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Rusai pertraukė tarybas
su Anglija?

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 7, 1921
as reęuired by the act of Ott. 6, 1917

True translation filed with the postmaKter at Chicago, III., Feb. 7, 1921
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija turinti užmo
kėti kontribuciją.

Sultonas nebebus maho
metonų galva.
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Vokietijos maineriai streikuoja
Wilsonas vetavo armijos sumažinimą
Rusai pertraukė
tarybas?

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 7, 1921
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos variakasiai
streikuoja.

BERLINAS, vas. 5. — Iš
Maskvos gautoji žinia paskel
bia, kad pirklybinės tarybos Visa Vokietija pakįlusi prieš
tarp Rusijos ir Anglijos tapo kontribucijos mokėjimą. Bava
pertrauktos. Priežastį paduoda rija atsisako nusiginkluoti.
ma Anglijos reikalas imą, kad
Rusija pripažintų Indiją ir Per
LONDONAS, vas. 5. — Iš
siją esant Anglijos įtekmių sfe- Berlino pranešama, kad Darrose.

k>i ii ■ nlciii

distrikte

Vokietijos

5. Vokietija turi nusiginkluo
ti. Taip pareiškė kalbėdamas
čia premieras Lloyd George, i
Premieras prisispiręs tvirtino,
kad Vokietija turi pildyti tai
kos sutartį.
“Pirmiausiąja sąlyga taikos
yra, kad sutartis turi būti pil
doma,” sakė jis. “Prieštaravi
mas sutarčiai reiškia, kad ka-!
ras vien yra pertrauktas.
“Vokietija turi išpildyti dvi •
sąlygas, pirmąja kurių yra nusiginklavimas.
“Vokietija vis dar turi per
daug ginkluotų žmonių ir per
daug karo medžiagos. Talki
ninkai nutarė,
kad Vokietija
turi pildyti Vcrsailles sutartį,
ypač nusiginklavimo dalyke.
“Ant Vokietijos uždėtoji naš-

Lenkai apleisią Vilnių.
Bet tik tada, kai bus nustaty
tas plebiscito laikas.

PARYŽIUS, vas. 5. — Petit
Parisien sako,
kati Lenkijos
prezidentas Pilsudskis vakar
formaliai prižadėjęs tautų ly
gos prezidentui Leonui Bourgeois, kad lenkų “nereguliariniai” kareiviai evakuos Vilnių
kaip tik bus nuskirta
diena
Lietuvos plebiscitui ir atvyks
internacionalinė
tautų lygos
okupacinė armija.
Šveicarija nepraleisianti
kareivių.

BERN, vas. 5. — čia spren
džiama, kad talkininkų prasi
mas perleisti per Šveicariją va
žiuoti į Vilnių kareivių, galbūt
bus atšauktas.

Tai bus padaryta todėl, kad
nujaučiama,
jog Šveicarijos
valdžia yra priešinga tokiam
perleidimui kareivių.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 7, 1921
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija ir Lenkija
kuria sąjungą.
PARYŽIUS, vas. 5. — Premieras Briand šįr^t ilgai tarėsi
su Lenkijos užrubežinių reika
lų ministeriu princu Sapieha
apie politinę ir ekonominę są
jungą. Pirklybinė sutartis tarp
Francijos ir Lenkijos beveik
jau pabaigta daryti. Ji parėdo
apsimainymą nidkuriads pro
duktais, susitarimą apie mui
tus ir politines tarybas tiks
lu nustatyti bendrą politiką
linkui Rusijos ir Pabaltijos val
stybių. Susitarimas betgi dar
nėra galutinai priimtas.
Daug žuvo žemės drebėjime.

MEXICO CITY, vas. 5. —
Iš priežasties ketverge buvusio
Tehuantepec
sąsmaugoj že
mes drebėjimo, kuris pridarė
daug nuostolių ir kuriame gal
būt žuvo daug žmonių, pradė
jo smarkiau veikti Popocatepeti vulkanas.
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų j| perskaityti. Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
ir 88. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

.....

kasyklų I ta n?ra perdau#

yra labai užrūstinti jų dviejų metų mokėjimai nė

True translation filed with the poat- kontribucijos
sąlygomis ir ra lygus Francijos pensijos bimaster at Chicago, III., Feb. 7, 1921
m reęuired by the act of Oct. 6,1917 10,000 vario ir sidarbro kasė liams. Tai nėra klausimas už

Marsas (karo dievaitis) žiūrėdamas į ant karo griuvėsių
dėjimo ekonominės vergijos nulipdytą “taiką:”
ant Vokietijos
darbininkų,
•—Kokia ji man graži. Tai tikrai dailės veikalas.
bet — kas nors turi užmokėti.
“Užrubežinių reikalų minisItalija priims Rusijos
teris von Simons turi teisę pa Wilsonas vetavo suma*
žinimą armijos.
atstovą.
duoti kitonišką kontribucijos
pieną, bet jai tai bus vien ban
RYMAS, vas. 5. — Užrube
dymas išsisukti, talkininkai to Atstovų butas išnaujo priėmė
bilių virš prezidento veto.
žinių reikalų ministeris grafas
netoleruos.
Sforza šiandie pranešė užru
“Jeigu ji nėra turtinga, ji ne
WASHINGTON, vas. 5.
bežinių reikalų komitetui, kad
gali užmokėti. Jeigu ji yra tur
Prezidentas Wilsonas šiandie Italija priims buvusį Rusijos
tinga, ji gali -a* ir turi užmo
vetavo kongreso
rezoliuciją, sovietų valdžios
atstovą Stokėti.
sumažinančią armiją iki 150,- ckholmc, Norovskį, kaipo ple
Jeigu Vokietijos žmonės nuk 000 kareivių, nors pilnas au nipotentą vediniui tarybų apie
reips savo doinę nuo karo ant torizuotas stiprumas
siekia atnaujinimą pirklybinių ryšių
taikos, jie greitai vėl bus tur 280,000 kareivių. Už šešių va tarp Rusijos ir Italijos. Užru
tingais.
,
• T; landų atstoviį butas 271 balsu bežinių reikalų komisaro pa“Aš išdėsčiau principą, kad prieš 16 išnaujo priėmė rezo gefbininkas Maksim Litvinoy
tapo pripažintas nepriimtinu
Vokietija turi užmokėti už pa liuciją, virš prezidento veto.
delei jo pašalinimo iš Angli
darytus nuostolius, bet iš sko Manoma, kad senatas išnaujo
Vokietija nedalyvausianti
r
priims rezoliuciją panedėlyj ir jos.
lininko
galima
gauti
tik
tada,
tarybose.
kada
jis pajiegia užmokėti. tada ji įeis galėn, nežiūrint
prezidento veto.
Areštuoja komunistus.
BERLINAS, vas. 5. — Ofi Daugiau to, Vokietijai neturi
Keletą dienų kogresas didžiu
cialiai pasakyta šiandie,
kad būti leidžiama
mokėti taip,
PARYŽIUS, vas. 5. — Pe
Vokietija atsisakė
dalyvauti kad tai pažeistų šalį, kuri gau- ma balsų nutarė sumažinti ar
150,000 kareivių ir reitą naktį čia tapo areštuoti
talkininkų finansinėj ekspertų na užmokestį, pavyzdžiui, eks- miją iki
f
« * * ’
kartu atatinkamai sumažinti 6 rusai komunistai. Manoma,
konferencijoj, kuri atsinaujins
por tuoj ant pigias prekes.
paskirimą armijos išlaidoms. kad šiandie jų bus areštuota
Brusselyj sekamą
panedėlį.
“Vokietija dar neuždėjo ant Tai padaryta todėl, kad karo daugiau.
Viso vakar išduota
Vokiečiai remiasi tuo,
kad
svęs mokesčių lygių Angli sekretorius Baker priešinosi 21 varantas.
jiems finansiniai ekspertai rei
jos ir Francijos. Yra nepaken sustabdymui verbavimo karei
Frankforte valdžia areštavo
kalingi namie.
čiama, kad kaltininkas, kuris vių, nors dabar armijos yra 14 žmonių, jų tarpe kelis ko
neaplaikė nuostolių, neštų len 244,000 kareivių. Užlaikymas munistus.
Demonstracija Muniche.
5
gvesnę mokesčių naštą, negu tokios didelės armijos padarė
MUNICH, vas. 5. — Tūk
jo aukos.”
f Iš Federuotosios Presos]
deficitą paskirimuose armijai.
stančiai žmonių šiandie nuėjo
CHICAGO.
Federuotosios
prie viešbučio, kur gyvena tal Paryžius gavo 24 tonus Vokie Prezidentas vetuodamas sakė, Presos Lygos (kaipir atskira
kad pasaulinė padėtis yra to
kininkų komisijos nariai ir už
tijos aukso.
kia, jog jokiu bildu negalima nuo Federuotisios Presos or
protestavo prieš uždėtąją kon
ganizacija) valdyfba
šiomis
PARYŽIUS, vas. 5. — Pary mažinti armijos.
tribuciją.
dienomis paskelbė ilgą raštą,
žius gavo šiandie dalį Vokieti
Procesija įvyko po viešo su
kur visus pažangiuosius Jung
jos kontribucijos, kada 24 to
sirinkimo, kuriame persergėta
tinėse Valstijose žmones kvie
nai auksinių markių atvyko iš
Angliakasiai
streikuoja
Berlino valdžią, kad kils gene Berlino ir tapo
čiama kurti lokalines Federuo
depozituotos
ralinis streikas, jei Paryžiaus Francijos banke. . Tie pinigai
tosios Presos tarybas. Tikslas
PITTSBtnRGH. Kas., vas. 5. yra
konferencijos reikalavimai ne
toks:
remti Federuotąją
tapo pavesti
talkininkų kon —Šiandie prasidėjo pirmas, po
bus paduoti referendumui.
Presą ir žiniomis ir finansiš
tribucijos komisijai.
įkūrimui “industrinio teismo,” kai.
Vokietijos premjerų pasita
angliakasių streikas, oficialirimas.
Francija prie bankruto niai paskelbtas distrikto unijos Sumanytojai sako, kad tokių
reikėtų sukurti kiekvie
tarybos. t 200 angliakasių daly tarybų
kranto.
BERLINAS, vas. 5. — Šįryt
name šios Šalies mieste
ir
vauja streike. Skaitoma, kad
įvyko konferencija pavienių
PARYŽIUS, vas. 5. — Vie šis streikas yra atviru unijos miestely.
Vokietijos valstijų
premierų
Francijos fi pasipriešinimu valstijos įsta ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
pasitarimas, apsvarstymui dė nas žymiausių
Emest tymams^ kurie draudžia angSVARBU.
lei talkininkų kontribucijos rei nansinių autoritetų,
liakasiaiįs
ir
kitiems
reikalin

kalavimų susidairusios padė Thisserand, rašydamas laikraš
šieme numeryje ant trečio
darbininkams
ties. Bavarijos liaudies partija, tyj Le Progrese Cdviųue pa gų pramonių
puslapio telpa Bach’s krautu
kad Franciją laukia streikuos.
kuri yra stipriausia grupė Ba reiškia,
vės skelbimas. IŠ pasikalbėji
varijos valdžioje, išleido pa niekad nebūtas finansinis sus
mo
su savininku1 patyrėme,
reiškimą, kad jei Berlino val-j mukimas ir jai gręsia banki
Fanatikai šėlsta
kad jie duoda ant šio išpardžia nusileis
nusiginklavimo, nis bankrutas.
ar kontribucijos dalyke, santi- j Jis kaltina, kad nuo gruodžio Nori įstatymais uždrausti val- davimo nepaprastą progą pir
kėjams pasinaudoti. Nes jie
kiai tarp Bavarijos ir Berlino mėn. buvo neteisingais markegyti mėsą pėtnyčioje.
stengiasi padaryti savo krautais savavaliai duodami klai
valdžių pasidarys įtempti.
dingi pranešimai ir apreiškia, SALT LAKE CITY, Utah, vas. tuvę visai kitokią, negu bmvo
kad Francijos finansai yra iš 5.— Atstovas Ivers' įnešė vals- iki šiol. Jie padidino krautuvę,
Carl Hauptman mirė.
LONDONAS, vas. 5’ — Iš ( pusti dideliu pervertinimu ir tijos leįislatiiron bilių, kuris sudėjo geresnius tavoms ir
Berlino pranešama, kad pasi-, daugybe popierinių pinigų cir uždraudžia valdymą mėsos vie- pavedė po nauja vadovyste,
mirė vokiečių rašytojas ir dra- J kuliacijoje. Tas sumanymas iš šaše vietpse pėtnyčiomis, taip- Arba kaip jie sako: “Duoti
maturgas Carl Hauptman, bro- ( gelbėti bankus išleidžiant bilio- jau pardavinėjimą mėsos ga- State Streeto prekes už Halsted
lis paskilbusio rašytojo ir dra nus popierinių frankų, neduo limam spnaudojimpi pėtnyčio- st. kainas.”
maturgo Gerhardt Hauptman. j siąs jokios naudos.
je.
jų MansifieM distrikte sustrei
kavoTarp Ruhr distrikto anglia
kasių varoma didelė agitacija
už tą, kad atlikus kiek galima
mažiausiai darbo. Keliose ka
syklose jau įvesta 6 vai. darbo
diena.
Augšt. Silezijoj angliakasiai
atsisako dirbti viršlaikį, kurį
dirbti įsakė talkininkų komisi
ja.
Bavarijos premieras Dr. von
Kahr tapo pasiųstas į Berilną
ir pranešė valdžiai, kad talki
ninkų įsakymas nusiginkluoti,
neskaitant jau uždėtosios kon
tribucijos, yra nepriimtinas
Bavarijai. Tas reiškia, kad Ba
varija atsisako nusiginkluoti.
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Mahometonų, kongresas kviečia
visus mahometonus sukilti
prieš anglus.

Taip sako Lloyd George. Kartu
ji turinti ir nusiginkluoti.

BIRMINGHAM, Anglijoj, vas-

Lenkai evakuosią Vilnių

No. 31

PARYŽIUS, vas. 5. — Tur
kijos sultonas tapo nuverstas
kaipo galva mahometonų tikė
jimo, kadangi jis yra anglų
šalininkas.
Mahometonų kongresas Sivas mieste, kuriame dalyvavo
8,000 atstovų iš visos Mažosios
Azijos,
jo vieton paskirė jo
brolį emirą Feisal.
Kongresas
taipjau griežtai
pasmerkė anglų valdžią Egypte, Indijoj ir Mesopotamijoj ir
pakvietė visus mahometonus
sukilti su ginklu rankose.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 7, 1921
as reęuired by the act of Oct. 6. 1917

Rusija gausianti daug
aliejaus.
LONDONAS, vas. 5. — Rusi
jos sovietų valdžia mano, kad
ji įgijo priėjimą prie daugybės
aliejaus Azerbaidžane,
kada
toji šalis pateko sovietų val
džiai.
Bevielinė žinia iš Maskvos
sako, kad dabar Azerbaidžane
yra
pagaminta ir sukrauta
3,450,000 tonų aliejaus ir kad
Azerbaidžano sovietų pirminin
kas Serebrovski tikisi pristaty
ti 4,800,000 tonų aliejaus se
kamais metais, — 4,000,000 to
nų iš Baku, o likusius iš Grozni.

20 kareivių užmušta
bedarbių riaušėse.
VALPARAISO, Čili, vas. 4.-.
San Gregorio nitro dirbtuvės,
Antofagasta provincijoj, bedar
biai šiandie susirėmė su ka
riuomene. Pasak gautų žinių,
20 kareivių liko užmušta susi
rėmime.
Bedarbiai esą nuėję į admi
nistratoriaus raštinę ir jį už
mušę. Jie vartoję dinamitą ir
šautuvus prieš kareivius.
Graikijos ministerija rezignavo

ATHENAI, vas. 5. — Premiero Rhallis Graikijos kabi
netas vakar įteikė savo rezig
naciją, i š priežast ies nesusi tai
kinio klausime kas turi vado
vauti delegacija, kuri važiuos
į Londono konferenciją arti
mųjų rytų klausimu.
•

i

Siuvėjų kova
Hillmanas patvirtina savo kal
tinimą, kad fabrikantai tyčio
mis iššaukė lokautą.
, [Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, vas. 5. — Rubsiuvių unijos generalinis prezi
dentas Sidney H iii man šiandie
viešai paskelbė
sutartį tarp
fabrikantų ir unijos, apie ku
rią jis minėjo savo Ndbraska
kalboje.
(Savo kalboje Nebraska dra
bužių sankrovi ninkama, kurią
Hillmanas prisiuntė
laišku,
negalėdamas pats sankrovinin
kų konferencijoje būti, nežiū
rint didelio kvietimo, jis kal
tino New Yorko drabužių fab
rikantus, kad jie tyčiomis iš
šaukė lokautą,
nes 10 dienų
prieš paskelbimą lokauto, fab
rikantų komitetas buvo pada
ręs raštišką sutartį, kuri tuojaus buvo paduota abiems pu
sėms priimti ir pasirašyti. Bet
keli fabrikantai pasigriebė vis
ką į savo rankas, atmetė su
tartį,

suanle

susitaikini!}

ir

paskelbė lokautą. Jiems rupi
ne susitaikimas, bet tik sutriuŠkinimas unijos).
Fabrikantų asociacija tuoj
užginčijo tam ir tvirtina, kad
sutarties nebuvo padaryta. Ryt
metiniai laikraščiai padavė se
kamą asociacijos
prezidento
pareiškimą: “Jokio susitarimo
nebuvo pasiekta žodžiu,
tuo
labiau raštu ir kokios tarybos
nė buvo vedamos, jos nedavė
pasekmių, kadangi unija atsi
sakę nors truputį
nusileisti.
Hillmano tvirtinimas neturi
pamato ir aš reikalauju, kad
jis paskelbtų dokumentą, ku
ris, kaip jis sako, tapo parašy
tas.”
Hillmanas tada paskelbė se
kamą tekstą sutarties, įdary
tos konferencijoje lapkričio
mėnesyj, 1920 m.:
1. Unija priims atsakomy
bę už jos narių produkciją.
2. Darbo kainavimas turi bū
ti sumažintas, kad New Yor
ko fabrikantai galėtų daryti
biznį.
3. Nustatymas sumos suma
žinimo kainavimo bus pada
rytas tarp kiekvieno samdyto
jo ir jo darbininkų komiteto.
4. Nesutikimai turi būti pa
duoti marketo darbininkų manažeriui ir generaliniam pre
zidentui ir jie turi tuos nesu
tikimus išrišti.
5. Susitaikintai turi būti vy
kinami bešališkojo pirmininko.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS
, i . .”

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas daugiaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
tai dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet nedėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicaigo, UL

lis
toasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muxlko» konservato rijoje mokinama: Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; Įstoti galima
visuomet.

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

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

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUŠAS
Real Eatate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St„ Kam p. Halsted St.
TeL: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyji
ASSOCIATION BLDA
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietąiki 8 vakare.
Namų Tol.: Hydo Park 3395

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Saite St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St. Chicago
Tel. Yards 4681.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, IU. :>
kampas 18th St.
| Valandos: 9—12 ryto h 1—9 vak.
Phone Canal 257
ŽMi.l

I Telephone Yards 5836 '

I Dr. P. G. Wiegner ?
• Priėmimo valandos nuo 8 iki L
112 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, p
3325 So Halsted SU Chicago/ ;

Tel.: Yanh 666«
Drover 8448

Lietuvi s gydytojai, Chirurgas,
Akušeriui
8203 So. Hatotod SU ' ttieaga.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 0-8
v. ▼. Nedaliomis 10-12 ryte.

LUMBERIS

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

The General VVrecking &
Lumber Co.,

Amerikos Lietuviu Dar*
bai Lietuvos Gynimo
Reikalu.

Chicago.
TOWN OF LAKE. — Draiigyste L. D. K. Mindaugio No.
1 savo metiniame susirinki
me sausio 9 d. apsvarsčius
draugijos reikalus, draugui J.
Daujotui davus sumanymą, nu
tari paaukoti iš kasos $50.00
Lietuvos gynimo reikalams.
Be to aukojo dar ir nariai nuo
savęs, šiaip po $5: B. Juška.
J. Laurinavičia; jpo $3: B. La
pinskas; po $2: L. Nemunis,
J. Mileška, V. Blinatrupis; po
$1: L. Macas, J. Daujotas, A.
VaičiuNs, A. Gargasas, L. Gu
čas, A. Voveris, J. Steponavičia, S. Jagminas, M. Kaspa
ras; viso $28, kas su Draugi
jos auka sudaro $78.00. Aukos
įteiktos Bendram Liet. Gyn.
Komitetui, kurs pasiųs Lietu
vos Misijai..
Musų draugija kad ir netur
tinga, vis dėlto neatsilieka nuo
kitų, visados remia Lietuvos
reikalus ir aukoja kiek galė
dama.
Šiems metams Draugystės
D. L. K. Mindaugio No. 1
valdybon tapo išrinkti: Pirmi
ninkas L. Nemunis, padėjėjas
J. Mileška, nutarimų rašt. A.
Jesaitis, turto rašt. B. Juška,
iždininkas J. Laurinavičia, iž
do glob. K. Cibulskis, M. Žigaits ir A. Vaičiulis, maršal
ka B. Lapinskas. — Rašt. •

U

Pinigai

People’s

N AMU STATYMUI

Namy statymo fundą paskyrė Co-Operative Society of America trustisai, reika
laujant Building Trades Council’io virši
ninkams, kad butu duodama pinigai kiek
vienam gero pasivedimo vyrui ir mote
riai Chicagoje.

Sutarties patvarkymas, paskola iki 70%
vertės namo ir ant labai prieinamu išly
gų norintiems pasibudavoti namą ir ap
sauga įneštiems pinigams

Illinojaus valstijos Insurance departmen
tas daug saugesnis ir geriau tvarkomas
. .
visose Suv. Vai., daleis inšurinimo fondus
investyti iki 50% savasties vertės. COOPERATIVE SOCIETY OF AMERICA
trustisai paskolins nedateklių.

BRIDGEPORT.
Nedėlios
vakare, sausio 16 d. įvyko kon
certas su prakalbomis Ketvirto
VVardo Liet. P. ir P. Kliubo,
Mildos svetainėj. Mišrus cho
ras iš North Sidės po vad. S.
Diliaus smlainavo keletą gra
žių dainelių; Dr. A. J. Kara
lius sakė prakalbą; jaunos lie
tuvaitės puikiai paskambino
ir padainavo. Programe daly
vavo sekančios mergaitės: M.
Maskeliuniute, H. Bijanskaitė,
P. Andriuliunįutė ir Aug. Kunclročitrtt. ' Taipgi atsilankė
1-tos Wardos a įderina nas J.
Richert, kuris trumpaj savo
kalboj pagyrė lietuvius už jų
gerą elgimąsi šioj wardoj.
Pirm. J. Juodis trumpoj savo
i kalboj nupiešė Lietuvos kovą
Į su lenkais ir ragino aukoti
1 kiok nors Lietuvos reikalams^
į Vakaro programas užsibaigė
! su tautos himnu, kurį sudaina
vo Kliubo Jaunų Mergaičių
i Choras.
Aukojo šie asmenys: St.
Daugėla $10.00; Pigenas $2;
po $1: Vertelka, P. Andriulie
nė, Juškaitis, Gedaudas, Kasmauskis, Bajoras, Tampaus,
Stravinskas, Mocki/i, M. M.
Juodis, K. Gritė, Emilia Kundrotienė, St. Mosenas, J. Kar
velis, J. Jakaitis, A. Stancis,
J. Banelis, J. Sodnas, J. Gru
šas, A. M. Kaitienė, Dr. A. J.
Karalius, A. A. Dživenis; smul
kių $135.; viso labo $38.35.
Metiniame susirinkime 9 d.
sausio aukojo šie asmenys: J.
Maskaliimas $2; b. Pocevičius
$1.50; po $1. M. M. Juodis, J.
Spudas, J. Antanaitis, Aug. Ka
talikas, J. lAizauckas, P. Jo
vaiša, Fr. Krasnauskas, J.
Gougis, Fr. Jodkus, J. Kundro
tas, A. Razbadauskas, Fr. Radavičia, J. Petkus, K. Petrulis, I
K. Juozaitis; smulkių $3J)0;
viso labo $22.00.
Kliubas iš iždo pairkova $100. Į
. $22.
Per susirinkimą
$38.35
Koncerte ........

Kiekvienas dirbantis pramonės budinke,
pasišvenčia iki 100% savo veikmės, tei*
šingas elgimasis su kapitalu, darbdaviais
ir kostumeriais.

People’s Life Insurance Company suor
ganizuota ir prižiūrima pagal Illinois
Valstijos tiesas ir po CO-OPERATIVE
SOCIETY OF AMERICA KONTROLE.

Visos aplikacijos šiam penkių milijonu
doleriu fondui, turi būt ypatiškai priduo*
tos j The Building & Loan Department
of the People’s Life Insurance Company,
130 No. Wells Si, Chicago.

The People’s
.ife Insurano
Company
.4

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

$160.35
Viso labo
Kliubas taria širdingų ačių
GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
visiems aukotojams.
TOMS IŠPARDAVIMAS.
—Kliubietis.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rųŠies, gatavai padaryti —* likę neat
a4*kVC*«£> siutai
Dll«VC*A ir
II overkotai,
UTCltkUlAJj kurie^
fVMLAKJ par I
imtais

| St. Kukanauskas, Kaz. Dargis,
Prano Stumbrio su p-Ie Pran Ona Vaikas, Pr. Norkus, St.
ciška Medžiauskaite vestuvėse Medžiauskas, Jul. Lukas, Fab.
sausio 30 d. besilinksmindami Jukna, Morta Stumbriute, Bo
Ridavojo nuo $15^net ik^$65. JDabai | svečiai prisiminė ir apie Lie
se Yonikaitis, Juoz. Koris ir
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50
tuvos kovas su grobšiais len
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Ant. Stumbris po $1. Viso
Vaikams siutai ir overkotai $5 h kais ir sudėjo auką Lietuvos $23.00. — Vasario 1 d. piniaugščiau. Vyrams čysto vilnono mė Raudonajam Kryžiui. Aukojo:
lyno seržiaus siutai $35. Vaikam?
’ | gai pasiųsti Lietuvos Misijai
Ad. Slahis $5; A. J. Mosgersi
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
p. J. Vileišiui.
Atdara vakarais 8 vai. Sukatomis $2; P. Mozgerienė, Iz. Miklius,
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet
Kaz. Medžiauskas, Juoz. Vai
A. S. Mosgers,
'
S. GORDON, '
nauskas, Jul. Vainauskiene, J
Martha. Stumbriute.
1415 S. Halsted St.

SKAITYKIT IR PLATINKI? TĖVYNES
GYNĖJŲ LAIKRAšTį “TRIMITĄ”.

Reikia Attomobiliu Pardavėjo
Kas- gali parduokdviejų įžymesnių rūšių 7 ir 5 žmonių įtalpos
automobilius. Nepap^sta proga gabiam, gyvam vyrui. / Taipo-gi tu
rime gerų .vietų vyrai kurio-gali pašvęsti liuosą iaiką pardavinėji
mui automobilių.

j

/

•

NAUJIENOS ATLIEKA VIZIRIUS SPAUDOS
TVADIITTG! /DVimAI rDA^Tir rn

139 No. Wells SL
E.A. Nelson, President
“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apio
musų, karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apio
musų priešo nedorus darbus ir klastas.
“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dčs gražių eilių ir kuro dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
“Trimitas” eina 84 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisves Alėja 26.

___
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125,000 vertės moteriškų pavasariniy aprėdą-

1ų, vyrišky drapanų, tavorai, šilkai, blanketai, ėeverykai, — viskas turi būt parduota.

.

J"<iJ^!"U«

NAUJIENOS, Chicago, UI.
I
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TANČIUS DOLERIŲ

ŠI IRBEJAI ]
SKUBĖKITE”

ANT ŠIŲ PIRKINIŲ IR DABAR TURI PARDUOT NEPAISANT KAŠTŲ — NELAUKITE
Tai yra nauji pavasariniai tavorai įvairiausiai, ir nuostoliai yra milžiniški — šis paaukavimas
yra negirdėtas — daugelis dalykų parsiduodapo 25c. verčios dolerio.

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS UTARNINKO RYTE LYGIAI 9tą VALANDA
Skaitykite šį — “Bach’s”
Naujas pirkliavimo centras prie 36tos ir Halsted gatvių,
pabrėžtina jo žemiausi kaštai operavimo. palyginant su
dideliais kaštais Didmiesčio krautuvių. Ateikite — pamaty
kite tokios pat stailos čionai “sutaupyTte pusę”.

PIRKITE
GREITAI

-- ------------------------------------------------------ ”

35c Gingham
Kletkuoti ir margi, puikios rųšies ir
pasiskyrimo, maišytų spalvų. 4 E*
Nepaprastai — jardas
I VW

$6.00 Vaikų če-

verykai
Puikios stailSs — mokyk

žeidimo pasipuošimo

los,

Loto 1 kotai
Vaikų ir mergaičių kotai. Ge
riausios pavasario mados —

parsiduoda

apivartos iki $20 po

b_

*

59c Gingham audeklas

$15.00 Vaikų Siutai
Inžymios stailės, su dir

40c Spausdiniai
Naujos pavasarinės stailes, ameriko
niškojo indigo mėlyni spausdiniai, ge
ros rųšies, dėl dresių ir
4 E«
tvartukų, jardas
I vV

Skaityt čia

pilnais pa

žiukais kotai,

$10.00, $12.00 ir $15.00 (Fansy)
gražios waistes šilko, Gcorgette
ir Navatnos vaistės. Visos pui
kiai išsiuvinėtos naujais pavasa
rio risunkais. Tai retas nuotikis. Pasiskubinkite po

mušalais,

knickerbacker

kelinėms — visi vilnonių
šerdžių . čia rasi pasirin

$12.98

29c Muslinas
Taippat geros kaip Hope baltintos
rųšies ir toks stiprus, 36 colių,
parinktinai gražus
3 *•G

15c Cheese Cloth — rupkos
%

Puiki rųšis, baltintos rupkos — (cheesccloth) ant šio išpardavimo
£5 p
jardas
Ow

39c Indian Head Drobe
Geriausia žinoma rųšis — tai yra sušlavimas — ateikite anksti
jardas
ta ta G

2.50 Vilnoniai šerdžiai
Stori, čystų vilnų, 36 colių pločio vi
sokių spalvų— specialiai
4 JQ
jardas

20c moteriškos panČiakos
Geros bovelninės pančiakos, extra ge
rų verčių, visokių mietų
*1 P A
pora
I Cv

štai Motinos
Pamatykite tas $1.50 ir
$2.00 vaikų sukneles

'

"

■■

I

*.

>1.10

Išskirtinai storos rųšies rompe)£Qf«
iai, ge-rai padryti, ištvermingiWW G

$2.00 Vaikų Skrybėlės
Visokių aksominių madų, gražiai aptrimuotos ir patraukiančios
štai jos eina po
wwG

Vyrų ir vaikinų
iki

12c

Uvv

Puikios vertės muslino, plačiai atsiulėti, įvairaus dydžio. Matykitę; kiekvienas po

Storo audeklo chambray, tvirti,

98c

ypatingo gerumo

. .................... m

■*........ m .M i si

b.....................

$2.00 lovoms paklodės
Parinkto gerumo, puikios palos, atsiuvinėtais galaiš — pilnos mieros.
Matykite jas, viena

98c

Naujausiu

mady,

15c R. M. C. Bovelna
Mezgimui bovelna — žinoma, kaipo
brand. Ateikite anksti.
1 fin
Specialiai už
I UG

$2.98 Lovoms uždangalai
Pilnos mieros, naujų parinktų petrinų
specialiai apkainuoti šiam išpardavmui, vienas
po

$1.49

1

. ............ ;■■■..........

\

7c Briežukai

Sirchlight, didelėse dėžėse, S. V. A.
Standardo;
2 už
.................
H................ . ....... .

šerdžiai,

puikios stailes po

$1.00 šluotos

$16.50

Puikios parinktų komų šluotos; sun
kios ir vidutinės, vadovauCQa
jamos, viena
UwG

Puikiausias vilnonis

Pilnos mieros, su stačiais* kišeniais;
šešėliuotų ir vienodų spalvų, OCp
apvadžioti
OwV

Daugelis pavizdžio
Kotų ir Siutų

■

9c Toilet popiera
šiame išpardavime, Standard
brands, 3 už

Turi būt išparduota
— Vertės iki $40

25c

10c Stalinė druska
čysta druska — geriausios kokybės,
prie dabartinio stalo —
2 už

89C

Nelaukite! Jūsų pasirinkime jardas
- - -

$1.50 namuose žiurstai

K
v■

Priimnųs duotone nauji spalvose, gražus ir pa
traukianti dresėms, ir pavasarinėms bliuzėtns.
4

69c Klijonkė
Tai yra paprastos šių laikų kokybės;
45 col. pločio,! gražių ir baltų stalams
pridengti. Nelaukite

39c

žengkit ’ atsargiai prie šių specialių kurtinų.
Gražias Svviss.

Geltoni Ženklai
Pasako Kodėl.

visi

50c Pagalvėms apvalkalai

siutai verčios

$40.00, vilnoniai

audimų

Darbiniai marškiniai

siutai. Vertes iki $35

Vertės iki $2.50 jardas.

■

$1.25 Rompers — vaikų
drabužiai

sirinkimo ir nauji

'

"■

Turite pasiskubint — gauti šių puikių šilkų.

Pasi

Gero pa

puikus pavasariniai

TAIP PONIOS!

nios mados, spalvų kombinacijos

čiakos iš geriausių siūlų.

Gero flanelio ir naujų
vilnuoti. Labai gero
parinkimo

seržius.

Šaižų nuo 6 iki 14 labai papuoš-

Augštos rųšies, bovelninės pan

$1.25 Miegojimui drapanos

w

EXTRA
SPECIALIAI

$3.45

I

M d u 'i .; 1 .<

visose pagei

Tai radinys po

vose.

29c Moteriškos Pan
čiakos

ji pusvilnoniai.

9c

Daugelio

madų po

3 dideli lotai — prikrau

daujamose stailėse ir spal

skubinkite prie tų pora po
>""""'

Moterims čeve
rykai
ta aukštai,

yra geriausios Ateikite

Puikiausias seržius ir nau

$16.50
.............................. .

$3.50 ir $4.00 Mergaičių
Dreseės

Tavo pasirinkime iš Šio didelio
lato.

naujos dresės šilkinės,
satino, ir įvairių materijolų. Visos pavasario
mados

$6.45

85c

Vyrams siutams

Puikios Lisle pančiakos. Parinktos
kokybės, — specialiai Šiame
išpardavime
I vU

kimų, dabar po

$2.98
Saizai nuo 2 iki 6 metų. Gra
žios ginghamo, pavizdingai pa
darytos, visokių spalvų, mergai
tėms. Pamatykite po

Vyrai! Skubėkit!
“Arrow” kalnieriai

$65 ir $70

Lotas 2 verčios iki $40,

Extra 25c — Muslinas
36 colių gražus storas nebaltintos rų
šies, pilnos mieros.
Nelaukite, tik
po 10 jardų ypatai
1 A f*
dabar po
I UG

50c Vaikams Pančiakos

31.50

da po

$11.98

Pilnai puikiausios rųšies, gražus nešunta, dryžuoti, rožavi, mėly- 4 Qp
ni ir languoti
* • ■ “M

Aukštos rųšies audeklinės rųšies, di
deliais ir vidutiniais ruožais, OEa
gražiom spalvom
tvv

Lotas 1 Verčios iki
$27.50, gražios satynų ir

šerdžių dresės visos pa
vasario stailes parsiduo

po

$2.98

smagus įspūdis, naujanybės —

30c Išėjimui Flenelė —
Multinas

Visų stailių—

čeverykai.

Greitai moterįs skubin
kite bus didelis sujudi
mas prie tų dresių

Cinkuotas Swiss ir

čerkasas
Augštos vertės —
jardas

■ 4 m U ,1 .1 J 4 M ■ H 41 ■! 4-4 M iKJ d m* .ų

M « 1M M (4 41 4 JM

ACIf*
"tUG

kų margulių

M M M M M MM ^41*1

29c
U4 uOl

MW

u

b

89c Gingham apatiniai
sijonai

Stripuotos stailos, smagus ir £Qf»
parankus, už
Wv G

WIW M M liM M M N i;: b IN i: i !■ i ( i .• C-; r •M M k? Ii«

brt k$! >4 b-l VI i

ht

1< K ik ‘ r I.

.................... ■■■■■■■....... m

$3.50 puikus Manketai
Labai ypatingos kokybės ir pilnos
mieros, spalvuotais pakraščiais. La
bai didelis nupigini-

$1.59

r. I ’ I ■ h i

hll h > I

M I l I

ilf.

A

\Nori supiūdyti
nkw* tJčZPO priešus'•
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—Vanduo, ne tu, nužudys katinų! At
Vertė Unė B-tė
Reikia manyti, kad Vokieti džio, kurį turės duoti augš- VI. Izmailov
simink, kas anuokart suėdė vėdarų, neatsi
jos darbininkai, kurie pajėgė čiausias kortas.
umk uthuahian kvaily
žvelgiant į tai, kad valgydamas jį aš garbinu
sutriuškinti didįjį Kappo maišPublished Daily except Sunday by
--------------Ruošiasi naujan streikan.
viską, kas Viešpaties sutverta... Kas seniau
. tą, naująjį Vokietijos reakcithe Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.
[Iš
Federuotosios
Presos]
Leninas gina koncesijas,| ninku pasimojimą lengvai at
suėdė telluko inkstų? Kas?? Nešk upėn ir
DIDELĖ
JONO
NELAIME.
[
NEW
YORK.
—
International
Editor P. Grigaitis
atmokėk katinui už jo darbus.
kurias bolševikų valdžia da rems. Tie “aukso laikai”, ku
Ladics
Garnient
Workers
uni

rių Vokitijos junkeriai turėjo
Mano drauge! neskubėk niekados paten
Gudri moteriškė norėdama išgelbėt ka
1739 SO. HALSTED ST< vė Amerikos kapitalistams. prieš didįjį karą, jau nebegrįš. jos 22 ir 25 lokalai nutarė pas
kinti save teisingu kerštu, nes per karštumų
Jisai mato jose dvejopą nau
tinų maloniai tarė:
CHICAGO, ILLINOIS.
kelbti streikų, jeigu samdyto
savo
gali
įpult
didelen
bėdon.
Telephone Capal 1506
dą. Viena, tos koncesijos Stokojo gyvenamųjų butų. jai nesutiks išpildyti jų reika
—Palauk, atvažiuos kačių skerdikas,
Canal
576
♦
Gyveno
pasaulyj
vienas
žmogus
vardu
parduosime jam.
padės Rusijai pritraukti už-i BERLINAS. •— Andais par lavimus — daryti su darbinin
Jonas.
Turėjo
jis
žmonų
ir
labai
gražų
Si

kais kolektyvines sutartis ir
Subscription Ratęs:
sienių
kapitalą;
antra,
jos
lamente
pareikšta,
kad
val

Sugniaužęs kumščius Jonas sušuko:
biru veislės katinų. Kailis katino buvo toks
|8.00 per year xn Canada.
pripažinti
unijinę
dirbtuvę.
$7.00 per year outeide of Chicago. supjudys kapitalistines šalis, džios gautomis iš daugelio Vominkštas gražus, kad vietos kačių skerdikas
-—Tai, moteriškės protas! tik šliaužioja
$8.00 per year in Chicago.
Jeigu
kiltų
streikas,
tai
jame
sukeldamos
tarpe
jų
pavydą,
ni
’
es
tų^
žiniomis,
visur
davė
už
jį
labai
gerus
pinigus.
8c per copy.
tarp jautrių dalykų ir negali pakilti augščiau
jaučiama didelė stoka gyve dalyvaus apie dvidešimts pen
Sykį Jonas sėdėjo savo kambaryj ir ra
prie išmintingų sumanymų. Ar tu gali pa
Entered as Second Class,Matter Japonija, girdi, jau labai su- namųjų
butų.
ki
tuks^nriai
darbininkų
—
,
at
the
Porf
oaiceĮ
nvko
„
nt
Ampriko«
kuriosI
LT'
G
y\
c
"
a
'
n
*il
March 17th, 1914, at the Post Office
šė straipsnį apie Viešpaties sutvėrimų tobu
sakyt, kada kačių skerdikas atvažiuos?! Gali
.. AmcriK0S, Kliri08Į birtų stoka butų savininkams suknių -ir bliuskų siuvėjų.
of Chicago, III., iunder the ect of Į
lumų. Staiga girdi jis virtuvėj riksmų ir
tu pasakyt, kad kol jis atvažiuos, katinas ne
March 2nd, 1879.
I kapitalistams pirmutiniems davę progos kelti rendas, kas,
bildesį.
Žinodamas,
kad
žmona
kepa
blynų
šituo reikalavimu unija nošuos visko daugiau negu vertas jo kailis?
Naujienos eina kasdien, išskiriant pavyko gauti biznio patogu savu keliu, iššaukė didelio neant avies taukų, išsiskubino virtuvėn. Ir kū
rinti arba suskaldyti inanufaknedėldieniua. Leidlia Naujienų Ben
Tai ne paprastas katinas, o katinas—eksproixisitenkii$imo
biednujoinenėdrovė,' 1739 So. Halsted St, Chicago, mų Rusijoje.
gi
mato:
iš
t
viso
peties
moteriškė
pliekia
ka

turi ninku asociacijų, kuri dapriatorius! Tavo šventa priedermė prigirdyt
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir
tinų ir keikia labai nepadoriais žodžiais. Pa
bjaurybę.
Canal 576.
Kas dėl pritraukimo už Gali būt, kad valdžia darys bar padedanti gulti Amalga- siteiravo
Jonas dėl priežasties tos ekzekuciineitų unijų arba priversti jų
atatinkamų
žingsnių,
kad,
ar

sienių
kapitalo
Rusijon,
tai
Ėmė Jono žmona katinų, paglostė —
Ušrinakomoji Kaina:
jos. Pasirodė: katinas suėdęs visų puodų
stoti
kovon
prieš
International
Chicagoje — paštu:
glaudžias meilinąs jis" — ir nešė upėn. O
apie šitą dalyką mes jau esa ba butų savininkus pažabojus, Ladics Garinei) t Workers uni avies taukų.
Metams _______ _
$8.00
arija suradus būdų, kaip 131Jonas nepasitikėdamas žmona sekė paskui.
Baisiai supyko Jonas, nes labai mėgo
Pusei metų .......................
4.50 me kalbėję keletą kartų.
jągyti daugiau gyvenamųjų bu2.25
Trims mėnesiams
Metė moteriškė katinų upėn nuo stataus kran
tuos
taukus.
Musų
nuomonė
buvo
ir
yra,
1.75
Dviem mėnesiams ... ............
tų.
to ir pati paslydo ir nusirito ten...
—Tuo j aus nešk, žmonute, upėn ir pri
1.00
Vcinam mėnesiui ........ ........
Socialistai darbuojasi.
kad be užsienių kapitalo pa[IŠ Federuotosios Presos]
girdyk katinų.
* Ir prigėrė Jono žmona ir sibiro veislės
Chicagoje — per neito tojus:
RUMUNIJA.
gelbos
Rusija
negali
atsi

CHICAGO.
—
Socialistų
Par

08
Viena kopija________ ___
Jono žmona būdama jautrios širdies at
katinas.
Persekioja socialistus.
Savaitei________ ______ ___ —
18 gauti.
Protingesnieji
bolše

tijos
nacionalinis
.
ofisas
pra

sakė:
Mėnesiui _________ ___ ___ —— 75
!
^18 Federuotosios Presos]
Ir tuo pačiu laiku mato Jonas kačių sker
—Nenusidėk, Jonai, dargi žodžiu. Kam
vikų
tarpe
jau
senai
tatai
V1ENNA. — čia
gautieji neša, kad šiuo metu partijoje
Suvienytose Valstijose ne Chicago],
I suprato. Bet kapitalistinių I pranešimai rodo, kad Ruinuni- eina spartus veikimas. Valsti be naudos ir savarankiai žudyt Dievo sutvėri dikų keliu bevažiuojant.
paštu:
jų ir miestų organizacijos daro
Metams ...._________________ $7.00
mas?
Graudžiai verkdamas Jonas išrovė pluoš
Įjos
valdžia
vis
dar
laiko
šila4,oo
šalių
“
supjudymas
”
mums
Pusei metų___________ _____
visa,
kad
kuoplačiau
pasklei-|
.
Bet Jonas taip labai mėgo blynelius su
tų plaukų iš savo galvos ir sušuko: O, nelai
2.00 neišrodo panašus į rimtą ar I va tvirtovėj
septyniasdešimta
Trims mėnesiams
dus
savaitinį
partijos
organų,
1.50
Dviem mėnesiams
socialistų partijos narių. Visi
avies taukais, kad tolyn labyn pykdamas rė
mė mano, nelaimė!—pražudžiau žmonų ir
.75 gumentą.
Vienam mėnesiui
The
New
Day.
jie kaltinami dėl tos ekspliozi- __ ___ •-----katino kailį!
kė
______ 2__ . _
A
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
Kas nori pavartoti strate jos, kuri kiek laiko atgal kilo
(Atpiginta)
Metams _______ ...___________ $8.00
senato bute. Kaltinamieji so
yra klaidingas: jeigu nebūtų ūpų, ir tie pakliuvo į nelaimę,
Pusei metų ..............
4.50 gišką gudrybę, kad pasėjus cialistai gruodžio 9 dienų pas
gabesniųjų žmonių, tuomet iš- tai tie garsus vadovai dūmė
Trims mėnesiams___ _
2.25 nesutikimą savo priešų tar
kelbė bado streikų.
ninku tvarkai. Arba vėl daug tiesų butų dar blogiau, o ne kur saugiaus, o mat eilinio
Pinigus reikia siųsti pašto Money pe, idant tuo budu lengviaus
komunisto silpnas protas ir
(Ui tireikitas itamc skpnuj*
kalbama apie tai, kaip kapita geriau.
Orderiu, kartu su užsakymu.
Kalbamosios ckspliozijos me
nuomones Redakcija neatsako^
juos pergalėjus, tas apie tai tu senate užmušta vyskupas
Šiame rašinėly aš norėjau kūnas gali puti kalėjime.
'JL. J1
-j—L-"_L-XS!*1. JI XI------------Ll ■" 'rgysBegg1
listinė valdžia esanti neteisin
viešai nekalba. Tokios gu ir vienas ministerių kabineto
ga. Kodėl taip? Todėl, kad išreikšti savo mintį, būtent,
Šitokį yra vaizdai iš pra
DARBININKO FILOSOFIJA. ji atstovauja kapitalo, o ne kol darbininkai nepajudins sa eities komunistų darbuotės.
drybės turi pasisekimo tik narys.
darbininkų reikalus. Jeigu ji vo proto, nepaleis darban sme Tcčiaus, nors daugumas ir ži
tai tada, kada priešai neper- Nors iki šiol valdžiai dar ne
atstovautų darfjninkų, o ne ka genų, tai kokia tvarka nebū
mato jų. Viešai girtis jo pavyko prirodyti, kad tikrieji Daug raštų ir visokių kny pitalo reikalus tai butų yisai tų, jiems visuomet bus bloga. no pasekmes “komunizmo”
šioj šalyj, kai kurie darbinin
Pagalios atėjo laikas atsi mis pirma, negu jos atsiekė kaltininkai yni įkaitintieji so-j gų leidžiama. Bet niekur ne
#
—
K.,
Tamošiūnas.
kas
kita.
Tie,
kur
kalba
ir
su pastebėjęs, kad tuose raš
kų da vis įkaitę nuo tų “repeikėti ir Francijai.
savo tikslo, reiškia padaryti, cialistai, bet jie nepaliuosuoja tuose bei knygose butų darbi- rašo apie darbininkų tvarkų,
Ministerių
pirmininkas kad jos nepasisektų. Ištie- lui. Visiems aišku, kad šituo nininkiškas protavimas. Kų sako, kad naujoji tvarka turės Naujos rūšies pamoks voliucionerių” frazių ir mažai
temųstantieji klauso tokių pa
Briand atstovų bute pareiš sų, kodėl Amerikos ir Japo valdžia nori ne surasti kalti tik skaitai — vis mokytų skirtis
nuo
dabartinės.
lininkai.
mokslininkų, kurie pranašauja
kė, kad Versailles’aus taika nijos kapitalistai negali su ninkus, bet smaugti Rumunijos žmonių raštai. Bet mokytų Prie darbininkų tvarkos kapi
rytoj socialę revoliucijų, ir ti
darbininkų judėjimų, kurio pir žmonių raštai tik mokytiems talui vietos jau negalėsiu būti.
yra mirus. Francijos žmo sitarti tarp savęs, žinodami, mose eilėse eina socialistai.
Antri metai kaip įėjo ma- ki, kad tas gali įvykti, nes jie
Tiesa,
kad
lai
butų
labai
gera
don toki bemoksliai kalbėto- taip nori. Jukelis ir jo leng
nės buvę perilgai apgaudi kad boševikų valdžia rengia Kad visa tai yra tiesa, rodo
ir teisinga. Tas klausimas jai, kurie moka gerai rėkauti vatikiai sekėjai turi žinoti, kad
nėjami.
kadir begalo žiaurus valdžios | Vienok čia kįla klausimas: mums, nemokytiems darbinin
si supešdinti juos?
elgėsis generalinio geležinke kas tai yra darbininkiškas pro kams, turi didelės reikšmės ir kolioti sau nepatinkamus tas negali atsitikti pagal jų no
žmones. Tai taip vadinamų rų ir užsakymų, šita šalis tai
Kuo jie buvo apgaudinė- Išdavinėt savo “karines liečių streiko metu, spalių mė tavimas ir kokie gali būti dar
Mes dar .negalime , sumatyti “komunistų” sekėjai, pamoks pe Rusija. Komunizmas ran
-Jajūai?.. Jia buvo apgaudinėja paslaptis” priešui nėra jo- nesy- Tuomet valdžia panau bininkų raštai? Kad atsakius kaip ir kokiu budu bus dalimi pasakomis, kad Francija kios prasmės. Ir Leninas, dojo tokių represijų, kurios su i tai, reikia atsakyti kas yra i narna musų darbo vaisiai toj lininkai. Iš jų šiuo tarpu pa- da dirvos į rytus nuo Rusijos
sižimėjęs Jukelis, kurio “pra puslaukinėse tautose, bet ne
gausianti milžinišką kontri be abejonės, žino tatai. To purtė dagi ir pačius darbinin ne darbininkas. Juk ir rašyti naujoj tvarkoj. Kaip šitie kalbos” ne kų skiriasi nuo Lie vakarų Europoj ir ne Ameri
reiškia dirbti, o ne miegoti. Ir darbo vaisiai dalinami šioje
buciją iš vokiečių ir galė dėl jo kalba apie kapitalisti kų judėjimo priešus.
tuvos kaimietės įtužusios ant koj. Pramoniškai ir kultūriš
tas darbas ne by koks dar kapitalistinėje tvarkoje,
tai
sianti padengti savo karės nių šalių “supjudymą” nega
OLANDIJA.
bas. Nekožnas vienas gali ra mes jau žinome. Bet jeigu savo kaimynės, kuriai stengiasi kai pakilusiose šalyse, kur dar
nuostolius ir pripildyti savo li būt niekas kita, kaip tik
Mokytojai vienijasi.
šyti, kaip kad kožnas vienas ir darbininkiška valdžia su surasti kobiauriausį žodį. Ju bo žmonių klesinis susiprati
[Iš Federuotosios Presos]
[gali paprastų darbų atlikti, lie manys šitaip elgtis, kaip kad kelis rėkauja, plūstasi ant Gri mas augštai- pakilęs ir kur jie
šalies iždą pergalėtojo prie tai propaganda, skiriama
gaičio, Naujienų., Keleivio ir nuo senai veikia organizuota
saviemsiems: kad jie nepeik AMSTERDAM. — Utrecht to, ir raštai neša didelės nau dabartinė valdžia, tai koks čia kitų,
šo auksu.
nes socialistai ir jų laik me proletariato judėjime, ten
dos.
Na
tai
kaip
gi
neskaityti
mieste
nesenai
įvyko
metinė
bus
skirtumas?
šitų
mes
tu

raščiai, matydami kaip toki dirva prirengiama socializmui,
O kas šitokiomis pasako tų Lenino už davimą konce Olandijos liaudies mokytojų darbininku tų, kuris tuos raš
rime
iškalno
apgalvoti.
nemokšos “kalbėtojai”, patys bet ne komunizmui. Visi pro
mis apgaudinėjo Francijos sijų svetimų šalių kapitalis sąjungos konvencija.
Didelė tus rašo?
Minėjau, kad visi, kur tik nieko nežinodami, mulkina taujantieji darbininkai įsitiki
didžiuma balsų nutarta prisižmones? Juos apgaudinėjo tams.
Imsime žmogų, kuris turi dirba, yra dačbininkai, supran žmones, klaidina juos, piu- nę, kad socializmas vienidamas
dėti prie Olandijos profesinių
savoji valdžia. Šiandie tesavo bankų, taigi bankininkų. tama, jeigu jų darbas yra nau do vienus prieš kitus ir ardo darbininkus j vienų kūnų, turi
sųjungų federacijos.
Sakysime, jis tai ne darbinin dingas. O jeigu tas darbas darbininkų vienybę, prasergė- laimėti kovų ir pasiliuosuoti
čiaus tos pačios valdžios gal
kas. Bet ar bankas neneša yra naudingas, tai kaip toks jo visuomenę būti atsargiems nuo priespaudos ir išnaudoji
va yra priverstas viešai pri
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
naudos visuomenei? Man ro žmogus negali būti darbinin su tokiais kalbėtojais. Visi ži mo. O naujos rųšies pamoks
sipažinti, kad toliaus apgau
Pasikėsinimas ant darbininkų
dos, kad bankas yra labai rei kas? Aš, kaipo paprastas dar no praeitų metų medžiokles lininkai yra tik ardytojai darbo
ISPANIJA.
organizacijos.
dinėti žmones nebegalima.
kalingas by vienos klesos žmo bininkas, čia noriu išreikšti sa ant radikalų; daug lengvati žmonių vienybes ir sąmonin
Atmušė reakcininkų pasimo[Iš Federuotosios Presos]
Atėjo tai, ko senai reikėjo
jimų.
vo mintį ir kitiems savo drau kių, kurie paklausė tokių gi ar nesųmoniningi reakcijos
WASHINGTON.—- Jeigu Jun- gui.
laukti. Versailles’aus taika, MADRIDAS. — Neveizint to, gtinių Valstijų aukščiausia kor- O kaip su krautuvininkais? gams darbninkams.
Musų “pamokslininkų”, da ir šian patarnautojai. Tik vienybėj
kuri buvo padaryta priešin kad valdžia darė kų galėdama tas patvirtins federalinio apc- Ar jie darbininkai? Bet gerai privalumas yra siektis žinoji die pusta kalėjimuose be jo bus pergalėtas priešas ir ištai pamislijus matai, kad ir krau mo, nes tik žinojimas nuims kio reikalo. Gerai pastebėjo liuosuota darbininkų klesa.
gai demokratijos reikalavi by tik neįsileidus ne vieno so
tuvininko darbas neša didelės
mams — taika su aneksi cialisto į parlamentų, ir nevei trumpoj ateityj kiekviena dar- naudos. Tik pagalvokite, be nuo musų pečių jungų. Kol pramoniečių organas užklaus
darbininkai seiks kapitalistų damas: “delko eiliniai komu
zint to, kad prieš socialistų bininkų organizacija, priklau
joms, su kontribucijoms ir be kandidatus varė ytin stiprių santi Am. Darbo Federacijai, krautuvės patarnavimo butų pėdomis, kol jie gaudys tokius nistų sekėjai yra pūdomi ka
tautų apsisprendimo teisės aigitacijų patys bitvusieji jų gali būt patraukta tieson ir iš labai sunku, ypačiai gi darbi- pat smogurius, kaip ir kapi lėjimuose, kurie nėra niekam Kazimieras Gugi?**
a ADVnVATAS
miliukams.
talistai, tai tegul jie laisvės nusikaltę, o jų vadovai yra Vedavieokttureikalue, '.uipkrimtnaUikuot!
— pasirodė esanti neįvyki- draugai komunistai — socialis
Sakysime,
kunigija arba sau nei kitam nelaukia. “Be
(taip ir civiliškuose teismuose Darc,
tai savo pozicijas pilnai išlai
Visas dalykas yra tame. Fe
nama.
visokias dokumentas ir popierių *
kė.
Ispanijos parlamentan deralinis apeliacijų kortas nus dvasiškija tai jau ne darbinin luose” ir lenktynėse laisvės lyn”. šitoks pramoniečių už
Ne teisingumo, o keršto
Kunti OtUMŽ
OflMM' I
išrinkta šeši socialistai. Iki prendė,
kad Coronodo Coal kų klesa, ne darbininkai. Bet nėra ir nebus. Laisvę reikia klausimas turėtų ir kiekvie
m I. BurUmfc
|. Hilsted lt
pamatais padarytoji taika Šiol Ispanijos socialistai parla kompanija, Arkansas valstijoj, jeigu nebūtų kunigų, tai iškovoti. O ant kiek aš su nam šiek tiek mąstančiam bū
Ant trečių lubų
1Hbmnlt»UU
f«L Ceatral 441!i
T«L
Drever
1110
ti- prantu, tai žmogus dėl kito ti klausimu: Kodėl? Gerai ži
atkeršijo savo autoriams. Ji mente turėjo šešis savo atsto turinti gauti nuo United Mine nėra
abejonės,
ir
pasitikejimas dar niekuomet nesirūpino ir nome, kad šioj šalyj randasi
bei
Workers unijos daugiau kaip kėjimas
sulaikė pokarinės rekon vus.
Kožnas rupinas apie 130,000 šnipų-provokatostrukcijos darbą visoje Eu Rinkimų metų visoje šalyje šešis tūkstančius dolerių. Koni- vienas kitam išnyktų. O tikė- nesirūpins.
DR. A. MONTVID
j imas arba pasi tikėjimas —ar
dėl savęs.
rių su 10.000 skyrių. Jie yra
ropoje; ji prailgino karės ir siautė kuodidžiausios represi janija sako, kad už tokių su nėra naudingi? Reikia tik ge tikTūli
CHICAGO
žmonės šiandie labai tinklu aprietę visų šalį, ir vei
jos. Persekiota netik socialis mų pinigų unija padariusi jai
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
bado padėtį nuteriotose ša tai ir komunistai, bet ir šiaip nuostolių. Tie nuostoliai pa rai pamislyli kų reiškia tas darbuojasi ir nori sulaukti tos kia tarp organizuotų ir neor
25 East VVashington St.
Marškai! Field Annes
lyse; ji prismaugė pergalė- pažangesnių buržuazinių par daryta sekamu budu:
unija žodis “tikėjimas” arba “pasi- gadynės, kur <visų pasaulį val ganizuotų darbininkų. Vieni
18th fl. Ruimas 1827
t«xsia.s
valstybes ir*
neleido tijų Žilionis.
reika
toms
re— ryžosi suorganizuoti josios dar- tilcčj iivuts**.
dys
Mat,
jiems jų prisimetę csę -dideli radika
Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
iki šiol atsigauti pergalėto premijoms, valdžiai pavyko su jininklis, dėlei ko kilo streikas, linga čia suprasti posmertinį išrodo, kad prie darbininkiš lai ir darbininkų draugai, ant
gyvenimų. Man rodos, kad be kos valdžos paprastas darbi ri skverbiasi į kalbėtojus ir
2121 Norit Western Avė.
jams. Ir Francija, kuri la grusti į parlamentų didžiumų ir tt.
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
Apeliacijų kor|$ nusprend tikėjimo bei pasitikėjimo gy ninkas jau prieš save nebema vadovus, kad geriau ir sėkmin
atžagareivių.
Tuo budu re
biausia varėsi, kad tokia tai akcingosios Datto ministerijos žiu unija nepasitenkino ir bylų venimas pasidarytų negalimas. tys pono. Jiems rodos, kad giau ardžius darbininkų vieny X-Spindullai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Al bau y 8710
ka butų padaryta, šiandie viešpatavimas tapo užtikrintas. perkėlė į augščiausį
Imkime medikus—daktarus. tuomet visi turės būti tik “pa
teismų.
daugiausia nuo josios kenJeigu
pastarasai apeliacijų Ar jie ne darbininkai? Bet jų prasti darbininkai”, ir dėlto kaltais žmonėmis. Gal tik ir
ve
didelės naudos vi- visi turės būti laimingi. Bet. yra toks didelis įtūžimas tokių
korto
nuosprendį patvirtins, darbas neša
VOKIETIJA.
Telephone Drover 5062
*
čia.
sai
žmonijai.
jeigu šitaip atsitiktų, tai lamo Jūkeliui ų ant socialistų, kad
tai kiekvienas samdytojas tu
Versailles’aus taika yra Nori “apsivalyti” nuo radikalų. rės progos patraukti
Kai kas labui daug kalba nebūtų jokios laimės, o tik socialistų vadovai, matydami
tieson
Šiomis die
BERLINAS.
DENTISTAS
mirus — taip pat kaip yra nomis tapo sužinota, kad Vo turinčių su juo santykių unijų apie darbininkus ir nedarbi išnykimas bei suirutės. Šiandie pavojų, prasergėjo darbininkus Valandos: nuo
10 iki 8 vai. vaka
re.
Nekėliomis
pagal sutarimo.
mirus ir B ręst Litovsko tai kietijos reakcininkai yra su ir, remdamasi augščiausio kor ninkus. Taigi, butų gera, kad paprastas darbininkas neapken nuo jo. Geras karininkas ves 3261 So. Halsted St.,
Chicaro, UL
ka. Bet buržuazija dar tebe kūrę slaptų organizacijų, ku to nuosprendžiu, reikalauti at jie pasakytų: kas yra darbi čia už save gabesnio ir išmin damas savo pulkų kautis su
viešpatauja. Proletariatas rios vyriausias tikslas bus •— lyginimo. Ir nėra abejonės, ninkas ir kas ne darbininkas. tingesnio žmogaus, nes jis ma priešu, privalo pats stoti prieTaipjau sakoma, kad reikia ka to, kad tas žmogus geresnį gy kyj, bet ne slėptis už kitų nu
Phone Yards 5248
visose šalyse yra suskilęs. “apvalyti Vokietijų nuo radi- kad mažesnieji teismai samdy- riauti prieš kapitalistus. Bet ir
venimų turi. Todėl jam ir ro garos. Taip atsitiko ir su mus
kalų”. O radikalais naujoji tojų reikalavimus išpildys.
A. M. KAITIENĖ
Kame tad surasti tokią jie- organizacija skaitanti visus Organizuotieji šios šalies čia reikalinga žinoti kas yra dosi, kad jeigu tokių žmonių garsiais Vidikais, Stilsonais ir
AKUŠERE
gą, kuri galėtų duoti pasau tuos, kurie priešinasi gražini- darbininkai dabar dideliu šu nckapitalistas.
Daug
metų praktikoj
nebūtų, lai jo gyvenimas butu kitais. Kada sukurč mažai
8014 Erncrald Are., Chicago, II!.
Yta sakoma, kad šis surėdy- laimingas. Toks protavimas protaujančių darbininkų dalyj
liui kitokią, teisingą taiką? niui į Vokietijų., .kaizerio.
sidomėjimu laukia nuospren-

Pasakojimai

Skaitytoju Balsai ~ ~ y-

Versailles 'aus
taika mirė.

Pasaulio Darbininką
Judėjimas.

Dr. A. Juozaitis

Pirmomis sausio dienomis Vii
iiiuje buvo dideli gaisrai,
degė Gordono malimo ir lentpiuvių malimai. Sudegė daug
visokių javų ir miltų.
MATARNAI, šakių aps

EXTRA! PALIKT* MUSU SANKROVOJ EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųiies GVARAN-

benti į ligoninę ir neapsiėmė
tė-

— Lenkų kerštas. — Sausio

vui ndklauso gydytojo įsaky
mo, kur dar butų vilties, kad
išgis. Dabar suŽeistasai ge
resnis, bet kažin kaip ilgai,
nes kaktos (galvos)
kaulas
pralaužtas. Priežastis nevežti
į ligoninę — tėvų šykštumas.

10 dieną Vilniuje prasidėjo
lenkų suimtųjų lietuvių teis
mas. Tarp suimtųjų yra ir
Myk. Biržiška, (Lietuvių Gim
nazijos direktorius, jo žmona
r keletas kitų tos gimnazijos
mokytojų. Vilniaus lietuviai
’.prendžia, kad lenkai tuos lie
tuvius paeinu tam, kad pada
rius įspūdžio į Kauno vyriau
sybę, kame buvo tardoma len
kų organizacijos “Polska Or
ganizacija Wojskowa” sumokslininkų byla.

namie gydyti.

Gaila, kati

PUIKIOS VIČTROL.OS

Lapkričio 11 d. J. Kubilius
su medžiojamu šautuvu imivoStipriai užjingai susižeidė
taisęs šovini (šautuvas buvo
silpnas), bandė šauti į žvirbišs Įveržė pro
liūs. Šoviny
šautuvo uždarą ir sužeidė jam
galvą (kaktą <virš akies). Su—Valdemaro sugrįžimas. —
žeistasai dar gyvas ir guli namieje. Gydytojai įsake nuga- Sausio 1 d. š. m. Kaunan su
grįžo Lietuvos atstovas prie
rviiviaiiiiiiHiiiKO tautų sąjungos prof. Volde
maras.
_
TfPullman 5489
—Veterinarų kongresas Kau
ne. — žemės Ūkio ir Valstybes
—Lenkai ardo Lietuvos gelžTurto Ministerija siuntė balkteriologą prof. Gogelį ir eko kclius.— Okupuotoje Lietuvos
FM *'
Turiu patyrimą nomą Kriaučiūną Vokietijon, srity tarp Torniontų ir Šven
ŠK t? i * dį/ąSj motorą ligose; ra
idant jie pampintų medžiagos čionėlių lenkai ardo geležin
li rio ligonę ir kadikelius. Nuimamas gelžkelio
L
M
ligos.
kovai su gyvulių maru. Be to vėžės jie gabena šalin. Lietu
jie turės pasitarti su Vokietijos vos valdžia dėlto pasiuntė tau
valdybomis, kaip tų sąjungos komisijai protesMvafth ffw«Baa«iaa^aMNi> veterinarų
geriau butų galima kovot su
gyvulių maru. Manoma dėlto
Tai. Austin 787
sušaukti Kaunan tarptautinj
- Sienos klausimas tarp Lat
DR. MARYA
veterinarų kongresą.
vijos ir Lietuvos. — Taikymo
DOWIATT—SASS.
teismas jau esąs apžiūrėjęs
Kątik 8ugr|io ii Californijoo ir
- Taikos derybos tarp Lie sienas tarp Lietuvos ir Latvių.
vėl tęa savo praktikavimą po Na.
tuvos ir Ukrainos. — Sausio Nesitikimą esą dėl Palangos,
5208 W. Harrboa St.
3 dieną Maskvoj prasidėjo tai Mažeikių ir Unkštos krašto,
Valandos! 8—12 kasdieną ūr 6—9
vakaro išskiriant nedėldlanius.
kos derybos tarp Lietuvos ir taipjau ties Žagare ir Bauske.
Ukrainos. Tose derybose Lie Komisija profesoriaus Simptuvą reprezentuoja Baltrušai lono pirmininkaujama veikia
Telefonas—Boulevard 9199
tis, Ukrainą — Kon ir Kol- Palangos krašte.
Palangos
DR. C. KASPUTIS
šibinskis.
—Dentistas—
uiestelis ir jo apygarde dabar
8331 S. Halsted St, Chicago, 11).
—Lietuvos Delegacija Var priklauso Liepojaus apskri
Valandos:—
šuvoj. — Sausio 7 d. sugrįžo čiui, bet jis nuo senų senovės
iš Varšuvos Kaunan Lietuvos oriklausė Lietuvai, yra lietu
delegacijos pirmininkas Dras vių apgyventas ir todėl turi
Ofiso Tol. McKlnley 76 '
Staugaitis ir du jos nariai. Ki priklausyti Lietuvai kailio or
, DR. I. H. GINDICH
li delegacijos nariai dar pasi ganine jos dalis. Kaip visur,
DENTISTAS
taip ir čia miestely gyvena
Meo savo darbą gvaraataojame
liko Varšuvoj.
Kalbama visas Europiikaa kalbai.
laug žydų, bet latvių gyvento
3804 So. Kedrie Avė, Chicago, III.
li labai menka dalelė.
Arti 38-th Street
Dideli gaisrai Vilniuje

AKUŠERI*
SHUSHO

_________

didžiulių

pnlikta inusų SANKROVOJE

muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MASINA tu
ri DEŠIMTS METU DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik! už $35.00
bu rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

___ tuteae, kada pranyksta regėjimas.
21
vartojam
pagerintą
Ophthabnometer. Ypatinga doma at
kreipiama | val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
NedSliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 SL
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487

Pilnai užtikriname tamiata, kad nėra kitos krautuvas nri san

Sankrovos
kaina tik

krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiglnimu.
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosimo už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak*. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

sankrovos
kaina tik

NATIONAL STORAIE OOMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

DR. M. HERZMAN
18 HUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 22^
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
, elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 857
Telephonai
Naktimis: Drexel
950 - Drovel 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatves.

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewicz

Keliaujantiems Lietuvon
ši Pavasarį

___

AKUSERKA

Baigusi Akulerijos kolagiją; ilgai jnaK
tikavuri I’e.msilvanijon honpitalėee.
sėkmingai pa
tarnauja pri<
gimdymo. Duo
Hg(la ™dą vi”0'
ligOSO
kioso
moterims ir*
merginoms.

Kovo 1 d., 1921 išplauks ant Laivo Saronia per Hamburgą pirma
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.
Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Mes
išgausint pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
be jokių kėblunių, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos
klesos $185.7Q.
Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

g

Telephone Yarda 5081

8113 S. Halsted SU Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,

Dr. M. Shipnicki

414 Broadway, Boston 27, Mass.

8107 S. Morgan St Chicago

DR. G. M. GLASER
Praktikūoja 29 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St, kerti 82 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliorais nuo 9—2
po piet.
•s Telephone Yards 687

Tel. Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ

,

S pėdai amas: Moterą ligos ir Chirargija
1146 MILWAUKEE AVĖ.

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

CHICAGO

Baltijos-Amerikos Linija

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■P*
S* Telephona Yards 1532

» DR. J. KULIS į

£
LIETUVIS
H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
Gydo visokias ligas motarąf vai- j
S kų Ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
l 3259 So. Halsted St., Chicago. 3
BHiBiaBHIIBBBIflKBBaiHBBM

Tiesi Kelionė Be Persėdimo Iš New Yorko Per

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. CaJi arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Eiektroi Korporacija Amerikoje

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

1615 W. 47th St

Tel. Boulevard 1892.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.

Chicago, III.

■

Kam be reikalo kentėti? Mano spedalis gydymo būdas išgydė jau daug Ii įQ,l
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie M
buvo nebetekę vilties pasveikti
y i
Tūkstančiai Žmonių nežino, kad jie \
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsigydo.
:-.i.

Kirmėlės ženklai

tt

žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
A
Kas tokių simptomų turi, tegul ateina pas mane: išgydysiu visai trumpu / / 'J
,alkuGydau taipjau ir kitokias ligas kaip ( Alį
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai. \

—želigov&klio padangėj. —
LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
Sausio 11 dieną Kaune gauta
Į LIETUVĄ
jŠ Želigovskio “vidaus minis
terijos” oficialinis pranešimas,
Laivas išplaukia kas 14tą dieną
kad Lenkų valdžiai pritariant
Dideli dvieju Šriubu pašto laivai išplauks: —
busiąs sušauk trtsi “vidurinės
S. S. POLONIA Vasario 15
Lietuvos” “seimas,* kuris tu
'." s. S. LITŪANIA Kovo 4 ............. ’
rėsiąs nuspręsti, ar kraštas tu
. S. S. ESTONIA Kovo 16
ri pereitį prie Lenkijos ar prie
S. S. POLONIA Kovo 30
Lietuvos. Plebiscito (žmoinų
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
balsavimo) neturį būt. Jei tau
K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentų
tų sąjunga su tuo nesutiksian
120 La Šalie Street, Chicago, III.
ti, tai Želigovskis seimo rinki
mo kontrolę pavešiąs tautų są
jungai. Be to esą sutarta, kad
DR. VAITUSH, O. D.
Želigovskis paskelbtų pareiški
Lietuvis Akių
mą, jog pirmutinis ir vyriau
Specialistas
sias seimo tarimo punktas tu ĮggjĘjį/
rįs būt klausimas, ar dėtis Palengvins akių įtem^ira^^uris
priežastimi galvos 'sl^mdejimo,
prie Lenkijos, ar prie Lietuvos. esti,
svaigulio ,akių aptejniinJęncrvuotuRinkimai į “seimą” turėsią būt mo, skaudamą akių kdrštį^ atitaiso
akis, nuima kataraktą, atitai
Ar esi nervuotu, kenti galvos
visame Želigovskio užimtaja kreivas
so trumparegyste ir toliregyste- Pri
skaudėjimą,
ar tamistos akis aša
me krašte, apie Lydą ir vieno renka teisingai akinius. Visuose at roja, raides susibėga
kuomet skai
je Gardino krašto daly, išski sitikimuose egzaminavimas daroma su tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
elektra, parodančią mažiausias klai
tu ojaus turi pirmiausia pasiteirau
riant patį Gardino miestą.
das. Speciali atyda atkreipiama j
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
Lietuviai, baltgudžiai ir žy mokyklos vaikus.
suteiks tamistai geriausią patar
Valandos nuo 12 iki 8 vakare, Nenavimą.
t
dai atvirai pareiškė, kad jie dėldieniais
nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkite
rinkimuose nedalyvausią.
Ofisas 1553 W. 471 h St., kampas

/ - A—v.

V §

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

Ashland Avė.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antraiasi
3333 So. Halsted St„ Chicago, Iii.
Phone: Bualevard 4121,

PoflCHa VVI3H, V
VOl> VW2.
H>

DR R. WAGNER
1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660
Telefonas Pullman 856

KftTHEK
W Tworz
U7Tl.fl fe
7 FOP6 W

DR. P. P. ZALLYS

Naujienas dabar galima
šaukti dviem telefonų
numariais:
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
Canal 576

Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

Tel. Drover 9660

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 8

NAUJAS
TELEFONAS

Codfle OF mtTle
Krrv£N5,3o5 yod

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Isboe
Chicago, Illinois.
-,WW

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Avė.,
Chicago,
kerti 18-tos gatvės;, 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viriui PLATT’S Aptiekos
•Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

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

Tel. Pullmau 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė.,
Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 Ir 6:8fl
iki 8:80 vak.

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

I TOOK A
PiCTURBS vUH|L£.

OV CVM.eiLL'*
• HAVENT SEEN

SiNCG eHA
U^NT AuuAv FCR.

Th£ SumimEGI,

I U/AS AU/AN
TKlS I S ONE OF
THE DANE. S i
MET r--- ------------ -

<ee. smc
LOOICS Llk£
i CE
ran oveo.

. HER.

e-*-

Gydytoja* ir Chirurgu
H VALANDOS: 9—12 ryto

8303 So. Morgan Street,
Chicago, Ui.

PRANEŠIMAS

Dr.C.Z. Veželis

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j Fe o pi e Teatrą
1616 W. 47 St, Te). Boai. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta
Ros. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Lietuvla DentiatM

4712 So. Ashland Avo.
arti 47-toa gatvė*

Telefonas: Drover 7041

raui na b n b b b h w warwwB3f«Kw

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

s DR. YUSKA !
g 1900 S. Halsted St. j

Dr. J. Sarpalius

Tel. Canal 2118
q Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. K
Tel. Prospect 8466

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

i

8

1424 So. Halsted St

* X N> W«iAdM » « M W l» H Ik * W V V*
Tel. Canal 6222
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
Val&udosi 10 iki 12 ryto: 1 iki 4 pa
plėk 6 iki 9 vakaro
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto,
1821 8. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted Si.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas Ir Chirargas
1637 W. 51 st. karap. Marskfield av.
VaUndosi iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tai. Prospect 1157

KERBS SOME Moee
THATS A PiCTuR.e i
) OlONT "VOV
OF A. S<OC vtc.vv
/
)
take t<me
O F THE NOOn
(
JrOeAT 012-
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Chc-<£uie. i
THlNKS. 1 H(XV£
AbOul IO O r
MOGŽE. J
'
T tO
(

Sho\n

International Castoon Cq,n. y.

g Dr.A.J.KARALIUS

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80
vai. ■ vakaro. Nedėliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po pint.
Telefonas Drex«l 2880

00 YOU KN0W WHY
MEluo.
«HASue
Olo ocxj

jį Tel. Boulevard 2160

Vaiką Ligą.

Kaip Jūsų Akįs

pN”’žęl

T

DR. CHARLES SEGAL

J

,

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

Rez. 1189 Independenco Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294
ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,,
Vaikų ir visų chroniškų"ligų
Ofisas. 3354 So. Halsted St. Chicago
Telcphone Dr ver 9693
Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Panedėlis, Vasario 7, 1921

barį dėl parandavojimo. Va-1 ateityje didžiausius zoologijos | dirbtuves. Samdytoją sąrašą ASMENŲ JIEšKOJIMAI
AUTOMOBILIAI
MOKYKLOS
kar gi atėjo pas ją du vyrukai ■ daržus pasaulyj, vakar jau pas- Foderuotoji Presą priduos alfa11
7
i ' 'PAJIEŠKAU prapuolusio šunies —
PARSIDUODA geras Reo automo
ir pasakė, kad jie nori matyti kulbe,
'
.......................
*...........
..... tvankoj
*
kad jau ji gavo valsti
 betinej
— pagal’ vals-’■ vi21oHt juodo plauko, su baltu lopu bilius septynių pasažierių už prieina
Itos, nafipas- mą kainą. Galima matyt subatoj ir
jos kambarį. Kada Mrs. Kit jos čarterį. Taipjau visas ki tijas. Tuo tarpu tenka pažymė-, ant kairiojo peties, kojos baltos,
MA5TER
kutiniųjų
šlaunys
rudos
Ant kal- nedėlioj visą dieną.
rick įsileido juodu vidun ir pa tas priruošimo darbas einąs t i sekamą. Savo tikslui atsiek nioriaus yra {spauda B. E. Ausys
SYSTEM
J. VAIŠNORA,
rodė jiem tą kambarį, čia jie gana sparčiai. Daržai bus virš ti samdytojai jau turi nusižy- rudos, viena buvus perplėšta. Uo
1508 So. 49th Ct.,
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
degos
galas
baltas.
Kas
patėmys
ir
Cicero, III.
puolėsi ant jos ir pirmiausia trijų šimtų akrų didumo. Šiuo mėję visą eilę dienraščių ir ne- praneš, duosiu $5.00 dovanų,
mo ir Designing ,Mokykla.
surišo jos rankas, paskui už- se zoologijos daržuose !bu« įs dėlinių leidinių. Tarp dienraš
JOE. BRIER,
Musų sistema ir mokymo budu jus
PARSIDUODA automobilius Max549 W. 14th Place.
cbloroforinavo ją. Kada ji at teigta didele labotorija mok čių
randasi
ir bostoniškis
well, 1920, touring. Išrodo ir va trumpu laiku išmoksite viso amato.
sigavus pabudo, banditai jau sliškiems tyrinėjimams įvairių Cbristian Science Monitor, ku-> n.troxv.„
, žiuoja kaip naujas, labai mažai var Mes turime didžiausius ir geriau
,
...
. .
PAJIEŠKAU tikro brolio Vlado totas. Galimu matyti subatoj po piet sius kirpimo, designing ir siuvimo
buvo
dingę su jos gražna, gyvulių ir žvėrių gyvenimo.
ns visą laiką sakėsi nepasuiuo- Į Medučio, Painodžių kaimo, Panevėžio ir nedėlioj iš ryto.
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
dąs “kieno nors įtekmei,” ir apskr. Velžių valį!. 1916 m. gyveskrandais ir kitokiais branges
praktikos besimokindamas.
GEO. KONTRIMAS,
.... ..... ,
! no Melen, Wis.
Meldžiu žinančių
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
321
W.
105
PI.,
Roseland,
III.
niais daiktais, kurių verte sie
Sučiupo banditą.
nedehnis leidinys Lrterary D1- (prane§tarba pats malonės atsivaromos elektros jiega.
gest, kuris skelbiasi esąs be- (šaukti,
kia apie $800.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuPETRAS
MEDUTIS
riuo
dieną ar vakarais, pasižiū
partyvus
laikraštis.
Franklin Campbell, 19 metų
PARSIDUODA automobilius, 5 pa rėti irlaku,
553 Morton Avė., East Hammond, Ind.
pasikalbėti
dėl sąlygų.
sažierių, Kissel, geriausiame mekavakar
Paliepė įčiepyti 7,000 vaiku. amžiaus, Glenco, 111.,
Paterns
daromos
sulig mieros, vi
niškum padėjime. Kaina $400. Prie sokio stiliaus ir didžio
PINIGAI
ii bet kurios
tapo sučiuptas. Jis yra kaltina
PA J IEŠKAU savo tikros brolienės žastis pardavimo — apleidžiu miestą. madų knygos.
t
Sveikatos departami nto ko- mas ui priniušiuną ir apiplėši
Onos Brazauskienės iš naipų Stupu- Galima matytPvisada.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
ARTI
Iš Amerikos siunčiami pini raitė. Turiu labai svarbų reikalą.
misionierius Jobn Dili Bobert- mą apie septynių moterų ir
ISO N. STATE STREET. CHICAGO.
3232 So.’Union Avė..
minėtu antrašu.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
son paliepė įčiepyti septynis merginų. Praeitą pelnyčius va gai į Lietuvą; greičiausiai pa AtsišaukiteA. žemiaus
ant antrų lubų.
BRAZAUSKIS
tūkstančius vaikų, lankančių karą jis buvo apiplėšęs ir bjau siekia adresantus Lietuvos kai 4522 S. Marshfield Avė., Chicago, 111.
BARBERIŲ MOKYKLA.
, Telefonas Drover 5856
RAKANDAI_____
septynias miesto viešąsias mo riai sumušęs Mrs. Elsic I.eisen- muose, kada yra pasiųsti per
Gera proga išmokti barberio ama
Federalę Paskolų Bendrovę
to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
kyklas ir dvi parapijinius. Tai ring, kuri jį pažino kas jis yra
IŠVAŽIUOJU
Iš
MIESTO
SIŪLYMAI
KAMBARIŲ
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6
666 W. 18th St., Chicago,
dėlto, kad rauplės dar nepalio ir kur jis gyvena. Ji pranešė
savaites.
vė siautusius. Viešųjų mokyk policijai ir dabar jau šis jau kuri turi sąskaitiškus ryšius su 1ŠSIRENDAVOJA kambaris, su Stebuklinga proga porai užvedan
I WILL BARBER COLLEGE,
625
W. Madison St..
Chicago.
valgiu arba be valgio. Elektros švie čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
CVIKA
lų direktoriui Peter C. Morten- nas banditas daugiau nebega- Lietuvos Bankoms. ,
vana ir kiti parankumai. Netoli kius 4 kambarių rakandus, visufc
Ne vienam b irs malonu iš sonui yra įsakyta suspenduoti
Pinigai yra siunčiami puš sa,
terorizuoti moterų.
AMERIKOS LIETUVIŲ
Humbold Parko.
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
girsti šį jauną Petrausko mo visus tuos vaikus, kurių tėvai
„
toms ir telegramai®, ir išduoda Atsišaukite.
deda iš trijų šmotų seklyčios seto,
S.
M.
buvo užmokėta $200, parduosiu už
kinį, kuris nesenai atvažiavo nenorės, kad jie butų įčiepyti.
savo
čekius
(draftus)
ant
Lie

Bandė nusižudyti
3240 Augusta St., 2-ros lubos
$75.00,
Indų, kaurų, lovų, taipgi dide
Chicagon ir pasižadėjo daly Suspendavimas neturi prasitęs
tuvos bankų.
_____ °L
l
I
■'
lio Victrola, už kurį buvo užmokėte
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
vauti didžiajame Naujienų kon ti ilgiau kaip aštuonioliką die
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
$225
už
$50,
su
rekordais
ir
deiman

Keliaujantiems j Lietuvą yra
Charles Kelley andais buvo
J IEŠKO DARBO
to
špilka.
Ateikit
tuojaus,
galite
nografijos,
typewriting, pirklybos tei
certe, vasario 27 d., erdviame nų- Taipjau paliepta suspem areštuotas už dalyvavimą paš sargiausiai ir patogiausiai vež
sių,
Suvienytų
Valstijų istorijos,
matyti
kasdien
nuo
9
ryto
iki
9
vaka

REIKALAUJU darbo į saliuną su
Ashland Auditoriumeduoti vaikus ir parapijinėse to piešime, Union stotyje. Va tis pinigus Federalės Paskolų daug
re
ir
nedėlioj.
abelnos
istorijos,
geografijos, politimetų patyrimu, arba į bučemę
kinės ekonomijos pilietystis, dailiamokyklose.
2810 W. Harrison St.
kar kalėjime
gavęs nuo ko Bendrovės Draftų formoj, iš mokintis; esu dirbęs, bet ne esu pa
rašystfe
ir tt.
tyręs, negaliu atlikti atsakančiai dar
nors
peilį
bandė
pasipjauti.
duotus
ant
Lietuvos
bankų;
tie
Mokinimo
valandosi nuo 9 ryto Dd
Apiplėšė moterį.
bo, arbd taip į kokią krautuvę. Kal
4
valandai
po
pietų. Vakarais nuo 6
NAMAI-ŽEMĖ
Prapuolė berniukas.
bankai išmoka pinigus draftą bu 4 kalbas, 26 metų amžiaus. Kam
Jau gavo čarterį.
iki
10
valandai.
Joseph Schnepp, 13 meti, savininkui be jokių nutraukų. reikalingas tokia vyras, malonėsite at PARSIDUODA namas keturių pa 2106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.
1539
Mrs. Mary Kitrick,
sišaukti.
gyvenimų po 4 kambarius.
Parda
amžiaus,
2717
N.
Marsh
tiek
S. T. K.,
Parduoda laivakortes ant dvie
Sheridan road, andais padėjo
Chicagos Zoologijos draugi*
vimo
priežastis,
savininkas
važiuoja
4500
So.
Honore
St.,
Chicago,
III.
DRAUGIJOS IR
Lietuvon.
iškabą lange, kad ji turi kam- ja, kuri žada įsteigti trumpoje avė., praeitą suhatos rytmet jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
išėjo į darbą ir namo jau ne ant kurių nereikia persėsti. Iš
3019 So. Union Avė.
ORGANIZACIJOS
begrįžo. Jo motina mano, kac Montreal į Eydkunus (netoli PAJIEŠKAU DARBO į bučernę mo ANT PARDAVIMO puikus mūrinis
jį kas nors pavogė.
kintis. Galiu kalbėti 4 kalbas. Kam namas 2 flatų 5 ir 6 kambariai arti DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ
prie Kauno), kaina $107.15.
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
reikalingas galite pašaukti mane iki Archer and Kedzie gatvių.
nas
Margevičia, 923 W. 33rd St.;
Iš New York į Liepojų, kai 8 vai. vakare.
Atsišaukite
Areštavo šnipą
padėjėjas
Ant. A. Juščius; nutar.
3249 So. Morgan St.,
B. M.,
na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
rašt. Izidorius Juščius, 1967 CanalAntros lubos
6104 So. State St.,
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedecį Ameriką.
Phone Boulevard 7579
Tel. Wcntworth 7618
Vienas Chicagos šnipų biukis, 624 Barber St.; kasierius Pet
Skolina pinigus ant Ameri
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
ro narys, Elbert B. Bullord,
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
REIKIA
DARBININKŲ
kos
ir
Lietuvos
namų,
žemių
ir
kaip Associated Press praneša,
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
$225.00
Nedėlioję, Vasario-Feb. 13,1921
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chervakar tapo areštuotas St. Paul ūkių.
nauskas; ligonių glob. Antanas
Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.
Ofisas
atdaras
iki
9
vai.
vak.
Nupirks 5 akerius gražios žemės,
Minnesota. Tai dėlto, kad jis
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
kuri yra riebi juodžemė, prid C. B. &
Pradžia 7 vai. vak.
sėjas Stan. Romanas.
peržengė tos valstijos įstaty
22 mylios nuo ViREIKIA merginų ir moterų prie Q. geležinkelio
"Šitame “Kardo” vakare bus rodomi nepaprastai
mus.
Jis buvo
suareštavęs
skirstymo senų ir naujų, vilnonių ir durmiesčio. Likusi suma, lengvais
išmokesčiais. Platesnių informacijų LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
žingeidus paveikslai —
marškonių
skudurų.
United Theatres of America
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,

Lietuviu Rateliuose!
Dainuos didžiąjame
Naujieną koncerte

MOKYKLA

Kardo Vakaras!

Pranešimai

Jėzaus Kristaus Gyvenimas Ir Jo Mokslas

prezidentų,

Frank Neinic, ir

Atsišaukite

Dramatiško Ratelio repeticija “Po
nas ir Mužikai” bus panedėlyj, vasa-

mėgino jį parsigabenti Cbieario 7, kaip 7:30 v. v. Meldažio svegon, o Minnesotos įstatymai to tai
nėj. Visi lošėjai prašomi susirinkt
neleidžia.
—
Valdyba.
laiku.

Gaisras garažuje
»■ ’ nT

■
£

3

■

Šitų paveikslų da niekas nėra matęs nė regėjęs
— jie atvaizdina “Jėzaus Kristaus Gyvenimą Ir Jo
Mokslą”.
Paveikslai yra surinkti iš didžiųjų pasaulio muzėjų; iš didžiųjų knygų rašto šventę.
Paveikslai nepaprastų savo žingeidumu nustebįs kiekvieną atsilankiusį.
Šitie paveikslai bus rodomi ir aiškinami per Kun.
Mockų — jie yra specialiai prirengti dėl “Kardo”
vakaro ir jie bus rodomi vien “Kardo” vakare. Per
tai, pribukite visi Chicagos ir apielinkių gyventojai
į šitą “Kardo” vakarą — pamatysite to ko nematę.
Paveikslams rodyti užsibaigus — bus šokiai. Grušo
orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius.
Kviečiami visi atsilankyti.
“Kardo” Vakaro Rengimo Komitetas.

”BANGA

“BAIGA”
'•BAM6A”
“BANGA"
<>A4NRAM

•aro CHRON1KOJE peržvalga netik politinius
nuotikiiie visame pasaltiije, bet da ypatingą domą at
kreips} uuotikius, jvy ketančius darbiu inkų gyvenime,
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNI (J skyriuje talpine straipsnius,
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininkų
gyvenime.
<
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje rupfta-

DM n U A

' MT0 •kfthytojains straipsnius, populiariai
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitų

“BAMBA”

mokslų teorijas.
iavo BELETRISTIKOS tpaltoee talpins apysakas,
pilės ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru),

“BANGA"

"BAN6A"

savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymui
nuotikių musų kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
musų socialistų literafines spėkas Amerikoje, bet ir
musų įžymius raėėjus Lietuvoje.

iš pradžios eis sykį į tnėnesį, vėliaus — du sykiu į
mėnesį, o .paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvaitė. “Bangos” prenumerata yra: 61. — už 12 numerių;
62. — už 24 numerius; 63. — už 86 numerius; 64.—
už 48 numerius.
HDlMfii” užsiprenumeruokite sau ir savo drangami. Pinigus
siųskite adresu;

1‘BAIGA"

C. A. HERMAN,
•44 Wast KM S t r., Nsw York. N. Y.

Areštavo “viskės” agentą.

Fred Kline,
626 Diversey
parinvey, vakar tapo areštuo
tas už pardavinėjimą
saliunininkams ir privatišikiems gy
ventojams alkoholinių gėrimų.
Jo bute policija rado apie šim
tą galionų įvairių svaiginančių
gėrimų, kurie visi tapo kon
fiskuoti.
Policija sako, kad
Kline jau trečiu kartu yra areš
tuotas už tokį nusižengimą.
Policija nušovė munšainerj.

Lietuviu Soclallsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
“BAIGA”

F u rncr garažuje, 3909-3911
West Harrison st., kokiu tai
nežinomu
budu ekspliodavo
gasolino kubilas ir uždegė visą
garažų, kuriame sudegė apie
rys šimtai automobilių. Nuosolių padaryta tarp trijų ir ke
turių šimtų tūkstančių dolerių.
Apie pusė garažuje buvusių au
tomobilių buvo apdrausti ir jų
savininkai, žinoma, gaus iš
apdraudos kompanijos tiek,
kiek jie buvo už savo autoobilių užmokėję. Bet žmonės,
kurių automobiliai nebuvo ap
drausti, turės nemažai žalos.

(

L. S. S. VIII Rajono Mokyklos lek
cijos bus seredo., vasario 9 d.8 vai.
vak. Aušros mokykloje, 3001 South
Halsted St. Mokyklos vedėjas dr. P.
Grigaitis. Mokiniai ir norintieji įsto
ti bukite laiku.
— Valdyba.

Town of Lake. —- Liert. Gelbėt Drau
gijos (Liet. Raud. Kryžiaus) Imo Sky
riaus susirinkimas bus laikomas panedėlį, vasario 7 d., 7:30 v. v. Elias
salėj, 46ta ir Wood g-vė.
Visi na
riai, ypatingai visi organizatoriai tu
rintieji kvitų knygutes būtinai atvy
kite susirinkiman. — Skyriaus rašt.
J. J. Palekas.
Visl tie L. S. S. 234 kp. nariai, bu
vo pasiėmę tikietų (pardavinėti) L.S.
S. kuopij vakarui sausio 9 d., bet nė
ra jų gražinę, tegul gražina juos kaip
galima greičiau. Negavę tikietų ne
galime padaryti pilnos atskaitos. Tikietus prašome gražinti d. St. Straz
dui (Naujienų adresu). Butų gerai,
kad tatai butų padaryta dar šią sa
vaitę.
— Komisija.
18tos GATVĖS KOLONIJA. — Tri

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

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

George K. Stineman, 25 inetų amžiaus,
7505 Kcnwood
avė. vakar tapo nušautas policisto David Dorris.
Jie abu
kartu traukė munšainą Stinemano namuose ir ant galo už
ką tai susiginčino taip,
kad
policistas išsitraukęs revolverį
suvarė tris kulipkas į Stineinaną.
Nuvežtas Jackson Park
ligoninėn pasimirė. Policistaę
Dorris bus policijos teismo tei
siamas.

PAJIEŠKAU savo draugo Vincento
Wirškevičiaus arba kaip žmones jį
vadina Warškutis. Paeina iš Suval
kų rėd., 11 metų atgal jis gyveno
tfontreal, Kanadoj. Turėjo farmą.
Turiu svarbų reikalą, jis pats, jo
žmona arba kas apie jį žinote malo
nėkite atsišaukti.
PETRAS LETUKAS,
3544 So. Lowe Avė.,
Chicago, III.
PAJIEŠKAU Fortūnato Valasino.
Aplaikiau laišką iš Lietuvos, kuriame
sako, kad Valasinas Amerikoj, o aš
nieko nežinau. Jis paeina Kauno rėd.,
’anevėžio apskr., Balsių sodžiaus.
Atsišaukite šiuo antrašu:
KAZ. DZENKEVIČIUS,
5122 So. 37th St.,

Atidengė samdytojų sumoksią
[Iš Federuotosios Presos]

Chicagiškis
CHICAGO.
Darbo
Partijos organas The
Ne w Majority savo laidoj už
sausio 29 dieną, išspausdino il
gą surašą samdytojų, kurie.
Indianapoliso fabrikininkų aso
ciacijos pirmininko A. J. Ade
no vadovaujami, rengiasi di
delei kampanijai už nelinijines

Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU Juozapinos ir Antano
Valentonių iš Panevėžio miesto. Mel
džiu atsišaukti, arba kas žinot pranešti ant antrašo.
S. LOPATTO,
4119 So. Sacramento Avė.,
Chicago, III.
JOHN POCH, gyvenęs pirmiau
Chester, Pa., malonės atsišaukti ant
Žemiau pažymėto antrašo, nes pusirolis — kareivis serga.
MR. CHARLES H. STEFANOVICH,
c-o The American Red Cross.
58 E, Wfc»hington St., Chicago, 111.

B. COHEN & SONS,
1100 W. 22nd St.

kreipkitės arba rašykit.

PAUL BAUBLY,
1404 W. 18th St.

PARDAVIMUI

3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu-

tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 Wx.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valan
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
7:30 vai. vak.

PARSIŲUODA saliunas geroj vie
TURI BŪT PARDUOTA
toj, arti dviejų teatrų, tirštai lietu
1 akelis puikios žemės, 4 blokai nuo
vių apgyventa, pardavimo priežastį
gelžkelio stoties ir 2 blokai nuo mo
patirsit ant vietos.
kyklos, prie Burlington geležinkelio,
3159 So. Halsted St.,
tik 18 mylių nuo vidurmiesčio; prie
Tel.: Boulevard 854
cementinio kelio. Kaina $500. $75 A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
įmokėti, o likuisus ant lengvų išlygų.
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
PARSIDUODA saliunas labai ge
PAUL BAUBLY,
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
roj lietuvių apgyventoj vietoj, 943 W.
1404 West 18th St.
Cicero, 111.; Vice-pirm. W. Prusis,
33rd St. už labai prieinamą kainą.
2508
N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Pardavimo priežastį patirsite ant; vie
Juozapavičia,
1547 N. Wood St.;
tos.
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
BARGENAS
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
Parsiduoda bizniavas kampinis 3
500 phonographų $200.00 vertės su
North Avė.
6 Columbia pasiskyrimu už $42.50, ko- flatų ir krautuvės namas, Piet-rytinis
Susirinkimai laikomi kas mėnekampas 37-os ir Wallace Savininkas
liai jų yra.
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
Tel.: Garfield 9261 arba Belmont 6120 antrose duryse,
jos salėj, 1564 N. Robey St.
557 W. 37th St.
THE VAN BUREN STORAGE CO.
Chicago.
2658 W. Van Buren St.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
PARSIDUODA saliunas visokių
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
PARSIDUODA namas medinis vie
tautų apgyventoj vietoj, Biznis iš240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
dirbtas per daug metų, Priežastis no pagyvenimo, 4 kambarių, užpaka
I^knickas, 663 W. 18th St.; nutar.
pardavimo — savininkas važiuoja į lyje didelė barnė (kūtė). Lietuvių
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S.
apgyventoj vietoj.
Turi, būti grei
Lietuvą.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tu laiku parduotas. Kadangi važiuo
2535 So. Halsted st.
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
ju į Lietuvą parduosiu pigiai. Taip
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
PARSIDUODA saliunas ir namas gi parduodu saldainių krautuvę.
tis; kasos globėjai: I. P. ChuplinsAtsišaukite arba telefonuokite
sykiu arba atskirai Viskas gerai iš
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
4854 So. Wells St.
taisyta. Parduosiu labai pigiai — už
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
Tel. Yards 973.
prieinamą pasiulijimą.
Priežastis
laikomi kiekvieno mėn. antrą supardavimo — turiu greitai apleisti
batvakarį A. Urbono salėj, 3388 S.
šią šalį. Atsišaukite po numeriu.
Auburn Avė.
8553 So. Wallace St.,
Chicago, III.
EKSTRA BARGENAS
PARSIDUODA
puikus, naujas kam TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
PARSIDUODA grosemė lietuvių
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
pinis
biznis
ir
gyvenimo
3 flatų na
apgyventoj vietoj, tik viena visame
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
mas.
Turi
puikiai
įtaisyta
basemanbloke.
Biznis išdirbtas gerai, neša
ninkas
D. Shatkus, 213 E. Ken
tą, elektros šviesa ir vanos. Parsi
gerą pelną, atsišaukit.
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
duoda
kartu
mažas
namelis
iš
užpa

4431 So. Wood St.
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
kalio, garadžius dėl 3 automobilių ir
Ivanauskas,
122 E. Kensington Av.;
saliuna biznis. Vieta ir tirštai apgy
prot.
rašt.
P.
Grigųla, 10449 WentDIDELIS BARGENAS
venta lietuvių ir lenkų — netoli Craworth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
Parsiduoda 2jų krėslų barberšapė. no Co. Parsiduoda viskas labai pi10520 State St.
Galima pirkti visą biznį arba tiktai giai. Atsišaukite.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
įtaisymus.
E. WITKAUSKAS,
mėnesio
pirmą pėtnyčią F. Shed10701 So. State St,
4542 So. Wood St.
villo
svetainėj,
341 E. Kensington
Roseland, III.
Phone Lafayette 4320
Avė.
PARSIDUODA cigarų sankrova, kar
MOKYKLOS
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
tu pirmos rūšies knygynas. Biznis
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevnuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
žastis, išvažiuoju Europon.
' VALENTINE DRESMAKINO
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
Atsišaukite.
COLLEGES
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. MAKAREVICZ,
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
1757 W. 47th St.,
Chicago, III.
1850 N. Wells St.
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
137 Mokyklos Jvngt. Valstijose.
jį
ketvergą kiekvieno mėnesio LiuoPARSIDUODA geležinių elektros
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
sybės
Svet., 1822 Wabansia Avė.,
tavorų ir kitų įvairumų kratuvė. In- mo, Designing bizniui ir namams
7:30
vai.
vak.
venterius parsiduoda abelnai arba su- Vietos duodamos dykai, Diplomai.
skaičius; ilgo laiko lysas; sena in- Mokslas lengvais atmok ėjimai s
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
staiga.
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
4985 So. Ashland Avė.
reikalaukit knygilis.
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čiPardavojama už $4,000 į metą. Par
Tel. Secley 1648.
vinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
davimo priežastis nesveikata.
SARA PATEK, plrmininkl (
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas. 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
PARSIDUODA 5 bilHardiniai stalai
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
tartu su aisbaksiu, šiokeisais dėl ci
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
garų, keletą kėdžių ir kiti.
Pigiai
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
Geriausias pasiulimas paims daktus.
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
Prirengiamoji ir prekybos dėl
Atsmaukite į Naujienų ofisą.
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Montsuaugusių.
Mokina Lietuvių
S. A. W.
vid, 2121 Westem Avė.
ir Anglu kalbų; Grammar
School, Iligh School ir Preky
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
PARSIDUODA saliunas lietuvių
bos dalykų. Prirengia prie kvo
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas
timų į visas augštesnlasias mo
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
>er daug metų. Parsiduoda pigiai,
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
St.; padėjėjas J. Miėkevičia, 1414
’riežastis pardavimo — savininkas
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80
N.
Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
užsideda kitą biznį.
1747
S.
Halsted
St.
arti
18
gat.
kus,
1557 Girard St.; turto rašt.
1041 W. 84th St.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 CharlesPARSIDUODA bučenė ir grosemė
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj,
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
liznis išdirbtas per 80 metų. Par SKAITYKIT IR PLATINKIT
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
davimo priežtastj patirsite ant vietos.
“NT A TT T T P. M A a »
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
4518 So. Wood St.,
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
Chicago, III*
N, WesHrn Av«.

Leveskio Mokykla

