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Turkai nepriima
Morgenthau. '
BERLINAS,

sausio

26. —

Turkijos nacionalistai nieko ne

turės
bendra su buvusiuoju
ambasadorių Henry Morgenthau. Prezidento Wilsono paskirinTas jo, kaipo Jungt. Vals
tijų atstovo Armėnijos ginče,
sunaikina visas progas pasise
kimui tarybų tarp
Turkijos
nacionalistų ir Armėnijos, ant
kiek tai paliečia Amerikos pas
tangas. Tai pareiškė
šiandie
buvęs didysis vizitas Talaat.
Talaat, Enver ir Miugapha
Kėniai yra įlekmingiausi Tur
kijos nacionalistų vadovai. Ta
laat; beabejo, yra gudriausias
iš jų trijų ir jis todėl yra vy
riausiu nacionalistų diplomati
niu ir politiniu agentu už Tur
kijos rubežių.

Siuvėjų kova
Didelis entuziazmas streikuo
jančių rubsiuvių koncerte.
[Telegrama Naujienoms]

NEW Y.ORK, sausio 27.

šiandie didžiausioj New Yorko
salėj — Madison Square Gar
deli, buvo milžiniškas streikuo
jančių rubsiuvių koncertas. Di
džiulė salė su 12,(XX) sėdynių
buvo perpildyta kupinai ir dau
gelis tūkstančių
dar turėjo
grįžti atgal. Tame didžiuliame
susirinkime viešjiatavo didžiausis entuziazmas ir visų pasirižimas tęsti pradėtųjų kovų ir
privesti prie pilno laimėjimo.
Tokia dvasia viešpatauja pas
visus — pradedant nuo vado
vų ir baigiant eiliniais nariais.
Frank P. Walsh, buvęs pirmi
ninkas karo darbo
tarybos,
pagirė tokių vadovų ir narių
(Rasių ir skatino ir toliaus lai
kytis visiems išvien — iki ne
bus kova laimėta.
Susirinkime taipjau paskelb
ta naujos didelės aukos milioninin šelpimo fondan nuo kitų
miestų rubsiuvių ir nuo Inter
national Ladies Garment Workers. Chicagos rubsiuviai jau
prisiuntė virš šimto tūkstančių
dolerių aukų.

VstU\K*>
Lietuvos pripažinimas atidėtas. tarėsi ir su Anglijos ambasa
Talkininkai nesusitaiko apie dorių Jungt. Valstijose
LNSV
apie
Vokietijos kontribuciją.
Anglijos-Amerikos sau tikins.
Susikirtimas apie Vokietijos
PARYŽIUS,
sausio 27.
Meksika užmokės re
kon triburi ją dar labiau padi
Skaitoma, kad dalyvavusi šįryt dėjo, kada Francijos finansų
voliucijos nuostolius.
vyriausios tarybos susirinkime ministeris Doumer įteikė nau-j
Anglijos delegacija rado nega jus pasiūlymus.
Opozicija prieš Lloyd Valera tarėsi su Lloyd MEXICO CITY, sausio 26.—
Svarsto bedarbės
lianti sutikti su F ra nei jos nuoPo konferencijų Lloyd Geo
Prezidentas Obregonas reko
George?
George didėja.
klausimą.
n ne apie Vokietijos kontri- rge pasakė, kad jis randa ne
menduos Meksikos kongresui
biibijų. '
užmokėti atlyginimų už visus
galimu priimti Doumer nuo
LONDONAS, sausio 27.
LONDONAS,, sausio 27. —
PARYŽIUS,
sausio 27. —
Rytmetinis tarybos posėdis mones. Lloyd George pasiūlė,
nuostolius, kokius aplaikė pa
Žingsniai įvykinimui
taikos
buvo panaikintas, kad Lloyd kad ekonominiai ir finansiniai “Mums gręsia didžiausias in
ir kompanijos
dustrinis krizis istorijoje,” pa dorins Paryžiuje, kuris grįžta tarp Airijos ir Anglijos buvo vieni asmenįs
ekspertai vėl sueitų ir padary sakė narys parlamento,
dar į Angliją,
atsisakė
įstoti į svarstomi tarp Lloyd George laike revoliucinio periodo šio
bėti privatiniai su tarybos na tų naują raportą.
inėtis John Hodge, atidaryda Lloyd George koaliciją ir pri ir De Valera nesenai įvykusio je šalyje. Tai tapo paskelbta
riais apie vakar išdėstytą Frąnpo prezidento konferencijos su
New Yorko žydų socalistų
mas šiandie nacionalinę darbi imti jam siūlytų karo minis- konferencijoj Londone,
Pripažins Lietuvą vėliaus.
kuri
cijos poziciją.
legale komisija, kuri svarsto dienraštis leidžia
specialinę
ninkų konferenciją apie bedar- terio portfelį.
buvo užslėpta kaip nuo Airi
Franci jos ministeris paliuoPARYŽIUS, sausio 27. (Rašo
Tai yra nauju prirodymu jos ekstremistų, taip ir nuo niekurius projektus. Kongre amalgameitų laidą.
suotųjų žemių,
Ixmis Cbu- Chicago Ne\vs korespondentas
sas susirinks vasario 7 dtiktų kokiai nors formai žem
“Tai yra krizis,” sakė Ilod- didėjančios prieš valdžią opo Anglijos publikos.
cheur tęsė Širyt pasikalbėjimą Paul Scott Nowrer) — Tary
Obregonas
pasakė,
kad
jis
dirbystės, ar kasykloms. Tas
su Lloyd George, pradėtą va bos nutarimas pripažinti Es ges, “kuris apima visą Europą zicijos. Taipjau paskelbta, kad
Tarybos
buvo
pertrauktos,
asmeniui
nemano,
kad
valdžia
priedas dabar eina
valstijos
ir net Jungt. Valstijas.”
lordas Robert Cecil ir jo bro
kar. Taipjau buvo pasitarimas toniją ir Latviją,
nėra, kaip
turčių mokėti tą atlyginimą, butą n.
Niekad Anglijos istorijoj ne lis H'igh nutarė pereiti opozi kada Lloyd George buvo pri
tarp Lloyd George ir Briand, niekurie laikraščiai rašo, Franverstas
išvažiuoti į Paryžių, kadangi revoliucija yra tik evo
Dar
ankščiau matėsi
su cijos pasisekinuų bet yra Fran- buvo taip aiškaus trūkimo tarp cijom Abu yra įtekmingi žmo kad dalyvavus tarybos susirin liucijos procesas linkui progre Utah ir reikalauja suvaržymų.
darbininkų ir valdžios, kokis nės.
Lloyd George Italijos užrube- cijos koncesija Anglijai,
kaso, bet kad įstatymai pritaria
SALT LAKE CITY, Utah,
Liberalai svarbiausiame ' vėl-; kime.
žinių reikalų ministeris grafas daugi tas pripažinimas einasi adsireiškė šiandie,' atsidarant
tokiam
atlyginimui,
tai
jis
sausio 26. — Po dviejų valan
bendrai konferencijai viso dar-' šų distrikte Cardiganshire, kuri Kad pašalinus
nuožvalgą,
Sforza ir Anglijos ambasado apie išdalinimą Rtisijos,
|
dų debatų, atstovų butas pri
premieratf buvo labai stiprus, sinn feinėrių buveinė Dubline ir rekomenduosiąs.
rius Vokietijoje.
Visos tos ką stoja Francija ir Jungtinės
Svarstyta
taipjau
klausimas
ėmė rezoliuciją, prašančią, kad
tus tuojaus pagerinti nedarbo atsisakė dominuoti jo sekreto paskelbė šiandie pasikalbėjimą
konferencijos veikiausia ėjosi
gembleriavimo. Obregona’s yra kongresas suvaržytų immigraValstijos.
rių Evans, bet rinkimuose pas su Valera,
padarytų
neva
apie kontribuciją.
griežtai nusistatęs prieš gemb- ciją Azijos gyventojams ir ne
tatė
premjero
priešų,
WilT
oufs
mieste.
Kadangi
Lloyd
Aš
teciaus
galiu
pasakyti,
Krizis,
kuris
nuolatos
didėVakarykštis
posėdis buvo
leriavinią, bet laikosi liberališ leistų laikyti ar nuomoti že
George yra saugojamas kelių
trumpas ir jis sekė po privati kad Francija skaito šį formalį j0< pasidarė dar rūstesnis de- liams.
kos nuomonės linkui
tokių mę ateiviams, kurie negali bū
Dar
negalima
pasakyti
ko

šimtų
korespondentų
Paryžiu

pripažinimą
kaipo
laikinai
rei]
e
į
darbininkų
kaltinimo,
kad
nės konferencijos tarp Briando
sportų, kaip jaučių imtynės. ti šios šalies jiiliečiais.
ir Lloyd George. Paskui Lloyd kalingą priemonę, kol neatsis- į didesnė dalis šalies bedarbių kią spėką opozicija turės ka je, aišku, kad jis čia negales
Busią pasiūlyta 14 projektų,
da
susirinks
parlamentas,
bet
matytis
su
Valera.
teigs
Rusija.
yra
dirbtinė.
George laikė ilgą pasikalbėji
9 .
*
ir prezidentas
panauduosiąs
didesnė
beabejonės
jis
bus
Gruzija taipjau bus pripa- dovai sako, kad kapitalas tyLabai svarbu
mą su Belgijos
užrubežinių
Airija turinti kovoti už neprik savo įtaką, kad jie butų priim
nuo
įsinegu
kada-nors
buvo
kad
reikalų ir finansų ministeriu. žinta, jei ji to pripažinimo rei- čioinis
ti, kaipo reikalingi šaliai da
Norime atkreipti atida savo
lausomybę.
Manoma, kad Francija tvir kalaus. Lietuva bus pripažinta tuo pasinaudojant nukapojus kurinio koalicinės
bartinėje valandoje. Bet val skaitytojų, kad tėmytumėt
nepasiVyriausia
priežastimi
PARYŽIUS,
sausio
27.
kaip
tik
bus
ištirti
ginčai
apie
tai laikosi savo nusistatymo,
džia nedarysianti jokio spau šiame Naujienų numeryj OpOuvre korespon
kad Versailles sutarties parodi Vilnių.
Skaičius bedarbių siekia toli tenkinimo valdžia yra jos prie Laikraščio
dimo į kongresą.
penheimer pagarsinimą. Tai
vartos
politika
linkui
Airijos
dentas
suradęs
De
Valerą
“
kurLloyd
George
tikslu
linkui
niai turi būti išpildyti ir visą
virš 1,000,000. Bet jeigu įskai
yra viena iš geriausių progų
klausimų Vokietijos kontribu tų valstybių yra netik sudary tyti jų šeimynas ir tuos, ku- ir jos nepajiegiinas sumažin nors Francijoj” ir turėjęs su
pigiai nusipirkti kas yra rei
cijos pavesti talkininkų kon ti eilę mažų pajūrio šalių, ku- riuos jie užlaiko, tai skaičius ti bedarbę Anglijoje ir atnau juo ilgoką pasikalbėjimą. De Pasikėsinimas ant atei kalinga; didelis pinigų sutauValera tarp kitko
pasakęs,
pasieks jinti pirklybų su Rusija.
viu teisiu.
tribucijos komisijai.
paliestųjų bedarbės
pymas!
kad
negali
būti
jokio
kompro

Iš kitos pusės, Anglija lai taipjau pa’budavoti pertvarų ; 5,000,000.
Eidami pirkti, ir norėdami
miso
tarp
Anglijos
ir
Airijos.
CABSON
CITY,
Nev.,
sausio
kosi pareitais metais Boloug- prieš bolševizmo plėtojimąsi.
kad atnaujinimas 48 žmonės žuvo audroj
Viltis,
Esą kitos Anglijos
kolonijos 26. — šiandie Nevados senatas gauti už atpigintų kainą, ne
Daugiau
to,
sovietų
Rusija
nenc padaryto susitarimo, kad
su Rusija atgaivins
gali tenkintis savyvalda, ka vienbalsiai priėmė priedų prie pamirškite nusinešti išsikirpę
Vokietija kasmet mokėtų vi guli skųstis apie tai, kadangi in(|u8triją> išnyko., kadangi neMANILA, P. I., sausio 26.
dutiniškai
po
6,000,000,000 ji jųu pripažino visas tas tris Į sitikima, jog sutartis tarp Ang 36 Filipinai, daugiausia motcrįs dangi joms, delei jų atstumo konstitucijos, kad ateiviai, ku iš N-se tilpstančio šiandie Oppiliečiais, penheimer pagarsinimo kupo
markių. Manoma, kad ir Bel valstybes su jomis padaryto- ! lijos ir Rusijos taptų pasirašy ir vaikai, žuvo audroje, val nuo Anglijos, negręsia jokia rie negali patapti
ną arba kuponus, o užtikrina
gija remia Anglijos nuomonę. mis sutartimis.
čiai tapus sudaužytai į uolų. pavojus ir jos gali kada tik kartu negali turėti jokios ne- ■ me užsiganėdinimą.
ta.
kuri
Šiandie taryba taipjau svars * Amerika nepatenkinta, prie 
Kitoj valtyj, kuri užvažiavo nori, atsiskirti ,-nuo Anglijos. kilnojamos nuosavybes,
Ekstremistai iš darbininkų
tė militarinių ekspertų rapor
vadovų pataria, kad privertus ant pavandeniuos uolos, žuvo Airija gi yra prie pat Anglijos
pažinimu.
ir jei norėtų nepriklausomy
tą apie Vokietijos nuginklavi
valdžią veikti, paskelbti gene- 12 filipinų.
bės paskiau, Anglija visuomet
mą. Maršalas Foeh pridėjo prie WASIIINGTON, sausio 27.—
raporto reikalavimą nustatyti Vyriausios talkininkų tarybos ! nieji priešinasi tokiam žingsTurkai nacionalistai paėmė gali prisiųsti kariuomenės ir
tą reikalavimų užgniaužti. To
bausmes, jei Vokietija neišpil nutarimas pripažinti Latviją ir I niui pamatuodami tuo,
miestelį.
kad
dėl Airijai nieko kito nelieka,
Estoniją yra griežtai priešin j tokis žingsnis tik labiau pabdytų talkininkų sąlygų.
kaip kovoti už pilną nepriklau
Tapo*nutarta pripažinti dvi gas Jungt. Valstijų politikai.
KONSTANTINOPOLIS, sausomybę dabar. Ulsteris gi, kad
Markės o kartu ir auksinai pradėjo eiti brangyn,
Pabaltijos valstybes — Latvi Valstybės departamentas laiko
šio 27. — Pasak Kernai Paša
nori, galės gauti Airijoje au
kad bandymai
ir nėra ženklų, kad jų kursas nupultų taip žy
ją ir Estoniją, bet tarimas apie si nuomonės,
išleisto pranešimo, Turkijos
Nenori
senato.
tonomiją.
miai, kap buvo nupuolęs prieš Kalėdas. Anaip
Lietuvą ir Gruziją tapo atidė įkurti nepriklausomas šalis iš
paėmė
ST. PAUL, Minu., sausio 26. nacionalistų spėkos
Rusijos parubežio tik suvilkins - šiandie atstovų bute įnešta miestelį Simą v, Mažojoj Azi
tol, iki liepos mėnesio markių kursas veikiausia
tas tolimesniam laikui.
De Valera išreiškė nuomo
nuolat kils.
galutiną Rusijos klausinio iš-! bilin reorganizuoti visą šios joj ir išblaškė Edhem Bey “iš nę, kad jis nesitiki, jog gali
Nesitiki susitaikymo.
rišimą.
Niekurie gi permato valstijos legislaturą. Siūloma tikimųjų” .turkų armiją.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dauma bus geruoju su Anglija su
tame
skįlimų,
kuriuo
galės
pa

PARYŽIUS,
sausio 27. —
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
sitaikinti.
Skirtumai talkininkų nuomo sinaudoti Japonija, kad pasi palikti tik vieną atstovų butų,
Lietuvon, jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, tai
nėse apie sumų, kokių Vokieti griebus Siberiją.
PINIGŲ KURSAS
dolerių ipainymu į auksinus.
kuris susidėtų iš atstovų nuo
ja turi užmokėti kontribucijos,
Nukapojo algas.
.
_ „ . » u -1 įkas 2,(XX) balsuotojų, dirbauPinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiėkia
kl|sykl()se> (lil.btu. , Vakarį sausio 27 d., užsienio pinigų
daro praktiškai tikru, kad da Gaisras Pullmano dirbtuvėj.
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
bartinis vyriausios tarybos su
■ vėse, prie keliu,
šiaip amat- 25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
ALBANY, N. Y. — United;
sirinkimas nepadarys
jokio
CHICAGO. Vakar
e ninl< raštiniu darbininkų, tar- Amerikos pinigais šiaip:
Pramonės Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos
kad 1
vagonų
.f profesionaIų.
galutino nutarimo šiame svar- Pullmano tavoriuių
Anglijos 1 svaras .................. $3.86 Traction Co. paskelbė,
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
Austrijos 100 kronų ............... $0.82 nuo sausio^.29 d. ji nukapos ai-;
dirbtuvėj, prie 1(X> ir Lanley ( ‘
_____ _________
Belgijos 100 frankų už ....... $7.50
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu buAvė. kįlo didelis gaisras, kuris ( Gręsia angliakasių streikas,
Danijos
100 kronų ............... $19.60 gas visiems darbininkams po
SOCIALDEMOKRATAS.
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
tą dalį dirbtuvės visai sunai-’ WI’LKESBARRE, Pa., sausio Finų 100 markių ................... $3.20 15c. j valandą ir mokės tik 451
Musų draugų laikraštis iš
Francijos 100 frankų ........... $7.19 centus, vieton daabrtinių 60c. į.
kino. Viso išdegė apie du blo- 26.
Pennsylvania Coal Co., Italijos
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
100 lirų '..................... $3.76
Kauno. Kiekvienas darbininkas
kai dirbtuves’. Be to sudegė 7 Pittstone, angliakasiai rengiasi Lietuvos 100 auksinų ........... $1.85 vai. Ta kompanija operuoja
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet neprivalytų jį perskaityti. Num.
Lenkų
100
markių
...............
$0.13
gatvekarius
šiuose
miestuose:
ta vėriniai vagonai ir 12 paša- streikuoti. Jų komitetas laikė Olandų 100 guldenų ........... $33.60
dėliomis.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
žierinių. Nuostoliai siekia apie savo susirinkimą ir davė sup- Norvegų 100' kronij ............... $18.45 Albany, Troy, Rensselaer, Wair 33. Kaina 5 centai.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
100 farnkų ........... $16.05 tervilįet, Waterford, Cohoes ir
$500,(XX). Manoma, kad gaisra* rasti, kad jis mano paskelbti Šveicarų
Švedų
100
kronų
...........
$21.95
Gaunamas Naujienų ofise.
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
kįlo savaimi
nuo dulkių.
streikų pabaigoj šios savaites. Vokiečių 109 markių ................ $1.85 Grceif Island .

AUKSINAI EINA
BRANGYN

NAUJIENOS, Chfcago. Ui

Pėtnyčia, Sausio 28 d., 1921

badu nedvesiam, o Rusijoj rei
KĄ žMONfiS RAŠO.
artimiausią musų šalies liki geįdavimusi — Į tokį klausi
A. Daniunui į Herkimer, fcN. kėjo ir badu dvėst. Dabar
mą, kaip pakeisti savo vardą,
mą?
x
Rusijos daugumas grįšta, visi
“Vardu Lietuva įneš supran pakeisti tėvynę, reiškia rei Y., rašo nuo Ramigalos:
Lapkričo 21 buvo užėję len išbalę, vos kojas pavelka. Pini
negalimų
tame ne mažulę etnografinę kalauti iš žmonių
Lietuvą, kurioj gyventojai su dalykų. Niekas juk negali ne kai. Kaip jie blandai elgėsi atė gus ten svarais sveria, o už tuos
vykinimas pirm laiko padary sideda daugiausia iš lietuvių, igti, jog visi gimusieji
Vil ję Lietuvon, tikrai žvėriškai. pinigus pavalgyt negali... Da
KRETINGA.
tas neprašant pačiai kaltinto kaipo tauta, bot didžią istori niaus srity gyventojai — kaip Ramigalos parapijos du karei bar Lietuvoj eina gynimosi dai>
jai, t. tuasėjo nuožiūra.
nę Lietuvą (su buv. Vilniaus. vukų taip ir žydų tautybės, viu savanoriu nukankino, o tris bas nuo lenkų: renka aukas, ir
Juokai ar teismas? Kretin
-------------Gardino ir CSuvalkų rėdyb »- yru Lietuvos i piliečiai (aš nc- žydps, ne kareivius, tai badė, žmonės duoda kas ką galėda
gos taikos teisėjas, savo kame
yventojai susideda sakau lietuviai). Dabar reika- plauste, liežuvius gyviems iš mas, stojo į kariuomenę sava
mis), kur gyventojai
PLUNGĖ.
roj - grafo Tiškevičiaus dvare
kad Lietuvos dalis traukė... Tai kiti žydai nuėmė noriais kas su arkliu, kas taip;
iš lietuvių, bet ir ne lietuvių ląujama,
nesenai nagrinėjo gana įdomią
butų pavadinta “Lenkija,” bet potograpijas ir žada siųsti vi organizuojasi nauji pulkai sa
Pirmiau spekuliantus gaudė
bylą. Pilietė L. skundėsi, kad ir ėmė kyšių po šimtinę arba gudų. Toji didžioji Lietuva juk reik pridurti, jog ši sritis som šalim, kad matytų, koki vanorių, kad tik atsigynus nuo
vietos teismo antstolis L. gy gorčinę, o dabar, ar tikėsite, turi būti ne tautinė, bet tautų kaip tuomet, kai ji prievarta lenkų darbai. Lenkų buvo į- lenkų.—
venas jos bute ir pasisamdęs j ir tuksiančio nebima, duok valstybė. Visos keturios tau prigulėjo Rusams (“Sicveroza- lindę Lietuvon tik vibnas tūks
gražią virėją piktinąs žmones;*1 penkius, septynius ir tai neno tos: lietuviai, lenkai, Žydai ir padnyj krai”) taip ir tuomet, tantis, bet juos vėl tuojau išvi
pasiskundė ir vietos altaristų!• ri šnekėti; duok iškarto, kad gudai turi būti visiškai lygus kai ji buvo unijoj su Lenkais, jo. Mes jų dabar taip bijom,
DATRIJOTIZMAS E
dv. tėveliui ir prašė teisėjo iš- Į galėtų visus metus gulėti ant Lietuvos piliečiai. Toji tautų vis buvo Lietuva.
kad nei apsakyt negalima. Da
1 Pačėdumas turi būt ■
mesti iš buto t. antstolį. Tei pečiaus.— Upelė.
“Todėl kai svarstoma toks nei vienų taip nebijojom, kaip
valstybė * turi tapti tarp rytų
sėjas pakraipė galvą ir paaiš
pasargos žodis
ir vakarų
antrąja neitrale svarbus klausimas, piliečių da tų biaurybių ponų apgynėjų, o
kėjus pagal kitos tarnaitės pa
IOWA STATE
5
Šveicarija, ne su yiena, bet su lis laikytųsi “neutraliai,” tai ponai tai kaip pasiutę tik laks
rodymo, kuri, pro kaltinamo
SAVINGS BANK
■
butų tėvynės pardavimas. Tok to į visas puses, nebesėdi na
1 valstybinėmis kalbomis.
jo durą skylutę mačiusi virė
turi būti ra mie. —
“Vilnius ir Kaunas turi gy sai klausimas
Kapitalas ir Perviršis— ■
ją negražioj pozoj stovinčią su |
venti drauge, turi būti sujung miai, blaiviai ir laisvai apsvar
$120,000.00. ■
Tam pačiam rašo iš Kauno:
L., — kad ištikro daromas pa
ti virš išdėstytais pagrindais. stytas ir, gali būt, kad šiuo
S. E. Cor. Fourth and ■
piktinimas, nutarė teismo ant
Tatai reikalauja musų bendros atveju žydų visuomenė, kur
Žmonės tuo karu visi suvar
Jackson Sts. f
stolį L. per <Įvi savaiti išmesti
tėvynės reikalai; tatai reikalau yra liuosa nuo šovinizmo, bus ginti. šešeri metai vis karas ir
iš buto, nes girdi, butas naudo
SIOUX CITY, IA.
■
ja musų, Lietuvos piliečių rei- tikriausia.”
karas... Tiktai viena ką gerai
jamas ne tam tikslui, kuriam
(Bus daugiau)
Lietuvoj kad duonos yra, nors
kalai’\
/
buvo samdytas.
Sprendimo
[<ž Žydų Reikalų Ministerijos,
Lapkričio 24 d. Nr. 38 pa> Spaudos Skyriaus].
talpintas D-ro C. šabado veKą Šv. Jonas Matė Būdamas
Vilniaus žydų 'laikrašty “Un- damasai straipsnis ‘‘Karo paser Tog” iš š. m. [1920J\spa- liaubos”, kuriame tarp ko kiDanguje ant Salos Patmos?
lių 15 <1. Nr. 1. kaip tik Želi ta sakoma:
Toje temoj
govskiui okupavus miestą, ve
Sakys Pamokslą
“Mes sveikiname padarytas
damuoju straipsniu patalpin karo paliaubas. Tegul kiek
tas D-ro C. ša bado straipsnis vienas vietinis patriotas, ku
“Kokia Lietuva?” kuriame sa riam ištikrųjų brangus jo tė
koma:
vynės reikalai, rūpinasi dėl
“Tuo metu, kai jau, laikraš taikos, dėl taikingo visų tau
čių pranešimais, buvo padary tų sugyvenimo, dėl plačiųjų
tos karo paliaubos tarp Rusų išvargintųjų ir nualintų liau
ir Lenkų, kai jau buvo pada dies masių laimes.
Net Vilniaus srities gyvento
ryta sutartis tarp Lenkų ir
Lietuvos Suvalkuose dėl de jam lenkam, kiltie psikologimarkacijos linijos ir abi pu niai taip linksta prie Lenkų
sės sutiko sustabdyti operaci (taip labiausia sako lenkų
jas....... . kai jau rodėsi, jog buržuazijos inteligentija, dva
musų sunaikinta, išvarginta, rininkai ir yaldininkai), Vil
nualinta Lietuva jau begalės niaus prijungimas prie Lenkų
kurti naują, laisvą gyvenimą ekonominiu atžvilgiu atneštų
Kun Mockus,
ir pradėti produktingą atstaty daug žalos, nes jiem tektų
Van Buren and Ashland Blvd.
Nedėlioję Sausio-Jan. 30, 1921 mo darbą, - vėl aštuntą—de didžiulė Lenkų skolų ir ančMildos svet. 3138 S. Halsted St. vynių kartą karo metu Vilnių dėlių dalis.
Pradžia 10:30 iš ryto.
Vilnius turi prigulėti Lietu
užėmė nauja kariuomenė ir
Inžanga padengimui lėšų. 25c. miestas su apygarda gųvo nau vai, nes jis yra Lietuva. Tam
šitas pamokslas bus gana ją valdžią, naują yyriausybę. nėra reikalinga nei plebiscito,
u
f -j
svarbus, -ne*> bus-faktai semti iš
“Aišku, kad turi būti lįk nei kurio nors Seimo nutari
Šv. Jono* apsireiškimų. Pribukit viena Lietuva, ne dvi ir ne mo. Bet tuo dar nesakoma,
visi. Kviečia
\ trys. Tautų teisės apsispren kad Vilnius arba net visa Lie
1 kp. L. L. F. Komitetas.
dimui neturi vesti prie šovi tuva priguli lietuviam. Mes

Vilniaus žydą spaudos
apžvalga josios nusi
statyme Vilniaus
'klausimu,

Ashland Auditorium
(CARMEN’S HALE)

nizmo ir prie mažulių valsty visuomet pabrėžiamo, jog yra

bėlių eilės sudarymo, ypač “lietuvių^’ ir “Lietuvos lietuv
dar. kai nei jos turi teisės is ninkų.” Lietuvoj gyvena Lie
torijos^ atžvilgiu, nei jos galės tuvos

lietuviai.

Lietuvos

len

žvilgs kai, Lietuvos žydai ir Lietu
vos gudai, visi lygus piliečiai.
niu."
Visos tautos turi savo a u tono,
To pat laikraščio Nr. 8 iš miją.”
š. m. [1920] spalių 24 d. pa
| šį D-ro C. šabado straips
talpintas to paties autorio venį lenkų laikraštis “Rzeczposdainasai straipsni? “Kuri Lie
polita” iš laipkričio 26 <1. Nr.
tuva?”. kuriame sakoma, tarp 11 įdėjo atsakymą, į kurį D-ras
ko kito:
C. Šabadas laikrašty “Unser
‘‘Mes vėl turime grįžti prie
opaus klausimo: “Kuri Lietu
atsakė vedamuoju
va?” Kaip mes vaizdiname sau

laikytis

ekonominių

kuriame tarp ko kita sakoma:
w“ ‘Rzeczpospdldta”
padarė
man garbę, rccitavo mano
straipsnio “Karo paliaubos”
dalį, dėl kurio ji liko labai ne
patenkinta. Laikraštis mano,
jog šisai straipsnis visiškai pa
naikino visas iliuzijas ir vil
tis apie tai, jog ikišiolinis žy
dų visuomenės nusistatymas

I

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO
CYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.
ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER
A. P. CALLAHAN & COMPANY
2407 ŠO. LaSALLE ST.
/ TEL: VICTORY 3381.
'
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SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.
“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pašukos apie
musų karžygius — kariuomenes, Šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbus 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 gyvenimo.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.
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‘‘Būtina sąlyga, kad lenkų
ir žydų gyventojai gyventų tai
koj bent yra toji, kad žydai
laikytus neutraliai lenkų reika
lavimam (t. y. susijungimo su
lenkais atžvilgiu).
Pagaliau
laikraštis klausia: ‘‘Ar d-ras
jšabadas mano, jog tuo, kad
jis yra tokio nusistatymo, jis
pagelbės paaštrėjusių lenkųžydų santykius pagerinti?”
‘‘Į šiuos klausimus aš noriai
atsakysiu,.
‘‘Visi bepartingieji asmenys
turi pridurti, jog lenkų-žydų
santykiai Lietuvoj ir Lenkuo-

ke (o gal ir ilgiau) visuomet
buvo “paaštrėję.” Man rodos
atvirkščiai. Kaip tik dabar,
kai prieš visus Vilniaus sri
ties gyventojus
stovi toksai
svarbus klausimas, kaip nus
pręsti savo tėvynės likimą, tie
santykiai daug pagerėjo ir pa
sidarė normingesni negu, pa
vyzdžiui, pernai metais. Rei
kalauti, kad žydai “neutraliai“
žiūrėtų į Rzeczpospolitos pa-

Vasario 27 dieną

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; {stoti galima
visuomet.

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji
ASSOCIAT1ON BLDfl.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.
Panedėliais iki 8 vakar*
Namų Tel.: Hyde Park 3395
—...........

t

............. - —«

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St. CMcago
Tel. Yards 4681.

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

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

Tel. Austin 73|7

DR.MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos Ir
vėl tęs savo praktikavimą po N*.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldieniua.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bruževi-čiaus aptiekę:
WAUKEGAN

PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, UI.
IIEDMnm

r

t

DIDYSIS
!■

■'

-

V.

NAUJIENŲ
‘j.

KONCERTAS

Pinigai 1$
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draf-

tais.

' '

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini* gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

Pakšys
220 Mihvaukee Avė.,
K.enosha Wis
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS”

NAUJIENOS, Chicago, III

Pėtnyčiaj Sausio 28 d., 1921
.LLB«g

Politika.

j’KORESPONDENCIJOS j
; Bet gyvent čia vistiek geriau ne
! gu didmiesty, viena, dėl darbų,
j antra, nėra tokių didelių išlaidų
Šis miestukas randasi tarp kaip dideliuose miestuose.
Michigano ir VVisctmsino vals
Bažnytėlė čia taipjau yra; ji
tijų. Gyventojų turi apie dve
jetą tūkstančių, daugiausiai len lenkų, ir sunkius laikus gyve
kų ir francuzų; lietuvių šeimy na. Pirmiau ji buvo atokiau
nų visai nėra, tik trys pavie-, nuo miestelio, tai kunigas su
manė “atinufinti” prie pat dirb
niai.
tuvės vartų, kad, žiūrint nuola
Su darbais šiuo tarpu ir čia tos j jų, luinberdžekių širdys la
nepergeriausiai.
Nors pilnų ibiai! suminkštėtų. Bet kur tau:
laikų dirbam, bet darbininkus tie himberdžiakiai taip pamilę
mažina: kur pirmiau dirbo pen pasaulio marnastis, kad jie vi
ki, tai dabr keturi. Darbas sai nekreipia domės į bažny
nesumažėjo,-o tik likusius dar tėlę ir kunigėlio graudenimus,
bininkus apsunkina. Mokesties ir loki neduosnųs, jogei baž
kol kas dar nemaina. Palygi nytėlė nei savo skolų nuošimčių
nus su nedarbu dideliuose mies neišsimokanti. Taip atrodo, kad
tuose, čia 'vis dar geriau. Dar “krizis” ne tik paprastoj pra
bininkai nėra taip persekiojami monėj, bet ir banyčios pramo
kaip kitur ir bedarbių burių ninkai ima kaulėti, ir jiems tuo
nematyt. Lietuvių čia tur būt skaudžiau, kad neturi nei ko
dėlto neapsigyvena, kad trupu atleisti, nei kam algų nukapo
tį nuobodu, nėra kur praleist ti. — Adomas Dikčius.
liuosesnį laika, nėra pramogų.

NIAGARA, WIS.

I Švieskime Lietuvą
II Mes
norime, kad Lietuvos mokyklose butų
užtektinai rankvedžių mokiniams;
II Mes
norime, kad Lietuvos žmonės turėtų gerų laikraščių ir knygų;
II Mes
norime, kad Lietuvoje augtų dailioji literatura, norime, kad Lietuvoje butų platiI narna pažangiosios dvasios spauda;
I Mes
norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
skaisti, — Todėl
I
“VARPO” BENDROVES,
II tuvos
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius; “LieŪkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spauI sdina knygas.
II turi “nuosavią
Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
spaustuvę. Jos pryšakyje yra
II šieadv.žmonės:
Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. BortII Rimka,
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje
II — $15.00.
Užsirašymus ir pinigus už šėrus siųskite
I šiuo adresu:
II 307 West 30th
V. K. RAČKAUSKAS,
Str.,
New York, N. Y.
i

F*RISIT>fšKIIVIE PRIE AKCINĖS

SOCIALDEMOKRATAS

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

I

I

, Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts
metų šis geriau
sia pasaulyje
valytojas
jaknų ir
skilvio.

DEL GALVOS SO
PĖJIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS

’S IRON PILLS
Reikalaukit tikrojo pARTER
Grynų Daržovių.
7

Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
AKUlERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoapitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
, 8113 S. Halsted St„ Chicago, UI.
(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

[Feljetonėlis]

Vakar sutikau gatvėj Tadų.
Nosis pamėlynavusi; susitrau
kęs į kuprų, kai ožys.
—Na, o kų?— pašnekinau.—
Nedirbi?
—Nėr kų — atsakė. — Viskų
sudirbome.
Dabar galime
stipt.
—Ar senai jau, kai nedir
bi'?
—Daug laiko — tarė. — Nu
sibodo ir valkiotis,
—Da Dievas musų pusėje,
kad bent žiema nešalta.
—Vistiek įgrista, — atrėmė.
Kad bent butų pinigų, tai į
teatrų būt galima nueit; nebūt
taip velniškai nuobodu.
— Bloga I—pasakiau. —-Ruoš
kimės važiuot į Lietuvų.
—Ten da blogiau, — jis at
kirto. — Visi išvažiavusieji
grįžta.
—Tie, kur keltas dienas Lie
tuvoje tepabuvę 1 grįžta, man
rodosi, serga neramumo liga.
* —Ten vistiek ne ragaišiai.
—Bet čia! — atrėmiau.—
Ar reik ir ar gali būt blogiau?
—Teisybė,—tarė Tadas.
-<-Ve, Tadai, kokiios priežas
tys grįžimo. Vienas tik kų iš
Lietuvos
sugrįžęs
paduoda
svarbiausių sugrįžimo priežas
tį, — girdi, čiugumo nei aiskrimo Lietuvoje nebuvę, todėl
sugrįžęs.
—Kvailas! — pridėjo Tadas.
—Bet grįžta mokyti žmonės.
—Taip, — pritariau. —Mat
tokie puolė į Lietuvą ant ra
gaišių. Tarėsi susukt sau šil
tų ir pelningų guštų, bet pa
juto, kad želigovski'niai Vilnių
užemS,

tai

itnlos,

jientis

dagį kas pabruko.

—Nenaudėliai!
-Taigi, — pridėjau.—Laike
(tižiosios orgijos Mdf^stofelio
šalyje > būdami, kiek jie seilių
ištaškė už “demokratiją”!
Tadas trypė; jam buvo šal
ta kojoms.
—šnipas Pulys su Ona, kiek
“narsybės” rodė! Jau buvo
užtiesę tinklų ir, jei orgija būt
ilgiau prasitęsus, būt įvelę į
žabangus visus vargdienius,
kad kraujų i«* turtų atiduotų
už tuos kurie šiandie pjudo
plėšikų gaujas ir nori praryt
Lietuvų!
—Tokiems kaulus pro gerk
lę iškratyt! — sušuko Tadas.
—Taigi, — pastebėjau. —
O pirma mes, pakurstom! tų
“mokytų”, su didžiausiu atsi
davimu liejome kraujų!
—Dabar
mat " atsilygina
mums.
’

•

t

—Tikrai! — pridūriau. —
Bet ar žinai, ko mes iš to iŠmoks tartie? Mes tokių puikių
lekciją gavę nuo šiol turėtume
laikytis obalsio: — dabok sa
vo kailį!

KUPONINIS BARGENAS
Subatoj, Sausio 29, Dieną

Kad patyrus pasekmes garsinimosi šiame laikraštyj, mes meldžiame, kad kiekvie
nas ateidamas ko pirkti atsineštumėt kuponų. Neatsinešę kupono, negausite pa
sinaudot pigumo proga.
KUPONAS

KUPONAS

KUPONAS

Baltytas shaker flanelis, 27 co
lių pločio, stori pūkuoti dryžiai
abiejais kraštais; pirmiaus par
sidavė jo po 35c., su ku- 1 Ėp
ponu jardas tik
I vv

Jaunuoliams storo flanelio dresiukės, ricrac, pyko apvadžioti,
šviosios ir tamsios spalvos; re
gulerė kaina 59c. vertės; su
šiuo kuponu
viena
OUb

CUKRUS, CUKRUS

(Aprubežiuota 10 jardų)

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

5 svarai už 25c. su 3 svarais
šviežiai keptos kavos; su šiuo

95c

kuponu tiktai

____________________________ f

DR. CHARLES SEGAL

KUPONAS

KUPONAS

KUPONAS

Vyriškos madingos skrybėlės,
aukaujama. By kokia $5 ar
$6.50 skrybėlės visoj krautuvėj;

Jacųuard ’ lovelėms blankietai;
šviesiai rausvos ir mėlynos
spalvų dugno; miera 36x50;

Graži kiauliena, strėnų; specia

su šiuo kuponu

$3.00

specialiai su
kuponu

89 C

liai

šią

subatą

su

svaras

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 8 labos
Chicago, Illinois.

kuponu

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką Ir
Vaikų Ligą.
\
OFISO VALANDOSl
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

18*c

tik

y

KUPONAS

KUPONAS

KUPONAS

Vaikams flanelinės bliuzos, khaki spalvos; pirmesnė kaina
$1.59; dabar specialiai su ku-

Moterims vilnonės, rudos, šiltos
pančiakos, labai geros; miera
nuo 9 iki 10; parsidavojo po
$1.50; specialiai su šiuo kuponu

Stuboj šluotos, keturiais susiu
vimais; padaryta geros kokybės
šluotinių komų; regulerė 50c.
kaina, su
kuponu

Tu

$1.05

Vi K

ir

79c

KUPONAS

KUPONAS

Gražios staltiesės, lininio baigi
mo, apvadžiotos storais torchon
juostelėmis; regulerė $2.98 ver

Moterims stori, stambių vilnų
pamušta union siutai; mieros
iki 44; žema apykakle, trum
poms rankovėms, iki kulšių il
gio, $2.25 vertės,^
j
su šiuo kuponu
W

tės, su šiuo
kuponu

$1.65

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirargae
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Bosi. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.
6 ild 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268

KUPONAS

Sloan’s

linimentas,

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

reguleinai

parsidavoja po 35c. už bonkutę; specialiai su šiuo
kuponu

DR. P. Z. ZALATORIS

25c

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 IH 4 po
piet 6 iki 9 vakare
Hediliomis nuo 9 iki 18 ryto,
1821 S? Halsted 8L,
Kampu 18 ir Haleted St

Kreipkitės Tuojau

$35

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendps 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 augštoe rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dbšimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpctųi Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kar gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieaiais ir kitomis šventėmis
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirnrgaa,
Aku Šeras
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
y. v. Nediliomis 10-12 ryte,
i

■

n...............

i.i

Telefonas Pullman 856

$35

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvya Dentistas
10801 S. Michigan Ar., Roseland
Valandos: 9 iki vakare

WESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

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

Chicago.

—Ne kitaip.

—Bet musų -‘mokyti” ir iki
šiol neįstengia atakt. Jie ir
šiandie lenkia galvų tiems,
krie, nemandagiai šnekant, su
ka mums užpakalį ir dagi ruo
šia mums pražūtį!

Kurie gi tikrieji vagįs?
National
NEW YORK.
favic Federation susirinkime,
kuriame visaip įmanoma buvo
smerkiami Rusijos bolševikai,
tuos bolševikus besmerkdamas
—Man tas ir gi keistai at buvęs pirklybos sekretorius
Redfield papasakojo sekamų
rodo.
*
lik valdžiai žinomų atsitikimų:
—Tiesiog paikai! Ir tai to
“Laike karo mums labai pri
ki žmonės, kurie atrodė su
reikė šioje, šalyje platino. Mes
apmetančiomis išmintimis!
atsidūrėme tokiame kebliame
padėjime, kad turėjome pasiųs
Nutilome.
štai, nesenai matėme Lie ti kelis agentus į Rusiją, pasikaipo Raudonojo
slėpusius
tuvos oficiales žinias, kad Lie
oficieriai. Vienas jų
tuvos narsioji armija jau bu Kryžiaus pabėgti su 100,(MM)
įstengė
tų išpliekusi želigovskinių gau
metalo, vertės po
jas d!Š Vilniaus, bet liepė su uncijų
uncijų,
o
ki$105
už
stot žinomas komisijos' virši
90,000
uncijų.
tas
su
la, ir musų “išmintingieji” nu
Jie pervažiavo Europų ir dasilenkė galvas žemyn ir paklau
gavo namo, kur mes greitai
sė!
'/
paėmėm iš jų tų brangų me
Bcprotiškiau neteiki — su talų.”
Bet tuojaus Redfieldas piktu
šuko Tadas.
* —Taigi! Negalima suprast, balsu pradėjo šaukti:
“Tie nedori vagįs Rusijoje
ar Lietuvos valdžiai stoka pro
siuntinėja savo agentus per Euto, ar jie tyčia' elgiasi taip ne
porų su pranešimais I. W. W.
išmintingai.
ir komunistams šioje šalyje.
.
-s •
/
Tadas bestovėdamas nušalo Aš džiaugiuos galįs pasakyti,
kad niekurie jų tapo sugauti
ir mudu persiskyrėme.
ir sušaudyti Europoj’.
—šlibiuris.

KRUPAI.

Užpuolus krapams, nereikia leisti
laiko veltui. Jis užeina vidurnaktyj,
kuomet sunku gydytoją prisišaukti.
Garais gydantis, negali laukti gerų
pasekmių — negali sulaikyti skrep
lių su garu. Glessco^yra krupo gy
duolė, kuri stovi išmėginta jau ilgįs
laikus. Per keturiasdešimts metų
pertikrino savo pasekmėmis milionus
Amerikos namų. Jis saugus, užtik
rintas ir* greit veikiąs.
Glessco paliuosus nuo užpuolimo
krapo į- penkiolika minutų be vėmi
mo. Jis prašalins kenkiančias substan
cijas iš systemos nesugadindamas vi
durių.
Jūsų vaistininkas, pasakys, kiek tamistos kaimynų pasitiki Glessco, kai
po pasitikimos nuo krupo gyduolės .
Parsiduoda visose vaistinėse po 50c
butelis
Jis vertas dešimties syk
daugiau reikalingame laike. ,

Glessco
r

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa/
I^eavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ild
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8111
W. 42nd St. Phone. Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dfamą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
«XT

A TT T T T? NT M

Ofiso Tel. McKinley 76

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

DR, I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraatuojame,
Kalbame visas Europiikas kalbas.
8804 So. Kedzie AreM Chicago, I1L
Arti 88-th Street

Pinigus iš Rockfordo z

Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
x

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Ave^ Rooelande.
Vai. 10 ild 12, 2 iki 4 Ir 6:8fl
iki 8:80 vak.

Siųskite pinigus Liet tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, UI.

ITelephonę Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
i

Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
8325 So. Halsted SU Chicago/

NAUJIENOS, Chicago, FU

Pėtnyčiaj Sausio 28 d., 1921

KORESPONDENCIJOS
■STSV.
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Tel. Yardą 8654

Mrs. A. Michniewicz

j

AKUŠERKA

[Feljetonėlis]

Vakar sutikau gatvėj Tadą.
i Bet gyvent čia vistiek geriau ne Nosis pamėlynavusi; susitrau
! gu didmiesty, vtbna, <lel darbų, kęs į kuprą, kai ožys.
j antra, nėra tokių dalelių išlaidų
—Na, o ką?— pašnekinau.—
šis miestukas randasi
kaip dideliuose miestuose.
Nedirbi?
Michigano ir VVisconsino ’valsBažnytėlė čia taipjau yra; ji
tijų. Gyventojų turi apie dve
—Nėr
— atsakė. — Viską
jetą tūkstančių, daugiausiai len lenkų, ir sunkius laikus gyve sudirbome.
Dabar galime
kų ir franeuzų; lietuvių šeimy na. Pirmiau ji buvo atokiau stipt.
nų visai nėra, tik trys pavic- nuo miestelio, tai kunigas su
—Ar senai jau, kai nedir
manė “atmufinti” prie pat dirb
niai.
tuvės vartų, kad, žiūrint nuola bi'?
—Daug laiko — tarė. — Nu
Su darbais šiuo tarpu ir čia tos į ją, lumberdžekių širdys la
nepergeriausiai.
Nors pilni; biaii suminkštėtų. Bet kur tau: sibodo ir valkiotis.
—Da Dievas musų pusėje,
laiką dirbam, bet darbininkus tie lunibėrdžia-kiai taip pamilę
mažina: kur pirmiau dirbo pen pasaulio marnastis, kad jie vi kad bent žiema nešalta.
—Vistiek įgrista, — atrėmė.
ki, tai dabr keturi. Darbas sai nekreipia domės į bažny
nesumažėjo, tik likusius dar tėlę ir kunigėlio graudenimus, —Kad bent butų pinigų, tai į
bininkus apsunkina. Mokesties ir loki neduosnųs, jogei baž teatrų būt galima nueit; nebūt
kol kas dar nemaina. Palygi nytėlė nei savo skolų nuošimčių taip velniškai nuobodu.
—Bloga!—pasakiau. —Ruoš
nus su nedarbu dideliuose mies neišsimokanti. Taip atrodo, kad
tuose, čia 'vis dar geriau. Dar “krizis” ne tik paprastoj pra kimės važiuot į Lietuvą.
—Ten da blogiau,
jis atbininkai nėra taip persekiojami monėj, bet ir banyčios pramo
Visi
kaip kitur ir bedarbių burių ninkai ima kantėti, ir jiems tuo kirto.
nematyt. Lietuvių čia tur būt skaudžiau, kad neturi nei ko grįžta
—Tie, kur kolitas dienas Lie
dėlto neapsigyvena, kad trupu atleisti, nei kam algų nukapo
tuvoje tepabuvę ‘ grįžta, man
tį nuobodu, nėra kur praleist ti. — Adomas Dikčius.
rodosi, serga neramumo liga.
liuosesnį laiką, nėra pramogų.
—Ten vistiek ne ragaišiai.
—Bet čia!
atrėmiau.—
Ar reik ir ar gali būt blogiau?
—Teisybe,—tarė Tadas.
-^-Ve, Tadai, kokibs priežas
i
tys grįžimo. Vienas tik ką iš
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų
Lietuvos
sugrįžęs
paduoda
užtektinai rankvedžių mokiniams;
svarbiausią sugrįžimo priežas
tį, — girdi, čiugumo nei aisMes norime, kad Lietuvos žmonės turėtu ge
krimo Lietuvoje nebuvę, todėl
rų laikraščių ir knygų;
sugrįžęs.
—Kvailas! — pridėjo Tadas.
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
—Bet grįžta mokyti žmonės.
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
—Taip, — pritariau. —Mat
nama pažangiosios dvasios spauda;
tokie puolė į Lietuvą ant ra
gaišių. Tarėsi susukt sau šil
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
tų ir pelningų guštų, bet pa
skaisti, — Todėl
juto, kad želigovskilniai Vilnių
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
užėmė, tai rodos, kad jiems
dagį kas pabruko.
“VARPO” BENDROVĖS,
—Nenaudėliai!
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
—Taigi, — pridėjau.—Laike
dižiosios orgijos Mėf^stofelio
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
šalyje būdami, kiek jie seilių
sdina knygas.
ištaškė už “demokratiją”!
Tadas trypė; jam buvo šal
“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
ta kojoms.
turi nuosavi^ spaustuvę. Jos pryšakyje yra
—Šnipas Pulys su Ona, kiek
“narsybės” rodė! Jau buvo
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
užtiesę tinklą ir, jei orgija būt
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortilgiau prasitęsus, būt / įvelę į
kevieienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
žabangus visus vargdienius,
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
kad kraują ia* turtą atiduotų
Vieno sero (akcijos) kaina Amerikoje
už tuos kurie šiandie pjudo
plėšikų gaujas ir nori praryt
— $15.00.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse.
Pasėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

NIAGARA, WIS.

! > it I O

*

Švieskime Lietuvą

Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite
šiuo adresu: z
V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str.,
New York, N. Y

SOCIALDEMOKRATAS

Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti,
NAUJIENŲ OFISE,
1789 South Halsted Street,
Chicago, III.

. Carter’s Little Liver Pilis
Per šešeadešimts
metų šis geriau
sia pasaulyje
valytojas
jaknų ir
skilvio. /

DEL GALVOS SO
PĖJIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS

—Tokiems kaulus pro gerk
lę iškratyt! — sušuko Tadas.
pastebėjau.
—Taigi
O pirma mes, pakurstom! tų
“mokytų”, su didžiausiu atsi
davimu Liejome kraują!
—Dabar
mat " atsilygina
mums.
—Tikrai! — pridūriau. —
Bet ar žinai, ko mes iš to iš
mokstame? Mes tokią puikią
lekciją gavę nuo šiol turėtume
laikytis obalsio: — dabok sa
vo kailį!

ER’S IRON PILLS
Grynų Daržovių.

Kad patyrus pasekmes'garsinimosi šiame laikraštyj, mes meldžiame, kad kiekvie
nas ateidamas ko pirkti atsineštumėt kuponą. Neatsinešę kupono, negausite pa
sinaudot pigumo proga.

KUPONAS

KUPONAS

KUPONAS

Baltytas shaker flanelis, 27 co
lių pločio, stori pūkuoti dryžiai
abiejais kraštais; pirmiaus parsidavojo po 35c., su ku- 1 Ėp
ponu jardas tik
I vv

Jaunuoliams storo flanelio dresiukės, ricrac, pyhe apvadžioti,
šviosios ir tamsios spalvos; re
gulerė kaina 59c. vertes; su
šiuo kuponu
viena
OUG

CUKRUS, CUKRUS
5 svarai už 25c. su 3 svarais
šviežiai keptos kavos; su šiuo

KUPONAS

KUPONAS

(Aprubežiuota 10 jardų)

KUPONAS
skrybėlės,
aukaujama. By kokia $5 ar
$6.50 skrybėlės visoj krautuvėj;
su šiuo kuponu
tik
Vyriškos

madingos

$3.00

-------------------------------------------------- J

Jacųuard ’ lovelėms

blankietai;

šviesiai rausvos ir mėlynos
spalvų dugne; miera 36x50;

specialiai su

95c

kuponu tiktai

Graži kiauliena, strėnų; specia

liai

šią

subatą

su

svaras

kuponu

kuponu

181/2c

tik

t 8118 S. Halsted StM Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

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

DR. CHARLES SEGAL

<_____________________________

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

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue 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

KUPONAS

KUPONAS

KUPONAS

Vaikams flanelinės bliuzos, kha-

Moterims vilnonės, rudos, šiltos
pančiakos, labai geros; miera
nuo 9 iki 10; parsidavojo po
$1.50; specialiai su šiuo kuponu

Stuboj šluotos, keturiais susiu

PRANEtIMAS

vimais; padaryta geros kokybės
šluotinių komų; regulerė 50c.

Dr. M. T. Strikol’is

UT

kaina, su
kuponu

ki

spalvos;

pirmesnė

kaina

$1.59; dabar specialiai su kuponu

$1 05

vi K

79c

KUPONAS

KUPONAS

Gražios staltiesės, lininio baigi
mo, apvadžiotos storais torchon
juostelėmis; regulerė $2.98 ver
tės, su šiuo

Moterims stori, stambių vilnų
pamušta union siutai; mieros
iki 44; žema apykakle, trum
poms rankovėms, iki kulšių il
gio, $2.25 vertės,^
Art
su šiuo kuponu
■ «W

$1.65

kuponu

Lietuvya Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St, Tel. Boul. 160
wM
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Kės. 2914 W. 43rd Street x
Nuo ryto iki piet
/—:----------------- - Telephone
McKinley 268 ' ‘

29c

KUPONAS
Sloan’s

linimentas,

reguleriai

parsidavoja po 35c. už bonkutę; specialiai su šiuo

25c

kuponu

<______________________________ )
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Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos! 10 iki 12 ryto; 1 11d • po
plot 6 iki 9 vakaro
■•diliomis nuo 9 Iki 12 ryto.
1821 S? Halsted St,
Kampas 18 Ir Halsted Si

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Aku šoras
8208 So. Halsted 8t„ Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
y. v. Nedaliomis 10-12 ryte.

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendps palaikymui dvidešimts 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 apkainaVU8, Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augštoe rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dbšimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetųi Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint k«r gyveni. Mes pristatom veltui

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Liet u vys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland
Valandos: 9 iki vakare

j vinas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara

kiekvieną dieną iki ? vai. vak. Nedėldieaiais ir kitomis šventėmis
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

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

,

Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, m.
kampas 18th St
Phone Canal 257

—Ne kitaip.
—Bet musų “mokyti” ir iki
šiol neįstengia atakt. Jie ir
šiandie lenkia galvą tiems,
krie, nemandagiai šnekant, su
ka mums užpakalį ir dagi ruo
šia mums pražūtį!

—Man tas ir gi keistai atrodo.

—Tiesiog paikai! Ir tai
ki žmonės, kurie atrodė su
spaudančiomis išmintimis!

Nutilome.
štai, nesenai matėme Lie
tuvos oficiales žinias, kad Lie
tuvos narsioji armija jau bu
tų išpliekusi želigovskinių gau
jas iŠ Vilniaus, bet liepė su
stot žinomas komisijos' virši
la, ir musų “išmintingieji” nu
lenkė galvas žemyn ir paklau
sė!
z

Beprotiškiau neteik! — su
šuko Tadas.
—Taigi! Negalima suprast,
ar Lietuvos valdžiai stoka pro
to, ar jie tyčia' elgiasi taip ne
išmintingai.
Si •

Reikalaukit tikrojo

KUPONINIS BARGENAS
Subatoj, Sausio 29, Dieną

j

Tadas bestovėdamas nušalo
ir mudu persiskyrėme.
—Šlibiuris.

Kurie gi tikrieji vag|s?
NEW YORK. — National
Givic Federation susirinkime, Užpuolus krupams, nereikia leisti
kuriame visaip įmanoma buvo laiko veltui. Jis užeina vidurnaktyj,
sunku gydytoją prisišaukti.
smerkiami Rusijos bolševikai, kuomet
Garais gydantis, negali laukti gerų
tuos bolševikus besmerkdamas pasekmių — negali sulaikyti skrep
lių su garu. Glessco vra krupo gy
buvęs pirklybos sekretorius duolė,
kuri stovi išmėginta jau ilgįs
Redfield papasakojo sekamą laikus. Per keturiasdeSimts metų
tik valdžiai žinomą atsitikimą: pertikrino savo pasekmėmis milionus
Amerikos namų. Jis saugus, užtik
“Laike karo mums labai pri rintas ir • greit veikiąs.
reikė šioje šalyje platino. Mes Glessco paliuosus nuo užpuolimo
krupo į penkiolika minutų be vėmi
ątsidurėme tokiame kebliame mo. Jis prašalins kenkiančias substan
padėjime, kad turėjome pasiųs cijas iš systemos nesugadindamas vi
ti kelis agentus į Rusiją, pasi durių.
Jūsų vaistininkas, pasakys, kiek .takaipo Raudonojo mistos kaimynų pasitiki Glessco, kai
slėpusius
pasitikimos nuo krupo gyduolės .
Kryžiaus oficieriai. Vienas jų poParsiduoda
visose vaistinėse po 50c
pabėgti su 100,(XX) butelis Jis vertas dešimties syk
įstengė
metalo, vertės po daugiau reikalingame laike. ,
uncijų
unciją,
o
ki$105
už
90,000
uncijų.
tas
su
Jie pervažiavo Europą ir dasigavo namo, kur mes greitai
paėmėm iš jų tą brangų me
talą.”
Bet tuojaus Redfieldas piktu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
balsu pradėjo šaukti:
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa#
“Tie nedori vagįs Rusijoje Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
siuntinėja savo agentus per Eu- landos:
9 vai. vakare. Gyveninio vieta! 8111
porą su pranešimais I. W. W. W. 42nd St. Phone. Lafayette, 4988.
ir komunistams šioje šalyje. Valandos nuo 1D iki 12 dieną.
Aš džiaugiuos galįs pasakyti,
kad niekurie jų tapo sugauti SKAITYKIT IR PLATINKIT
<<XT A TT T T
AT f\ C!»
ir sušaudyti Europoj*.

KRUPAI.

Glessco

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon

Ofiso Tel. McKinley 76

DR.

. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantnojams ,
Kalbame visas Europilkas kalbas.
8804 So. Kedzie Are., Chicago, HL
Arti 88-th Street
-------------------------—..................

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—
8881 S. Halsted StM Chicago, m
Valandos:—

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai Tai. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS
siųsti per S. J. Petrau Lietuvya
Gydytojas ir Chirurgas
ską, Rockford Real Es- 1D900 Michigan Ave^ Roselande.
Vai. 10 ild 12,18 iki 4 ir 6:81
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa . ........ . ... iki 8:80 vak.
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
gų siuntimą pilnai atsa 1687 W. 51 st. kamp. Marshfleld av.
koma.
x
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Ik!
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Siųskite pinigus LieTel. Prospect 1157
. tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford,

Jelephonę Yards 5834

. P. G. Wiegner

j (Priėmimo
JPriėr
valandos nuo 8 iki
ryto
ir
nuo 7 iki 9 v. vak.
S2 u

So. Halsted SU Chicago/

Pėtnyčia, Sausio 28 d., 1921
kad šios dvi šalys turi teisės ’ (su pagelba

M-M
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pašalinių žmo

Musų darbuotojai
Lietuvoj.

gyvuoti nepriklausomai nuo nių) pradeda atkaklią kovą

m. grįžo iš Rusijos Vilniun ir

kurį laikų varė prirengiant
darbų Vilniaus Universitetui
atidaryti; Nuo pradžios 19r
m. iki tų metų gruodžio mėn.
veikė kaipo Lietuvos Respubli
kos atstovas Londone. Nuo
gegužės 1920 /n. veikia kaipo
Lietuvos Steigiamojo Seimo
Socialdemokratų frakcijos na
rys.

i Rusijos. Kodel-gi tečiaus ji prieš unijos vadus. Jie įsi Truputis apie biznį ir ukes.
nepripažino šitos teisės Lie vaizdina, kad, prašalinus ne
tuvai*?
patinkamus jiems vadus,
Editor P. Grigaitis
Sausio 12 dienos Naujienose
Atsakymas į tai gali būti darbininkų padėtis pasida biznio
skyriuje pa teinijau
1739 SO. HALSTED ST., tiktai vienas: talkininkai ne rys geresnė. Tarytum vadai
straipsnelį, kuris paliečia ir
CHICAGO, ILLINOIS.
pripažįsta Lietuvos deltoj yra kalti, kad atėjo bedar- 'ūkės klausimo, Sako, kad koTėlephone Canal 1606
Canal 576
vo mėnesy, kada ukininkai
kad jie remia Lenkiją, kuri11 bė r
yra priešinga Lietuvos ne Šitoks protavimas yra la turės užsimokėt 1920 melų
Subscription Kates:
skolas, tai ūkės turėsiu pult.
Mokslų baigęs dr. Čepinskis
$8.00 per year in Canada.
priklausomybei.
$7.00 per year outside of Chidago.
bai pavojingas darbininkų Naujienos pasakė tiesų, bet
visų laikų buvo atsidavęs moks
$8.00 per year in Chicago.
Lenkija dar tebesvajoja judėjimui. Jisai nukreipia kartu ir apsilenkė. 15 kovo
lo ir mokymo reikalams, todėl
8c per copy.
/
u
Entered aa Second Class Matter apie tai, kad padarius Lie jų domę nuo tikrųjų nege paskutine diena mokėjimo mo
nebuvo aktyvus Socialdemo
March 17th, 1914, at the Post Office
kesčių; jau paskui reikės mo
kratų partijos narys. Bet so
of Chicago, III., under the act of tuvą savo provincija. Ir tal rumo priežasčių ir įneša sui
kėt procentas, kas ūkininkų
cialiuose klausimuose visuo
March 2nd, 1879.
kininkai,
ypač
Francija,
pri-|
rutę
organizacijon.
Naujienos eina kasdien, išskiriant
sunaikina. Bet tas neveda prie
met stovėjo ant socializmo pa
nedėldienius. Leidiia Naujienų Ben taria toms josios ambici
Kova
prieš
vadus
—
to

atpigimo ūkės kovo mėnesy
mato, priėjęs prie socialistinio
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago,
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir joms, kadangi jie žiuri į ją, kia, kokią skelbia bolševikai ir tos skolos taip, pat nedaro
nusistatymo išeinant iš savo
Canal 576.
\
caipo į savo imperialistinės ir jų vienminčiai — negali žemesnių ūkės kai’nų. Jei ir
mokslo pasauliožvalgos.
Užsisakomoji Kaina:
politikos įrankį rytinėje Eu pataisyti dąfykų. Ji veda vi darytų, tai tik šitų mėnesį ir
Chicagoje — paštu:
.... j
gegužį,, nes gegužyje asesuoja
Metams --------------------------- $8.00 ropoje.
Iš
{vairių
Sričių
sai ne prie tų rezultatų, ku turtų. Ūkės
Pusei metų —....................
4.50
V
Ukčs gali pult kitose
kitose:;
VINCAS ČEPINSKIS
Trims mėnesiams__ ___ _
2.25
rių laukia darbininkai, pa- valstijose, kaip N. Y.» mMass. ir (
Dviem minėdama___________ 1.75
Nauji laukiniai žvėrys Euro
Veinam mėnesiui_______ ;___ 1.00 Kova prieš
. . Naujienų numery mes
' tikėjusieji bolševikiškai agi- kitur, het nepuls Wisconsine, Į1 šiame
Chicagoje — per nešiotojus:
«ia"ukc7 da’r nepakilo” iki Pradedame spausdinti, ėmę iš poj. — žmoneš dažnai visai iš• tacijai, o prie visai priešin aukščiausi
Viena kopija--------- -------------- 08 vadus.
- , Kaun
Kauno° “Socialdemokrato
’.? ’laipšntoZ'jos’“ dar
Sofeialdemokrato”, ii- liaikina kaip kur laukinius žvė
Savaitei ----18
gų. Imkite Rusiją: ar bolše kils, ir kįla. Kompanijos, kur'«’dr- Vinco , Čepinskio rašĄ: ris, bet kaip kur jie prisideda
Mėnesiui —.........
75
Viena charakteringiausių- vikai tenai išnąikino vadus? turi išblaškytų girių, kur nė i Lietuvos politinė padėtis už- ir prie atgavinimo jau beveik
Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj,
paštu:
Metams----------------------------- $7.00 jų bolševizmo idėjų yra ta, Anaiptol; vadai tenai neiš kokios naudos nėra, nė dirvg iiicn,uose' . Raštas ,abai i*10- išnakintų žvėrių. Taip atsitiko
Pusei metų
4.00 kad darbiniųkų minios esan
nyko, o tiktai persikeitė; nė geru medžių, kur pernai, !"us; l>ataxiame savo skaityto- ir prie atgaivinimo jau beveik
Trims mėnesiams____________ 9.00
parsi.tovė po 10 šimtų 40 akrų,;Janls skaityti ji atsidėjus. Jis išnokintais Mufflon ožiais arba
Dviem mėnesiams____ ___
1.10 čios geros, o vadai blogi.
vieton
senųjų
vadų
atėjo
Vienam mėnesiui
.75
‘f818 l>cr
?ri,e Sika stirnomis. Iki aštuoniolik
Jau karės laiku bolševi nauji vadai — Bolševikai, ir jau šiemet parsiduoda po 16,progos
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
paduosime šiek tiek tojo šimtmečio Šveicarijos kal
(Atpiginta)
—17 šimtų. Vadinas, tos kįla,
kai
ir
jų
šalininkai
ėmė
jų
gale
ant
darbininkų
mi
7
Metams ......
$8.00
o kų kalbėt apie dirbamas, jei biografinių žinių apie patį au nuose jų. netruko, bet paskui
Pusei metų__ __ _____ ............ 4.50 skleisti tą mintį* kad socia
jie pradėjo nykti; jų liko tik
nių šiandie yra šimtą kartų gu dar ukčs su gerais trobe torių.
Trims mėnesiams ..J,_________ 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money listinių partijų klaidos (bal didesnė, negu ta gale, kurią siais, • Ūkės puolė kitose valsDr. Vincas Čepinskis gimęs kalnuose su viršum 2000 metrų
Orderiu, kartu su užsakymu.
savimas už karės kreditus, turėjo bolševikų pirmtaku- tijose 1919 ir 1920 metais, 1871 m. balandžio 21 d. dar augštai, šiaurinės Italijos Alpuose, Korsikoj ir Sardinijoj.
atsisakymas nuo klesinės nai.
’ ~~ kada miestuose darbai begalo gaičių kaime, Pašvitinio vals Tad iš laukinų žvėrių/ parko
Latvija irEstonija kovos, ir 1.1.) įvykusios per Tokią pat tendenciją turi buvo pagerėję: neturtingesni čiaus, Šiaulių apskrities. Moks Petro ir Povilo kelias poras
vadų kaltę. Apie Vokietijos ta kova prieš vadus ir kitur. ūkininkai ėjo darban, turtingi lų ėjo Šiaulių gimnazijoj ir perkėlė į Tossbergo kalno ap
pripažintos.
—bizniu. Daugelis taip padarė
socialdemokratų
partiją, Jeigu kokioje-nors organi ir pas mus VVisconsiniečius: Petrapilio universitete, gamtos linkines ir ten laisvai paleido.
skyrių, specialiai fiziko-chemiVyriausioji talkininkų ta pav. buvo sakoma, kad ją zacijoje prasideda agitacija vieni į miestus ėjo, kiti į kitas jų.
Baigęs universitetų rudeny Žvėrelių tenai urnai prisiveisė
ryba, kuri dabar laiko savo “išvedęs iš kelio” Scheide- prieš jos vadus, tai, arčiaus valstijas, kada tenai ukes puo 1894 m. pastojo tarnybon į\ ir ’dabar jų randa ne tik ten,
kur jie buvo paleisti, bet ir vi
posėdžius Paryžiuje, nutarė mannas.
prisižiūrėjus į dalyką, ma lė. Bet dabar, pabaigoj 1920 Vyriausius Matų ir Svorių Bu- ■ soj Reino klonyj, dagį ten, kur
pripažinti Latviją ir Estoni- Šiandie yra skleidžiama ta tai, kad čia tūli “kandidatai m., tarytum kad juos kas at mus Petrapily. Ten, kaipo jų pirma visai nebūdavo, ir te
• ją, kaipo nepriklausomas pati mintis* Kovodami su so į vadus” stengiasi panaudot gal kviečia; kitose valstijose profesoriaus Dimitro Mcndo- nai ne vien apsaugotuose lau
pirkę ukes grįš ta atgal; kurie
asistentas, darbavosi
valstybes. Bet Lietuva tokio cialistų partijomis, kurios minią tam, kad prašalinus miestuose dirbo taip pat,. vis licjevo
metrologijos srityj iki rudens kinių žvėrių parkuose, laisvai
su kitokiais lauki
pripažinimo negavo.
nepritaria komunistų takti senuosius vadus ir įsiskver kalba apie pirkimą ukes. 1^96 m., kuomet iškeliavęs už įgyvenančius
niais žvėrimis. Tie žvėreliai pa
Kodėl talkininkai daro tę- kai, bolševikai stengiasi su bus j jų vietas. Po priedan Darbininkai, kurie/ apleido ukes sienin iki vasario 1900 m. stu eina iš Azijos. Jų tėviškė yra
Published Daily excej>t Sunday by
the Lithuanian News Pub. Co., Ihc.
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kį skirtumą

•

sr

J

kitos valstijos, :musų apielin- dijavo chemijos technologiją,
Nc tik čio- elektrotechnikų ir elektroche
nai, bet visose valstijose apla mijų Ziuricho politechnikoj,
mai ūkės kįla, dėlto kad mies Šveicarijoj. Nuo 1900 iki 1902
tuose laikai eina blogyn, vis m. buvo Technikos Centro Biu
kas pinga, labiausiai algos, kas ro akumuliatorių dirbtuvės,
darbininkų varyte varo į ukes. Petrapily, vedėju. Nuo 1902
O jo-ėjimas į ukes kelia, ūkių iki 1901 m. mokytojavo Liepokaina. Ūkės produktai piges jaus Komercijos Mokykloj, iš
ni nė būt negali, koki buvo dėstydamas chrtnijų ir chemi
pereitų rudenį, o jie ūkių kai jos technologijų.
Pavasary
nų nonupi'gino. Nors ta< pri 1901 m. mokytojų ir mokyk
veda ūkininkų prie sunkios pa los globėjų tarybos tapo išrink
dų! ies, bet nieku budu never tas tos mokyklos direktorium
čia jį pigint sayo ūkę, jei jam ir tas pareigas ėjo iki pavasa
prisieina keli desėtkai dolerių rio 1915 m., kada buvo privers
rttokesčių mokėti.
tas apleisti Liepojų prieš užim
— Apuokas.
siant jį vokiečiams (balandžio
—\---------------------------- 18 d.). Nuo to laiko iki ru
90,000 bedarbių Chicagoje.
dens 1918 m. darbavos įvairio
CHICAGO. — Darbo depar
se Rusijos vietose — Maskvoj,
tamentas apskaito, kad ChicaPetrapily, Ugliče JaroslavA
gojd yra 90,000 bedarbių.
gub. •— kaipo mokyklų vedėjas
Šiaurinėj Indianoj jų yra apie
ir mokytojas* Rudeny 1918
25,000.
, " MU

tarpe Latvijos kelti tų partijų narius prieš ga kovos “už minios teises” ,kej j ieško pirkt,

ir Estonijos iš vienos pusės jų viršininkus-vadus.

ir Lietuvos iš antros?
Pirma talkininkai neno
rėjo pripažinti nė vienos pa
minėtųjų valstybių. Jie va
dovavosi tuo pamatu, kad
Estonija, Latvija ir Lietu
va neturinčios teisės skirtis
nuo Rusijos be pastarosios
sutikimo. Dabartinės bolše
vikiškos Rusijos valdžios jie
neskaitė tikra Rusijos žmo
nių valios reiškėją.
Bet dabar vyriausioji tal
kininkų taryba, pripažinda
ma Latviją ir Estoniją, jau
atsisakė nuo tos pozicijos.
Nelaukdama, ką pasakys
“tikroji Rusija”, • ji nutarė,

Šito
je kovoje jie eina net taip
toli, jogei stačiai reikalau
ja, kad partijų vadai/kurie
nenusilenkia prieš Maskvos
diktatūrą, butųjjrašalinti iš
organizacijos.
Tos agitacijos atbalsių
mes matome ir Amerikos
darbininkų judėjime. Štai,
žiūrėkite, kas dedasi rubsiuvių unijoje: toje valandoje,
kada šitai organizacijai gra
sina didžiausias pavojus iš
kapitalistų pusės, kada ji tu
ri ištempti visas savo jiegas, idant apgynus savo gy
vybę, — kai-kurie elementai iš pačių• rubsiuvių tarpo

V. Čepinskis:

Lietuvos politinė padėtis
užsieniuose.
?
[iŠ “Socialdemokrato”]

Kada rugsėjo pabaigoj Lietuvos dvarininkų
vedama lenkų kariuomenė, laužydama visas su
tartis vėl ėmė veržtis į Lietuvą, ir musų kraštui
gresia naujas okupacijos pavojus.\
Steigiamojo Seimo buvo nutarta pasiųsti į
Ententos kraštus delegacijų iš 4 narių, atstovau
jančių keturias Seimo frakcijas, būtent nuo
krikščionių-demokratų (kun. Staugaitis), nuo
socialistų-liaudininkų (Čepinskis) ir nuo žydų
(Soloveičikas). Delegacijos kelionės tikslas bu
vo atkreipti Ententos visuomenės veikėjų ir įtakingų politikų domę į naujų karo žydinį, ku
rį sudaro Lietuvoj lenkų agresija, nustumdaina
taip visam pasauliui reikalingos taikos pasise
kimų neaprubežiuotam laikui, ir prašyti ji| mo
tulės ir medžiaginės paramos Lietuvos darbinin
kų ir ūkininkų kovoje su lenkų dvarininkais.
Buvo manyta, kad pasirodę Ententos kraštuos
Lietuvos visuomenės atstovai pajėgs savo gyvu
žodžiu sustiprinti musų diplomatinę akcijų ten
ir atliks iš dalies taip reikalingų informacijos
darbų, kuris užsieniuose musų klausimu varo
mas labai silpnai.
Kaipo vienas delegacijos narių aš noriu pa‘ sidalyti čia su draugais savo kelionės įspūdžiais
ir padaryti iš jų išvadas link Lietuvos politinės
padėties Ententos kraštuos (Anglijoj, Prancū
zijoj ir Italijoj).
Tiesa, delegacijos pirmininkas kun. , Stau
gaitis jau gan plačiai ir objektingai painiomia-

eina varžytinės delei vadų
vietų.
Norėt būt vadu nė vienam
nėra uždrausta; bet yra ne
gerai, kuomet kas-nors sten
giasi atsiekti savo tikslo apgavingu budu ir dengiasi
“minios” vardu. Tatai de
moralizuoja
darbininkus.
Kada jie po laiko pastebi,
kad “kovotojai prieš* vadus”
patys užėmė vadų vietas ir
nesugeba vesti dalykus ge
naus negu senieji vadai, tai
jie (darbininkai) jaučiasi
apvilti ir ima atšalti prie sa
vo organizacijos.
Taigi į tuos kurstymus
reikia žiūrėt atsargiai.

vo musų visuomenę apie delegacijos kelionę ir
jos vaisius “Lietuvos” skiltyse, bet jis savo
straipsny nepalietė ir negalėjo paliesti vieno la
bai svarbaus dalyko, būtent klausimo, kaip žiu
ri į musų padėtį Entcntps kraštų darbininkai.
Vakarų Europos darbininkų klasė yra galingas
faktorius visuomenės gyvenime ir politikoj, ji
nai yra nešiotoja naujos pasaulio tvarkos kon
cepcijos, tvarkos, kuri remiasi ne egoizmu, ne
privatiniu interesu, ne žmogaus žmogum išnau
dojimu, bet brolybe ir inpile, visos žmonijos
solidariškumu ir visuomenės interesų, jos gero
prieš asmens ir privatinius interesus iškėlimu.
Taigi tik darbininkų klasei laimėjus galima ti
kėtis, kad sustos kova žmogaus su žmogum,
tautos su tauta ir bus įvykdyta visuotina taika.
Lietuvių — ukiiMnkų ir darbininkų tautai nėra
ko laukti, nuo tų žmonių grupių, kurios sten
giasi atgaivinti senų prieškarinę supuvusių pa
saulio tvarkų. Lietuvių tauta, tiesdama savo
rankas prie laisvės, šviesos* ir laimės, greičiau
sia gaus Broliškų ppramų iš pusės darbininkų
klasės, kuri šiandien laiko savo širdyje “gyvo
jo vandens” indų. Todėl aš savo šitam straips
ny kiek plačiau išdėstysiu Ententos kraštų dar
bininkų atsinešipių į Lietuvos klausimų, tik
trumpai paminėdamas musų pasikalbėjimus su
tais pažangiosios buržuazijos veikėjais, su ku
riais mums teko matytis.
Delegacija išvažiavo iš Kauno tik spalių 1
d. Kadaųgi Lietuvos konfliktas su Lenkija jau
buvo atiduotas Tautų Sąjungai/išrišti, tai dele
gacija visųpirmiausia norėjo pasiekti Paryžių,
kad pasimatyti ten su Tautų Sąjungos Tarybos
pirminink\i Leonu Bourgeois, žinomu pažangio
sios fVancuzų buržuazijos veikėju. Bet franeuzų misija Lietuvoje atsisakė vizuoti musų
pasus į Paryžių, tokiu budu dar sykį aiškiai pa

rodydama, kad jinai valgo Lietuvos pyragus, o
tarnauja Lenkijai. Be to kai kurie valdžios
atstovai iš užsienio reikalų ministerijos, būda
mi atsidavusiais tarnais valstybinių vyrų( kitaip
kalbant palitinių spekuliantų)’ iš tautos pažan
gos, darė pastangas delegacijos išvažiavimų su
trukdyti, nurodydami, kad Lietuvos žinomo
“didvyrio” prof. Voldemaro ir kitų musų diplo
matų Lietuvos klausimas Ententos kraštuos ir
Tautų Sųjungos taip puikiai pastatytas, kad kve
piančio bolševizmu Seimo delegacija gali lik
sukompromituoti Lietuvos dalykų ir bendrai
Lietuvos reikalams pakenkti.

Mandžurijoj, šiauriniuose

Ki-

nuose, ir Japonijoj — tų kraš
tų kalnuose. Europoj jie vėl
atsiranda tuose kraštouse, kur
ir pirma jų netruko, tik buvo
beveik visai išnaikinti. Privcisiinas visokių laukinių žvėrių
yra kur kas naudingesnis už jų
išnaikinimų!— Šernas.

Redakcijos Atsakymai.
L. Vanagėliui, Waųkegan. —
Ačiū už užuojautų ir linkėji
mus. Jūsų korespondencijos
tečiaus nedėsime. Aplamai, ne
verta visai rašyti, kų kur Ju
kelis pliauškia. Tasai žmogeliai
tamsus kai bato aulas, ir tin
gius darbo dirbti, įsipiršo mū
siškiems, atsiprašant, “komunistaip^ už “agitatorių” na,
ir “agitudja:” keikia socialis-

tus,

ir

pliauškia
apie “proletariato
diktatūrų,” apie kurių jis tiek
teišmano, kiek višta apie as
tronomijų. O mūsiškiams “ko
munistams” ir “komunistėms,”
kurių visas “komunizmo moks
slą^”
susideda iš mokėjimo
keikti socialistus ir ypač Nau
jienas ir Grigaitį, silpnaprotis
Jukelis patinka dėlto, kad jis
daugiau nieko ir nesugeba pa
sakyti, kaip tik “žalčiukai,
rupužiukai, gyvačiukai.” Koks
kiomas, toks tavoras.

Kėsinasi suardyti unijas.
MašinisVVASHINGTON.
Jų cnijos sekretorius Davison
paskelbė, kad tapo susekta, jog
slapti įsakymai ♦ tapo pasiųsti
visiems šnipams ir provokato
riams, veikiantiems darbinin
kų unijose, “suardyti visas uni
jas iki gegužio 3 <1. Tas instrukcijas išsiuntinėjo šnipų
agentūros, bet tuos pienus ar
dyti unijas iš vidaus remia tie
elementai, kurie dabar veda
kampanijų už taip vadinamų
“open shop” ir “Amerikos pie
nų”.

Musų Moterims
BLIUZfi.
No. 9871.

<9073

4

Prasiklšęs žemyn priešakio skverna
is su visa eile peltakių duoda kaikurio įdomumo šiai No. r9871 bliuzei.
Rankovės ilgos ir siauros, kone ap
temptos. Kaip didžiumos naujausių
modelių, susegiojimas yra pečiuose.
Tai bliuzei pavyzdys No. 9871 su
kirptas mieros nuo 36 iki 42 cojių per
krutihę. 36 colių mieros bliuzei rei
kia 2% jardo materijos 36 colių pla
tumo.
Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais- ar pinigais) atsiųsti mums,
Šiaip užadresavus:
NAUJIENOS,
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
♦1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9871.

Mieros ............... colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

naudinga. Gavę Purickio atsakymų mes tuojau
išvažiavome į Londonu. Tokiu budu išvažiavę
iš Kauno spalių 1 d. mes atvykom Londonan
tik spalių 8 d.

Londone mes pradėjome savo apsilankymus
nuo lordo Boberto Cecilio, žinomo Anglijos vi
suomenės veikėjo. Jisai yra parlamento narys
ir konservatorių lyderis, bet kaipo žmogus do
ros ir plačių socialių ir politinių pažiūrų jis
yra labai gerbiamas visų Anglijos visuomenės
sluogsnių, nčišilnant darbininkų klasės. Be to jis
yra vienas iš rautų Sąjungos “apaštalų^’ ir kar| tu su (būrų) generolu Smutsu parašė Tautų
Nepaisant t» mes išvažiavome. Važiavome Sąjungos Statuto 'projektų. Mes turėjome dar
iki Berlino dvi paras, nes be franeuzų vizos vienų priežastį visupirmiausia kreiptis į Cecilį.
prisiėjo važiuoti nuo Karaliaučiaus iki Stettino Jis yra pirmininkas didelės organizacijos —
jura. Atvažiavę Berlinan mes randame užsie Tautų Sąjungos Unijos, — kuri apima visų tau
nio reikalų ministerijos tolcgrami|, reikalaujan tų organizacijas, Tautų Sąjungos idėjų palai
čių, ka,d mes nebevažiuotume toĮiaų ir tuojaus kančias, ir kurios tikslas yra visam pasauly va
grįžtume Kaunan. Be to Berline sutikome vie ryti propagandą, kad patraukti visų kraštų vi
nų Tautos pažangos (o gal Santaros, aš gerai suomenę prie aktivaus dalivavimo Tautų Sąjun
nežinau) vyrų, atvažiavusį iš Paryžiaus, kuris gos idėjai sustiprinti ir jai realizuoti. Visos
savo pasakojimais, galima sakyti, mįrtiijai pergųzdino delegacijų. Anot jo Ententos kraštuos turi savo silbkomitctus (arba pakoinitcrtus)
į Lietuvos Seimų žiūrima kaip į slaptų “Včiko” viršminėtoj Unijoj, kurios centras yra Londone.
(Vserosijskij Centralnyj Ispolnitelnyj Komitet) Toje Unijoj yra ir lietuvių subkomitetas, įsteig
filijų, Ententos valdžios labai esu pasipiktinę tas birželio mėnesyje 1919 m. Taigi Lietuvos
dėl projektuojamos Lietuvoj žemės reformos klausimas nebuvo visiškai svetimas Robertui
ir dcl akcijos prieš Lenkus ir tokiomis aplinky Ccciliui ir mums galima buvo pasitenkinti išdės
bėmis niekas nenorėsiąs net kalbėli su delegaci čius jam frumpai paskutinę fazę musų kovos
ja. Išgirdus tai dclgaeija labai nuliūdo ir ėmė ir musų derybų su lenkais, baigiant lenkų ka
tartis, kas daryti toliau. Buvo nutarta pasiųsti riuomenės su Želigovski u priešaky Vilniaus už
užsienio reikalų ministeriui Purickiui, kuris grobimu, nepaisant sutarties Suvalkuose pada
tuomet viešėjo Paryžiuje, telegramų, prašant jo rytos ir to fakto, kad visas musų ginčas su len
‘pazvalenijos” važiuoti toliau. Purickis uc tik kais dėl sienų, lenkams sutinkant, buvo pa
“pazvdlijo’.’, bet dar palaimino, pabriezdamas, vestas Tautų Sąjungai išrišti.
kad jo nuomone delegacijos kelionė busianti

, Grigaitį, ' Naujienas

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugis
Vada viaokitu ra/kaltu, kaip krimtnaliikuoM

ttaįp ir cMUikuosa teUmuoat. Daro
kitokius doknmtniua popitnut .

)Stamq Ofisai}

Mieatc Ofisai?

2122 S. Halsted lt

$27 N. leartoratt
1111-13 Baily IMc.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1S10

Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washihgton St.
Marshall Field Annez
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitąge 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

?

Telephone Drover 5052

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

Phone Yards 5248

A. M. KAITIENE
AKUŠERS I
Daug metų praktikoj
3014 Emerald Are., Chicago, UI.

r

Petnyčia, Sausio 28 d,, 1921

Bendra socaldemokratų ir neteisingas ir kad didžiuma tų
komunistų delegacija apsiFan-"'advokatų buvo advokatais ko
kė pas prezidentų Masaryk ir munistų ir kitų panašių' žinopadavė sekamus reikalavimus: irių. Palmeris galutinai sumišo,*
ANGLIJA.
Pasitraukimas Cerny mirris- kada Walsh prispyrė jį klausi
Kurs kooperacijų mainos butą. tcrjjos J” amnestijų visiems daly me nelegaliŠkumo jo areštų ir
(Iš Fcderuotosios Presos]
Londonas. - Sumanymas vavusiems daabrtiniaine strei kratų ir peržengimo įstatymų
(daugiau kaip ’a Palmerio nuomone,
kad
įkurti internacionalinį mainos ko judėjime
200
streiko
vadovų
tapo
areš

kratų warrantai gali būti pa
butų, kur Europos kooperaci
tuota);
generalinis
algos
pa

naudoti išgavus
prirodymų
jos apsimainytų produktais, ta
po priimta. Smulkmenos dar kėlimas iki parlamentas nepri prieš kaltinimus ateityje.
įstatymų;
Komitetas paklausė Palme
nėra išdirbtos, bet svarbiausiu ims socidlizacijos
pamatu bus mainas prekėmis. darbininkų kontrolė ant že rio nuomonės apie reikalingu
mų suteikti amnestijų ir parei
Sumanymo tikslu yra padary mes ir industrijos.
kalavo pristatyti
skaitlines
ti kooperatyvines draugijas ne
JUNGTINES VALSTIJOS.
apie tai kiek žmonių yra ap
priklausomomis nuo nuolati
kaltinta, apkaltinta
ar areš
Tardo Palmerį.
nio keitimosi pinigų kurso.
[Federuotosios Presos koresp.]
tuota
neva už
peržengimų
Washington. — Supainiotas špionažo įstatymų.
NAUJOJI ZELANDIJA.
Amnestija karo priešininkams. Saitais ir logiškais klausimais
Kaip ir buvo tikėtųsi, PaL
senatoriaus
Walsh
iš
Montana,
Sydtiey, N. S. W. — Mušiu!
meris stovėjo prieš amnestijų.!
I
į
vieno
judriausių
advokatų
konpaliaubos dienų, lapkričio
Jis tvirtino, bet neprirodė, kad
os
1
grėsė,
generalinis
prokuroras
dienų,
amnestija nepaskubins paliuovtHdžia suteikė amnestijų vi- Pa,mer įtinai susipainiojo
prieš
siems nusižengėliams
pasakė, kad
prezidentas vei
nėjimuose
senato
tęisių
komi

Tas paliuosuoja apie
karų.
kiausia neduos pardono Debsui
1,000 vyrų, kurie atsisakė klau teto. VValsh reikalavo, kad Pal- Ir partMlė, kad apie 9,000 bylų
^ tnieris
išaiškintų
apie savo
syti drafto įstatym
ir kurie
už peržengimų špionažo įstaty
ar išvažiavo iš Naujosios Ze medžiokles ant “raudonųjų.” z mo laukia tardymo ir dar nėJis norėjo žinoti kokiais įs
landijos, ar pasislėpė kalnuose
■a nuspręstos.
tatymais
Palmeris
rėmėsi,
ma

ar miškuose.
nydamas, kad jis turi teisę iš
Jų pelnai didėja.
[Tš Federuotesios Presos]
leisdamas paliepimus savo ar-«
[Iš Federuotosues Presos]
Amherstburg, Ont. — Sugrį mijai šnipų ir distriktų advo
žęs po 8 inen. kelionės apie katų areštuoti tūkstančius vy
NEW YORK. — Fall River
Hudsono užtakų, kapt. Good- rų ir moterų, prieš kuriuos jis Cotton Mills pereitais fiska,cbilds. sako, kad daugybė pa negalėjo prirodyti jokio apkal •ias turėjo mokėti taip augšsišalinusių nuo drafto kanadie tinimo. Jis norėjo žinoti kuo tas” algas ir taip
brančių. daugiausia iš Qucbec pro Palmeris pateisina savo kratų i;iai” už bovelnų, kad įstengė
vincijos, skurdžiai gyvena to- warrantus, išgautus kati už šmokėti savo akcionįeriams
vis griebus
limoje Kanados šiaurėje,
knygas ir popieras, tik $9,989.369 dividendų, arba
dar manydami, kad karas te- kad gavus kokius' nors priro 29,14 .nuoš. Tai yra didžiausi
besitęsia.
dymus apkaltinimui žmogaus. dividendai, kokius ta kompa
Palmeris mikčiojo, išsisuki nija/ kada-nprs išmokėjo. Ta
ČECHO-SLOVAKIJA.
nėjo, painiojosi neaiškiuose pa kompanija kelios savaitės at
Angliakasių streikas tebesitęsia
siteisinimuose. Senatorius Wal- gal rado reikalingu nukapoti
FREDRICK KUH.
sh’as pakartotinai pareikalavo, darbininkams , algas 25 nuoš.
fFederuotosios Vresos koresp.]
Vienna.
Čecho-Slovakijos kad Palmeris pasakytų įstaty
American 'Refining
and
valdžia paskelbė karo stovį vi mus, kuriais jis rėmėsi, pasi Smelting Co. nukapodama 15
suose industriniuose
distrik- rodė, kad Palmeris nieko neži nuoš. algas visiems darbininno apie įstatymus apie depor
tuose Bohemijoj.
kam s, kurie gauna mažiau
ir apie išdavinėjimų
Tuo pačiu laiku ji išlcidinė^ tavimų
kaip $5.000 į metus, " išleido
ja pranešimus, kad jos kova
paskelbimų, kad koimpaniilja
Palmeris aiškinosi, kad 19*20
su komunistais yra užbaigta.
padarytoji 1919 m. pelnė $11,248.000;
pradžioje
Tečiaus aš patyriau,
kad metų
1918 m. ji pelnė $13.887.000,
streikas Kladno anglių kasyk medžioklė ant “raudonųjų” kuomet 1903 pelnė vos $3lose yra pilnas ir kad 50,(XX) buvo padaryta kooperuojant 828.000.
angliakasių
bando paversti su immigracijos biuru. Jis pri
streikų į revoliucinį sukilimų. pažino, kad apie deportavimus
immigracijos Naujai geležinkeliečių unijai
Angliakasiai jau įkūrė sovie gali spręsti lik
kad
sekasi.
tų, konfiskavo didžiuosius pri biuras, bet .jis tvirtino,
FFederuotoRios Presos koresp.]
vatinius dvarus ir pilnai kont medžioklė buvo tik kooperaviMinneapolis,
Minn. — “Dau
mas su biuru, kuris išdavinė
roliuoja savame distrikte.
giau kaip 200 lokalų
United
Darbininkai vokiečių Bohe- jo vvarrantus.
of Railvvay EmWalsh prispyrė Palmerį pri Association
mijoj paskelbė savo solidaru pažinti, kad daugelis jo areš
mų su Pragos judėjimu ir ge tuotų žmonių nebuvo kaltina se ir Kanadoje, nežiūrint/dideneralinis streikas
prasidėjo mi jokiame prasižengime, ne ės opozicijos keturių didžių
Riechenberge.
Daugelio kitų buvo prieš juos išduota war- jų brolijų ir geležinkelių kom
industrinių centrų darbininkai rantų ir kad jie negalėjo būti panijų,’’ pasakė viešame susi
legaliai areštuoti.
Palmeris rinkime tos organizacijos pir
streikuoja ir įsigijo ginklų.
Telegrafas
ir telefonas iš teisinosi, tik tuo, kad tokį dide mininkas John Grunau.
Grunau vedė pereitais me
lį skaičių areštuojant z galėjo
tais taip vadinamų “nelegaliįvykti ir “klaidų.”
nė yra izoliuota.
ir yardmenų
Bet Palmeris nenorėjo svar nį” svičmanų
Nors valdžia Kuosai naudoja
policijų ir žandarmerijų, ji su styti smulkmenų. Jis vien tik streikų pereitų vasarų. Grunau
silaiko nuo šaukimo kareivių, kartojo, kad 12 advokatų ra sako, kad ta unija tapo Įkurta
tarp kurių yra daug komunis- portas apie nelegališkus justi metai atgal tikslu sujungti vi
cijos departamento darbus yra sus geležinkelių darbininkus į
vienų unijų.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas

aitijos-Amerikos Linija
Tiesiai be persėdimų iš

new yorko i

HAMBURGĄ kaina 3 klesos $125.) Karės taks.
“
$145. j $5.00
LIEPOJ Ų

buvęs “czar” išplauks
j February
buvęs “KURSK” išplauks 15 February
Kreipkitės prie musų agentų jūsų miesto arba

“ESTONIA”
“POLONI A”

K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą
120 I,a Šalie Street, Chicago, III.

Itaižtot ir Turkiškos Vanos
* ■ -s

♦

\

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

’ 351446 W. 12th St
Arti St. Loais Avė.
CHICAGO, 1LL.

kuri

Šviesu ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus,
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
' Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

taipgi

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pre».

1619 W. 47th Si.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, I1L

TeL ?4ovroe 2804

DR. W. F. KAIJSZ
imasi Moterų ligos Ir Cbkirgija
!< •

’.\A I

;

!

paštas

neturi

teises

Namon

rudi arba juodi veršio
odos; žemyn nuleistais
pirštais, dubeltavi pa
dai iki užkulnių. Tvir
tai padaryti visokios
mieros, specialiai po» dabar
Jg.95

Gcncralis

lietuvis

CHICAGO.

AKIŲ SPECIALISTAS

pardavėjas

Akis Efsaailiteoje Dykai
Gyvenimas yra
tuičias, kada pra
nyksta regijimaa.
Mm vartojam
pagerintų
Ophtbalmometer. Ypatinga doma atkreipiama | vai-

No. 10.

Labai reikalaujant, pakartojame

Pasirink Iš Visos Krautuvės By
Virišką Siutą arba Overkotą

Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
Nieko deąleriams —

kokybe aprubežiuota

Pereitą subatą buvo tokis didelis biznis musų krautuvės drapanų skyriuj, kad
prisiėjo žymiai padauginti pardavėjų skaičių; mes apsvarstę atradome rubežius pa
tarnavimo, kokių tik musų kostumeriai gali reikalauti. Dabar thn praplėtėm, kad
nei vienam nereikės išeiti po ilgo laukimo. Ant šios subatos padarėm ką tik ga
lėjome, kad tik užtikrinus užsiganėdijantį patarnavimą visiems atsilankiusiems.
Geros žinios greitbi išsiplatino ir daugelis pirko po tris ir keturis drabužius; dau
gelis atsivedė savo draugus — nieko stebėtino kuomet gali būt užtikrintu.

Rinkius $35, $40, $50 iki $65 drapanos po $19

M RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomaa per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
*
Gydo aitrias ir chroniškas liną,
vyrų, moterų ir vaikų, pa^a]
jaustas metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisui.
lr 1<bar*torija: IMI W4
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai..
Dienomis: Danai
8110 arba 817
r«l»ph«nali
Naktimis! Dreorel

950 - Drovsr 4184
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 8L

,

Teiephene Yards 5082

•
Siutai ir overkotai įžymiausių išdirbėję
Mieros iki 48 per krutinę ir tinkanti vyrams ir Vaikams, tiks paprastai, duži la
bai duži, laibi ir labai laibi.____________________________________________ ,

Dr. i. Slupnicki
8107 S. Morgan St Chicago

a

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakare.

mm*

I■
'' I

EXTRAI PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųšies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertes iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 2G rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS QVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, Iftul nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tamistai dtvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi, mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
sankrovos
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
kaina tik
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi
taipgi issiunciame
i1dii>ki i- ijkjinljoąi
.........<
išsiunčiame c.
C. u.
O. u.
D. LLIBERTY
BONDSĄl jritiiiYinmj
PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Ncdėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.
BgiS

Sankrovos
kaina tik

Jk7K NAflONAI, STORAME COMPANYQ IK
Jr Į J g J Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
ĮJįJ
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.

Sa’
•

Bankurtijimai

PINIGAI

—I------------

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kacla yra pasiųsti per
[Iš Federuotosios Presos]
Federalę Paskolų Bendrovę
Laikraščiai labai mažai’ pa- | uuu
666 W. 18th St., Chicago,
sakė apie biznių, bankrutijinuis
įun SąSkaįti§kus ryšius su
laike pastarųjų kelių savaičių, LjeįUVos Bankoms.
Kada dvidešimt septyni • North , Pinigai yra siunčiami, puš
Dėkotos bankai uždarė savo toms ir telegramais, ir išduoda
duris, apie tai mažiau buvo ra savo čekius (draftus) ant Lie
šyta, negu kad pirmųjam nu- tuvos bankų.c
sibankrutijus, o ir tai kaltiniKeliaujantiems į Lietuvą yra
imii buvo mesti ant Nonpartisau Lygos. Vieton skelbus sargiausiai ir patogiausiai vež
apie bankurtijimus, laikraščiai tis pinigus Federalės Paskolų
spaudina skaiščius pranašavi Bendrovės Draftų formoj, iš
mų teisėjo Gary, James Alex- duotus ant Lietuvos bankų; tie
ander ir kitų žymesnių finan- bankai išmoka pinigus draftų
savininkui be jokių nutraukų.
Parduoda laivakortes ant dvie
Bankrutijimų buvo nemažai jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
r tas skaičius nuolatos auga, ant kurių nereikia persėsti. Iš
Laike pirmųjų šešių menesių Montreal J Fydkunus (netoli
1920 m. biznių bankrutijimai
prie Kauno), kaina $107.15.
nokė vidutiniškai po 500 į mė
Iš New York į Liepojų, kai
nesį (Sausyj, 510; vasaryj,
141; kovo, 531; balandžio, 481; na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
gegužės, 455; birželio, 572). Po į Ameriką.
Skolina pinigus ant Ameri
to prasidėjo didėjimas. Liepos
men. buvo 598 bankrutijimų, kos ir Lietuvos namų, žemių ir
,
rugpjutyj, 633: rugsejyj 661; įikių.
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
spalyj 802; lapkrityj 892; i
ąruodyj m. 1,853. Bankrutiji-

ALIEJAUS ŽEMLAPIS
VELTUI.

Scott Nearing

džioj metų,

a

Telephone Yards 1632

DR. J.
KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, Tai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, *enas ir paslaptin
gas tyrų ligas.
įį 3259 So. Halsted St., Chicago.

FstoHBaaHHuaBHiiaaiMLiB

laBCHttSUHbSIUMGBM BUUS

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas j
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, Į1L

________

ate-

čio už- jau pirmiau padarytus
prasikaltimus. Tuo parėmimui
jie davė daugybę panašių teis
mo nuosprendžių linkui kitų
laikraščių. Burlesono atdvokatas to nebandė užginčyti, tik
tvirtino, kad Leader turi “nu
siplauti”, būti geru ir papra
šyti nanojo leidimo, o jis gal
ir atgausiu pašto teises.
New York Call advokatai
taipjau padavė savo pareiški
mų, pritariantį Lęaderio tvirtinimams.

Dr. A. R. Blumenthal

Julius

nrinėti pašto teisių iš laikraš >yk daugiau, negu būdavo pra neatlaidžiai ir greitai. “Mažo

ELEKTRA
X

Ir pašto departamentui karšta.
WASHINGTON.
Surasti
legalinį pateisinimų pašto vir
šininko Burlesono ' atėmimui
antros klesos siuntinėjimui tei
sės Milwaukee Leader, buvo
nepaprastai sūkiu darbu pašto
departamento advokatams. O
tokio pateisinimo reikalavo
augščiausias teismas, kuriame
Mihvapkec Leader užvedė by
lų prieš Burlesonų. Pašto ad
vokatas Lamar į daugelį klau
simų atsakė tik pečių trukte
lėjimu, kas jau užpykino ir atgaleiviškus teisėjus, kurių pib,
minipkas užtai aštriai pabarė
Lamarų. Lamams atsiprašė,
kad jis neatsakė į visus klau
simus,
bet tvirtino, kad tai
labai sunkus dalykas išaiškinti.
Leader advokatai tvirtino,

Vyrams darbi
niai čeverykai

£

Suprantama, tie bankrutijiinai daugiausia buvo tarp ma
nųjų biznierių. Taip gruo
džio 16 d. užsibaigusio j savai
tėj iš 111 bankrutijimų, 310,
arba tris ketvirtadaliai, bankrutij usių buvo firmos, kurių
kapitalas buvo mažesnis, kaip
$5.000 ; 54 firmų kapitalas sie
kė nuo $5.000 iki $20.000 ir tik
10 (mažiau kaip 3 nuoš.) buvo
firmos su $100.000 ar daugiau
kapitalu.

ji žuvis” yra pagauta pirmiau
sia. Vėliau, kada puolimas
pasidarys aštresnis, įsimaišys
ir didieji bizniai iki visa, .eko
nomine budavonė neliks apim
ta “sunkių laikų”. Bedarbė
pasidarys visatina; beturčiai
(bedarbių šeii^nos) kentės
neaprašomų vaųjų; turtingas
darys dar turtingesnių; laips
niškai perviršis bus-suimtas ir
kapitalizmas vėl įstos j ^avo.
kelia gerbūvio, naniku ir Ilk-!
vidacijos.

Pasiųsime jums veltui ant
pareikalavimo aliejaus žemlapį parodantį visus aliejaus
traukimus, tekančius ir grę
žiamus šulinius ir visą veik
mę. Rašyk šiandien reika
laudamas jo.
Paskirtas
skaitlius veltui išdalinimui.
ADVANCE OIL CO.,

810-12-14 Throckmorton St.,

Fort Worth, Texas.

Dr. C. Z. Veželis
Lietavis Dentinas

4712 So. Ashland Are.
arti 47-tos gatvis ,
Telefonas: Drover 7042

Tel. Canal 65

■

LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius S
1424 So. Halsted St

J

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioins 10 — 12.
Gyveninio Tel. Yards 5093.

T.PulIman 5481

Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Bures 294
AKUŠERKA Rez. 1139
DR.GYDYTOJAS
A.A.ROTH
A.SHUSHO RUSAS
ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Turiu patyriDiUj
Vaikų ir visų chroniškų ligų
motoru ligose; ru
pestiegai
priiii Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago
riu ligoni ir kndl
Telephone Dnver 9693
Valandos: 10—11 ry.o; 2—41 po piet
10929 S. Stele Str 7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dienip
Chicago, III.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN

TOMS IŠPARDAVIMAS.

g DR. YUIKĄ
S 1900 S. Halsted St.

Viskas turi būt parduota, nepai
Tel. Canal 2118 k
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,* K Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
000 vertės • stako, vyrams ir vaiki
8 vakare.
nams.
vėliausios ir parankiausiosneat>
rų-
Sies, gatavai padaryti ----- likę neat
ReziArneija: 2811 W. 63x-d St.
imtais siutai ir overkotai, kurie par-

Tel. Prospect 8406

sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
Čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

LIETUVIS DENTISTAŠ
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos i 9:80 ryto iki 1£ dienų
nuo 1 po pietų iki 9 vakare
1 -......... - ■ i
,

Victor Cigąr Store

AkuŠerka M. K atsilaka

Wholesaleriai ir Retailerial
1728 S. Halsted St.
Cigarų, tabako ir cigąęętų. Im
norfotos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant Ivenčių.
I

Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antraiasi
3333 So. Halsted St., Chicagi j i i.,
Phone: (tonlev rd 41 1.

i.i

..... ...M. m,,—.... —— « ■ m„ ,,.

.

»H*H
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

■■■LLJ---------- ------------------------ UlM

1

Pėtnyčia, Sausio 28 d., 1921

|_..j-------- .ijg.ni., .............

ra Kai ris
vieniems metams, ir plutą sausos duonos. Tai to
Pastarieji/du išrinkta Vietoj kia “prosperity” šiomis die
tų, kurie buvo įteikę savo re nomis matosi
turingiausioje
zignacijas.
Viso trustisų yra
MIRĖ IVANAUSKAITfi-ANdešimt žmonių. Visi kiti tie pa'
-------------------t
DRULEVIČIENfi.
11,500 diplomų.
Užvakar po visai trumpos
Vietos
lietuviai
turėtų
dar
la

Devyni tūkstančiai berniukų
ligos pasimirė I Ivanauskaitė*
biau subrusti ir savo Tautiš- ir mergelių, baigusių pradinę,
Andrulevičienė. Keletą dienų
kas Kapines padaryti
tikrai mokyklą šiandie gaiis diplo
atgal ji kalbėjusi Roselande ir|
puošniomis kapinėmis,
Juo mas. Taipjau gaus diplomas
persisaldžiusi,
po ko gavusi
greičiau tai bus padaryta, tuo du tūkstančiai ir penki šimtai
plaučių uždegimą ir į kelias
geriau.
1—Loto Savininkas. berniukų ir mergelių baigusių
dienas mirusi.
augštesniųjų mokyklų.
Jos vyras, V. Andrulis-And-.

Lietuviu bateliuose

rulevičiiis, irgi komunistų kal

bėtojas, prieš kiek laiko išva
žiavo su prakalbomis ir dabar

apie jį nieko nežinoma. Ban
dyta jį kokiu nors budu surasti
ir tuo tikslu telegrafuota į įvai
rius miestus, kur galima buvo
tikėtis jį esant, bet j ieškojimas
kol-kas nedavė pasekmių.
Velionės lavoną vakar atvež
ta pe šarvo tą pas Vikšrius.

Areštavo trijų savaičių
nuotaką.

Mrs. Catherine

Fitzpatrick,

Banditai sumušo moterį.

Du banditai

tui iškoloktuoti iš automobilių
savininkų taksas už šiuos 1921
metus, kurių skaičius pasieks
virš trijų inilionų dolerių. Ma
noma, kad garadžių savininkai
už tai .nieko miestui nerokuos,
o pagelbės daug.

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEMĖ

ESU APVOGTAS

Pirkite ukes nuo paties sa-

PARSIDUODA bučernė^ ir
Sausio 17 dieną, parėjęs i h darbo,
atradau viską išversta. Išnešta tri grosemė ir du namai.
<Geroje v^nink°, o ne per agentus?
eilė armonika, auksinis laikrodėlis,
vie Gaunu daug laiškų su klausimais
staltiesė, britva ir šukos. Kas patė- vietoje, lietuvių apgyventoj
-ii,
į apie ukes. Tai viena ūkė ir apgarsinmys tokius daiktus kaip armoniką ir toj,
•Noiintl# gali pirkti arba siu, nes ji visai netoli nuo stoties ir
pirmas praneš, duosiu atlyginimo $50. vien biznį arba vien namus gražioj vietoj: upė šalip nuolat teka
WM. RAZEVIČE,
nio-ini
Lr daro sma^ ir linksmą gyvenimą,
1524 So. 50th Ct.,
Cicero, III. iPfirqidnndn
arsiuuoaa
pigiai.
žemės yra 51 akeris; 20 akerių jau
Apiplėšė konduktorių.
ax .v
... y.
,
išdirbta, o likusioji miškas ir ganyDu jauni banditai praeitą Jieškau .TUOZO ASTRAUSKO, pa,
Atsisaukite šiuoantrašu:
kla. Dobilų yra apsėta apie 6 ake4327 So. Wood St.
riai’ 8tubos dar geros; ir yra visi rei
naktį įšokę 150 gatvės karau eina iš Slabados, šviekšnos vai., Tau
kalingi
{rankai dėl ukininkystės; ranragės
apsk.
Aš
esu
Petras
Prano
atėmė
iš konduktoriaus John sūnūs Astrauskas, tarnauju dabar
■-------------------dasi melžiamų karvių, telyčių, arklių,
Mullholan<l

$28.44.

Manoma,

kad tai tie patys banditai, ku
rie praeitą nedėlios naktį apip-

praeitą naktį /mrm—r 1

trijų savaičių nuotaka, 378 Pi- I įsilaužė L. M. Woodraffe na

ASMENŲ JIEŠKOJDMLAI

. j__■ -l_lj.iii
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PraneSimai

Lietuvos kariuomenSj.

Labai prašau

------------------ s-

...................... ——_____________

kiaulių ir keliatas vifittį.

Parsiduoda

BARGENAS__ labai pigiai tik $.3,600. Savininkas
rašyti man šiuo adresu: — Lithuania,
Parsiduoda grosemė ir namas; biz- eina i kit0 biznį. Norintieji geros ir
Veik. Armija, 8 Pėst. Kauno Kun.
Vaidato Pulko Ryšių Komandos ka nis išdirbtas, lietuvių apgyventoj vie- pigios ūkės, atsišaukit greit, nes patoj, namas ant 2 augštų, mūrinis ir vasaryj bus brangesnės
reiviui Petrui Astrauskui.
už labai žemą kainą Atsišaukite į
BĖMENTLS,
“
Naujienas
”
pažymint
No.
209.
I
PO
Rox
72,
McNaughton, W1S.
Jieškau Amerikoj savo tėvo LAU
RYNO ŠULCO..
Mano adresas:
PARDAVIMUI bučernė ir groserParsiduoda
Lithuania, Tauragės apsk., šviekšnos
nė,
lietuvių apgyventoj įlietoj. Biz
vai., šnipšlių kaimas, Petrui Šulcui.
nis išdirbtas per 30 metų. Parduo
siu bile kaina.
$1,500.00
Aš, Jurgis Žylionis, Barboros Bu1834 Canalport Avė.
drevičiutės sūnūs, Degučių kaimo,
Mariampolės apskr., tarnaująs dabar
PARSIDUODA galiūnas labai pi5 akeriai, visp žemė gerai išLietuvos kariuomenėj, jieškau Ameri
Patikus nelaimingam nuotikiui, (yrbta, 40 minutų iŠ pat vikoj savo giminės, Juozapo ir Kazi giai.
noriu
greitai
parduoti. Vieta gera, ,
. x.
.
__ n
miero BUDREVIČIŲ. Prašau labai apgyventa rusų
ir visokių tautų. Per durimescio ant Burlington ^R.
rašyti man šiuo adresu: — Lithuania; ilgus metus išdirbtas biznis. Užpa- R, gclžkclio. $225 įmokėti, O
Veik. Armija, 8 Pėst. Kauno Kuni
gaikščio Vaidoto Pulko Ryšių Komand. kaAtsij7uk8itok“mbariU paCTVenimaa- kitą sumą duodam ant lengvo
kareiviui Jurgiui Žylioniui.
701 De Koven St.,
išmokėjimo.
Platesnių infor______ L--1J------------------------------------ - ~
______ KamP»8 Desplaines St.______ macijų telefonuokit arba atei-

nion place, vakar buvo areš muose, 1010 E. 43rd st., ir
tuota už pavogimą
šilkinės radę tik vieną Mrs. VVoodrofCicero. — Draugyste Lietuvos Ka
slebės iš vienos State st. krau fe namiet ją dikčiai apmušo. reivių taiso didelį balių Lietuvos gy
tuvės. Mrs. Fitzpatrick yra tik Paskui užrišę burną ir surišę nėjų naudai subatoj, sausio 29 d., J.
šalčio salėj, 4837 W. 14th St. Pra
18 metų amžiaus. Jos vyras, jos rankas ir kojas, apiplėšė džia
7:30 v. vak. Tikimės, kad visuo
menė
gausingai atsilankys ir tuo pa
George Fitzpatrick, dirba kai butą ir išėjo.
Sako, plėšikai rems Lietuvos
gynėjus bekovojančius
po knygvedis
Chicago, Mil- pasiėmę apie $30 pinigais ir du su nevidonais lenkais.
— Komitetas.
waukee and St. Paul geležinke- deimantinius žiedus,
kurių
Želigovskio valdžia griuvai — Pra
lio kompanijos ofise.
Nuga- vertė siekia apie $1,500.
kalbos! Rengia Am. Liet. Ex-Kareinuovadon ji
benta policijos
vių Draugijos 7ta Kuopa pėtnyčioj,
BRIGHTON PARK
sausio
28, Meldažio salėj, 2242 W.
pasisakė,
kad ji yra mačius
Statys Vilniaus sinagogą.
28rd
Place,
Bus gražus programas
BRIGHTON PARK.
daug kartų kaip kitos moterys
ir
šokiai.
'
Kalbės
iš Lietuvos atvy
Chicagos žydai nupirko už
JIEŠKO DARBO
Susirinkimas.
I kit.
pavagia daiktus iš krautuvių, du šimtu penkiasdešimts t lak kę kalbėtojai. Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečiame
visus.
PARSIDUODA
galiūnas
prieinamoj
sausio todėl ir ji bandė tą patį pada
Praeitą nedėldienį,
REIKALAUJU darbo prie plumbe- geroj, lietuvių, lenkų ir kitų tautų
— Jos. Paskačimas, Rašt.
stančių buvusią
protestonų
Paul P. Baubly,
rio. Darbą žinau kiaurai. Kam rei apgyventoj vietoj. Nepraleiskit pro
23, buvo LSS. 174 kuopos mė ryti, bet dabar jtfu ji žinosian
Garfield Park Congregational Liet. Taut. Liuosybės Draugystes kalinga atsišaukite į Naujienų ofisą gos. Parsiduoda iš priežasties pačios
nesinis susirinkimas
ti, kad vogti neapsimoka.
/ 1404 W. 18th St.
bažnyčią, kerte Springfield avė. metinis susirinkimas įvyks subatoj pažymint No. 207.
ligos. Atsišaukite šiuo antrašu:
ciaus svetainėje.
29 d., 7:30 vai. vakaro, A. Va2596 Blue Island Avė.,
ir Congress st. Žydai žada nug- sausio
Phone CanaI 6292
linęiaus
svet.,
1732
So.
Union
gatvės.
Arti Westem Avė.
Aptarus bėgančius kuopos
Teatre mirė šnipas.
JIEŽKO KAMBARIŲ
i griauti seną krikščionių baž Malonės pariai kuoskaitlingiausia at
reikalus, nuominuota kandida
PARSIDUODA laudrė, wet arba
nyčią ir jos vieton
pastatyti lankyti, nes yra daug Svarbių reikalų
Detektyvų
biuro
seržantas
PAJIEŠKAU kambario su
aptarimui.
— Valdyba.
tai į busiamąją Socialistų Par
.PARSIDUODA Ubai PUiai puiku,
naują sinagogą, kių-i kaštuo
valgiu arba be valgio, lietuvi ffrimoKw?t.n “ui kuJpXk
puasrxn^
tijos konferenciją (?). Nuomi John Upton praeitą naktį su
sianti apie tris imliomis dole West Side. — T. M. D. 28 kuopos škoje šeimynoje.
savo
pačia
ir
broliu
nuėjo
į
Atsišaukite
nuota adv. Seymour Stedman
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj,
rių.
Ji bus žinoma
kaipo sausio
Cbateau
teatrą,
Broachvay
ir
Atsišaukite į Naujienas, pažymint seri?» . lot° ar. ^^^^nrie nat Tie^
28, 7:30 v. v., Meldažift salėj. į Naujienų Ofisą po No. 204.
ir Dr. A. Mondvidas.
9no
I randasi ant Bridgeporto prie pat neWilna Synagogue.” Nariai būtinai susirinkite visi. Bus
tuvių bažnyčios.
Malonėsite atsi
Beje, tarp kuopiečių dėl vie Grace st., ir ten urnai išvirto “Anslis
nauja knyga. Pakvieskit ir
Hyrnan Borkson, prezidentas dalinama
šaukti
į
trumpą
laiką
pas savininką.
ir
kėdės
ir
pasimirė.
Jis
ištar

savo draugus atvykti ir įsirašyti
no klausimo nuomonės pasida
1543
W.
46th
St.,
AUTOMOBILIAI
— Valdyba.
departamente žydų parapijos, sako, kad žy kuopon.
1-os
lubos
nuo
užpakalio.
lino. Delei to po sekamo mė navo policijos
PAJIEŠKAU kambario prie mažos
dai turėję daug vargo iki jie
. .?------------------------------------ —----------------------—
PARSI$DUODA automobilius, 5
šeimynos;
geistina kad kambaris bu
nesinio susirinkimo, vasario 13 dvyliką metų ir du metu šnipų
Aurora,
III.
—
šiuo
pranešame
Au

biure. Jis buvo 42 metų am nupirkę tą bažnyčią, nes apic- roros ir apielinkių lietuviams, kad tų šviesus vienam arba ir dviems; su pasažierių, 1920 modelis, Nelson, Modieną, bus diskusijos.
PARSIDUODA naujas, mūrinis na
valgiu arba be valgio, 18-os gatvės dem. Parduosiu už geriausį pasiulinkės
krikščionys
jiems
labai
žiaus.
vasario
5
d.
tfia
rengiama
puikus
pra

lijimą. Priežastis pardavimo — ap mas 2jų pagyvenimų po 4 kambarius.
—Mikutis.
apielinkėj
arba
ant
Bridgeporto.
Tu

priešinosi ir net rankpinigius mogų vakaras ,Luxemburger svetainėj rinti tokį kambarį, malonėsite pra leidžiu miestą. Galima matyt pėt- Viskas po nauja mada: vanos, boileris,
340 High St. Bus vaidinama puikus
nyčios vakare, subatoj po pietų ir elektros šviesa ir kiti parankumai.
bandę atiduoti atgal, bet vie veikalas “Nastutė”. Po vaidinimui nešti laišku.
< Pasmerkė “mėlynuosius”
nedėlioj
per dieną.
Namas randasi Brighton Parko apieSTANLEY CHEPAITIS,
nok žydai paėmę viršų ir jų Šokiai. Visas vakaro pelnas skiria
įstatymus.
JOE SHIMKUS,
BRIDGEPORT
linkėje, 4 blokai iki Crain & Co. dirb
4438
So.
Maplewood
Avė.
2837 S. Emerald Avė., Chicago,, III. tuvės. Kaina $5,600.00. Atsišaukit
Evanstone teisėjo Samuel sumanymas bus įvykintas gy mas Liet. Raud. Kryžiui
— Rengėjai.
Tautiškų kapinių globotojų
6'v. vakare.
venimam
Harrison
teisme
prisaikintųjų
REIKIA
DARBININKŲ
So. 49th Avė.,
susirinkimas.
Bridgeport. — Subatoj, sausio 29, ir
RAKANDAI ____ 1343Cicero,
suolas atmetė skundą prieš de
III.
nedėlioj, sausio 30, kaip 7:30 v. v.
MOTERŲ
sausio šimtį cigarų krautuvninkų, pa
Atėmė troką su tabaku.
Praeitą nedėldienį,
svetainėj 816 W. 31 St. rengiama
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO. PARSIDUODA du namai ant
prakalbas
su
paveikslais.
Visi
kvie

įvyko
Ptnki
banditai
vakar
ant
23, Aušros. svetainėje
reikšdamas, kad “mėlynieji įs
REIKIA moters abelnam na
čiami atsilankyti.
— Rengėjai.
vieno loto. Fronto namas visai
globotojų
tatymai ir jų
reformos nėra kertes Warreii avė. ir Oakley
Stebuklinga proga porai užvedan
Tautiškų Kapinių
mų darbui. $15 į savaitę.
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui naujas. Elektros šviesa, vanos
Bridgeport — L. S. S. 4 kp. mėne
metinis susirinkimas, Susirin- pageidaujamos.” Minėti krau- boulevard sustabdė Liggett &
3502 So. Halsted
kius 4 kambarių rakandus, visus ir kiti naujausi įtaisymai. Par
susirinkimas įvyks nedėlioj, sau
kimas sušaukta laiškais. Į jį tuvninkai
kompanijos sinis
buvo apskųsti už Myers Tobacco
Tel.:
Drovcr
9645
sykiu
arba atskirai, kaip nauji susi
sio 30, kaip 1:30 vai. po pietų FelPriežastis
deda
iš
trijų šmotų seklyčios seto, duoda labai pigiai.
kviesta lotų savininkai ir drau pardavinėjimą nesuaugusienis šoferį, Paul Windle, 394 W. lowship House svetainėj, 831 W. 33
buvo užmokėta $200, parduosiu už patirsite ant vietos.
gi jų įgaliotiniai-delegatai. Žmo berniukams cigarietų.
Park avė.
Trokui sustojus, PI. Draugai ir draugės prašomi at REIKIA DARBININKU $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
vykti laiku, nes turime daug svar
4344 So. Wood St.
lio Victrola, ui kuri buvo užmokėta
banditai sulipo trokan ir lie bių reikalų. Kviečiami ir tie, kur
nių prisirinko pilna
Ausros
$225 už $50, su rekordais ir deiman
VYRŲ
kuopon.
svetainė. Susirinkimą atidarė Traukinys užmtri
šm«KŲ. pė šoferiui važiuoti prie kertės norėtų įstoti
BARGENAS
to špilka. Ateikit tuojaus, galite
— A. F. Kazlauskas, Org.
140
akrų
Three
Oaks, Mich., farma
pirmininkas B. Lubinas. Kar
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
Michael Miller, 58 metų am Addison st. ir Kenneth avė.
prie
cemento
kelio.
Visi namai gera
šoferis čia atvažiavo, Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai REIKIA stako pardavėjų. Mes re ir nedėlioj.
tu jis paprašė, kad susirinku žiaus,
8819 Escanaba avė., Kada
me stovyj, elektros šviesa; registruo
2810 W. Harrison St.
tos karvės, 6 arkliai, virš 50 kiaulių,
sieji pasistengtų savo reika tapo ant vietos užmuštas ir jo banditai davė jam vieną do nų repeticija įvyks nedėlioję, sausio naudojame vandenį, vietoje gąsdino
dėl darbinių automobilių. Visai nerei
daug vištų, traktoris, kuliama maši
30,
Mildos
svetainėje,
3142
S.
Halsted
lus apsvarstyti taip, kad iš to brolis, Hyrnan, 25 metų am lerį dėl karterio ir liepė važiuo St., kaip 11 vai, ryto. Visi daino- kia gąsdino. Illinois Corporation va
na, gazo enginai, ir visos Mod ma
NAMAI-ŽEMĖ
butų k uodą ilgiausiai naudos. žiaus, 8025 Escababa n ve., ta ti sau namon, o banditai nu riai malonėkite susirinkti paskirtu žinėja be gasolino. Užsakymai priešinos. 40 akrų dobilų, 21 akras kvie
čių, 28 akrai sodno. Visas pašaras,
nes turime naują dainą mo kyj ir tam panašiai. Pamatysite, kad
Po to raštininkas Ig. Žalinskas po sunkiai sužeistas,
kuomet važiavo sau su t rok u pilnu ta laiku,
lengvai
parsidavoja.
žemė yra pirmos klesos, verta $300
kintis
— Sekr. J. Gedraitis.
804 Tribūne Building.
perskaitė pereito susirinkimo į jų
vežimą įrėmė Indiana bako, kurio vertė siekia apie
už
akerį. Savininkas, gyvena 40 me
ANT PARDAVIMO
tų ant tos farmos; turi f rūktų faie
North Side. — Draugišką vakarą
protokolą,
kuris priimta su Harbor Beit Line
traukinys $5,000.
mą Califomijoj, nori ten važiuotų!
rengia Liet. Kriaučių Kliubas Sav.
viena pataisa. Toji pataisa bu ant 94 gatvės. Su Milleriu kar
Savininkas yra priverstas
parduoda pigiai su viskuom už $188’
Pas/ nedėlioj, sausio 30, Liuosybęs
akerį.
Reikalaujama įnešti pusė pi
vo tokia, kad praeitame susi tu važiavo ir Louis Shier, 9121
Orlaivis nusileido gatvėn.
svet., 1822 Wabansia Avė., pradžia
parduoti gražiausią modemiš
REIKIA
duonai
išvažiotojaus
dirbti
nigų,
likusi
ant lengvų išlygų.
v. v. Kviečiame gausiai daly
ką 6 kambarių plytų reziden
rinkime buvo nutarta sukurti Comercial avė., bet pastarasis
Paštinis orlaivis vakar nusi 6:30
ant
komišino.
Atsišaukite
3
vai.
po
Rašyk
arba
atsišauk pas
vauti
— Komitetas.
ciją; gąro šiluma, iš viršaus
pietų.
taip vadinamą amžinąjį fondą, pataikė į laiką iš vežimo iš leido ant kartūs North avė. ir
A. F. JONAITES,
PARKWAY BAKERY CO.,
aplink visą plytų. Didelis
6933 So. Hermitage Av., Chicago, 111.
13-th st., Melrose Park. Orlai- 18tos GATVES KOLONIJA. — Tri
į kurį kiekvienas loto Navinin šokti ir išliko sveikas.
2749-55
W.
18th
St.
•
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybes
lotas, 1 blokas nuo gatvekavininkas
kas turėtų įmokėti po dvi d r
Christiansen išliko sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
rių, keletas bloką nuo laivų
ŠTOČK’AI—ŠĖROS
gyvas ir sveikas, bet pats or- lonija rengia didelį vakarą — koncer
šiint dolerių — vienu kartu
REIKIA.
Nubaudė namų savininką.
transportacijos, tikrai gražių
tą ir prakalbas,— seredoj, vasario 16
NEPAPRASTAI PIGIAI parsiduo
arija, mokant dalimis, po pen
Agentų ir kolektorių prie svei
Andais
Joseph Z. Wi!lner, laivis sudužo. Iš Melrose Park deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted
namų subdivizijoj. Neseniai
da Co-operative Society of America
pardavėme virš $60,000 ver
kis dolerius kas mėnesį.
4608 N. Seeley avė., apskun policijos stoties vienas policis- gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės katos ir atsitikimų Insurance.
šėrai. Pardavimo priežastis — išva
visi!
Tiki
’
e
tus
išanksto
galima
gaut
tės namų geros klesos lietu
Jeigu šitas nutarimas bus dė namo savininką už tai, kad tų turėjo
sergėti jį per visą šiose vietose: Naujienų ofise; paS N. Galima padaryt nuo $6 iki $12
žiuoju į Lietuvą. Norinti pirkti, ga
lit matyti mane vakarais, apie 8 vai.
viams toj pačioj apielinkėj.
pravestas, tai susidarys ytin jo butas nebuvo
apšildomas praeitą naktį, iki iš Checker- C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas dieną ir daugiau, jei norėsi
FRANK MILIUS,
Nepaprastas bargenas.
Josephine Pilkis (rūbų sankro dirbti. Jei esi gabus, atsišauk
didoka suma pinigų ir iš to tinkamai. Vakar gi Municipa board lygumų atvažiavo tro Mrs.
4643 So. Paulina St.,
Chicago, III.
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. TuTelephonuok
arba
rašyk
bus daug naudos — kaip pa liniu teisme prisaikintųjų suo kas ir nusivežė jį.
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. | musų ofisą. Agentūros supe
MOKYKLOS
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta rintendentas paaiškins, taipgi
ADAM MARKŪNAS
čioms kapinėms taip ir lotų las rado jo skundų esant pa
— Komitetas.
savininkams.
matuotu ir nusprendė, kad na RADO PINIGUS IR RAKTĄ, «ve.
Tel. Randolph 7400,
nurodys, kaip padaryti pinigų.
Iš valdybos raporto paaiškė mų savininkas turi jam užmo Savininkas prašomas atsiimti
CHICAGO MUTUAL
38 So. Dearbom St.,
jo; kad kapinės turėjusios apie kėti $80.85 už susargdinimą
juos.
CASUALTY CO.,
Room 847.
septynis tūkstančius
dolerių jo kūdikio.
P-nas Kazimieras Brazaitis
431 So. Dearbom St.
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
Chicago, III.
apyvartos. Kapinių skolos taii>mums praneša,
kad jis ant ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Rooms 911 — 912.
mo ir Designing ,Mokykla.
jau išmokėtos,
išskiriant du
kampo 34 ir Halsted gatvių va
Bedarbių skaičius auga.
Musų sistema ir mokymo budu jtjs
PAJIEŠKAU savo vyro Prano Rupšimtu dolerių, kur negalima
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
Illinois Free
Employment kar radęs šernolę su pinigais kaus. Girdėjau gyveno Boston,
REIKIA patyrusio bučerio ir
.
BARGENAI
Mes
turime
didžiausius Ir geriau
UŽ
sužinoti kas turi už tokią su Bureau vakar paskelbė,
Mass.
Taipgi, meldžiu atleisti
kad ir raktu.
kad mokėtų anglų kalbą.
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. sius kirpimo, designing ir siuvimo
prasižengimą.
mą bonų. Kapinių ižde šandie kiekvienoje Chicagos vietoje,
Jeigu tai yra kurio
nors
iki So. 72nd St. nuo Western avė. iki skyrius, kur kiekvienas gauna geros
J. BARISON,
BARBORA RUPKIENE,
Kedzie
avė., prienamoms sąlygoms praktikos besimokindamas.
randasi apie trys tūkstančiai kur yra reikalai jama
1836 So. Halsted St.,
vieno “Naujienų” skaitytojo savastis,
2500
So.
Campbell
Avė.
ir
pigiomis
kainomis
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Chicago, 111.
dolerių. Vadinas Tautiškų Ka darbininko,
biuras turi tris tegul kreipiasi į patį radėją,
CHARLES W. REMPERT,
varomos elektros jiega*
pinių reikalai stovi labai ge šimtus penkiasdešimts
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuChicago, III.
šešis sekamu adresu: — K. Brazai PAJIEŠKAU savo brolio Jono Var REIKALINGAS barberis — 2815 W. 22nd St.,
riuo
laku, dieną ar vakarais, pasižiū
Tel.:
Lawndale
310.
rai.
aplikarttus. Sako, kad per pe tis, 3305 So. Halsted St.
nelio, iš Kalnėnų kaimo, Gadvinavo patsovus darbas, gera mokestis.
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.
para., Telšių apsk., Negirdėjau nuo
Toliaus tartasi apie įvairius reitus tris mėnesius nedarbas
3316 S. Morgan St.
Paterns daromos sulig mieros, vi
jo per 10 metų. Malonėk atsišaukti
sokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
pagerinimus, kuriuos čia nėra čia pasidagmo 3O'j%. Market,
$25,000 už nulaužtą koją.
pats, arba kas jį žino pranešti.
BARGENAS
madų
knygos.
REIKIA virėjo pagelbininkės, taip
BĄRBORA VARNELAITfivietos visus suminėti. Reika vVcst Madison ir kitos žemes Rtigsėjo 15 d., 1918 metais
MASTER
DESIGNING SCHOOL,
gi lengvam namų darbui moteries
ŽEBRAUSKIENfi,
linga pažymėti tik tiek, kad nėj miesto <uiiyj gatvės vrr už Consumers kompanijos trokas 151 Kensington Ava, Chicago, III. prie mažos šeimynos. Žemai. Te- Parsiduoda labai puikus mūrinis 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake Si., ant 4-tų lubų.
lephouas Hiland 10, 870 Highland namelis, 5 kambarių, 2 dideli lotai.
susirinkimas buvo gan tvarkus kimštos šimtais tūkstančių be perbloškė ant May gatvės John
3
mėnesiai
kaip
statytas,
netoli
nuo
Avė.,
Pittsburgh,
Pa.
PAJIEŠKAU savo brolio Jono Po
ir draugingas.
karų linijos. Labai puiki vieta gyveni
darbių.
Įvairios labdarystės Cunningbam, 18 metų am ciaus,
Akmenės miestelio, Šiaulių
mui.
Galima laikyt karvę, vištų ir
berniuką, nulaužė jam apskr. Apie šeši metai atgal gyveno
Beje, išrinkta keli trustisai. organizacijos jau yra įsteigu žiaus
PARDAVIMUI
citokių
paukščių arba gyvulių.
’ VALENTINE DRESMAKING
I
Išrinkta šie asmens:
Juozas sios penkiofiką maitinimo bu kairiąją koją. Vakar gi teisė Buffalo, N. Y. Labai svarbų reika
COLLEOES
lą turiu, — gavau laišką, iš Lietuvos.
PARSIDUODA bučernė ir grosemė
Kam reikalinga, meldžiu atsišaukti,
Danta — keturiems metams; tų, kur bedarbiams yra duoda jo Harry Miller teisme prisai- Jis pats arba kas apie jį žino malonė geroj
vietoj, per 10 metų išdirbtas 4400 So. Kedzie Avė. Mėtykite Mr. 6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
1850 N. Wells St.
biznis. Norintiems galiu parduoti ir J. M. Zewert, nuo 10 vai. ryto, iki 6
kad kit pranešti šiuo antrašu.
Juozas Zalatoris ir Aleksand- ma kartą į dieną kaušą srubos kintųjų suolas išprendė,
137
Mokyklos
Jangt. Valstijose.
DOMINIKAS POCIUS,
rakandus.
Parsiduoda
labai
pigiai.
vai. vakaro
Consumers kompanija yra kal P. O. Box 151,
Melrose Park, III. Priežastis — išvažiuoju ant ūkės
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
ta ir teisėjas paliepė, kad ji už(farmos).
PAJIEŠKAU
tetos
Teresės
BačkyVietos duodamos dykai, Diplomai.
3435
Wallace
St.
mokėtų berniukui $25,000.
PARSIDUODA 2474 Blue Island Mokslas lengvais atmokėjimais.
čios, po vyru Saibutienė, Kauno rėd.,

Paiieškojimai

Jos Virbickas
Sanitary Meat Market
and Groceries
729 West 18th St.
Užkviečiu visus lietuvius.
siu pėtnyčioje Sausio 28 ^i.

Atidary
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Nori garadžių pagalbos.

Vakarykštyje miesto tarybos
posėdyje aldermanas* A. J.
Cermak, kuri^, yra revenue ko
miteto pirmininku, davė suma
nymą, kad miesto administra
cija
kreiptųsi j visų viešųjų
garadžių savininkus ir perdėtinius, kad jie pagelbėtų mies-

Rokiškio miesto. Aš esu jos sesers
Uršulės sūnūs.
Malonės pati atsi
šaukti arba žinanti ją pranešti ant
antrašo.
JOE MACHULIS,
2437 Alice Avė.,
Detroit, Mich.

PARSIDUODA grosemė ir saldai
nių krautuvė.
Biznis išdirbtas per
daugelį metų. Biznis yra cash; parduotina už pirmą teisingą pasiulimą.
Pardavimo priežastis — savininkas
Eina į kitą biznį. Turi būti parduota
šią savaitę.
PAJIEŠKAU savo moters Agotos v
834 W. 33rd Street.
Cary-Jasulevičiutės, gyvenusios Indi
ana ir Illinois valstijose. Žinanti ją
PARSIDUODA šuo — Vižlas, me
malonės pranešti arba ji pati teiksis džioklei ant paukščių. Tamsiai ru
atsišaukti ant šio antrašo.
do plauko, metų ir pusės senas. Del
FELIX CARY,
smulkesnių žinių kreipkitės
8317
Halsted St.,
Chicago, III.
3564 So. Halsted St.

Avė., netoli Hoyne Avė., 3 augštų
jlytų namas, turįs 6 gyvenamus kam) ariu s ant pirmų lubų užpakalyj res;aurano ir dešimts kambarių ant ki
tų florų garo šiluma, paaukaujame
už $5,900.00 greitame pardavime.
Visai mažą sumą įnešant ir mėnesi
niais išmokėjimais pagal sutartį.
Taipgi turime tuščią lotą prie Blue
sland Avė. Išeina į pietus, tarpe
Leavitt St. ir Hoyne Avė., parduosim
už $550X10
GRANT,
3419 Lexington St.,
Tel. Vau Buren 1114.

Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygills.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barbeno ama
to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6
savRitcs»
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W. Madison St.,
Chicago.

