Morgan Street,
Fcderalę Paskolų Bendrovę
pasikalbėjimų.
Chicago, III.
mų. Bet pasakos, kad tos ap bininkus, nesusidurdami su sa
žiamus šulinius ir visą veik
666 W. 18th St., Chicago,
gailėtinos aukos moderninės vo giminėmis ar karminais. kuri turi sąskaitiškus ryšius su mę. Rašyk šiandien reika
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
industrijos pienuojančios dina- Ir jeigu tokis kazokas tarnau Lietuvos Rankoms.
laudamas jo.
Paskirtas
mituoti dirbtuves, yra nedoru damas apsiveda, jis vėl būna
Pinigai yra siunčiami pas skaitlius veltui išdalinimui.
išmislu tų, kurie kalti yra už greitai perkeliamas, jei tai lyti toms ir telęgramais, ir išduoda
ADVANCE OIL CO.,
ną reikalinga pašalinimui jo iš savo čekius (draftus) ant Lie
bedarbę ir skurdų.
■h
“Taipgi aš prisimenu, kad jo pačios gilminių tarpo ir pas tuvos bankų.
Lietuvis
Dentistas
810-12-14 Throckmorton St.,
kiekvienų sykį, kada buvo pie tatymui jo visai svetimoj apy Keliaujantiems į Lietuvą yra
4712 So. Ashland Avė.
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
Fort Worth, Texas.
gardoj,
kurią
jis
gali
‘
kontro

nuojama
padidinti
skaičių
val

arti 47-tos gatvia
dirbtuves. Cash arba ant iimokijimo.
sargiausiai ir patogiausiai vež
stijos konsteibelių, laikraščiuo liuoti’ be asmeninės atodairos. tis pinigus Federalės Paskolų
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
Telefonas: Drover 7042
“
Tokia
yra
sistema
Pennsyl

se
buvo
vedamos
kampanijos
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
hf
Bendrovės Draftų formoj, iš r« s B ii n » « ■ e a ®
vanijoj
ir
ji
kaip
galima
grei

apie
taip
vadinamus
radikalų
A. BARTKUS, Preu.
T. Pullman 5482 *
duotus ant Lietuvos bankų; tie
suokalbius ir terorizmų, kurių čiausiai yra kopi jojama kitose
1619 W. 47th St.
Tel. Boulevard 1892.
Chicago, III.
Tel. Canal 65
■
valstijose. Kada visos industri bankai išmoka pinigus draftą
niekad nebuvo.
savininkui
be
jokių
nutraukų.
panašias
LIETUVIS DAKTARAS
“Du melai atgal sentimentas nės valstijos turės
M
Parduoda
laivakortes
ant
dvie

Pennsylvanijoj praarė
visiš spėkas, mes pamatysime įne
Tel. Moaroe 2804
kam panaikinimui konsteibelių šimą kongrese, kad visus kon jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
Turiu patyrina
1424 So. Halsted St
ant
kurių
nereikia
persėsti.
Iš
moterų
ligone; n*stabelius
pastačius
po
federa

ir legislatoroje buvo užtektinai
DR. W. F. KALISZ
puatingai
prižia
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
balsų, kad juos panaikinus. linė valdžia, taip kad visi ka Montreal į Eydkunus (netoli
Spėriai amas: Moterį ligoa Ir Chirurgija
rlu ligonę ir kudi
Nedalioms 10 — 12.
kj laike Iigoa.
Tada įvyko misteriški siunti zokai galėtų būti gabenami iš prie Kauno), kaina $107.15.
Gyvenimo Tel. Yards 5Q98.
1145 MTLWAUKEE AVĖ.
CBICAGO.
10929 S. State Str
nėjimai pekliškųjų mašinų per vienos valstijos į kitą ir kon
Iš New York į Liepojų, kai
Chicago* III.
paštų ir menamų
anarchistų centruojami ten, kur didieji na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
bombų ekspliozijos įvairiose fabrikantai kovoja su darbi į Ameriką.
Rez. 1119 ladapandenc* Blvd. Chicago
Kl D5“ 6urtPfty M0RNING
Telephone Van Buren 294
ninkais.
”
šalies vietose.
Skolina pinigus ant Ameri GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
“Pennsylvanijos reakcionie
Nebraskos senatorius Norris kos ir Lietuvos namų, žemių ir
TOMS IŠPARDAVIMAS.
— ....---- *—
riai greitai prirengė sceną Har- sėdėjo sale, kada Manrer kal ūkių.
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Viskas turi būt parduota, nepai
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
bėjo ir padarė įdomių pastabų
GOS H , b UI
Ofisas atdaras iki 9 vai.
vak.
sant
uždarbio,
ar
kiek
kainavo.
$20,Vaikų ir visų chroniškų ligų
k
TrttS 5 E ATS
konstabelių. Didelis skaičius apie pasakas, kad darbininkų
000 vertės stako, vyrams ir vaiki Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
tWv.
nams, vėliausios ir parankiausios rųginulo pini
tų kareivių tapo pastatytas prie nepasitenkinimą
Telephone Dr 'ver 96931
šies, gatavai padaryti — likę neat Valandos:
10—11 iy»o; 2—3 po piet
to
M
M
a
&
tfu
r«
»
*
04
0
»
iš Rusijos.
valstijos rūmų.
Gurbernato- gai' ir agitatoriai
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 7—8 vak. Nedėliotos 10—12 dieną
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
riaus namai buvo akylai sau “Tai išrėdytų,” pasakė Norris,
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
gojami. Visi žmones, net ir “kad jei niekas neatvyktų iš
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
legislaluros nariai, buvo krato Rusijos vadovauti 'juo, Ame 2 1900 S. Halsted St.
DR. S. BIEŽIS
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
augščiau.
Vyrams
čysto
vilnono
mė

Tel. Canal 2118mi, jieš'kant bombų,
jei tik rikos darbininkas mirtų iš ba
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
$1 Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud | lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
prisiartindavo prie kapiloliaus do be jokio protesto ir stovė
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
8 vakaru.
tų sniege kol
nesušaltų, bet
su pakiuku rankose.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis Leavitt St. Phone tanai 6222.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St.
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
namų
“Paiki legislaluros nariai iš nedrįstų eiti į tuščią
Tel. Prospect 8466
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
S. GORDON,
W.
42nd St. Phone Lafayette, 4988.
sigando už savo gyvastį ir pra- jieškoti pastogės.”
1415 S. Halsted St.
e
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NAUJIENOS, Chicago, HL

Lietuvos Atstovybės Amerikoje
Pranešimas.
Musų Nepriklausomy
bės šventė.

Lietuvos Valstybe buvo ir šiam plebiscito pravediniui
yra jau daugelio kilų valsty- Ij specialiai
I Iii 1 ^KVllUH
skyriamos aukos bus
bių pripažinta, kaipo faktinai atiduodamos tam pačiam “Lie
gyvuojanti, bet iki šiol dar ne tuvos Gynimo Komitetui”. Au
visų, o kuomet toko Toutos kas reikia siųsti adresu, LitSąjungoj pasisakyti, ar reikia huanian Representavive, 162
ir Lietuva lygiomis teisėmis West 31-st Street, New York
City.
šeimyną, tai daug kas ir iš
J. VILEIŠIS.,
musų neva prietelių pasiskubo Lietuvos Atstovas Amerikoje.
iš posėdžių salės išeiti, kad ne 22 Sausio, 1921 m.
reikėtų atvirai ištarti nuomo
nės.

ir Sedlvvick gatvių, susitiko vie
ną savo draugą, kurį tuojaus
įsivedė į tamsią alėją ir čia jie
du ištuštino bonką.
Beenan
pareikalavo,
kad jo draugas
nupirktų kitą kvortą munšaino, bet pastarąjam atsisakius,
kilo “failas.” Reenan’as griebė
už plytos, bet jo draugas buvo
greitesnis
už jį ir pripuolęs
jam kairiąją
peiliu nupjovė
ausį ir pabėgo.

Sereda, Sausio 26 d., 1921
jį privertę ASMENŲ JIEšKOJIMAI

niai nemalonumai
taip pasielgti.

Trokas užmušo smuklininką.

RAKANDAI

PAJIEŠKAU draugo Prano Palio
nio, Suvalkų rėd., Ūdrijos parapijos,
Barkuniškių dvaro. Turiu labai svarbų reikalą.
Jis pats malonės atsi
šaukti arba žinanti jį malonės pra
nešti ant šio antrašo:
JUOZAS MALINAUSKAS,
1100 — 14th Avė.,
Rockford, III.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų Šmotų seklyčios seto,
buvo užmokėta $200, parduosiu, už
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kuri buvo užmokėta
ESU APVOGTAS
$225 už $50, su rekordais ir deiman
Sausio 17 dieną, parėjęs iš darbo, to špilka. Ateikit tuojaus, galite
atradau viską išversta. Išnešta tri matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
eilė armonika, auksinis laikrodėlis, re ir nedalioj.
staltiesė, britva ir šukos. Kas patė2810 W. Harrison St.
mys tokius daiktus kaip armoniką ir
pirmas praneš, duosiu atlyginimo $50.
WM. RAZEVICE,
NAMAI-žEMB
~~
1524 So. 50th Ct.,
Cicero, III.

Smuklininkas William McGovern su savo broliu, John
McGovern, praeitą savaitę ta
Jau nebetoli vasario 16-toji
po nuteisti po du metu kalėji
diena, kuomet sueis treji me
mo, už nepaisymą prohibicitai, kaip Lietuvių Taryba, kai
jos įstatymo. Tuojaus po teis
po vienintelė lietuvių tautos
mui jų advokatai perkėlė bylą
atstovybė, pareiškė, jog Lieį apieliacijų teismą ir todėl jie
Išteisino merginą.
du nebuvo imami kalėjimai).
Daug kaiA iš tų valstybių ru-1
sus, kokie buvo, valstybinius
Vakar gi pūslinis trokas Wm.
ryšius su kitomis valstybėmis pėjo Amerikos pasakymas, kad
Miss Billie Black andais bu-1 McGovern’ą parbloškė
ant
ir steigia laisvą ir nepriklauso ji nenorinti Pabaltijos valsty
vo areštuota « New Yorke ir North avenue ir susyk užnnišo.
PARSIDUODA du namai ant
mą Lietuvos Valstybę su sosti bių išskirti iš Rusijos be suti- j
JIEšKO
KAMBARIŲ
pargabenta Chicagop. Ją buvo McGovern Bros, buvo savininvieno loto. Fronto namas visai
kimo visos Rusijos demokra
ne Vilniumi.
apkaltinę Amalgamated Glo- kais Liberty Inn smuklės, 661
naujas. Elektros šviesa, vanos
tinės valdžios, kurios susida
Per šiuos trejus metus įsi
PAJIEŠKAU kambario su ir kiti naujausi įtaisymai. Par
tbing Workers viršininkai už- N. Clark st.
rymo ji vis laukia. Jau po šitų
galėjo, sutvirtėjo Lietuvos de pasitarimų Amerikos valdžia RADO PINIGUS IR RAKTĄ. I tai kad būtent ji buvo pavo-|
duoda labai pigiai. Priežastis
škoje šeimynoje.
Atsišaukite patirsite ant vietos.
mokratinė sespublika, bet pat sekretoriaus Dovis lupomis yra
gus iš minėtos unijos ofiso šeAtstatė 5,000 darbininkų.
į Naujienų Ofisą po No. 204.
sai Vilnius ir geroji Lietuvos pasakiusi, jog ji nenorinti bū Savininkas prašomas atsiimti šis tūkstančius dolerių, dirb
4344 So. Wood St.
juos.
dama
ofise
kaipo
seįkretorė.
I
Miesto
tarybos
finansinė
koRytų dalis vis tebelieka dar tinai atstatyti Rusijos senuose
Lenkijos okupuota, o Prusu rubežiuse ir kad nėra atmesti
Vakar kriminaliam
teisėjo misija vakar patarė
tarybai
P-nas Kazimieras Brazaitis Wilson teisme ji tapo išteisiu- atleisti visus miesto darbiniuLietuvos Klaipėdoj dar vis tePAllSIDUODA bučernė ir
na ir Pabaltijos valstybių poli
kati jis ant Į ta. Dabar ji traukia tieson kai- kus, kurių dirba
besėdi politikuodamas Fran- tinė nepriklausomybė, bet tok mums praneša,
apie penki
grosernė ir du namai. Geroje
kampo 34 ir Halsted gatvių va-|bamos unijos
euzų karo viršininkas.
.
1
viršininkus
už
tuksiančiai,
ir
išduoti
miesto
vietoje, lietuvių apgyventoj vie
sai pasakymas kaip tyčia buvo
kar radęs šernolę su pinigais apšmeižimą jos vardo ir už su- darbus privatiškiems kontraktoj. Norintis gali pirkti arba
ir raktu.
trukdymą jos vestuvių, dėl ku- toriams, kurie atliksiu darbus
vien biznį arba vien namus.
Jeigu tai yra kurio
Kaip tinkamiau apvaikštinėnors rių ji buvus nuvažiavus New daug greičiau ir pigiau.
Parsiduoda pigiai.
t i tas sukaktuves, tai pasilieka “Naujienų” skaitytojo savastis, Yorkan.__________________________
REIKALINGAS kambarys Light
Housekeeping (su šeimynikystes įran
Atsišaukite šiuo antrašu:
pačios Amerikos
kiais)
dėl
vedusios
poros,
apie
Hals

Sunaiikino kompaniją.
4327 So. Wood St.
suomenūs darbas, Reikia spė- sekamu adresu: — K. Brazai- Uždarys 13 skyrių knygyno,
ted ir 18tos gatvės. Geistina pas
K. J. Geležėles su J. Brijunu t i, jog Amerikos lietuvių vi- tis, 3305 So. Halsted St.
švarią, apšviestą šeimyną.
Temoje: “Ar Amerikos Darbi-j
Chicago.
—
Organizuotieji
J. G.,
I suomenė, m’nėdama trejų meChicagos viešojo
knygyno
1931 So.
~
“■ ‘
String
St.,
Chicago, III.
darbininkai laimėjo
pergalę,
ninkama reikalinga prisidėti prie Į! tų savo valstybės nepriklauso
Staiga pasimirė turčius.
direktorius Gari B. Rodrn paskada
Jewell Tea kompanija,
III Internacionalo Maskvos. To- mybės pa si skelbimų, prishnins,
Pirkite ukes nuo paties sa
nebegalėdama
ilgiau
laikytis
kio, kokiu jis dabar yra, — ar,s kas per tą laiką buvo padary
Duncan C. Plumb, 60 metų nutarimu su vasario
vininko, o ne per agentus?
pirma prieš darbininkus, pavedė sa
ne”. Brijunas “Už”, Geležėlė j ta ir kas artimiasiu laiku rei amžiaus, prezidentas Kansas
Gaunu daug laiškų su klausimais
diena bus uždaryta trylika vie
vo
turtą
ir
biznį
National
Tea
“Prieš”.
*
,•
apie
ukes. Tai viena ūkė ir apgarsin
kia daryt).
Butų geistina, & G ui f Oil kompani jos, 4011 šojo knygyno skyrių įvairiose
siu,
nes
ji visai netoli nuo stoties ir
Co., kuri yra pripažinusi uni
gražioj vietoj: upė šalip nuolat teka
Seredos, Sausio 26 d., 1921 m :dant visos Lietuvos Laisves Lake Park avė., vakar vakare miesto dalyse. Tai delto< kad
Tea Co.
vežėjai
ir daro smagų ir linksmą gyvenimą.
Paskolos stotys. Lietuvių Pi Garrick triobėsio priemenėje trustisų sąstatas šiais metais ją. Jevvell
MILDOS SVETAINĖJE,
Žemės yra 51 akeris; 20 akerių jau
liečių Sąjungos skyriai, Ame- ant vietos urnai sukrito ir mi negavęs užtektinai pinigų pa streikavo per mėn., bet kom REIKIA DARBININKŲ išdirbta, o likusioji miškas ir gany
Pradžia 7:30 vai. vakare.
panija tiek biznio pražudė, kad
kla. Dobilų yra apsėta apie 6 akeįžanga padengimui lėšų 15 centų rikos Lietuvių R. Kat. Federa- rė. Sako, tai širdies liga.
laikymui tų knygyno skyrių.
riai, stubos dar geros; ir yra visi rei
’ | nepajiegė ilgiau laikytis ir ta
MOTERŲ
Am. L.
Suvirš šimtas penkiasdešimts
Kadangi .iki šiol daug kalbėta CUOS rorganizacijos,
5
kalingi įrankai dėl ukininkystės; ran
po parduota kitai kompanijai.
melžiamų karvių, telyčių, arklių,
darbininku bus išmesta iš dar
Kova su peinagaudomis.
ir rašyta buvo tik iš vienos pu Pautin. Sandaros Kuopos ir
REIKIA senyvos moters pri- dasi
kiaulių ir keliūtas vištų. Parsiduoda
bo. Pats gi didysis knygynas
sės apie III Internacionalą Mak-.^ictuv. Soc.. Sąjungos skyriai
dabojimui dviejų kūdikių. Atsi labai pigiai tik $3,600. Savininkas
Kovos
prieš
kazokiją.
į kitą biznį. Norintieji geros ir
organizacijos
apvaikšNaujai susitvėrusi The Chi nuo šiol užsidaris lygiai 7 va
šaukite, laišku, ypatiškai arba eina
svos, o betgi klausimas padėtas į ir
1 kitos...
pigios ūkės, atsišaukit greit, nes paTokiu budu dabar debal, tin'hJ kit>k Salint bendrai šių cago
Tennants*
Protective landą vakaro, vietoje 8:30.
brangesnės.
Columbus, O. — Visi orga- telephonu. Apie mokestį susitai- vasaryj bus
trejų
metų
sukaktuves,
suren

S.
A.
DEMENTIS,
League paskelbė, kad jos pir
kysim.
6622 Rhodes Avė.
tantai iš abiejų pusių yra gerai
tapo
w
T
.
.
...
...
inizuoticji
darbininkai
P.
O
Box
72,
McNaughton, Wis.
viešus apVaikščiojimus, mas žingsnis busiąs sumobili
Nupirko artistų paveikslus.
. . /. ... ,
prisirengę tą klausimą nuosek- giant
8u<nt viešus
Tel.
:
Englewood
1421
prieš
pakviesti stoti kovon
liai ir, moksliškai išrišti. Kiek- ( susirinkimus,, prakalbas ir iš zuoti penkis šimtus tūkstančių
Parsiduoda
.
.L.
„ .
.. bandymą įvesti Oliic
nešant
atatinkamas
rezoliuci

Chicagos
Artistų
Darugija
L,.
„
Chicagos nuomininkų, kurie
vieno yra pareiga ateiti ir, sulig
REIKIA nidters abelnam na
..
•.
.y .
Amerikos kazokus — raituojas
dėlėj
greitesnio
Lietuvos
praeitą
savaitę
buvo
išstačius
.
.
....
galėtų
pasekmingiau
kovoti
su
faktiškų argumentų — priparo$1,500.00
Cincinati, mų darbui. $15 į savaitę.
i
.. .
sius konstabelius
Respublikos
pripažinimo.
savo
nariu
dailės
veikalus
pa„
plėšikais
namų
savininkais.
dymų nuspręsti.
3502 So. Halsted
unijos
.‘y .
....
Gleveland ir Daytono
Galima
atsiminti,
jog
Ame

viešą
jam
dailės
muze.
,
_
Lyga
visų
nuomininkų
vardus
|
rodon,
Kviečia P. P. D. U.
Tek: Drover 9645
5 akeriai, visa žemė gerai iš
Ha tinkamų žingsrikoje
greitu
laiku
užstos
kita
juje.
Laike
parodos
Municipal
I
•
,<
!
u
l
)<ualt
laikysianti
saugiausioj
paslap

Komtetas.
dirbta, 40 minutų iš pat viadministracija ir butų labai ty] , kad namų savininkai suži Art Commission delegatai iš- 11
REIKIA patyrusių moterų durmiesčio ant Burlington R.
Įneštasis bilius leidžia gupavartų, kad galėtume parody noję, kad jie yra
Lygos na rinko ir nupirko sekančius daiR. gelžkelio. $225 įmokėti, o
superin- prie skudurų ir popierų.
ti, ką ir kaip Amerikos lietu riais negalėtų jiem
keršyti. lės kurinius: l5une and Sea, J. berną toriui paskirti
kitą sumą duodam ant lengvo
WEST SIDE METAL
Krapas ateina kaip vagis vidurnak viai yra nutarę per tas sukak- Lygos užduotis yra teikti nuo P. Birten; Flovvers From He-pen(^cn^ slJ $5,000 į metus ališmokėjimo.
Platesnių infor
tyj, kuomet nieko nelauki. Gali, už
REFINING GO.,
G. A. F rauk;
° tasai pasiskiria pagelbimotojams visokią galimą pa len’s Gardeli,
imti valandos, koliai gydytojas pri t u ves.
macijų telefonuokit afba atei
2917 S. La Šalie St.
bus, o urna pagelba reikalinga. To
Reikia priminti, jog iki šiol galbą kovoje su plėšriaisiais Little Bose of Bouglas, Edith | ninM Jr ^5 kareivius ir oficickit.
dėl rūpestinga motina visuomet užlai dar nėra Įteikti parašai ant tam
Hammand; After the Stonu |rius- 1 ic kazokai turėtų teisę
namų savininkais.
ko butelį Glessco savo namuose. GlessOzarks, RudolįSh Ingerle; Gap- daryti areštus be warrantų, REIKIA DARBININKŲ
co stovi ilgus laikus išmėginimo. Yra tikros peticijos dėlei Lietuvos
Paul P. Baubly,
taipjau
visas
teises
policistų
vartotas milionai namų per metus. nepriklausomybės pripažinimo,
tured Sunshine, Anna Lynch;
VYRŲ
Banditas apiplėšė slaugę.
Pasitikėtina gyduolė. Saugi ir užtik
1101 \V. 18tb St.
ir
paprastųjų
konstabelių.
o
šie
parašai,
o
gal
ir
tos
nau

Portage
Sabe,
J.
L.
Raichman;
rinta veikime, ūmam palengvinimui.
REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
Glessco gvarantuotas, kad paliuo- jos peticijos, nutarimai ir t.
Giri
With
the
GoUden
Hair,
E.
Phone Ganai 6292
P-lė Presson, slaugė, 1811
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
suos nuo užpulto krupo į penkioliką
minutų, be vėmimo. Jis prašalins blo t. bus galima greitu laiku pa W. Adam st., vakar vėlai va A. Rupprecht; Old Well, San
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
gurnus iš systemos nesugadindamas duoti ir gal vėl kiek pastūmėti
ta
Fe,
L.
Van
Pappelendan.
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus.
MOKYKLOS
kare buvo bandito užpulta ir
vidurių.
pasilieka Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų Mano ypatiška pagelba, prives prie
Paklausk savo gydytojaus apie pirmyn musų klausimo išriši dikčiai primušta. Ją banditas, Šie dailės veikalai
Choro repeticija bus seredoj, sausio pasisekimo ir užtikrinimo tuojau.
miesto nuosavybe, kuriuos by 26,
Glessco. Tamistos vaistininkas pasa mas.
Mark White Square salėj, Halsted Nereikės laukti komišino.
Joseph
Reardon,
2015
Prairie
kys, kad jo parduodama daugiau kas
Bus ap
MA5TER
kas
ir
by
kada
gali
matyti
vie

Lietuvai
prisieina
šiandie
ir
29ta
gvė.
Visi dainininkai susi
metai, nei kitų nuo krupo gyduolių.
avė., užpuolė jai beeinant na
5Y5TEM
rinkite paprastu, kaip visados, laiku. mokama pilnai kas savaitė. Tai ne
šajam
dailės
mūzoj
u
je.
Kainuoja 50 c. už butelį ir jis kai
mo
ir
bandė
atimti
jos
šerno

yra
Real
Estate
arba
Insurance.
At

—
F
Mazola.
nuoja dešimts syk daugiau reikalinga kuri okupavo ir muų sostinę
sišaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
lę, bet mergina pradėjo jam
me laike.
Prakalbos. — Bendras Lietuvos Gy
.Vinių ir didelę Lietuvos dalį. priešintis;
18—22 E. Van Buren St.,
“Industrinė” bažnytininkų
mo ir Designing ,Mokykla.
banditas visomis
nimo Komitetas rengia dideles pra
I Galima spėti, jog ateityje pri spėkomis puolė ant jos ir per
Musų sistema ir mokymo budu jus
kalbas seredoj, sausio 26, kaip 7:30
3-as floras. Matykit
konferencija.
trumpu laiku išmoksite viso amato.
v. v. Liuosybės svetainėj, 1822 Wasieis vienoj ar kitoj Lietuvos bloškė ją ant šaligatvio, Kilo
MR R0WNY.
Mes turime didžiausius ir geriau
bansia Avė. Kalbės Bradchulis ir K.
sius
kirpimo, designing ir siuvimo
Gugis
Visi
kviečiami
atsilankyti
Šią savaitę
triukšmas. Pašaukta policija
protestoniška
REIKIA
vyro
prie
žirklių
ir
skyrius,
kur kiekvienas gauna geros
kai jau šiandien yra sudėję su kitais vyrais pradėjo vytis Chicagos bažnyčių federacija
kėlimui
įrankio
į
geležies
atmatų
praktikos besimokindamas.
Bridgeport. — Seredoj, sausio 26,
kelis milijonus kad ir savo banditą 55 gt. į ežerą, kur laiko taip vadinamą “industri kaip
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
7:30 v. v. Mildos svetainėj ren kiemą.
Tel. Austin 737
I markių visokiai agitacijai dėl banditas tapo taip prispirtas, nę” konferenciją Morrison ko giama svarbus debatai tema: “Ar
varomos elektros jiega.
SAM COHN & SON,
Kviečiame kiekviena (ateiti by-kuAmerikos darbininkai turi prisidėt
DR. MARYA
plebiscito pravedamo. Tat aiš kad jis turėjo šokt ežeran. Du telyj. Atidarydamas konferen prie
Trečiojo Internacionalo?” Deba
riuo
laku, dieną ar vakarais, pasižiū
52nd Avė. ir 16th St.
DOWIATT—SASS.
kus ir musų darbas. Kad len policistai, Purcell ir Farley įšo ciją Evanstono metodistų ku tuos Brijunas už ir Geležėlė — prieš.
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Kątik sugrįžo ii Californijoa ir
Visi kviečiami atsilankyti. Inžanga
Paterns daromos sulig mieros, vi
kus išvijus; reikia rinkti pini ko paskui jį ir čia
banditas nigas, Ernest F. Tittle, pabrė veltui.
vėl tęs savo praktikavimą pe Na.
REIKALINGAS patyręs janitoriaus sokio stiliaus ir didžio iŠ bet kurios
gų “Lietuvos Gynimo Komite dar nenorėjo pasiduoti, bet pa žė, kad “dabar jau yra atėjus
5208 W. Harrison St.
Kviečia P. P. D. U. Komitetas.
madų knygos.
pagelbininkas.
Atsišaukite nuo 4 iki 6 po piet.
MASTER DESIGNING SCHOOL.
tui”.
Plebiscito laimėjimui galinus tapo išvilktas ant kran toji diena, kurioje bažnyčia tu
Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9
Cicero. — Lietuvių Liuosybės Namo
ST.
MASICKAS,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
vakare išskiriant nedildieniut.
lygiu budu reikia. Tinkamiau- to ir nugabentas Hyde Park ri užsiimti industriniais ir so B-včs visuotinas šerininkų susirinki
1402 E. 65 Place
Kampas Lake St., ant 4-tą lub<.
mas
įvyks šiandie, sausio 26 d., 7:30
basement
boiler room.
stotin. Čia jis policijai pasisa cialiais klausimais.” Svarbiau vai. vakaro.* Jurgio Morago svetai
kė, kad jis buvęs labai alka sias konferencijos
uždavinys nėje, 1500 So. 49th Avė. Visi nariai

CHICAGOS
ŽINIOS

Debatai!!

KRUPAS

Pranešimai

k

^Dr. Drake’s

Glessco

Extra PRAKALBOS Extra

nas,

nes jau antras

menuo išrišti klausimą, kaip bažnyčia

malonėkite pribūti laiku.

Kviečia Valdyba.

PARDAVIMUI

'

VALENTINE DRESMAKING

COLLEGES
PARSIDUODA grosernė ir
galėtų įsikišti
tarp darbo ir
2407 W. Madtam,
kapitalo, kad sutaikius juodu. L. S. S. Aštunto Rajono Mokykloj bučemS lietuvių apgyventoje 6205 S. Halsted,
1850
N.
Wella St.
sekamoji lekcija bus seredoj, sausio
Koncertas ir Monologai
137 Mokyklos
Valstijose.
Yra pakviesti ir kai-kurie uni 26. Visi mokiniai ir norintys lankyti vietoje. Biznis išdirbtas per dau
Moko
Siuvimo,
Patternų
Kirpi
jų atstovai. Vakar vakariniam mokyklą prašomi atvykti kaip 8 v. v. gelį metų.
Atsibus
mo,
Designing
bizniui
ir
namams.
— Komitetas.
posėdyje kalbėjo Darbo parti-1
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Seredoje, Sausio-January 26, 1921,
Mokslas
lengvais atmoksimais.
jos organo The Majority re- Brighton Park. — L. L. Paskolos 1315 S. 49th Ct.,
Cicero, Iii. Klesos dienomis
ir vakarais. PaBonų pardavinėtojų svarbus susirin
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd Place
• Brolis nušovė seserį.
Robert M. Budk; kimas,
dak tori us,
reikalaukit
knygllis.
įvyks ketvirtadienį, sausio 27,
PARSIDUODA grosernė lietuvių
Tel. Seeley 1648.
Union
League
Women*s
Trade
7
vai.
vakare,
bažnytinėj svetainėj, apgyventoj
Pradžia 7:15 vai. vak.
vietoj ir. kitokių tautų.
SARA'PATEK, pirm įninki.
William Hofsis,
17 metų
Agnės Nestor 44 ir Fairfield Avė.
Parduosiu
pigiai.
Priežastis
—
mo

— L. L. P. B. Raštininkė.
Kalbės Jo Mylista kun. Vyskupas S. B. Mickevičius, amžiaus, 1733 W. 106-th place, ir Amalgameitų atstovas Sateris išvažiuoja Lietuvon, o aš vie
nas
negaliu apsidirbti. Nupirkęs ne
D. D. temoje, „Kokia liga serga lietuviai ?„ Taipgi kal bešveisthimas revolverį netyčia muel Levin.
BARBERIŲ MOKYKLA.
sigailės. Atsišaukit į Naujienų ofi
Gera
proga išmokti barbeno ama
bės ir kiti kunigai. Gerb. Signora padainuos gražių dai peršovė savo keturiolikos metų
są pažymėdami No. 206.
to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
nų ir perstatys monologą “Žydas”.
. seserį, Mamie.
Mergelė taisė
Nusižudė kontraktorius.
■
"L.
, ir I lUPJMIUKtr
PARSIDUODA saliuniis, geroj vie slą tik $20.00. Galima išmokti į 6
vakarienę ir buvo
užsigrįžus
lietuvių apgyventoj. Pardavimo savaites.
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI toj,
KOMITETAS.
I WILL BARBER COLLEGE,
Kviečiami visi.
priežastį patirsit ant vietos.
Parsi
nuo savo brolio,
kuomet jis
Knate C. Larson, turtingas
625
W. Madison St.,
Chicago.
PAJIEŠKAU savo vyro Prano Rup- duoda pianas, seifas ir kiti daiktai.
prie stalo tirinėjo mechanizmą kontraktorius, 1419 Holywood kaus. Girdėjau gyveno Boston,
8935 So. Califomia Avė.
AMERIKOS LIETUVIŲ
I revolverio, kurį jam tėvas bu avė.,
vakar jo pačiai išėjus Mass. Taipgi, meldžiu atleisti už
PARSIDUODA pusė saliuno labai
prasižengimą.
vo
nupirkęs
kaipo
kalėdų
domiestan,
atsisuko
gasą,
atsisė

pigiai
geroj vietoj, visokių tautų ap
BARBORA
RUPKIENĖ,
Rusiškos ir Turkiškos Vanos
gyventa.
Savininkas yra namie tik
vaną.
do kedėje, susidėjo kojas ant
s 1836 So. Halsted St.,
vakarais.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Chicago,
III.
stalo ir “užmigo.” Parėjus jo
Atsišaukit
kalbų,
aritmetikos, knygvedystSs, ste
12th STREET
713 West 21st St.
Nupjovė
munšainleriui
ausį,
pati
namon
rado
jį
tebesėdinnografijos, typewriting, pirklybos tei
Tel. Kedzle 8902.
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Var
sių, Suvienytų Valstijų istorijos,
-------------t i su pypke rankoje — jau nelio, iš Kalnėnų kairiio, Gadvinavo PARSIDUODA bučerne ir grosernė abelnos
istorijos, geografijos, politi3514-16 W. 12th St
William Recnan, 65 metų. sustingusį. Paliktam laiškelyj para., Telšių apsk., Negirdėjau nuo geroj vietoj, per 10 metų išdirbtas kin«s ekonomijos pflietystls, dailiaArti St. Lonis Avė.
per 10 metų. Malonėk atsišaukti biznis.
LL.Jj. ‘Norintiems galiu parduoti ir rašyst«s ir tt.
amžiaus, 1036 N. Wclls st., nu- jis atsprašo pačios ir vaikų už jo
CHICAGO, ILL.
pats, arba kas jį žino praneštu
rakandus. Parsiduoda labai pigiai.
*’•
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
BARBORA VARNELAITĖsipirko kvortą munšaino ir ėjo padarytą jiems nemalonumą,
Priežastis — išvažiuoju ant ūkės 4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6
ŽEBRAUSKIENfi.
(farmos).
iki 10 valandai.
sau namon, Priėjęs kertę Oak teisindamasis^ kad tai finansi- ĮSI Kensingtoii
Aveą
Chicago, III.
8485 Wallace St*

kaip nedirbąs;

praeitas dvi
nakti miegojęs parke ir todėl
jam kito išėjimo jau nebuvę,
ką nors
kaip tiktai apiplėšti
arba numirti badu.

Pa j ieškojimai

MOKYKLA

•106 80. HALSTED 8T^ CHICASO.

