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Kariauja už svetimus interesus
Anglijos-Amerikos santikiai Įtempti
Tautų lygos armija negali pasiekti Vilniaus

Korejiečiai kaltina japo
nūs žiaurumuose.

True translation filed with the post- as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
master at Chicago, 111., Feb. 9, 1921 mastei* at Chicago, 111., Feb. 9, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonai i du mėnesiu viename
distrikte nužudė 3,128 ko
rėjiečius.

ŠVEICARIJA NEPRA Rusai susitaikė su len
LEIDŽIA KARIUOME
kais apie rubežius.
NES I VILNIŲ.

išvadas:

1. Anglijos viltis išlaikyme
Dardanelių
savo kontrolėje,
yra sumušime Turkijos nacio
nalistų. Todėl Anglija paliepu
si Graikijos spėkoms pradėti
pereitų sukatą puolimų, tikslu
nustumti Turkijos armijų at
gal į tyrus. Pirmų ja faze to
mūšio buvo bandymas perkirst
Bagdado geležinkelį.
2. Mušis beveik pasiekė pro
porcijų niekurių kruviniausių
mūšių pereito didžiojo karo.
Graikų pusėje dalyvauja mū
šyje apie 100,000 kareivių, o
turkų pusėje — apie 120,000
kareivių.
Anglijos
Graikai vartoja
taipjau
tankus ir artilerijų,
jiems gelbsti anglų oficieriai.
Kemalui gelbsti
šeši Lenino
prisiųsti iš Krymo batalionai,
taipjau 4,000 kareivių ir oficierių iš buvusiosios Vrangelio armijos, kurie “nesupranta
mu” budu perėjo per francuSOCIALDEMOKRATAS,
Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalytų jj perskaityti* Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
ir 33. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

rauta prie Konstantinopolio dėl
Vrangclio, dabar yra naudoja
ma Kemalio, su žinia ir prita
riant Francijos valdžiai Bosfo
re.
Taigi Turkijos nacionalistai
kariauja už Francijos intere
sus Turkijoje ir naudoja Fran
cijos amuniciją, kuomet graikai
kariauja už Angliją ir naudoja
Anglijos šautuvus.
Tuo pačiu laiku Paryžiaus
politinė atmosfera troški. Sa
koma, kad premjeras Briand
šiandie pasiuntęs notą Angli
jai, reikalaudamas, kad vokie
čiams nebūtų duodama progos
duoti savus pasiūlymus Lon
dono konferencijoje, tuo duo
damas suprasti, kad jei Lloyd
George nesutiks, Francija at
sisakys važiuoti j Londoną ir
dalyvauti konferencijoje.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 9, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos ir Amerikos
santikiai įtempti.
“Mes einame prie karo/ sako
Anglijos diplomatai.

LONDONAS, vas. 8. —* Vi
si Amerikos
korespondentai
vakar po piet tapo pašaukti į
Anglijos užrubežinių reikalų
ministeriją
konferencijon su
įžymiu žmogum
AnglijosAmerikos santikiuose,
kuris
prašė,
kad jo vardas nebūtų
skelbiamas.
Tas valdininkas, svarstyda
mas Anglijos-Amerikos reika
lus, pareiškė,
kad santikiai
tarp tų dviejų šalių yra labiau
įtempti, negu kad išrodo iš
paviršiaus.
Abiejų šalių
svarstomieji
klausimai gali būti lengvai iš
rišti paprastais diplomatiniais
budais, bet pirklybiniai ginčai,
kurių yra daugybė, negali būti
išrišti.
!1
Jis pareiškė, kad Anglijos ir
Amerikos žmonės
atsitolina
vieni nuo kitų daugiausia rtelei stokos supratimo kitos šalies padėties.
“Stačiai nesuprantama,” sakė jis, “kad tos dvi didelės šalįs, nuo kurių tiek daug prik
lauso, turėtų eiti prie pertrau
kimo ryšių ir įsivelti į karą,
bet tuo keliu mes kaip tik ei
name.
Anglijos ir Amerikos
karas butų milžiniška nelaimė
pasauliui.”

HAKODAKE, Japonijoj, vas.
8. — 10,000 angliakasių, dir
bančių laivų kompanijos ka
syklose, sustreikavo, atsisaky
dami priimti 20 nuoš. nukapojimą algos.

Nesusitaiko tik apie auksą.

BERN, vas. 8. — Šveicarijos
WASHINGTON, vas. 7. —
WASHINGTON, vas. 8. —
Korėjos komisija šiandie pas federalinė taryba šiandie atsi Pasak valstybės departamento,
per
kelbė pareiškimą, kaltinantį sakė leisti pervažiuoti
taikos tarybos tarp Rusijos ir
Japonijos kareivius žiaurumuo Šveicariją kariuomenei, kurią .j Lenkijos slenka labai > išlėto,
se, kuriuos jie papildė
ant tautų lyga siunčia į Vilnių nctvarkos laike Kiek aukso turi būti užmokėta
Cbientoa distrikte gyvenančių • •va"i palaikymui t,____ ___ Lenkijai dar tebėra nesusitar
korėjiečių spalių ir lapkričio ten busiančio plebiscito.
ta. Rubežių klausimas jau yra
mėn., 1920 m.
Pareiškimas
Negali pasiekti Vilniaus. / išrištas.
tarp kitko sako:
“Gautosios skaitlines

paro

do, kad 3,128 gyventojai liko
nužudyti, 238 areštuoti ir 76
moterįs žagi n tos; kad sude
ginta 2,404 namai, 31 mokyk

la ir 10 bažnyčių; ir kad sude
ginta ir sunaikinta 818,620 bu
šelių grudų.”

True translation filed with the postGraikai ir Turkijos na zų linijas Konstantinopoly] dvi master
at Chicago, III., Feb. 9, 1921
savaitės atgal, be Anglijos ži as reųuired
by the act of Qct. 6, 1917
cionalistai stojo smar nios.
kiau mušin.
3. Didelė daugybė amunici Vokiečiai dalyvaus Lon
jos, kuri buvo franeuzų suk
dono konferencijoje.

kamas

■■■■—u

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

No. 33

Price 3c

Kaina 3c

Graikai kaujasi su
turkais

PARYŽIUS, vas. 8.
Mustapha Kernai Turkijos nacio
nalistų linija laikosi
tvirtai
nuo Erousse iki Oucbak, nežiū
rint pakartotinų atakų Graiki
jos armijos, kuri siekiasi per
kirsti
Bagdado
geležinkelį.
Įvykiai Paryžiuje ir Londone,
kurie su dideliu susidomėjimu
seka pasekmes šio didelio įnir
šio, parodo, kad tai ne Kernai
ir karalius Konstantinas kau
jasi, bet ištikfų'jų tranšėjose
stovi vienas prieš kitų Franci
jos ir Anglijos interesai.
Paryžiaus
cenzūruojamai
presai net nė prisiminti
ne
leidžiama apie siaučiantį dide
lį mūšį. Oficialinis patvirtini
mas graikų ofensivo
pirmų
kartų pasiekė Paryžių vakar
naktį, kada vakarinis pasau
lis apie tai senai jau žinojo.
Žinia pagimdė didelį susirū
pinimų vietos diplomatiniuose
rateliuose.
Visų suprantama,
kad jei graikai nebus sumušti,
Lloyd George bus aplaikęs di
džiausių pergalę savo karjero
je.
Iš daugybės pasiekiančių Pa
ryžių prieštaraujančių praneši
mų, pasinaudojant privatiniais
šaltiniais, galima padaryti se

■■

Entered as second Class Matter March 7,1914, at the Post Office of Chicago, III, under the Act of March 3, 1879.

True translation filed with the post-mastei* at Chicago, III., Feb. 9, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kaujasi už svetimų interesus—
anglų ir franeuzų. Diplomatai
susirūpinę talkininkų interesų
susirėmimu.

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje
—■■■

Duos naujus pasiūlymus apie
kontribucijų.

BERLINAS, vas. 8. — šiandie paskelbta, kad Vokietijos
valdžia priėmė pakvietimų da
lyvauti talkininkų konferenci
joje kontribucijos
klausime,
Londone, kovo 1 d.
Valdžia siųsdama savo priė
mimų pakvietimo išreiškė vil
tį, kad tarybose bus svarsto
ma ir Vokietijos pasiūlymas.
True translation filed with the postmaster at Chicago, lll.t Feb. 9, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Trockis gerinasi prie
Japonijos.
Nori taipjau susidraugauti su
Vokietija, reikalauja didelės
armijos.

PARYŽIUS, vas. 8. ■— “Pri-

sirengusi ir turinti kur vykti,
bet neturinti kelio,” — tokioj
padėtyj yra tautų lygos armi
ja, sudaryta iš ispanų, danų,
franeuzų ir anglų kareivių.
Armijai neleista per Šveicari
jos teritorijų,
kadangi tas
butų “peržengimu neutralite
to.” Lygos viršininkai piktai
smerkia tokį pasielgimų lygos
nario, kuris neleidžia interna
cionalinėms spėkoms nuvykti į
Vilnių, kadangi jos negali per
važiuoti per Vokietijų.

Nuteisė kalėjiman.
New Yorko namų budavotojų
unijos viršininkas nuteistas
5-10 metų kalėjiman.

NIEW YORK, vas. 8. — Robert P. Brindell,
prezidentas
namų budavotojų unijų tary
bos, šiandie augščiausiame val
stijos teisme tapo
nuteistas
nuo 5 iki 10 metų valstijos
kalėjiman už išplėšimų pini
gų iš kontraktorių nelegaliniais
streikais.
Brindell advokatas tuojaus
pareikalavo naujo bylos nag
rinėjimo, bet jo reikalavimas
tapo atemstas. Tada jis paskel
bė, kad bus paduota apeliacija
ir jei bus reikalo,
byla bus
perkelta net į augščiausįjį ša
lies teisiną.
Brindell teismo nuosprendį
priėmė šaltai. Jo gi sėbrai iš
reiškė jam pasitikėjimų, kad
jis vistick galų gale laimės ir
jam kalėjimo neteks matyti.
Brindell darbeliai išėjo aikš
tėn legislaturos komitetui ty
rinėjant Neiw Yorko namų budavojinio trustų. Laike tų ty
rinėjimų tapo parodyta, kad
Brindell, kad gavus nuo kont
raktorių pinigų,
skelbdavo
streikus ir paskui gavęs pinigų
atšaukdavo. Bet jis kankinda
vo ne tik kontraktorius, bet ir

Dar vienas liudytojas
prisipažino melavęs
prieš Mooney.

Chicagiečiai
prisiuntė
dar
$40,000 aukų New Yorko
McDonald
prisipažino, kad
rubsiuviams.
liudyti prieš Thomas Mooney
privertė valstijos prokuroras.
[Telegrama Naujienoms]

SAN FRANCISCO, vas. 8.—
Dar vienas svarbiausias valsti
jos liudininkas pagarsėjusioj
Thomas Mooney ir Warren K.
Biilings byloje prisipažino, kad
visa byla prieš juos buvo su
fabrikuota valstijos prokuro
ro.
Tuo liudytoju yra John

True translation filed with the post- McDonald, kiris dabar gyvena
master at Chicago, III., Feb. 9, 1921 Trenton, N. J.
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Jis, pasak Mooney advokato

Turkijos nacionalistai Frank P. Walsh, prisipažino,
kad jis neteisingai liudijo abe
siunčia savo atstovus. jose
bylose ir tai darė įmoki nDalyvaus Londono konferenci tas valstijos prokuroro FickertJis matęs du žmones padėjus
joje.

KONSTANTINOPOLIS, vas.
8. — Angoros nacionalistų val
džios
delegatai į busiančiųjų
Londone konferencijų artimų
jų rytų klausimu bus nacio
nalistų užrubežinių reikalų mi
nisteris Mouktar Bey, Djellaledin Bey ir buvęs Turkijos am
basadorius Jungt.
Valstijose
A. Rustem Bey, kuris dabar
yra su nacionalistais. Visi jie
važiuos į Rymą, kur pasitars
su kitais nacionalistaisKonstantinopolio
valdžios
delegatais galbūt bus didysis
viziras Tewfik Paša, užrubeži
nių reikalų ministeris
Sefa«
Bey ir Nabi Bey, buvęs Turki
jos delegatu taikos
tarybose
Francijoj.
Nacionalistai grąsina,
kad
jie reikalaus abdikavimo sul
tono.
Graikai priešinsis permainai.

skrinutę ant šalygatvio,
bet
pačios ekspliozijos nematęs,
tik jų girdėjęs,
o ir pažinti
žmonių negalėjęs. Jis nepaži
nęs nė Mooney su’ Riilings,
bet valstijos prokuroras pri
juokinęs liudyti,
kad tai jie
padėję tų dėžutę.
Tai jau trečias liudininkas
Mooney byloje, kuris prisipa
žino,
kad visa ta byla yra
bjauriu suokalbiu nuteisti ne
kaltus žmones ir kad jie visi
neteisingai liudijo prieš Moo
ney ir kitus, primokinti ir ver
čiami
distrikto
prokuroro
Fickert, kuris kaip paskui pa
sirodė, turėjo taipjau labai ar
timų ryšių su vokiečių šnipais
ir jiems gelbėdavo.
Nors McDonald pirmiau gy
veno salayeišių
prieglaudoj,
bot kada jis pateko liudytoju
prieš Mooney, jis gyveno pui
kiuose viešbučiuose
ir nieko
jam daugiau
nebestokavo,
nors ir nieko nedirbo.
Nežiūrint vienok šių aiškiau
sių prirodymų, kad tie žmonės
nekaltai tapo nuteisti, vienok
kapitalistų spiriami teismai at
sisako atnaujinti jų bylų. Mat
Mooney ir Riilings yra darbi
ninkų vadovai.

ATHENAI, vas. 8. — Atsto
viu butui naujasis
Graikijos
preimeras Kalogeropoulos pas
kelbė, kad jis priešinsis per
mainymui Turkijos sutarties,
kada įvyks tuo tikslu šaukia
moji Londono konferencija.
Visos partijos, įskaitant ir
buvusio premiero Venizelos ša
lininkus, užgiriu tokį premiero
True translation filed witb the postnusistatymą.

STOCKHOLM,
vas. 8. —
Pasak Helsingforso žinios, ka
ro ministeris Trockis nesenai
kalbėdamas Maskvos sovietui,
ragino, kad nieko nebūtų da
roma kas užrūstintų Japoniją.
Jis sakė, kad Japonijos neutrališkumas ir Vokietijos pri
Bomba Meksikos sostin.
jautimas bus reikalingi sovie
MEXIGO CITY,
vas 8. —
tams kada tieji pradėskarų ar
Porų dienų atgal nežinia kas
timuose rytuose. Trockis taip
mete bombas į Meksikos arcijau ragino palaikyt 2000000 ka
vyskupo namus ir į amerikie
reivių armijų, atidėti darymą
čių Juergens & Co. brangmetaikos su Lenkija, sukoncen
nų dirbtuvę, kurių sprogimas
truoti sovietų kareivius Pabal pačius darbininkus, iš kurių pridarė nuostolių, bet uŽmuštijos
Finlandijos valstybių IW reikalavo didelių
kyšių,
ti jos ir
ir Finlandijos
nežiurimi
rubežių apygardose ir užlaiky-1 kad galėjus dirbti.
Manoma, . Ji
'
ti draugiškiausius
ryšius su kad jis taip kyšius gavęs apie'ž~
Atgaleiviai tuoj pasiskubino
Vokietija, iš kurios butų gali- į $1,000,000.
paskelbti, kad tai pradžia “rau
ma gauti karo medžiagos.
PARYŽIUS, vas. 8. — Prof. donųjų” teroro. Bet preziden
Leninas reikalauja išardymo D’Arsonval
įteikė Francijos tas Obregon išleido pareiški
mų, kad jo nuomone, tai pada
darbininkų unijų.
Mokslo Akademijai apie Švei
bakteriologo Henry rė pavieni žmonės, o ne kokia
COPENHAGEN,
vas. 8. — carijos
partija, turėdami pykčio prieš
Petrogrado Pravda išspausdi Spahlinger surastų naujų biu- arcivyskupų, kuris kišo savo
no Lenino straipsnį,
pareiš- dų gydymui džiovos. Tuo bildu nosį kur nereikia ir prieš tų
kiantį, kad kova tarp darbinin išgydytieji pacientai buvo po kompanijų, kuri pašalino rei
kų unijų ir sovietų už virše daktarų priežiūra nuo 1913 m., kalavusius pakėlimo algos dar
nybę suardys visą bolševikiš bet liga nebepasikartojo. Gy bininkus ir uždarė
dirbtuvę.
ką sistemą, jeigu greitai nebus dimas susideda iš čirškimo an Tada turėjo aptilti ir atgaleititoksino ir rūgėsiu. Jis siekiapadarytas susitaikimas.
viai.
Straipsnis “Komunistų par si pirmiausia panaikinti simp
tija krizyje” sako, kad didžiu tomus, o tada padaryti ligonį
ma Rusijos dailininkų yra per neužikrečiamu daugiau ta liga. Angliakasiu viršininkai
areštuoti.
daug egoistiniai. “Jie siekiasi
PITOSBURGH. Kas., vas. 7.
materialinės naudos patįs sau,
PINIGŲ KURSAS.
—Kansas angliakasių distrikvisai
neatsižvelgdami į labą
visos komunistinės valstybės,” Vakar, vasario 8 d., užsienio pinigij to prezidentas Alexander Hokaina, perkant ją ne maŽlAu kaip už
distrikto
sako Leninas.
25,000 dolerių* barfrų buvo skaitoma wat ir penki nariai
Amerikos pinigais iiąip:
pildomosios tarybos tapo šian
ALBANY, N. Y., vas. 8. — Anglijos 1 svaras ................... $8.87 die areštuoti už peržengimų
streikuoti.
Mažiausia 12 streiklaužių ta Austrijos 100 kronų ............... $0.26 draudimo jiems
Belgijos 100 frankų už ....... $7.00
po sužeista šiandie riaušėse, Danijos 100 kronų ............... $18.90 Juos tuojaus paleista su įsa
ištikusiose United Traction Co. Finų 100 markių ................... $3.55 kymu ryto stoti į teismą.
100 frankų ........ '... $7.11
Prieš teisėją Howat prisipa
pirmų
sykį po paskelbimui Francijos
Italijos 100 lirų ...................... $3.65
streiko 11 dienų atgal, paban Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65 žino pasirašęs paliepimų strei
100 markių ............... $0.13 kuoti, bet paklaustas ar jis pri
džius operuoti Albany ir Troy ‘ Lenkų
Olandų 100 guldenų ............. $33.90
linijų gatvekarius. Darbininkai Norvegų 100 kronų ............. $18.22 sipažįsta esąs kaltu, jis atsakė,
Šveicarų 100 frankų ........... $16.13 kad tai nuspręsti yra teismo
streikuoja
prieš kompanijos švedų
100 kroųų ................. $22.10 ■ , . .
nukapojimų algų.
Vokiečių 100 markių ........... $1,051 dalykas.

Siuvėjų kova
NEW YORK, vas. 8. — Cbicagos rubsiaviai nesustoja rė
mę savo New Yorko draugų,
kuriuos samdytojai išmetė iš
darbo, paskelbiami prieš juos
lokautų, šiandie nuo chicagiečių draugų vėl gauta $40,000
čekį.
Rubsiuvių unija

dabar ren

giasi prie samdytojų prieš jų
užvestos bylos. Rubsiuvių at
sakymas bus paduotas seredoj. Mat drabužių fabrikantai
teismo keliu nori uždrausti
darbininkams streikuoti ir pri
versti juos grįžti į darbų ma
loningųjų kapitalistų nustaty
tomis sąlygomis.

Nusižudė prirodymui
savo teorijp.
Nori prirodyti, kad mirusieji
Kali susižinoti su gyvaisiais.

DETROIT, Mieli., vas. 7.—
Vakar Čia nusižudė profesorius
Thomas Lynn Bradford, 48
metų,
norėdamas prirodyti,
kad mirusieji gali susižinoti ir
kalbėti su gyvaisiais. Šalę jo
gulėjo tuo dalyku parašytas jo
straipsnis.
Sakoma, kad yra jauna mer
gina,
kuri laukia prirodymo
tos jo teorijos.
Ji įdomavusi
spiritualizmu . ir susipažinusi
su tuo profesorių- Besikalbė
dami jie priėjo prie išvedimo,
kad tik tada bus galima su
žinoti tiesą,
karta vienas jų
mirs ir tada, jei galės, bandys
susižinoti su likusiu. Tad profesorius ir nusižudė, kad da
bar galėtų susižinoti su ja iš
“ano
pasaulio” ir prirodyti,
kad mirusieji tikrai gali susi
žinoti su gyvaisias. Iki šiol dar
negauta nuo jo jokios žinios—
gal dar nepasiekė “dangaus.”

master at Chicago, III., Feb. 9, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

nuiosc. Nickurie tvirtina, kad
jau yra įkurta tikroji sąjunga
Italija ir Cecilija pada tarp Rymo ir Pragos ir kad
prie jos prisidės ir Jugo-Slavi
riusios sutartį.
ja.
RYMAS,
vas- 8. — Vietos
Klausinėjamas apie tai Dr.
augštuose diplomatiniuose ra- Benes atsisakė tai patvirtinti,
teliuose pranešama, kad Čecho- bet nė neginčija tam, tečiaus
Slovakijos

užrubežinių

reika- jis leido suprasti, kad jis yra

lų ministeris Edvardas Benes pilnai patenkintas pasekmėmis
ką-tik pasirašė sutartį su Ita- jo apsilankymo Ryme.
Ii jos valdžia, kuri parodo ben
drą tų dviejų šalių veikimą SKAITYKIT IR PLATINKIT
Balkanų politiniuose klausi“NAUJIENOS”.

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 j auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisų pasiekia
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos
. banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet nedėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

NAUJIENOS, Chicago. DL

merikos Lietuvių Darbai Lis
tuvos Gynimo Reikalu.

RENGIA 18 GATVĖS KOLONIJA
DIDELIS KONCERTAS SU
PRAKALBOMIS
PAMINĖJIMUI LIETUVOS
RESPUBLIKOS neprigulMY! ĖS TRUŲ METŲ
S JKAKTUVIŲ.

[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažiaus kaip vieną dole
rį Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

Įvyka

kalama aukojo: S. Danilavičius $3; A. Žile $1.50; L. LaBRIDGEPORTO. _ Drau- Pinskas $1. 08; po $1: A. Bragystė Karaliaus Dovydo savoi zauskas, A. Šliauteris, J. Kesusirinkime paukojo jį.j^tnyos
------------ - los, J. Puiris, G. Matelis, <T.
— Į| Austrąuskas, F. Syrusis, J.
gynimo reikalui iš kasos $10,
o draugijos nariai aukojo
i
_ j Kuncevičius, S. Grisevičius, K.
šiaip: V. Bernotavičia $5; A. į šešelgis, M. Žiūronis, J. Sutkus,
Šimkus ir J. Burba po $2; po A. Stančikas, J. Jankauskas,
$1: K. Butkus, A. Jablanskis, A. Stilzs, M. Bacinskas, K. Ba
A. Stravinskis, J. Bolaitis, P. • gis; smulkių $3.42; viso $26.Šlekis, A. Petraitis, V- Klimas, i 00. Išlaidų buvo $5. Liko
D. Burba, F. Pauža, K. Šini-j $21.00, kurie perduota Chicak us, A. Balčius, L. Mockeviče, gos Bendro Lietuvių Gynimo
K. Janušas, J. Linkartas, P. Komiteto iždininkui J. J.Elias.
—K Rugis.
Vaičikauskis, J. Stonis; J. Roceviče 50 c. Viso kartu $35.50.
Pinigai pasiųsti Per Lietuvos
Kitur
Misiją. — J- Burba.

Chicago.

VIRDEN, ILL. — Lietuvos
Raudonajam Kryžiui vietos lie

NORTH SIDE Bendro Lie- tuviai suaukojo $23.00. Auko

tuvos Gynimo Komiteto su jo šitaip: Tadas Kasperavičia
rengtose prakalbose sausio 26 j $5; po $2 aukojo: V. Mikalaus
d. Liuosybės Svetainėje, kur kas, St. Vėlus, J. Vėlus, Ed.
kalbėjo adv. Gugis ir V. Va Anilaitis, Ainb. Stankevičia, J.
lančius, Lietuvos gynimo rei* Adomaitis, J. Totoraitis, J. Diglis, J. Mačiukaitis. Aukos siučiamos Lietuvos Atstovybei per
APIE DANGŲ
Naujienas.—T. Kasperowicz.
Toje temoje kalbės
($23 gavome ir pasiųsime
' kaip nurodomi.—Naujienų Admin.)

i

Vasario 16 d., 1921 Palace Teatre

Sereda, Vasario 9 d., 1921
Dalyvaus talentingi Amerikos lietuviai dainininkai: M. Rakaus
kaitė, Pranas Jakutis, A. K. Kvedaras ir A. Freitckiutč ir geriausi
Amerikoj kalbėtojui.
I
Ruoškitės visi lietuviai į tą iškilmingų vakarą paminėjimui tri
metinių sukaktuvių, laisvos Lietuvos.

Tikietus galima gauti sekamose vietose:
Paul F. Pilkis krautuvėj — 1822 So. Halsted St., Naujienų rasti
nėj — 1789 So. Halsted St.; N. C. Krukonio bučemėj — 1810 So.
Peoria St.; A. Dargio raštinėj — 726 W. 18th St.
Programas prasidės 7:30 v. v.
To vakaro visas pelnas eis Lietuvos gynimui. Pinigai bus pasių
sti Lietuvos Misijai į 24 vai.

BETHOVENO muziko, konservatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas
8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Kviečia nuoširdžiai visus lietuvius atsilankyti ant šio vakaro.

Bendras 18tos gatvės Kolonijos

1826 So. Halsted gatvės tarpe 18 ir 19 gatv.

Puikus Koncertas
Rengia

PAMINĖJIMUI LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES 3 METŲ SUKAKTUVIŲ
MILDOS TEATRAS
Panedėlyj, Vasario 14 d;, 1921, .
Pradžia 7 vai. vakare
Arangeriu Programo yra Ponas
PRANAS A. JAKUTIS
PROGRAMĄ IŠPILDYS: P-lė Felicija Nausiedaitė, (10 metų), — šokėja. Solistės: P-nios: — J a*
nušauskienė, Bručienė; P-lė Norkaitė; Duetas:

KOMITETAS.

P-lės Ona Rudauskaitė ir Salome Stamuliutė! Iš vy
rų dainuos: — P-nas Pranas A. Jakutis ir p-nas X.
Ponas Petras Sarpalius su 10 muzikantų iš Chicago
Sympony Orchestra papuoš programų puikia muzi
ka. Ponas Juozas Barauskis grajįs ant Koncerti
nos.
“BIRUTĖS CHORAS” dalyvaus.
Solistams akompanijuos: — P-lės Helena Tutliutė, Bronisia Nausiedaitė, ir Vincas Sarpalius,. ir
Antanas Olszewskis.

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6890
Valu: 812 W. 33rd St.
Chicago
Tel. Yards 4681.

PASTABA: Visan pelnas nuo to Koncerto eis Lietuvos Gyni
mo Reikalams. MILDOS TEATRO B-VE, savo metiniame susirinki
me nutarė suteikti teatrą tam tikslui be jokio atlyginimo.
Inžanga tiktai 50c. viršuj, ir 75c. apačioj. Tikietai parsiduos tik
tai prie kasos. Teatras atdaras nuo 6:80. Nepasivėlinkite, nes visa
Chicaga rengiasi pribūti tau puikiausiai! Koncertai! tokiam prakil
niam tikslui surengtam. Visus kviečia už Mildos Teatra Bendrovę.

VALDYBA.

■—y:".*—-—— 1 . ............

—

1

'
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DR. C. K. KLIAUGA
me apie šimtą; jie visi gražiai
sugyvena ir neatsisako reika
le padėt savo gimtąjam kraš
tui nors pinigiška auka. Žino
ma, kaip visur taip ir čia yra
užšalėlių ir dagi Lietuvos prie-

bet tokių nedaug.

5

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., CMoago, Biri
kampas 18th St

(reipkites Tuojau

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

Phone Ganai 257

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner

Dėkojam visiems už aukas
DIVERNON, III. — L. G. D. ir prisidėjimą prie to pakilaus
j 26tas Skyrius buvo surengęs ir
šokamąjį vakarą su prakalbo
. —K. M. Ražaitis.
L. G- D. 26 sk. sekretorius
mis Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus naudai. Kalbėtoju buvo
! P. A. Račkauskis iš Detroito.
N. S. P1TTSBURGH, PA.
L. R. Kryžiui aukojo: po $5: Pradedant 1921 metus, vietos
J. Lisajus, Ig. čapkauskas; po lietuviuose kilo sumanymas su
$2: Aug. Norvilas, K. Juraška, rengti balių naudai Lietuvos
j N. Danis, Ig. Gulbinas, K. Ma Gynimo Komiteto. Tie, kurie
lakauskas, A. Rudrickas, A. šį sumanymą pakėlė, pasiva• įj
•
Galima riiąfcyt po No.
Žogas, A. Karnauskas, J. Ru diiM) somk). Lietuvos Gynimo
Chicago
2810 IV. Harrison St. ir 2102 W. 35th St
daitis, J. čemevičius, M. Pa du Komiteto Rėmėjais ir surengė
Kun. Mockus
sas (?), S. Gomulauskis, Ig. balių sausio 25, 1921. . Savo
i!
Ketverge, Vasario-Feb. 10, 1921 J litelis. Mažiau kaip po 2 do- susirinkime išrinko draugus
25.00
.
.
.... .. .. < sakyti prakalbą sausio 2 d G. Bairstow ..................
leriu
suaukota
$9.25;
viso
$45.P.
Dargj,
JPapartį
ir
F.
Dar

Kaz.
Makuska
.................
........
«...
20.00
nebegalima buvo įeiti, it su-1. ...
•
• ruiz. ... ................
Blinstrup svet.,
i
bet
visai
nepasirodo
n
nei
joį
Vyčių
47
kp
j
......................
19.00
25- Vakaras gryno pelno davė gi rinkti aukas tarp svetimtaustatinė buvo prisikimšusi. I' kios žinios nedavė. Jau ne
4501 So. Hermitage Avė.
Po
$10:
Kun.
J.
B.
Kloris,
J.
Matų$24.75, tuo budu su aukomis čių. Taipgi ir vietines drau- Vakarą atidarė P.
'
Ičnas, Aleks Prečinauskas, J. Ašmis,
(Town of Lake)
__
___
.
lslu
’
i
pirma
kartą
tos
didžiulės
ko
pasidaro $70.00, kurie ir tapo gijas pakvietė prisidėti prie mis. Kun. Kloris puikią pra
L. Žigas, J. Lušas, J. žvirblis, P. Ličlonijos
kalbėtojai
waukeganiekus,
P. Gakštas, B. Austinaitė, Just,
Pradžia 7:30 . Inžanga 25c. pasiųsti L. G. D. iždininkui Dr. šio dar’bo. Bet kitos atsisakė kalbą anglų kalboje pasako; ('
čius
suvedžiojo,
bet
yvaukega:
Junčius,
J. Raila, Juoz. Bakšys, Mot.
j J. Kuliui.
Kviečia visus
visai, o kelios aukojo kiek ku baigęs savo kalbą pristatė Sta1 kp. L. L. F. Komitetas.
Divernone lietuvių skaito- ri galėdama, būtent: Į Dangų es Atlorney p. A. V. Smithą,į' piečiai, nepaisydami kas JUOS i Po $5: M. Martinaitis, V. Ivanausir klos dc- kas, L. Meleška, J). Rimkus, K. PetŽengimo V. J. Draugija $100.- kurs yra labai prielankus lie- boikotuoja, klojo
r
n,.iz..t.rv kus, L Povilaitis, K. Vaitiekūnas, S.
simtmcs
ant
Lietuvos
aukur
).
yin. Zupkus, J. Urbonaviče.
00; L- L. Sargų Sąjunga $52.00 i tuviams; jis nurodinėjo, kaip
Waukcganas
nepasiliko
užpa1 p0 $8: J. Morkūnas, V. Čepas, J.
(visa savo iždą); S. L. R. K. A. rpikalinga gelbėti Lietuva ir kalyje ir nepasiliks, nors ir1 įkaitis,, B. Austmaite, A. Butkus,
87ta Kuopa $10.00; Lietuvos! ragino susirinkusius, kad pri
Vyčių Ola Kuopa $10.00; Simų sidėtų aukomis. Po to kalbė kalbčtojai, kurie užkviesti, prl-^as, T. Baronas,
Po $2: P. Alekna; J. Petkus, P.
Lietuvos Draugija aukojo savo jo p. J. Woodman, vietinio sižada, o neatvyksta, mano, Kapturauskis,
A. Lukas, P. Krikštikad neužsimoka važiuoti į navičia, J. Bakšys,
J. Sutkus, A.
svetainę baliui.
anglų laikraščio redaktorius. Waukoganą. Sulyginus skaičių kleiva/K. Pociuj J. A.
ii. Loškis, Š.UrAnt baliaus buvo leidžiamos Jis taip pat pasakojo apie Lie- žmonių Wankegano su kito- Ikonas, B. MasiHunas, M. Budriunas,
Nedėlioję, Vasario-Feb. 13,1921
surinktos dovanos, kurios ati M. Dūda, J. Latvaitis, St. Misiūnas,
Po jo sekė miesto ma- >i mis
kolonijomis
didžiulio
J. Mickeliunas, P. Gakštas, J. Maronešė iždui $65.75. Visas pel- j oras p. J. Bidingcr, jau nuo
Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.
miesto, tai Waukeganas du ar žas, J. Bakšys, P. Pocius, A. Delkus,
nas
šio
baliaus
buvo
$295.35
A. Garolis, A. Baniulis, R. Butkiene,
lietuviams
prielankus,
senai
Pradžia 7 vai. vak.
ba
ir
tris
sykius
daugiau
su

A.
Jankau skis, A, Saročka, F. Vysoc
Kitos aukos buvo: I. Wal- dėlto ir tame vakare pasižaŠitame “Kardo” vakare bus rodomi nepaprastai
kis, J. Jocius.
kauskas dovana už 15,00; po dėjo darbuotis dėl Lietuvos renka aukų .visokiems reika $1.50 F. Sadauskis.
žingeidus paveikslai —
$5; V. Walkauskas, J. Pinkis, gelbėjimo., Užbaigus p. Bid- lams, o kariais, kaip jau kelis Po $1: S. Žiburka, K. Žirgaitis, J.
Jėzaus Kristaus Gyvenimas Ir Jo Mokslas
T
•
rn M T
4 1 ' *
sykius pasirodė, net ir dešim Genys, A. Karauskas, J. šalčius, V.
P. Dargis; po $7: J. Platakis; ingeriui kalbą, kun. J. B. Klotį sykių daugiau. Ot tai tau Dumbinckas, S. Keliotis; P. Mankus,
po $4: M. Bajoras, A. Senu- ris perskaitė protestą prieš
! J. Gurąs, D. Norkus, J. Jaseliunas, J.
lis; po $2: F. Lėvanaa, S. Ve- J lenkus, kurs tapo vienbalsiai ir neužsimoka važiuoti į Wau- Jocius, K. Čepaitis, J. Urbonas, A.
Sama, J. Bokas, S. Petrauskas, M.
liūs; kiti aukotojai: P. Norkus,; priimtas ir nutarta pasiųsti po keganą. Ot ir galima labai ne Bujanauskiene,
J. Labanauskas; S.
inteligentiškai pasirodyti, t. y.
F. Walkau»:kas, P. Mikionis. Iš viena kopiją prezidentui WiL
Vitkauskis, I. Dapkus, F. Kazdelcvižinios čia, J. Visockis, J. Misiaka; A. Pauža,
svetimtaiičių aukų buvo su- šonui,’ kongresui, sekretoriui prisižadėti „ir nedavus
neat A. šalaviejus, Pr. Jonaitis, S. Žitkus,
rinkta $25.00. Viso labo aukų Golhy, ir Illinois valstijos gu- nc'i pasiaiškinmo visai
S. Kudrotas, J. Petrauskas. Ę. Žibauskus, A. Simonaitis, K. Kišonis, L.
Ljetuvos • Gynimo Komitetui ■ bernatoriui. Tolinus sekė dek- važiuoti.
Meleška,
M. Rakauskas, J. Naujoka*,
Mes savo užduotį pilnai iŠši kolonija surinko $500,(10, ku lemacijos, ir advokatas BradM; Genevičia, J. Genevičienč, F. Sirie greitu laiku bus išsiųsti. čulis, tik sugrįžęs iš Lietuvos, pildėmo, nes Waukegano lie deravičia, P. Kanaverskis, P. PalucF. Masiliūnas, M. T., P. RajuKomitetas, kuris darbavosi, triiug įdomių dalykų papasa tuviams buvo paskirta $1,000.- kienė,
niutė, P. Truskauskas, J. Vasiliaus
yra: W. Marciukcviče pirmi kojo apie Lietuvos valdžia ir 00 dolerių surinkti gynimui kas, F. Petraška, J. Dabašinskas, J.
ninkus, E. Lukošcvičiutė raš Lietuvos padėjimą, taip pat ra Lietuvos, bet waukcganiečiai Groavas, A. Jonaitis, J. Sablis, K.
Švažas, J. Stuinbris, Jv Jonaitis, A,
tininke, W. Walkauskas -iždi gino grįžti Lietuvon, ir kurie daugiau surinko, ir išsiuntė BartuŠas, A. Sabaliauskas, P. Neverninkas; kiti —A- Dovidas> P. čia gyvena nesigailėti teikti Lie Lietuvos reikalams $2,200.49, dauskas, M. Montvilienė, P. Zaveckas,
Bukšas, M. Rakauskienė, J. Dorins,
Lietuvos gynimo 'reikalams J.
Bajoras, E. Mažuknaitė ir F. tuvai pagalbą.
K. Burba, F. Baronas, K. Andriuške
$1,321.67, ir Lietuvos našlai- vičių, S. Rajunienė, J. Žekas, K. Ja
Lcvanas.—Ten buvęs lietuvis.
Šitų paveikslų da niekas nėra matęs nė regėjęs
Pradedant ir užbaigiant dai- čihms apie 70,(MM) auksinų ar- kutis, A. Lekavičia, F. Lickus, A. Jau
čius, M. Kantautienė, L. Leonavičie
navo šv. Baltramiejaus par. ba 878.82 dolerių.
jie atvaizdina “Jėzaus Kristaus Gyvenimų Ir Jo
WAUKEGAN, III. — Sausio
nė, P. Janušauskas, M. Masilionis, B.
■ Mokslų”.
2 d. 1921 m. Lietuvių Svetai koras po vadovyste p. Pr. Bu- ' Visuose šiuose dalykuose Visockis, N. Čepas, B. Mačiulis, J.
Latvaitis, P. Norkus, D. Lauraitis, S.
Paveikslai yra surinkti iš didžiųjų pasaulio munėje, 2 vai. po pietų, visos janskio, kuris savo užduotį 1)U1 daugiausiai pasidarbavo musų Petraitiene, O. Mikolaitienė, J. šimu“ zėjų; iš didžiųjų knygų rašto švento.
Waukegano lietuvių draugijos kiai išpildė.
klebonas kun. Kloris, kuris lynas, P. Pažereckienė, F. Petkus, J.
Sankauskas, J. Jakutis, Z. Jokūbai
Paveikslai nepaprastų savo žingeidumu nuste(išskiriant “Simų ir Dukterų”
Nors artimoji lietuvių di- turėjo užimti vietas neatvy tis, A. Krakis, V. Šidlauskas, J. Bak
JĮ bįs kiekvienų atsilankiusį.
ir “Moterų Progresiseių Kuo džiulė. koldnija į waiikeganic- kusių kalbėtojų, ir draugijų šys, J. Maroza, J. Bukantis, F. BuS. Rajūnas. J. Petkevičia,
šitie paveikslai bus rodomi ir aiškinami per Kun.
pą”) surengė didelį vakarą su čius atsineša ne taip kaip rei įgaliotiniai, kurie ncnuoalsiai janauskas,
J. Grokas, S. Iliason. J. Lušąs, J. Da
Mockų — jie yra specialiai prirengti dėl “Kardo”
daugybe prakalbų ir programų. kėtų, vienok Waukegano lie darbavosi Lietuvos labui.
bašinskas, K. Stuląinskas. F. Visoc
kis,
F. Burba, P. Kazdele“ vakaro irgįie bus rodomi vien “Kardo” vakare. PerVakaras puikiai nusisekė; ne tuviai sugeba ir vieni Lietu
Sekančios draugijos ir ypa- vičia,J.K.Raila,
Čepaitis, P. Bagdonas, P.
■ tai, pribukite visi Chicagos ir apielinkių gyventojai
tik nemaža aukų surinkome vai pagelbėti. Pavyzdys iš tos aukavo Lietuvos gynimo EŽerskis, E. Gonaitis, S. Butkus, Zelegelbėjimui Lietuvos, bet pasi praeitų demonstracijų: buvo reikalams bei šauliams ir Ge gauskas, J. Grąvas, Ona Bastjenč, N.
* į šitų “Kardo” vakarų — pamatysite to ko nematę.
Vasiliauskienė. O. Grinienė, S. Gusekė supažindinti nemaža augš- pasižadėjęs vienas kalbėtojas ležiniam Vilkui:
■ Paveikslams rodyti užsibaigus — bus šokiai. Grušo
žauskaitė, F. Guzauskaitė.
os kilmės Amerikonų su Lie ir prieš pat prakalbas atsisakė; Šv. Antano praugija ....
Vardan Lietuvos, visiems priorkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius.
$100.00
tuvos padėjimu.
Lietuvių antras tą patį padarė. Kiti iši šv. Juozapo Draugija ....
Kviečiami visi atsilankyti.
100.00 sidėjusiems prie to darbo lai bū
. 50.00 na širdingiausia ačią.
svetainė yra erdvi, bet minėto- to didžiulio miesto su mielu šv. Baltramiejaus D r-j a
“Kardo” Vakaro Rengimo Komitetas.
J. E Bružovičius .........
.. 50.00 j
, e dienoje 1:30 po pietų jau noru apsiėmė- atvažiuoti ir pa- J. Masilionis ....................
— Mažiukus.
. 25.00 1

$35

WESTERN FURNITURE STORAGE

Kardo Vakaras!

AR MYLI MUZIKĄ?

Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak«
3825 So. Halsted SU Chicago/

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

*The General Wrecking &
Lumber Co.,
Archer and Ashland Avės.
Tel.: Lafayette 8443........... .

Telefonas Pullman 8S6
DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy b Dentista*
10801 S. Michigan At„ Roaelaad
Valandos: 9 iki vakar*

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie parsidavojo 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. S u batam i s
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.

. 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:

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė,
Kenosha, Wis.
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j-KORESPONDENCUOSj
bon
savo viengenčiams sto
jusiems mirlinon kovon su
lenkų imperialistais, kada jie
Tais pačiais reikalais.
ėmė rengti protesto demon
Nors Naujienose jau buvo stracijas ir dėti savo skatikus,
rašyta apie tas intrygas, ku tą pirtį darė ir Rockfordo lie
rias kai kurie žmonės varinė tuviai. Tuoj sušaukta masi
jo prie Jr po vietos lietuvių nis susirinkimas, kad pasita
demonstracijos protestui prieš rus apie protesto demonstra
cijos surengimą. Tai buvo
tuvoje, vis dėlto, bus neproša- lapkričio 7 dieną, praeitais
]į parašyti apie tai kiek pla metais. Darbas buvo 'pradėta
čiau. Reikia gi aiškiai ir be ne kurios nors vienos parti
jokių mikčiojimų pasakyti vi jos, ale visų vietos lietuvių.
Išrinkta tam tikra komisija,
sa to kaltininkus.
Turiu pasakyti, kad didžiau kuri tuojaus pakvielė visas vie
sio nesusipratimo padarė vie tos lietuvių draugijas, būtent,
tos lietuvių parapijos kunigas, kad jos prisidėtų prie protes
Vincentas Slavinas. Kunigas to demonstracijos, kuri neužSlavinas darė dideliausių pa ilgio turės būt surengta. Ko
stangų, kad tik vietos lietuviai misija lodei kvietė, kad vietos
negalėtų veikti kartu. Veikti draugijos pasiųstų savo įga
dėl paties svarbiausio mums liotinius į masinį susirinkimą
visiems dalyko — musų gim lapkričio 18 dieną, kur turės
tojo krašto gynimo reikalais. būti išdirbti demonstracijai
Ret jo darbas, kaip jau žino 1 rengti pienai ir nužymėta dieču* ii’ vėl kun. Slama, nuėjo vėjais, Vietos lie-1 na| viniii parupo išardyti vietos
tuviai jo nepaklausė.
lietuvių vienybę. Nieko neŠiai jums trumpa kun. Sla-; !,el1l,v'l<
vino “veikimo istorija’’. Kada i lyik< amas “|ist sumanė šaukti
visų katalikiškų
..
.
..
... ' visu
kataliKiSK Rockfordo lie
visose .kitose
Amerikos
lietuį
vių kolonijose pradėta darbas tuvių draugijų susirinkimą—
Lietuvos Laisvės Paskolos rei lapkričio 16 diena. Tame su
kalais, ir mes, rockfonliečiai, sirinkime ir man teko daly
vauti, nes buvau išrinktas
sukrutame. Sukurta čionai L. nuo Liet. Raud. Kryžiaus 44
ROCKFORD, ILL.

L. P. stotis.

Ir reikalinga pa

skyriaus.

Tame

susirinkime

kad visai eis gerai. Bet kuomet prieita prie pinigų iklausimo, kun. Slavinas tuoj pradėjo “boinbarduoti” Lietuvos
Misiją.
Beto, pareikalauta,
kad demonstracijos metu su
rinktieji pinigai butų pasiųsti
tiesiog Lietuvos Steigiamam
Seimui. Kilo ginčų. Ant vie
tos paduota du įnešimu: vie
nas, kad pinigai butų siunčia
mi Steigiamam Seimui, kitas
per Lietuvos Misiją. Balsai
pasidalino pusiau — aŠtuonioliką vienoj ir aštuoniolika ki
toj pusėj. Balsams pasidali
nus susirinkimo pirmininkas
savo balsą pridėjo Slavino ša
lmiukų naudai. Priešingoji
pusė delei to betgi nenorėjo
vesti ginčų ir nusileido. Ma
nyta, kad draugijos vistiek
sutiks.
Bot
kuomet
tai
pranešta draugijoms, tai di
džiuma jų ir patys ex-kareiviais atsisakė dalyvauti. Kilo
suirutė, ir dėl jos kaltas yra
niekas kitas, kaip kun. Vincas
Slavinas. Jisai mat “pasidar
bavo”, kad į viesuomeninį darbą įmaišius tikėjimą ir tuo
pakenkė tam darbui.
Suprantama, delei to mes
rankų nenuleidome, nors kun.
Slavinas ir nesiliovė varyti
priešingą darbą.
Lapkričio
25 dieną mes sušaukėme kitą
susirinkimą tais pačiais de
monstracijos rengimo reika
lais. Bet čia iškirsta mums

pesniu pasiųsta apie penki šim
tai lietuviškų vėliavukių, ku
rios davė nemaža naudos. Žo
džiu, visi dirbo kiek galėdami
ir nusimanydami, kati tik pra-t
dėtasai darbas duotų kuogeriausių pasekmių.

ir 1.1. Kunigo pasakojimas, su- (■■!*■■■ ■■■■Mmm*wir
prantama, yra tik “blmfas”. Ir
TfPullman 5488
jisai,, matykite, nori pasigirti.,
AKUSERKA
Bet mes turime pasakyti, kad t
su juo ėjo tik keliolika neiš-,
1.SHUSHO
manelių, kurie nepermatS ar
Turto patyrimą
negalėjo permatyti savo vado
moterą Ilgose; rū
intrygų. Esant reikalui tų kepestingai
priiia
riu ligone Ir kūdi
lių kun. Slavino sekėjų varki laike ligos.
dus bus galima ir spaudoje
10929 8. Stote Str
paskelbti, Kiti kun. Slavino
Chicago, III.
pritarėjai buvo musų — komunistai. Bet ir jų Čia yra
vos keli.

Sulaukėme demonstracijos
dienos. Mes, pasirodė, neapsi
rikome. Žmonių buvo daug
ir visi labai ramiai demonstra
vo. Gi svetainėje buvo dau
giau kaip linkstantis žmonių.
Aukų per Lietuvos Misiją ta
Kun. Slavinas ir dabar dar
po pasiųsta vienas tūkstantis
___.....
..... ____
dolerių, ir.. už«« vieną
šimtą
do- nenurimsta. Jis kviečia Naulerių nupirkta Lietuvos Lais- Į jienų redaktorių P. Grigaitį
ves Paskolos bonų. Bet de- į . trečiųjų teismą, tik reikalaulei tokio musų pasisekimo bai-. ja, kad butų amerikietis teisė
sią! užsirūstino visi Žulikovssiai
žulikovs- . jas. Be reikalo. Tegul kun.
kio bernai. Jie šito nestikiėjo. ’ Slavinas kabinasi prie tų žmoNabaganis, pasidarė labai karš-; nių, kurie jo dar nepažįsta,
ta...’ Užsirūstino
ir kun.
Siu-j‘ -Pagalios,
............. “
..................
........ » kam tos komedijos
vinas. <Jisai ėmė rašinėti “at-,su svetimais tesėjais?
pamatei
kad
virus į 1laiškus” į Chicagos1 Kada mes pamatėme,
“Draugą” ir teisintis, kad, gir kun. Slavinas kalba apie tuksdi, jisai buvęs pirmasai tos
demonstracijos organizatorius
(Seka ant 5-to pusi.)

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvo»
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks t am i štai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkite
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

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

Tel. Yards 8654

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Mrs. A. Michniewicz
A K USERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijoe hoapitalise.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
8113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

dar vieną negudrų šposą. Ne
galime įeiti į svetainę. Einame

žymėti, kad darbą mes pradė
jome ne partyvišku budu. lėčiau ilgai būti man neteko, pas savininkę klaustus kame
Dirbome visi, ‘ neatsižvelgdami nes turėjau pasitraukti — de- dalykas. Atsako, kad, girdi,
kuriai partijai kas priklauso. I !ei to paties kun. Slavino in bolševikams negalima dudti
trigų. O jis šitą susirinkimą svetainę.. .
prantama, ilgai
O tatai kun. Slavinui labai nctik tam tikslui ir buvo sušau aiškintis nereikėjo. Papasako
patiko. Jam tartum kas nors
butų įgylęs... Kam, girdi, ši kęs. štai ką jis nupasakojo ta- jus apie kun. Slavino “dar
tą darbą pradėjo ne vieni ka- (1 me susirinkime. Girdi, mes, belius”, svetainė mums buvo
talikai, o visa Rockfordo lie katalikai turime padaryti taip, atidaryta.
Reikalinga dar pažymėti,
tuvių visuomenė. Čia musų kad nepasidavus kokiai nors
»
kitai
partijai.
Turime
išsikad į šį susirinkimą atvyko
kunigėlis paleido darban ypa*
'
rinkti
savo
pirmininką
ir
iždaug los rųšies argumentų.
atstovai ir nuo keturių katali
dininką
ir
lapkričio
18
dieną,
kiškų draugijų. Nuo kitų ke
Kaip nusimanydamas jis ėmė t
j
kai
susirinksime
į
bendrą
su
u
turių jiems pritariančių daru“tarkuoti” Lietuvos Misiją. •
I
sirinkimą,
visi
kaip
vienas
laigijų delegatai neatsiųsta. Bet
Ant jos galvos suversta ytin •
kykimūs
už
savo
kandidatus
daug tos nišies argumentų”, j1
iš tų keturių nedalyvavusių
truks
ar
laikys.
Suprantama,
Kad aš kalbu tiesą, gali pa- i
draugijų vieUa turi vos 15
kad
tam
pritarti
aš
negalėjau.
liudyti sekamas. Kartą aš; J
narių. Tai vietos “vyčių” kuo
Tuomet
kun.
Slavinas
pareiškreipiausi į kun. Slaviną, kad ’ '
pa. Reiškia, kad šiame susi
aš vienas turįs pa- rinkime dalyvavo didžiuma ir
jis iš sakyklos pagarsintų vie- \
tos Paskolos Stoties viršinin-rišaunti ar jis su visais kitais pačių katalikų. Čia visa ėjo
kų adresus ir paagituotų už mstovajs. Kelio jiems nepa- labai gerai. Susirinkusieji pa
Laisves paskolos bonus. Ku-)s*°j®11,
sidalino darbais ir pradėjo
nigas tečiau man atsakė maž- ; Sulaukėme lapkričio 18 die- rengtis prie demonstracijos.
daug sekamai: “Aš nieko bend-' nos. Pasirodė, kad susirinki- Demonstracija nutarta sureng
ra neturiu su ta paskola ir Į me yra didžiuma katalikų, ti gruodžio 5 dieną. Dirbome
kartu su laisvamaniška-bcdie- Suprantama, kad jie čia elgė- kiek kuris galėjome — ir die
viška-cicilikiška Misija”... Iš- si taip, kaip buvo padiktuoti ną ir naktį. Ir reikia pasaky
girdęs tokius nederamus žo-,
viršaus, Jie atsiekė ’ka ne- ti, kad demonstracijos rengimo
džius iš kunigo lupų, supran- i norėjo, Čia tapo išrinkta jų reikalu daug pasidarbavo vie
tania, aš turėjau apleisti jo t žmogus demonstracijos pirmi tos Liet. Rymo Katalikų Mo
raštinę. O tokių žodžių prisi ninku ir iždininkas. Išrodė, terų Sąjungos kuopa. Jos ruklausiau ne aš vienas. Buvo
ir daugiau žmonių, kurie tą
“litaniją” girdėjo. Delei to, su
prantama, bonų pardavinėji
mo darbas negalėjo būti toks
Tiesi Kelionė Be Persėdimo Iš New Yorko Per
sėkmingas, kaip kad reikėjo
LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
ir galėjo būti. Jeigu kun. Šia- :
vinas butų garsinęs bažnyčioje, ;
I LIETUVĄ
nėra abejonės, kad darbas bir
Laivas išplaukia kas 14tą dieną
tų buvęs sėkmingesnis. Tai-'
Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks: —
gi, kuo šitokį kunigo darbą
S. S. POLONI A Vasario 15
pavadinti? Tai, ar šiaip ar
S. S. LITUANIA Kovo 4
taip, yra sužinus ar nesužinus
S. S. ESTONIA Kovo 16
rėmimas pilsudskijados bei
S. S. POLONIA Kovo 30
želigovskijados...
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
Bet tai dar nevisa. Kun.
K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą
Slavinas “puikiai” pasidarba- j
120 La Šalie Street, Chicago, III.
vo ir kitame panašiame dar
be. čionai gyvuoja Liet. Rau
donojo Kryžiaus 44toji kuopa.
Ir čia mes veikėme ir rinko
BRIGHTON
PARK
Geriausia
proga
dabar
užsisakyt
me drapanas bei pinigus, kad
/ naują S.
J. užSammis
siutą,
pusę kainos pas cZZZT-------- "i
pasiųsti visa tai į Lietuvą,
mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai
Lietu
vys
Siuvėjas
So.
Kedzie
Avė., mados irky
tik po $30.00 ir3750
$35.00,
užtikrinam
puikiausios
geriausį dar |
idant teikus reikiamos para
bą. Pilnas užsiganėdinimas
pinigus sugražinsiu. Taip jau reKampasarba
38 St.
mos sužeistiemsiems. Bet vieną
modeliuoju—iŠ senų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.
nedėldienj, pabaigoj praeitų
metų, musų kunigas ant vi
sos bažnyčios viešai pareiškė, ,
kad, girdi, “stop”... Esą, iŠ
Raudonojo Kryžiaus tie visi
pinigai nueina “į bedievių ran
kas”! Kas yra Raudonasai
Kryžius šitą žino visi Ameri
kos lietuviai. Tai bepartyvė
CASE AND MARTIN CO.
įstaiga. Bet kunigui Slavinui
ir ji pasidarė “bedieviška”... I
Kepėjai
Kągi visa tai reiškia? Tokias
Connecticut Pajų
agitacijas gali varinėti
kas
(Pieš)
norite, tik ne lietuvis.
Negana ir to. Kada ant mu
Geriausi visuomet nuo 1869
sų gimtojo krašto užpuolė plė
Reikalaukit C ase & Martin’o
šiko Želigovskio legionai ir ■
kada .Amerikos lietuviai kaip
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.
ir kuo galėdami šoko pagal-ji

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan SU kerti 32 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

Ashland Auditorium
(CARMEN’S HALlĄ
Van Buren and Ashland Blvd.

r DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Are, 2 labos
Chicągp, IRinoū.
______

Vasario 27 diena

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

Pradžia 4 vai. po piety

PRANEŠIMAS
t*

altijos-Amerikos Linija

Dr. M. T. Strikol’is
Lietu vys Gydytojas ir Chirargaa
Perkelia ofisą j People Teatrą
1616 W. 47 SU Tel. Bo«l. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedtl. 10 iki 12 ryte
Rea. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268
.............................................

DYSIS

NAUJIENŲ

t

KONCERTAS
Po koncertui linksmus šokiai
t
' •
Orkestrą —10 muzikantų.

f

f

'

DR. YUsKA
1900 S. Halsted 8t.
Tol. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas.
Akuleras
8208 So. Halsted SU Ckicago.
Valandos i 10-12 v. r. 1-2, 8-8
r. v. Nediliomis 10-12 ryto.
■

-......................................... -

'

.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
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.
Telefonas—Boulevard 9199

8331 S. Halsted St., Ckicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantaojame
Kalbamo visas Europiikas kalbas.
8804 So. Kedzie Are., Ckicago, III.
Arti 88-th Street
.............
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DR. C. KASPUTIS
—Destistas—
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Priimti plebiscitų privertėi mes. Sunkiausis dėlto, ka( tentę įtaria, kad ji, vis da sva pripažintos nepriimtinos nors takas, kuriuo einant butų ga
lima nors tolimesnėj ateity
alijantai. Plebiscitui prižiū karštos pretenzijos į tą sritį jodama apie didžiuosius, ne lenkai iš savo pusės neišdrįso prieiti prie žmoniško sugyveni
dabartiniai imperialis dalomus Rusus, vengia išspręs bent ką patiekti atmetamų vie
rėti alijantai ketina atsiųsti reiškia
mo.
tiniai Lenkai, teisingai skaity ti klausimą ton pusėn, kuri pa ton.
Published Daily except Sunday by
Kaip kas toliau dėsis, pasis
the Lithuanian News Pub. CoM Ine. į Vilnių Tautų Lygos ka dami Lietuvos Rytus tais var kenktų Rusams.
Lietuvių delegacijos \ dalis
riuomenę. Bet tam yra prie tais, pro kuriuos jiems tesisek- Entente, — sako lenkai,
jau grįžo Kaunan; likusioji tengsiu vėliau parašyti.
Editor P. Grigaitis
šingi rusai, kurie bijo, kad tų įeiti Lietuvon ir ten įsiga sąmoningai vilkina ginčą Len- betvarko protokolus ir yra pa
1739 SO. HALSTED ST., ta kariuomenė gali būt pa lėti.
kų nenaudai, ir reikia imtis i siruošusi išvažiuoti iš VaršuCHICAGO, ILLINOIS.
savų priemonių klausimui iš vos kas dieną. Kontrolės Ko-r
vartota organizavimui nau Pats Lietuvos Rytų klausi spręsti. Tą išsprendimą anek- misijos pirmininkas franeuząs I v
Telephone Canal 1506
f-.T.-2“—t- '
mas faktinai virsta Vilniaus
Canal 576
jų kontr-revoliucinių atakų klausimu, nes keno bus Vil sionistai mato paprastam Vil Chardigny daro energingų pa [Ift tiruikitas ilame skŲrtaju
nuomones Redakcija neatsako.)
prieš Rusiją. Tad galima nius, tam teks ir visa platesnė niaus prijungime prie Lenki stangų. kad derybos nertutrukSubscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
jos. Gi vadinamieji federalis- tų. Anglų atstovas Varšuvoj
laukti, kad dėl to plebiscito Vilniaus apielinkė.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year ln Chicago.
kils nesusipratimų tarp Lie Dabartinė Lietuvos valdžia tai — jų tarpe ir pepeesai— veda tą pačią liniją. Lenkų “TEISINGIEJI” KOMUNISTAI.
8c per copy.
lig šioliai kiek galėdama spe norėtų per Vilnių pririšti prie valdžia taip pat nerimsta ii’,
tuvos
ir
Rusijos.
Entered as Second Class Matter
kuliavo politiniais įvykiais, kad Lenkų ir visą Lietuvą. Nepa viena ranka numodama, kita
(Iš “Laisves” pastoges.)
Ir patį plebiscitų Lietuva kuopigiausiu budu išrišti tą sitiki Entante nei lietuviai, nu lietuvius prilaiko neva tolimes
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
vargiai laimės, nes lenkai opųjį ginčą. Būdama iŠ es matydami, kad ji rems lenkus, nėm derybom.
March 2nd, 1879.
Kuomet “Naujienų” Bendro
Aišku, kad jeigu kokie pa vėje kik) • nesusipratimų,
tai
Naujienos eina kasdien, išskiriant turi daugiaus pinigų savo mės irgi imperialistinė irgi na kaip lig šiol yra dariusi. Pa
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben propagandos vedimui. Ame cionalistinė, ji pasiskubino iš galios Tautų
Lyga, Entantės šaliniai įvykiai nevers lenkus Brooklyno chamunistų orga
drove, 1789 So. Halsted St.» Chicago,
puolimą lenkų Įrankis, gana rimtai rokuoja^i būtinai baigti ginčą su Lietuva, nas, “Laisve,” rašė per keletą
jll. — L>u Telefonai: Canal 1506 ir rikos lietuvių aukos kažin ar naudoti rusų
praėjusią vasarą ir taikos su su Tarybų Bušų pranešimu, jie patys geruoju to nepadarys. numerių ir dar teberašo viso
Canal 576.
suspės pasiekti Lietuvą iki Tarybų
Rusais sudarymą. Ji •kad jie nepakęsiu svetimos ka Jie labai daug pastangų deda, kių sensacijų apie “Naujienų”
Užsisakomoji Kaina:
plebiscito.
buvo užėmusi Lietuvos Rytus riuomenes Lietuvai pripažintoj kad sudarytų taiką su Tarybų vedėjų blogumus,
apie kon
Chicagoje .— paltu:
,
žodžiu, dalykai visai neiš- apgalėtojo teisėmis ir ruošėsi teritorijoj.
Rusais ir bent laikinai pasi- traktus, algas, nuošimčius ir tt.
Metams .. ...
Pusei metų -------- - ----------ten šeimininkauti, neatsiklausTat plebiscitas turi nedidelių liuosiiotų nuo didžiausio jiems Man čia nesvarbu ginti “Nau
2.25 rodo, kad butų pagerėję,
Trims mėnesiams ------1.75 kaip praneša Lietuvos atsto dama vietos žmonių nusista šansų įvykti. Kuriuo gi budu pavojaus. Tai tuomet jų kalba jienų” draugų reikalus,
Dviem mėnesiams...... ..——
nes,
1.00
Veinam mėnesiui ---- --------tymo.
Ji taip
ir pasisakė gali būt klausimas rišamas? ir su lietuviais pasidarytų daug manau, kad jie patys mokės
vybė
Paryžiuje.
aiškesnė ir griežtesnė.
Chicagoje — per nešiotojus:
savo deklaracijoj: IJetuvOS val

Skaltytolu Balsai

į

Viena kopija
------ —. 03
Savaitei --------------—.................
Iš
Mėnesiui--------------------------- 75

džia eina, girdi, į Lietuvos Ry
tus, ne kaip į svetimą šalį, bet
kaip šeimininkas, begrįžtantis
Suvienytose Valstijose neS^^^kcltCllikybC.
i savo namus.
Metams .
.. - ■ -... -—— $7.00
Kaip to šeimininko tarnų
Pusei metų------------------------ — 4.00
Lenkijos
seimas
priėmė
Trims mėnesiams *------------------ 2.00
dauguma suprato ir savo už
Dviem mėnesiams-------------- • i-M’ konstitucijos paragrafą, padavinius, ir vietos gyventojų
Vienam mėnesiui ------------i gal kurį Lenkijos preziden-, tei8es> parodė kad ir trumpa
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
■ tas turi būt rymo-katalikas.lietuvių
...................
'
~
valdymo praktika.
Da
(Atpiginta)
Atletams
Šitas faktas aiškiai parodo, bar, kuomet po keturių mė
Pusei metų ................... —----Trims mėnesiams _________
2 25 koki elementai kontroliuoja nesių vėl tenka grįžti prie
Vilniaus ateities rišimo ir dėl
Pinigus reikia siųsti pašto Money Lenkijos politiką.
Orderiu, kartu su užsakymu.
j
r
-z
jo varžytis su lenkais, tenka
Lenkija šiandie yra atža- j kuone visur susitikti su priegareiviškiausia šalis Euro^ kaistu: lietuvių valdžia varė
poje (išskiriant. gal tiktai Rytuose! nacionalistinę politi
Vengriją). Ir klerikalai tu ką, stengdamasi visiem pri
mesti lietuvių kalbą, lietuviam
ri joje daugiaus įtakos, ne- teduodama visur kur pirmeny
Lietuvos Misija rašo:
! gu kur kitur.
bės.
Telegramos praneša,- Lenkijos klerikalai, kaip Želigovskio avantiūra iš pakad Lietuvos valdžia ir ir kitų šalių, dengiasi religi matų pakeitė visą padėtį. Per
alijantų valstybės per tau jos (katalikybės) skraiste. Želigovskį grobus lenkai vėl
grįžo . Vilniun ir dabar datų lygą plebiscito klausi Tuo budu jie apmulkina ro visų pastangų, kad prijung
mu jau susitaikė, ir ple tamsius žmones. Bet ištie tų Lietuvos Rytus prie Lenki
biscitas neužilgio įvyks.” sų tai tiems klerikalams ru jos. Ginčas vėl grįžo ton pa
dėliu, kurioj jis buvo 1920 me
Misija, be to, sakosi gavu pi ne religija, o žmonių iš tus pradedant, su tuo skir
si sekamą kablegramą iš naudojimas.
tumu, kad į jį dabar įsimaišė
Lietuvos atstovybės Parymakleris iš šalies, — Tautų Ly
v• •
gaziuje:
Lygo$ pasiūlymu ginčijamų
“Plebiscitas priimtas.
sričių klausimas buvo tariama
ST. KAIRYS.
[Naujienų
bendradarbis
Kaune]
Lietuva netrukus bus pri
rišli plebiscito keliu. Ir Lietu
pažinta. Dalykai gerėja. Valdžios oficiozas “Lietuva”, vos, ir Lenkų valdžia iš karto
Reikia rengtis plebisci naujus metus foepradedant, pa principe sutiko tą būdą pri
skelbė tokį valdžios politinį imti, bet kiekviena jų rūpin
tui.”
obalsį: be Vilniaus Lietuva ne damos savoh pusėn sprendimą
Na, tai pagalios tas klau Lietuva; Vilniui atgauti turi palenkti, pastatė tiek nesutai
simas išsirišo. Plebiscitas būt šiais metais padarytos vi komas plebiscitui sąlygas, kad
Vilniuje ir Vilniaus apskri sos, kad ir sunkiausios pakelti tiesus susipratimas dėl jų yra
visai negalimas. Tas sąlygas
pastangos.
tyje įvyks. Lietuvos valdžia Nėra jokio abejojimo, kad tektų galutinai nustatyti pačiai
priėmė jį.
politiniam Lietuvos susitvarky Tautų Lygai, bet ir ji nesisku
Jau senai buvo numanu, mui Lietuvos Rytų klausimas bina. Plebiscito sričiai paskir
kad ji taip pasielgs. Nors įgyja dabar pamatinės reikš toji kariuomenė kaž-kur už
kliuvo ir nežada greitai ateiti.
ji skelbė, kad Lietuvos sosti mės. Lietuvos siena su Lat Pati Kontrolės Komisija ne tiek
viais dar nėra nustatyta, bet
nėje, Vilniuje, plebiscito ji nekelia tiek ginčų ir sunke rūpinasi plebiscitu, kiek prie
“negali būti”, bet kartu ji nybių, kaip Rytai, ir ji žada šingų pusių taikiniui u. Dali
taikėsi su želigowskiu ir ve ma už kokio mėnesio išrišti nai jos pastangomis įvyko Var
dlė derybas su Varsa va. Jei padoriausiu budu, — trečiųjų savoj ir lietuvių-lenkų konfe
gu Lietuvos valdžia butų bu-, teismo keliu- Tat pasilieka rencija tuo pačiu reikalu.
Suprantama,
kodėl Tautų
Rytų sienos klausimas, opiau
vusi pasiryžus atmesti ple sia ir sunkiausia išrišti. Opiau Lyga eina atodaira prie Lietu
biscitų tai jokių derybų su sia dėlto, kad Vilniaus sritis vos Rytų ginčo. Ja nepasiti

Lenkijos

Vilniaus
plebiscitas įvyks.

Del Vilniaus ginčo.

lenkais dėl Vilniaus nebūtų ištiesų

galėję būti.

Lietuvos valdžios delegacija,
nuvažiavusi Varšuvon gruodžio
11 dieną ir be vaisių pasigin
čijusi dėl plebiscito sąlygų, pa
siūlė lenkams išspręsti ginčą
susitarimo keliu. Derybų pa
matau ji patiekė padėti šiuds

turi

Lietuvai

1. Lenkija privalo pripažin
ti lietuvių-rusų liepos 12 dieną
sutartas sienas, gi sieną Suval
kų gub. nustatyti susitarimo
keliu.
2. Lietuva pasižada nepul
ti Lenkijos ir neleisti kam ki
tam pasinaudoti Lietuvos teri
torija panašiems tikslams.
3. Lietuva leidžia Lenkams
liuosai naudoti tranzitu per
Lietuvos teritoriją, siekiant ju
ros, ir sudaro su Lenkais eko
nomines konvencijas.
4. Lietuvos konstitucija lai
duoja lygias teises visom tauti
nėm grupėm Lietuvoje, gi len
kam — personalę autonomiją
tautiniai-kirlturinius
reikalus
rūpinant.
5. Atskirom krašto provinci
jom, kaip Mažoji Lietuva, et
nografinė Lietuva ir Lietuvos
Rytai, duodama teisė savaran
kiai rūpintis vietos reikalais,
sudarant provincijų seimelius.
6. Amnestija Lietuvos len
kams, dalyvavusiems legionuo
se ar šiaip įloti tinėj kovoj prieš
7. Lenkų kariuomenė turi
būt pašalinta iš Lietuvos, Lictuvos Rytuose turi įvykti rinkiniai Į bendrąjį Lietuvos Scimą tais pačiais, kaip ir Kau
niškė], pamatais.

daryti ypatingą kontrolės ko
misiją teisingiem ir bešališ
kiem rinkimam pravesti.
9. Vilnius — Lietuvos sosti
nė ir Seimo būstinė.
Kaip pranešama tos sąlygos
visai patikusios Tautų Lygos
Kontrolės Komisijai ir padariu
sios įspudžio į lenkų delegacijQ- Bet iki susitarimo visgi
toli gražu. Lenkų aneksionistam pirmoj vietoj stovi Lietu
vos si! Lenkais santikių klau-

apsiginti. Bet aš noriu parody
Dabar lenkų taktas gana aiš ti, kaip švarus yra tie elemen
kus. Jie nori, kad Želigovs tai, kurie juodina naujieniečius
kio valdžia kuogreičiausia iš ir sako jiems pamokslus. Aš
rinktų “vidurinės Lietuvos” jų istoriją žinau gana gerai.
seimą. Seimas turėtų pasisa
Kuomet “Laisvė” anąmet at
kyti, su kuo “vid. Lietuva” sikraustė iš Bostono į Brooklynori dėtis ir tuo aktu norima ' ną, tai jos padėtis buvo labai
išspręsti pats ginčas.
prasta, biznis ,ėjo blogai, skoPastebėtina, kad tą seimą 1 lų buvo tiek, kiek viso turto
remia visos be išimties lenkų vertė, arba dar daugiau. J Jos
pepeesai. v^sas turtas buvo kokių $2,000
partijos, ypatingai
demokratams” ne-Jertas)’ Tai’P danams stovint,
Tiems
drumsčia sielos jfaktas
____ ,* ,kad J ve8
t • ^ biznį f toliaus
« • • nebuvo
I
vgarinkimai eitų lenkų adminis- bma, ncs kartais ir algų kas
tracijos “priežiūroj”, lenkų bininkams nebūdavo iš ko niokariuomenės priespaudoj. Jų keti per keletą sąvaičių.
ir tas nestabdo, kad jau da-' Kaip ant nelaimės, pasipynė
bar žydai, gudai, lietuviai ir (kar čionai tas Kapsukas, ir ta
vokiečiai atsisakė rinkimuose , nelaboji ‘ Kova” kad tarkuoja,
dalyvauti ir seimą pripažinti, i Ja* tarkuoja biedną ‘Laisvelę.’
Seimo rinkimai paskirti va- • Kas daryti? Kad išgelbėjus nuo
pražūties, laisviečiai sutvėrė
sario 6 dieną.
Bet ar pavyks Seimo suma- “Lietuvių Kooperatyvą Spaudos
nymams, tai da toli neaišku, Draugiją* ir ėmė pardavinėti
Prieš jį ne tik tautinės ma- šėrus.
žumos, bet ir pati Tautų Lyga.
Bet jie norėjo palikti biznio
Tuo tarpu nepaprastai sun bosais ir toliau. Šituo tikslu.
ki ekonominė Lietuvos Rytų įkorporuodami
Draugiją, jie
padėtis, — apie ją esu anks pasiskyrė kiekvienas sau po
čiau rašęs, — verčia valstie tiek kapitalo, kad galėtų kon
čių ir bendruomenės minias troliuoti ją. L. Pruseikai (re
ieškot bent kurio galo. Su tuo daktoriui)
tapo
užrašyta
upu tenka rokuotis ir lenkų $1,500.00 kapitalo, V. Paukš
organizacijoms Vilniuje, kurios čiui — $1,500.00, V. Zaperiacnori minių atsiremti. Ir štai kui — $1,500.00, J. Naudžiui—
Vilniaus pepeesai ir liaudinin $1,500.00, J. Undžiui — $1,kai (“odrodzenie”) ima pa 500.00, J. Neviackui — $1,staruoju laiku reikšti noro su 400.00, ir J. Valatkai — $1,siprasti su Kauniške Lietuva, 500.00. Tuo budu šitiems sep
su ja rasti ginčo rišimo bū tyniems -žmonėms tapo užra
dą. Šiomis dienomis laukia šyta viso $10,400.00 kapitalo; o
ma Kaunan atvažiuojant tų tuo tarpu jie buvo įmokėję ne
grupių atstovus tartis.
daugiau, kaip po $300 arba
Sunkus butų tarybų kelias, $400 (ką jie patys prisipažibet Lietuvos demokratijai ir
ypač Lietuvos socialdemokra Reiškia, tie septyni bosai už
tams tas kelias butų labiausia sirašė sau .bent $8,000.00 kapi
pageidaujamas. Jei ton pusėn talo, kurio jie niekuomet ne
vedamos pastangos duotų po- buvo įmokėję. O kadangi to
zitingų rezultatų, jei sektųsi kapitalo nebuvo įdėta, tai Še
susiprasti bent su demokratin- rai, kuriuos “Laisvė” pardavi
gesnėmis lenkų grupėmis, jau nėjo, neturėjo vertės.
butų daug laimėta. Prie tų
Bet, deja, šita jų apgavystė
lenkų prisidėtų tuomet tauti išėjo aikštėn- Nors ji buvo sle
nės Rytų grupės ir susidarytų piama nuo publikos, bet žmo
blokas, kuris galėtų vietoje nes visliek patyrė apie ją ir
kautis su lenkais-arieksioniS- nenorėjo pirkti Šerų, žinodami,

dideles ki lenkų imperialistai, ir dido simas, unija ar bent federacija. tais.

Ginčo rišimui susitarimo kad

visa

“kooperacija”

yra

ekonominės ir kultūrinės rcikš- kai, ir pilsudskiniai. Jie En- Tat ir pasiūlytos sąlygos buvo keliu butų praskintas platokas keleto žmonių kišehiuje. Taigi

vėl atėjo bėda. Bizniui nesise
ka, skolų augščiaus galvos, al
gų imti nėra iš ko. Tarpe di
rektorių ėjo smarkiausiŲ gin
čų dėlei tokio nelikusio daly
kų stovio. Pagalios, kad išėjus
iš keblumo ir galėjus pardavi
nėti žmonėms šėęus, kai-kurie i
direktoriai ėmė reikalauti, kad
augščiaus paminėtieji septyni
asmens numuštų savo neteisin
gai užsirašytus kapitalus.
Susikirtimų dėlei to
buvo
daug, bet pagalios tas reikala
vimas buvo iš dalies išpildytas.
“Laisves” bosai gegužės 10 d.
1916 m. buvo priversti numuš
ti savo šėrus daug-maž ant pu
sės.
(Redakcijos pastaba. Kartu
su šiuo straipsniu mums tapo

prisiųsta dokumentas, kuris
parodo, kokias sumas kapita
lo buvo sau užsirašę “Laisvės”
bosai ir ant kiek jie paskui nu
mušė jas. Ant dokumento yra
padėti originališki pa rašai vi
sų septynių augščiaus paminė
tųjų asmenų ir “Laisvės” Bcndorvės prezidento parašas. Štai
kaip skamba tasai dokumen
tas: “Žemiau pasirašę sutinka
numušti Šerą sekančiai: L. Pru
seikai nuo 1500 00 iki $600.00;
V. Paukštys nuo 1500.00 iki
750.00; V. Zeperiackas nuo
1500.00 iki 600.00; J. Naudžius
nuol500.00 iki 750.00; J. Undžius nuo 1500.00 iki 500.00; J.
Neviackas nuo 140000 iki
800.00; J. Valatka nuo 1500.00
iki 900.00”).

Vienok po šito numušimo
“Laisvės” bosai dar pasiliko
savininkais dvigubai didesnio
kapitalo, negu jie įmokėjo pi
nigų. O betgi jie šiandie drįs
ta prikaišioti “Naujienų” ve
dėjams savinimąsi Bendrovės
kapitalo ir kitokius dalykus!
(“Naujienų” vedėjai ne tiktai
nepasisavino jokio Bendrovės
kapitalo, o priešingai, jie taip
puikiai pastatė “Naujienas,”
kad Bendrovės biznis pereitai
siais metais davė daugiau kaip
$20,000.00 pelno!
Bendrovės
dalininkai niekuomet nebuvo
įdėję tokio kapitalo į “Naujie
nų” biznį. — Red.)
Šituos faktus aš paskelbiu
tani, kad^skailančioji publika
žinoti
tas yra tie rėksniai,
kurie per “Laisvės” špaltas šū
kauja apie naujieniečių “nedo—Laisvietis.

Redakcijos Atsakymai
Siuvėjui, Chgo. — Neapsi
moka kartoti. Apie tai jau bu
vo minėta Naujienų nr. 32-

Eurtipean American Bursau
Fabionas ir Mickiewicz

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

VI. Izmailov

Vertė Unė B-tė

Pasakojimai
APIE VIENĄ TESTAMENTĄ.
Nežiūrėk, mano prieteliau, labai links
mu žvilgsniu į savo turtus: taip vadinamame
nuosavybės jausme kartais atsidaro šaltinis
didelių nelaimių.
Gyveno turtinga pora: vyras su žmona.
Turtus savo susikrovė jie nuolatiniu sunkiu
darbu. Panašus į du jaučiu įkinkytu vie
non vežiman draugingai vilko jie sunkią
gyvenimo naštą. Ir bedirbdami berinkdami
vis daugiau turtų į savo pilnus aruodus, jie
nepasijuto kaip paseno..
Ir sakė vyras savo žmonai:
—Senstam mes. Kaip greitas vanduo
bėga laikas. Metas jau mums atsiteėt. Tam
sioj ateityj paslėpta, katrą mudviejų ankš
čiau prarys žemė- Bet jeigu aš pirmas mir
siu, apipuls kai vanagai mano giminūs, su
drums tavo senatvę ir liks tau menka dalelė
turtų, kuriuos drauge sukrovėm. O giminės
laukia mano mirties...

Jis patylėjo, pamąstė ir paskui vėl kal
bėjo:
—Mudu ir tiktai mudu surinkome šiuos
turtus. Padarysim šitaip: Parašykim vieną
draugingą tastamentą viens antro naudai.
Katras mudviejų pasiliks gyventi — teks jam
visi turtai.
Ir padarė taip. '
Turėjo jie du giminaičiu. Vienas buvo
vyro mirusio brolio sūnūs, o antrasai pačios
mirusio brolio sūnus.
Gyveno jie toli nuo savo turtingų gimi
nių. Gyveno santaikoj, kaip negyvena nei
tikri broliai musų laikais. Buvo jie visuo
met alkani, rėdės skarmalais ir gyveno prišvinkusioj didelių namų palėpėj, dideliam
mieste.
šitan miestan dar
maži bū
dami jie atvyko
pasimokini. Besimokin
dami jie drauge nagrinėjo slaptingą gyveni
mo mintį, stengdamies išrišti mįslę jo, kant
riai nešdami savo neturto kryžių.
Bet bado ir šalčio kankinimai kartais
būdavo taip aštrus, kad užmiršę savo jau
nystės puikumą, siųsdavo jie — vienas dė
dei, antras tetulei — graudžius prašymus pa
galbos. Ir nieko negaudavo. Ir labai ste
bėjos dcl savo giminių širdies kietumo, —jie

nežinojo apie tą testamentą- Nežinojo, kad
nei dėdė nei teta, surišti nuo šio laiko mirties
šešėliu ir jos paslaptim, nebegali pagelbėt nie
kam pasaulyj, neatimant nuo viens antro sa
vo turtų dalies.
—Skupuolis mano dėdė!
—Mano teta turbut neturi širdies!..
Sykį kokiuo tai budu sužinojo jie apie
testamentą.
—Jeigu numirs teta, tu vienutėlis jos turty papėdinys, — sakė vienas.
—Taip, — patikrino antras: — bet jei
pirmas mirs dėdė, tai tu mane pamainysi.
Ir pirmas lengvas bendro neužsikenlimo
debesėlis pasirodė jų ligšiol broliško gyveni
mo orizonte.
Reikalai jų kaip ir pėfsiskyrė. Diena
nuo dienos augo tas neužsikenlimo jausmas.
Tarpe jų augo siena. Ir priėjo lig to, kad
jie pradėjo slėpt nuo kits kito savo sumany>.
mus.
Nebuvo dienos, kad vienas nesimelstų
už mirtį dėdės, antras -4 už mirtį tetos.
Praslinko kiek metų, Ir metai tie buvo
ištisas abiem kentėjimas. Būdavo - vargus
jausmus
jų
gyvenimo
palengvyndavo
jų dvasinio artumo; d A bar gyvenimas .buvo

tamsus, be jokio šildančio širdį spindulio... Siuntimas pinigų, laiva
Ir štai ant galo kiekvienas savo širdyj
kortės, pašportai ir tt.
nusprendė: vienas nunuodins dėdę, o antrasai
NOTARU UŠAS
—tetule.
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
Pasislėpę viens nuo kito jie gavo nuodų,
ir taipgi pasislėpę kitais keliais ėjo pas tuos 809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boutevard 611.
savo gimines. Tetos
‘ giminaitis
‘
atėjo pirmas. ■
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Bet neišdrįso tuojau išpildyt savo sumany-l Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
mą.
Ned.: iki 3 po pietų.
—Galima dar palaukt, — manė jis sau,
—įgausiu dar daugiau drąsos.
DR. A. MONTVID
Po penkių dienų atėjo ir dėdės giminai
CHICAGO
tis. Kada draugas pamatė jį — baisiai su
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
pyko ant savęs už tą atidėliojimą. Nusivedė
Marshall Field Annez
jis dėdės giminaitį ir sako:
18th fl. Ruimas 1827
Telephone
Central 8362
— Aš žinau, kokiu tikslu tu čia atėjai...
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
taipjau ir tu žinai, ko aš Čia atėjau. Jeigu
mes abu padarysim, ką sumanėm, tai bus
2121 North Westem Ava.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
nepaprastas dalykas: niekas nepatikės kad X-Spinduliai.
Phone Armitage 2010
jie sava mirčių mirė, ir dėlto nebus naudos
Rezidencijos telef. Albany 8710
nei man nei tau. Aš pa tariu štai ką: Pri
siekiu! viens antram, kad po natūralūs abiejų
Telephone Drover 5052
senių •mirties tas mudviejų, kuris paveldės
Dr. A. Juozaitis
turtus, pasidalins su kitu, štai kūrenas kros
DENTISTAS
nis. Prisiekiu! ir meskim nuodus ugnin.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
Pamąstė dėdes giminaitis ir atsakė:
re.
Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Sereda, Vasario 9 d., 1921
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reikalingas?

Stribą toj,

sausio

15«čia ne tik *i>r°8resist6s,,»
bet nei jokio vietos draugija
nei kuojia neturėjo baliaus. Tą
“džigą”, matyt, šoko kas nors
korespondento galvoj.

AUBURN,

DLL,.,

unitą lietuvių šeimynų ir dau1 jiau ne tiek nevedčlių. Yra
keturios anglių kasyklos, kuriose didžiuma vietos lietuvių
ir dirba. Man teko apvažiuoti
langelis miestelių, bet niekur
neradau tokio lietuvių apsnū
dimo, kaip kad čia. Daugelis
iuosesnį nuo darbo laiką pra
leidžia smuklėse ir munšaiuėie besitrindami, tenai palieka
ir visa, ką sunkiu darbu užddrlba. Yra dagi moterėlių,
kurios munšainavimu neapsileidžia vyrams.
Sausio 31 dieną čia nusišovė
viena lietuvių moteris; sako,
kad ji tatai padarius dėl blo
gos sveikatos.—Burdingiėrius.

—J. Mačiulis.
tantį dolerių, žada aukoti jį,
Lietuvos Gynimo Komiteto
(Prašome
kdrespondentų
vardu parašėme jam regis paduoti laikraščiui tik teisin
truotą laišką, kur sutikome gas žinias, o ne prasimanymus
surengti tam tikras prakalbas tikslu ką nors diskredituot ir
ir Čia sudaryti teismą, ne iš užgauliot. Netiesą rašydami
trijų, bet dagi iš dvylikos ar korespondentai tik patys save
net 24 asmenų. Bet į pasiųstą žemina. Melas yra labai šlykš;
jam laišką kun. Slavinas ne tus dalykas ir jo reikia vengt,
davė jokio atsakymo. Tuomet dagi kovojant su priešu.—
parašėme jam kitą laišką. Bet Red.).
ir į pastarąjį dar neesame ga
vę jokio atsakymo. Tai rodo,
ST. LOUIS, MO.
kad kun. Slavinas yra labai
Vasario 6 d. š. m. Šv. Kazidrąsus “mandravoti” tik Chicagos Drauge” ir bažnyčio- meiro Draugija laikė mėnesinį
BROOKLYN, N. Y.
susirinkimą. Apkalbėjus drau
je.
Nor šaukti “konferenciją.”
prisiminta ir
Be ireikalo, Šitokiais “trik- gijos reikalus,
Brooklyrio komunistai ne
sais” 1kun. Slavinas savo nu- apie Lietuvą. Kadangi visose
juokais “darbuojasi,”
kad
puolusios reputacijos tikrai lietuvių apgyventose kolonijo
se rengiamasi apvaikščioti tre .uardyti Amalgamatcd Clothnepataisys.
| ng Workers uniją ir tuo pasiLietuvos Gynimo Komiteto jų metų Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimo sukaktuves | tarnauti samdytojų asociacijai*
naro, Pr.
Kada prasidėjo kova tarp
vasario 16 d-, taigi ir Šv. Ka
zimiero draugija nutarė, kad iuvėjų ir samdytojų asociaciKENOSHA, WIS.
jeigu šioj apielinkej lankytųsi os, Brooklyno lietuviai siuvėvadovaujami,
Neteisinga žinia.
koks žymus kalbėtojas, tai su ai, komunistų
!uojaus pasiskubino išleisti laNaujienų 20 numery Juo rengti prakalbas. Išrinkta ko r>elius ardančius organizaciją
zapas Brazauskas rašydamas mitetas iš trijų narių: W. Do r šmeižiančius jos viršininkus.
apie Jukelio prakalbas, pabai maševičius, Dr. J. J. Vizgirdas Išleidus tuos lapelius jie pra
goj nupasakojo, kad LMPS. ir A. Tvaranavičius. Taigi, jei, dėjo varyti agitaciją, kad butų
kuopa sausio 15 d. buvo su koks žymus kalbėtojas lanky-j sušaukta generalė Amalgameirengus “balių naudai jų kal tusi šioje apielinkėje su Lietu lų unijos konferencija. Sušauk
bėtojo” ir kad publikai pri vos gynimo reikalais, geistina ia tuo tikslu, kad išmetus tos
traukti progresistės “net dži butų, kad praneštute vienam ] unijos viršininkus. Bet pamatę,
gą šoko pasikėlusios sijonus”. komiteto narių šiuo adresu: kad su tais lapeliais tarp sve
Kam ši tekis šlykštus melas 1800 N. 9-th st., St. Louis Mo. timtaučių — žydų, lenkų, vo

.Bell

System

Wrong Numbers
(KLAIDINGAS NUMERIS)

Jei iš kokios priežasties sujungia su kitu tele
fonu, negu kad buvai reikalavęs, judink kab
liukų išiengvo augštyn ir Žemyn kokius ke
turis ar penkis kartus, arba, koliai operatorka neatsako. (Jei smarkiai kablelį judinsi,
signalo neišduos).
Pasakyk jai, kad tau davė ne tą numerį ir at
kartot savo, kokio reikalavai.
Reikia priprasti prie to, kad vengus galimybe
“iškolektavimą” penktuko per operatorką (jei

vartojat piniginio bakselio telefoną), arba
kad neparokuotų už šaukimą (jei vartojat
aprubežiuoto skaičiaus šaukimų telefoną).
Suprantama, kad ųereikia mokėt, kuomet' ne
tikrą numerį duoda, bet pasitaiko, kad operatorka nežino apie tai ir turi būt jai pasa
kyta.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

I
I
■
i

i

Žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimąKasamasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis
žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
r
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių no u pleiskanų.
RUFFLK®
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiskanų atsinaujinimo.
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
•
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nito jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskit j,šiuo adresu:
*
ad. RICHTER

C O., 326-330 Er<

New Yark

-

ELEKTRA
šviesą ir pajiėgą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjinpo.
Pirmutinė įdėtu v ių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1615 W. 47th St

Tel. Boulevard 1892.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

B 3514-16 W. 12th St
rti St. Loviu Avė.
CHICAGO, ILJa

Chicago, DI.

Dl A. R. Blumenthal

šiame miestely gyvena apie

kiečių ir kitų — nieko nelai
mes, bet dagi jų nepasitikėji
mą užsitraukia, jie permainė
rontą. Tuo budu jie liovėsi
kalbėję apie “generališką kon
venciją.”
Bet štai, vasario 1 d. į siuveų susirinkimą musų komunis
tai atėjo su naujais skymais—
laukti lietuvių
amalgameitų
konferenciją...
Pakėlus šitą
klausimą žmonės ėmė klausi
nėti dėl kokių priežasčių rei
kalinga tokią
konferenciją
laukti.
Tųpmet komunistai
ėmė aiškinti,
kad vyriausias
tos konferencijos tikslas
bu
siąs toks: išdirbti tinkamą pie
ną propagandai prieš Amalga
meitų unijos vadus vesti. Mockaičio-Bekampio žodžiais
ta
riant: “Toji konferencija su
darys mašiną
prieš Amalga
meitų unijos mašiną,
ir jos
tikslas
bus iš pat
pamatų
griauti jos (Amalgameitų uni
jos) valdybą.”
Leidus klausimą nubalsuoti,
suprantama, jisai tapo priim
tas, Ant vietos perskaityta ir
tos “kopferencijos” dienotvarkis, kurį musų komunistai
jau įškalno buvo prirengę. Tame “dienotvarky” tik ir kalbama apie atakas prieš Amalgameitų unijos valdybą, Rusi
ją ir šiaip komunistišką proI>a gandą.
Taigi, Brooklyno lietuviai
kriaučiai, “pasidarbavus” to
kiai Laisvei ir kitiems jos sčbrams-komunistams, nutarė šau
kti lietuvių amalgameitų “kon
ferenciją.” Neužilgio visiems
lietuvių amalgameitų skyriaus
turbut bus išsiuntinėta laiškai
prašant siųsti saivo delegatus į
brooklyniškių komunistų su
manytąją “konferenciją.” To
dėl kitų skyrių draugai kriau
čiai šitą sumanymą turėtų ytin
rimtai aptarti ir neleisti šitiems
gaivalams daryti suirutę Amal
gameitų unijoj,
dagi tokiu
svarbiu momentu.
Pakaks. Kitą kartą apie tai
gal teks pakalbėti kiek plačiau.

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųlieiJ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertas iki $250.00 tik už $85.00, priedų yel
800 adatų- ir ~
DEIMANTO
ADATĄ. Šios NAUJOS
tui 26 rekordų, C'2
.......... '
---------'"
SANKROVOJE
didžiulių
PUIKIOS VICTROLOS palikta m
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MASINA tu
Kam tai
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS.
------------------ “
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už«.$85.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvas nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosimo už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

Sankrovos
kaina tik

SPECIALUnCAS
rsamiasof* Dykai
Gyvenimas yra
tuščiu, kada prenyksta mgftjima*.

sankrovos
kaina tik

NATIONAL ŠTORME COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

DR. M. HERZMAN

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

Keliaujantiems Lietuvon
ši Pavasarį

Jusy Akis
Ar jos raudoą nos, vandenėtos
A*
1 ar užsidegę? Ar
kenčiate nuo valkio, užaugu, nusil
K pnintų akių vokų, žvairumo, ar
kitų kokių akies
litfU? Jus negaite atidėti gydy
mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
ilgiau jus atidedate prideramą
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esatę pavo
jui liekant neregiu.

•
Kovo 1 <1.» 1921 išplauks ant Laivo Sazonia per Hamburgą pirma
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendroves prezidentu.
Jei nori su tą partija valiuoti, tai tuojdus mums pranešk. Mes
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija
bus Lietuvoje j laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos
klesos $185.70.
Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Daleiskit man išegzaminuo
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums pagelbėti, aš
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 23-jų metų patyrimu
kaipo akių specialistu ir mano
gabumu išgydyme tūkstančių at
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote
dalcisti dalytėti jūsų akis kitam,
kaip tik okulistui augščiausio
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiškite trukumui
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Didžiausi žmogui dovana tai
šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumūt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Liętuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

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

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

“Laisves” redaktorius, kuris
taip mėgsta kalbėti apie “Nuajienų” “nusmukimą” savo ga
ilėtos 25 numoryj dejuoja, kad

Tel. Austin 787

Nelaukite — atsi
šaukite šiandien

DR. MARTA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos Ir
vėl tęs savo praktikavimą po Ne.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir C—9
vakare išskiriant nedėldianiu*.

Tą dalyką neatidėliokite. Juo
greičiau pradėsite gydymą, tuo
grėičiau pasveiksite. Jūsų akįs
pačios nepasveiks, bet jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite i laiką. Ateikite šiandien
pasimatyti su manim. Išegzaminuosiu dykai.

“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis gaunąs net 90 dolerių
algos į savaitę! Kuomet jis,
“tikrai darbininkiško” laikraš Tel. Pullman 842
čio redaktorius, sukėlęs nesu
DR. I. E. MAKARAS
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgą*
skaitomą daugybę “socialių
revoliucijų”, negaunąs tiek ir 10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 k 6:88 •
i dvi savaiti!.. Tikrai biednas
iki 8:30 vak%
. ............................................ ......... ;
■as “Laisvės” redaktorius.
»

★

*

Jeigu “Naujienų” bendrovė
įstengia savo vedėjams mokėti
tokias augštas algas, tai ką-gi
tas reiškia? Ką tik norite, tik
te “Naujienų” “nusmukimą”!
Cas reiškia, kad darbo žmonių
ninios eina su “Naujienoms”!
9 “Lisvė”, kuri giriasi, kad
minios einančios su ja ir kal
ėdodama vos ant kojų laikosi.
Tai-gi “Laisvės” pliauškalus
tpie “Naujienų” “nusmukimą”
reikia skaityt kaipo jos pačios
išpažintį apie savo nusmukimą.

Tik jau kas nors negera de
dasi komunistiškoje “el-de-elde”, kad toks tūzas kaip Abėcū
net “dėl Dievo meilės” (sic!)
prašo komunistus nusiraminti,
o “Laisvei” įsako neduoti vie
tos ginčams. Buvęs gi sek
—Pasvirkalnietis.
retorius Steponavičius mušasi
ST. JOSEPH, MO*
krūtinėn ir žada daugiau “neAreštavo lietuvį Ribikauską. begriešyt”.
*
Vasario 4 dieną detektivų
★
w
tapo suimtas Vladislovas A.
Ribikauskas, Edlnont & 4-ta
Kas sakė, kad komunistai
gve. Jis laikė smuklę, kuri nepripažįsta evoliucijos kelių?
prieš porą menesių sudegė. Štai evoliucijos keliai kuriais
Kaltina jį buvęs jo barlende- jų lyderiai eina: Mockaitis-Brarys, kad buk Ribikauskas no zaitis-Bdkampis. Dėdele-Abecėrėjęs pats vienas pasinaudoti lė-Vincaitis.
«
čekiu, kurs apdraudos kompa
♦
★
nijos buvęs išrašytas jų abie
jų vardu. Iki teismo, kurs
Komunistų papa Leninas,
busiąs vasario 16 d., Ribikaus priskyręs J. Spargo prie “men
kas uždarytas pavieto kalėji ševikų”, tvirtina, jog jis esąs
me. — žvalgas.
Amerikos Socialistų Partijos

Phone Yards 5248 .

A. M. KAITIENE
AKUŠERE
Daug metų praktikoj
3014 Emerald Avė., Chicago, UI.

narys. (Žiūrėk “Laisve Nr. 11).
Visi gerai žino, kad J. Spur
go jau treji metai kaip nėra
Socialistų Partijos narys. Jei
gu panašų dalykų tvirtintų
Paukštys su Bimba, tai nebūtų
nuostabu, bet papai Leninui
lyg ir sarmata.

Ant galo! Ir lietuviai susilaukė genijaus, Juo yra “Laisvės” peckelis Lunibis! Jeigu
netikite, tai paskaitykite “Lais
vės” skelbimą, kur žadama iš
leist albumą “to musų geni
jaus” piešinių!

T*l*ph*n* Yard* 508S

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan SL Chicag*
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 zyto
Ir nuo 5 iki 8 vakar*.

Pasiteiraukite pas]
mane uždyką

Duokit šviesos saviškiams!

Krislai

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 28
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroninėm 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
Telephonai: -!
arba 367
j Naktimis: Drexel
___ _ _
’ 950 - Drovel 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
^VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vek I

Dr. F. 0. CARTER
Specialistas Akių, Ausiu, No
sies ir GeVklės Ligų.
No. 120 So. State St., 2 augštas
Chicago, III.
Vai.: 9 iki 6; Nedėlioms 10 iki 12
Vienos durjs j šiaurę nuo
“Fair”.

g Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokia* ligas moterų, val
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptį**
gas vyrų liga*.
■ 3259 So. Halsted St„ Chicago.

FiBGIHKIIBIfiUlllhail
S Tek Boulevard 2160

9 Dr.ĄJ.KARAJJŲS 8
i

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
8303 So. Morgan Street,
Chicago, IU.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvi* Dantiste*
• 4712 So. Ashland Ava,
arti 47-to* gatvi*

Telefonas: Drovai 7042
'

LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius 9
1424 So. Halsted St

9

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

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

VVaukegano
Lietuviai—

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bruževičiaus aptiek):

LIETUVIS DENTISTAS
22(11 W. 22nd & So. Leavitt SU.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr įver 9693
Valandos: 10—11 iy.o; £—3 po ptet
7--8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną-

VVAUKEGAN
Bet yra ir tikrai pažymėji
mo vertų lietuvių. Štai laik
raščiai praneša, kad Romos papa iškeikęs žinomo Prūsų lie
tuvių rašytojo Vydūno raš
tus.
Tas, be abejo, suteikia daug
garbes ne tik Vydūnui, bet ir
lietuvių literatūrai. Jo raštai
stovės ant vienos papėdes su
Meterlivko, Emilio Zolos ir
kitų gausių rašytojų raštais.
Kultūringi žmonės su pagaila
ištars Vydūno vardą.

I

1005 Marion Street,

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORJS

Waukegan, III

GYDYTOJAS IR CHIBDBOAS

GERBIAMA VISUOMENĖ!

Bsdiliomis nuo 9 Ud 18 ryta
1821 S. Halsted Bt,
Kampas 18 ir Halsted Bfc

Aš mūrininkas atsišaukiu j jumis.
1894 metuose mokinaus Rygoje. Nuo
1901 metų priguliu prie mūrininkų
unijos. Budinko darbą atliekų kaip
naują, taip seną.> Cementą/talk pointer pataisau gerai. Kaminus kam
nerūksta padarysiu rūkstančiais.
WM. PLEKAVIČIA,
2721 Sb. Halsted St.,
Chicago, Iii,

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chinrga*
1637 W. 51 *t. kamp. Marshfleld av.
Valandos) Iki 9 ryto, nuo 8 Dd
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tol. Prospect 1157

NAUiTIENO

Lietuviu Rateliuos

Sereda, Vasario 9 d., 1921

AŠTUNTO RAJONO
MOKYKLA.

|(?) esą matymas, girdėjimas, dvi gyvas pačias. Vieną Chica nupirkp Konneth Durant
Laikraštis, kaip
uostymas, skonis ir palytėji goję, kitą Portlande.
iki šiol
mas. Kiti keturi geismai, kurie
busiąs sovietų valdžios pažval
gų reiškėjas.
randasi pas kiekvieną normalų
Rado žmogaus lavoną
Praeitą seredą,
vasario 2, žmogų, yra: draugingumas,
Aušros svetainėje buvo dešim meile, ambicija ir tėviškumas.
šiukšlyne užpakalyj tuščios
toji LSS. Aštunto Rajono mo
Ant šitų žmogaus
geismų kalvės, prie Wabash ir Daton
kytos lekcija. Lekciją davė P. [Furjeras ir dėjo pamatinį ak gatvių, tapo rastas žmogaus la
Grigaitis tema: Karolis Furje menį
socializmo triobėsiui vonas. Jis atrodo apie trisde
Draugiją pranešimus apie mi
ras, jo gyvenimas, idealai ir Furjerui pakanka
suorgani- šimts metų amžinus. Koronietingus etc. dedame dykai. Nuo
komunistinės teorijos. • Tasai zuot du tūkstančiu žmonių, tu rių komisija mano, kad jau
Šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506)
franeuzų
utopi-ninkas
gi rinčių pakankamai gabumo bei jis ten išgulėjęs kokius du ar
turi būt priduoti Redakcijai išmė
nedideliame
Francijos patyrimo, į vieną
vakaro, ne vėliau kaip iki 8
sąjungą ir ba net ir tris mėnesius; Šiukš
P.M.
Vėliau priduoti praneši
miestely Besancon vasario 7 užimti didoką plotą žemės, les gi neliestos nuo praeito ru
mai nebegalės tilpti rytojaus
dieną 1772 metais. Mirė 1781 kur butų įkurti 'bendri gyvo- dens. Policija
numery].
rūpinasi kaip
metais. Furjeras buvo gan pa namieji namai, bendra valgyk nors išrišti tą žmogžudystę, bet
siturinčio pirkilo sunus.
Bet lu, skaitykla, mokyklos ir ki- iki šiol nieko daugiau nesuras
jisai neturėjo palinkimo prie ti patogumai — ir socializmas ta, nors ir buvo išjieškota vi Repeticija Liet. Mot. “ApŠvietos”
dr-jos veikalo “Rūtų Vainikas” bus
biznio, kuris reikalavo nema įvyks. Iš tokio koperatyvo, gir sa sena kalvės vieta ir visos seredoj, vasario 9 d., 7:30 v. v., po
num. 3313 S. Union Avė. Visi lošė
žai
suktumo ir melagysčių. di, visas pasaulis
turės imti rūsys.
jai būtinai susirinkite. — Komitetas.
Būdamas turtingų tėvų sunus, pavyzdį.
Furjeras turėjo progos nuvyk
Gyvenimas tečiaus parodė,
Nebus Lekcijos. L. S. S. VIII Ra
Nubaudė klastininką
ti į didesniuosius bei kultūrin kad tai yra tik svajonė. Lekci
jono Mokykloje šią savaitę lekcijos
nebus.
Mokyklos Vedėjas.
guosius Europos miestus. Nu ja buvo labai žingeidi ir paJohn W. Winston, sekreto
vykęs į tokią Vokietiją, Olan mokininti.
rius No r t hivcstern Milling kom L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas
diją ir Belgiją jisai susipažino
Sekama lekcija bus Furje panijos, tapo rastas kaltu dėl įvyks
nedėlioję, vasario 18 dieną, ly
su socialinėm tų valstybių są rizmas Jungtinėse Valstijose.
bandymo papirkti taksų ko giai antrą valandą po pietų. Visi
lygom ir gyventojais — jų ap
nariai malonėkit atsilankyti. Bus
šapos Darbininkas.
BROLIAI BRIEDUKAI šviestos laipsniu ir tt. Savo raš-1
lektorių, kad jis priimtų netei duodama knyga nariams. Už perei
(Balselis — skambantis
singą apyskaitą apie kompani tus metus. Susirinkimas atsibus
tuose Furjeras stengėsi išparoMark White Sąuare, parkučio inžin
Vyras
peršovė
pačią
varpelis).
jos
pajamas
ir
pelną.
Jis
įspau

rūme.
— Valdyba.
dyti, kad pastovi taika reika
dė,
kolektoriaus
rankon
dešijmtj
Chicagoj turbut nėra lietuvio lauja idant visos didžiosios Eu-| Charles W. Jameson,
183 tūkstančių dolerių,
kuriuos Visi tie L. S. S. 284 kp. nariai, bu
bei lietuvaitės, kuri nežinotų ropos valstybės sudarytų vie- Copsen place, vakar prie sta
vo pasiėmę tikietų (pardavinėti) L.S.
paskui kolektorius atidavė val S.
be
moną
galingą
imperiją
kuopų vakarui sausio 9 d., bet nė
kokį entuziazmą sukelia publiko
lo bešveisdamas revolverį ne stijos prokurorui. Teismas da ra jų gražinę, tegul gražina juos kaip
je šiedu talentuoti dainininkai, narchų bei carų. Pasak Furje- tyčia iššovė ir kulipka patai
greičiau. Negavę tikietų ne
bar jį rado kaltu ir jam gre galima
ro,
socializmui
įvykti
pirmų
galime
padaryti pilnos atskaitos. Ti
kurie dalyvaus turiningam kon
kė
jo
pačiai,
Nellie
Jameson,
į
sia
bausmė
nuo
trejų
iki
de

kintus prašome gražinti d. St. Straz
reikalinga gerų
certo programe, vasario 27 d., pirmiausia
dešinį
petį.
Sužeista
moteris
dui (Naujienų adresu). Butų gerai,
vynių
metų
kalėjimo
ir
užsi

kad tatai butų padaryta dar šią sa
didžiajam Ashland Auditoriume. žmogaus geismų- Tie geismai nugabenta
Passavant ligoni mokėti du syk tiek, kiek jis vaitę.
— Komisija.
nėn, o pats Jameson — kalėji buvo įspaudęs kolektoriui ran
mai].
kon. Beto jis yra dar kaltina 18tos GATVES KOLONIJA. — Tri
mas dėl suklastavimo apyskai jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės
sukaktuvėms apvaikščioti, 18 toj i ko
Prapuolė mergelė.
tos apie kompanijos pajamas lonija rengia didelį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoj, vasario lt
ir pelną.
deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halstec
Dorothy Harz, 9 metų mer
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butŲ
gelė, 3318 Pierce avė-, vakar
visi! Tikietus išanksto galima gau:
užtektinai rankvedžių mokiniams;
šiose
vietose: Naujienų ofise; pas N.
išėjus į mokyklą nežinia kur
Saliunų skaičius auga
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas
dingo. Jos motina yra parsisMrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
kyrus su savo vyru, Paul C.
Miesto kolektorius Williani voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu& Gedvilo krautuvėj, 1818 So.
rų laikraščių ir knygų;
Harz, vakar atėjus Deering st. H. ,Webstcr vakar paskelbė, bučio
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta

Dainuos didžiąjame
Naujienų koncerte

Pranešimai

Švieskime Lietuvą

Mes norime, kad Lietuvoje aug-tų dailioji Ii-

teratura, norime, kad Lietuvoje butų platinarna pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
skaisti, — Todėl
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
“VARPO” BENDROVĖS,
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.
“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortkevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje
— $15.00.
Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite
šiuo adresu:

v. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th Str..
New

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

StedahimMH Moterį ligų Ir Chlrarglja
1145 MILWAUKEE AVĖ.

ICEICAGO.

policijos stotin papasakojo,

ji

mano,

kad

greičiausia

jog

jos

buvęs vyras mergelę nuo
pavogė ir išsigabeno ją į
nadą.
Bomba sukrėtė namą

Ciliicaįįo.i e

“sausų”

sa liū

nų skaičius su kiekviena diena

vis auga didyn, Jis dabar jau
yra trimi šimtais ir trylika di
desnis už skaičių 1918 metų.
Šiuo laiku 1918 mętais buvo
paduota 5,182 aplikacijos, kad
gavus laisniuą, o šiais 1921
metais jau yrą . paduota arti
devynių tukstapčių aplikacijų.
Iš šito skaičiaus du šimtai devyniosdešimts keturi apykan
tai jau policijos
viršininko
Fitzmorriso yra padėti ant
juodo listo. Sako, kad iki
licijos departamentas ištirs
sus aplikantų
rekordus,
bus padėta ant juodo listo virš
dviejų tūkstančių.

Nežinomi piktadariai vakar
naktį važiuodami pro kampą
Grand
boulevard ir Fortythird st., metė bom'bą į Tyson
namą, kuri išrausė didelę sky
lę šaligatvyje, išdūrė skylę sie
noje ir sukrėtė visą namą taip,
kad jo veik visi langai išbyrė
jo. Nieko neužmušė, bet bai
mės gyventojams,
kurių yra
apie du šimtai, padarė nema
žai. Sako, kad pats namo sa
vininkas
A. L. Tyson ir jo
Sudraskė vagonus
nuomininkai neturėję nė jokių
nesusipratimų su niekuo. Po
Užpereitą naktį kažinkas įsi
licija mano,
kad piktadariai
laužęs į Senate krutamujų pa
padarę “klaidą.”
veikslų teatrą, kertė Madison
st. ir Kedzie avė-, sudraskė dvi
Sesuo nušovė seserį
dešimts tūkstančių vertės var
Miss Edith Kujatt, 16 metų gonus, taip kad jau pataisyti
amžiaus, 3602 58-th st., vakar juos veik visai negalima. Ma
bejuokaudama su savo vyres tyt, kad vandalai atkeršino už
niąją sesere, Mildted, 18 metų ką nors teatro savininkui.
amžiaus, pasiėmė tėvo revolve Atėmė $2,200 vertės čekių.
Keturi jauni plėšikai praeito
rį ir atstačius vamzdį tiesiai
į veidą, suvarė dvi kulipkas panedėlio vakare užklupo Sta
burnon. šovikė nugabenta ka nislovo Luczako galiūną, 8459
lėj i man, o peršautoji — pa Buffalo avė., South Chicago,
vieto ligoninėn, kur ji pasimi- ir atėmė $2,200 vertės čekių,
kuriuos jis buvo praeitą subatą išmainęs Illinois Steel kom
panijos darbininkams. Taipgi
Fitzmorris nepatenkintas
atėmė keturiasdešimts penkis
Andais
trisdešimts devyni dolerius grynais pinigais.
detektyvų biuro šnipai išlaikė
civilės tarnybos kvotimus ir
jau dabar turėjo gauti leita- Didelis siuvėją susirinkimas
nentų laipsnius. Bet policijos
departamento viršininkas FitzNEW YORK. — Andais čia
morris

vakar paliepė

civilės buvo surengta skaitlingas vie-

tarnybos komisijai, kad ji dar
kartą peregzaminuotų tuos šni
pus, kurie jo manymu
visai
nėra tikę užimti policijos de
partamente leitanentų vietos.
Komisijos pirmininkas Frazier
sako, kad jis pilnai sutinkąs
su Fitzmorriso reikalavimu ir
jį išpildysiąs.

Nubaudė už daugpatystę.
Chicagos biblijos tyrinėtojų
draugijos viršininkas Gabriel
W. Swanson vakar Potland,
Oregone, tapo nubaustas ketu
riais metais kalėjimo už daug
patystę. Po ilgo dviejų advo
katų kamantinėjimo jis paga
linus

tds siuvėjų susirinkimas-praDidžiulČ
Madison
kalbos.
Sųuare Garden svetainė buvo
pripildyta siuvėjais, kurie nū
dien veda žūtbūtinę kovą su
savo samdytojais.
Mitinge kalbėjo pats siuvė
jų unijos prezidentas Hillman
ir keli kiti darbininkų darbuo
tojai.
l

Kvo.

---

Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu-

bo repeticija “Graži Mageliona” bus
ketvergo vakare Davis Sųuare Park
svet., 8 v. v. Visi lošėjai .malonėki
te pribuŲ laiku. Taipgi mėnesinis
susirinkimas bus pėtnyčioje; 8 v. ryto
paprastoj svet. Visi nariai malonė
kite atvykti, nes bus labai svarbus
susirinkimas.
— Klimašauskas.

West Side. — ČKtcagos lietuvių Koperacija rengia svarbias prakalbas
ketverge, vasario 10, kaip 7:30 v. v. A,
Kučinsko svetainėj, 2301 W. 22 PI.
Inžanga dykai. Prakalbos rengiama
tuo tikslu, kad vietos lietuviams iš
aiškinus Koperacijos tikslus. Vis
kviečiama atsilankyti.
— Komitetas.

JIEŠKO DARBO

AUTOMOBILIAI

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę mo
kintis. Galiu kalbėti 4 kalbas. Kam
reikalingas galite pašaukti mane ik;
8 vai. vakare.
B. M.,
6104 So. State St.,
Tel. Wentworth 7618

PARSIDUODA automobilius Ford’as, touring car. 1920 modelio. 5 tajeriai selfstarter’is.
Geriausiame
padėjime, kaip naujas. Pardavimo
priežastis, neatsakantis prie mano
užsiėmimo.
1844 Canalport Avė.,
Kreipkitės į krautuvę.

JIEŠKAU DARBO.
Kam reikalingas barberys dienoNAMAI-ŽEME
- ■arba
- subatomis
Esu
mis, vakarais,
baigęs barbarystę Molars Barber
ANT PARDAVIMO puikus mūrinis
College labai pasekmingai.
namas 2 flatų 5 ir 6 kambariai arti
Atsišaukite:
Archer and Kedzie gatvių.
Atsišaukite
3001 So. Halsted St.
8249 So. Morgan St.,
Antros lubos
Phone
Boulevard 7579
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterių
prie skudurų sortavimo.
M. KAPLAN,
2106 So. State St.

PARSIDUODA 40 akerių farma,
30 akerių dirbamos, o likusi dalis
REIKALINGOS patyrusios mote- miškas. Žemė gera, auga visokį ja
rjs prie skyrimo naujų vilnonių nuo vai; kaimynai lietuviai. Naudokitės
Gera mokestis, pastovus proga, nes parduosiu labai pigiai. Apie
karpų,
darbas
kainą ir priežastį pardavimo, klaus
S. LERNER
kite laišku.
640 W. 14th St
A. BARAVYKAS,
R. 2,
Branch, Mich.
REIKIA merginos prie lengvo na
mų darbo.
Atsišaukite,
801 So. Marshfield Avė.
2-as Apart.

REIKIA j viešbuti moterių kamba
rių apžiūrėti, taipgi apšvarintojų.
Atsišaukite
MISS ROSEWELL,
Chicago Beach Hotel,
51st ir Comell Avė.

Pirmiau gyveno Chicago, o dabar ne
žinau kur. Jo brolis Juozas Chepaitis labai serga Lima, Ohio. Malonės
atsišaukti.
STANLEY CHEPAITIS,
4438 S. Maplewood Avė., Chicago, III.
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Aš
esu 28 metų senumo; turiu gerą dar
bą, uždirbu $75 į savaitę.
Atsišau
kiančios merginos su pirmu laišku,
malonės prisiųsti savo paveikslą.
F. G.,
10502 So. Michigan Avė.,
Roseland, III.

MES GALIME patalpinti ke
letą patyrusių finišerkų musų
dirbtuvėj.

kotų

Atsišaukite

galinti padaryt pirmos klesos

44 vai. į savaitę ir

darbą

gera alga.
EDERMEIMER & STEIN
1911 Rooscvelt Rd-

CO

PARSIDUODA puikus, naujas kam
pinis biznis ir gyvenimo 3 flatų na
mas. Turi puikiai įtaisyta basemantą, elektros šviesa ir vanos. Parsi
duoda kartu mažas namelis iš užpa
kalio, garadžius dėl 3 automobilių ir
saliuno biznis. Vieta yra tirštai apgy
venta lietuvių ir lenkų — netoli Crano Co. Parsiduoda viskas labai pi
giai. Taipgi 3 lotai, šalę namo, vai
singu medžių. Atsišaukite.
E. WITKAUSKAS,
4542 So. Wood St.
Phone Lafayette 4320

120 akerių farma, 10 karvių, 2 ar

kliai, namai, javai ir daug miško,
$4,500.

Inmokčt $3,000.

Atsišaukite j

j. f. Badžius,
668 W. 18th Street,
Chicago, 111.

R E IKI A DARBININKŲ

_________ VYRŲ_________

MOKYKLOS

REIKIA.

5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vak arais, pašiliųriti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio
stiliaus ir didžio ii bet kurios
REIKIA vyro dirbti prie žirklių
madų knygos.
__ ___
No. 2, į geležies atmatų kiemą.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Atsišaukite
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
WARSHAWSKY & CO.,
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
1915 So. State St.

PARDAVIMUI
500 phonographų $200,00 vertės su
6 Columbia pasiskyrimu už $42.50, ke
liai jų yra.
Tel.: Garfield 9261 arba Belmont 6120
THE VAN BUREN STORAGE CO.
2658 W. Van Buren St.

PARSIDUODA cigarų sankrova, kar
tu pirmos rūšies knygynas. Biznis
nuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie
žastis, išvažiuoju Europon.
Atsišaukite.
J. MAKAREVICZ,
1757 W. 47th St.,
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugės Anasta
zijos Sintauskaitės ir Jono Kučinsko,
paėjo iš Rygos miesto. Pirmiau gy
veno Cicero, III. Malonėkite patįs
atsišaukti arba žinantis pranešti, už
ką busiu dėkinga.
JIEVA VALANČEVSKA,
(po vyru Kazlauskienė)
PARSIDUODA bučenė ir grosemė
1430 Wentworth Avė.,
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj.
Chicago Heights, III.
Biznis išdirbtas per 80 metų. Par
davimo priežtastį patirsite ant vietos.
PAJIEŠKAU pačios Marijonos Vis4518 So. Wood St.,
kontienės, kuri mane apleido.
Su
Chicago, III.
grįžk arba per telefoną pašauk. No
rėčiau žinot kur yra vaikai. Narių
PARSIDUODA saliunas lietu
kad sugrąžintum mano “Voccum
Cleaner”, kuris man yra reikalingas. vių apgyventoj apielinkėj, arti
JOS VISCONT,
šv. Kryžiaus bažnyčios ant
1922 Newnort Avenue,
Phone Weilington 5935.

PARSIDUODA namas medinis vie
no pagyvenimo, 4 kambarių, užpaka
lyje didelė bamė (kūtė). Lietuvių
apgyventoj vietoj.
Turi, būti grei
tu laiku parduotas. Kadangi važiuo
ju į Lietuvą parduosiu pigiai. Taip
gi parduodu saldainių krautuvę.
Atsišaukite arba telefoniiokite
4854 So. Wells St.
Tel. Yards 973.

EKSTRA BARGENAS

Agentų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance.
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.
CHJCAGO MUTUAL
CASUALTY CO.,
ASMENŲ jlEžkOJIMAI
431 So. Dearborn St.,
PAJIEŠKAU pusbrolio Jono CheRooms 911 — 912.
paičio, nes turiu labai svarbų reikalą.

Pajieškojimai

BARGENAS
Parsiduoda bizniavus kampinis 3
flatų ir krautuvės namas, Piet-rytinis
kampas 37-os ir Wallace Savininkas
antrose duryse,
557 W. 87th St.

Tovvn of Lake.

Viršuje didele

svetainė dėl susirinkimų vakarų
ir balių. Priežastį pardavimo
patirsit ant vietos.
1809 W. 46th St.,
kui buvo išvažiavęs į New York val
stiją. Norėčia su juo, susižinoti, ar
prie Wood St.
PAJIEŠKAU savo brolio, Juozapo
Petraškos, paeina iš Suvalkų rėd.
Vitautiškių kaimo.
Koki 9 metai
atgal gyveno Waukegan, III.
Pas

1 VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wella St.
137 Mokyklos Jangt. Vabtiioae.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi-

Mokslas lengvais atmokijimals.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygllia.
Tai. Seeley 160.
SARA PATEK. pimlnfnH.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama
to. Mokestis kol mokiniesi. Ui mok
slą tik $20.00. Galima išmokti j 6
savaites.
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W. Madison St..
Chicago.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių.
Mokina Lietuvių
Ir Anglų kalbų; Grammar
School, Hifch School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų 1 visas augitesniasiaa mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80
1747 S. Halsted St. arti 18 fat.

AMERIKOS LIETUVIŲ
ba* kas jį žinote, meldžiu praneškite,
už ką busiu labai dėkinga.
PARSIDUODA bučernS ir grosernė
ROZALIJA PETRUšKAITfi,
už
prieinamą kainą, tirštai lietuviais
(po vyru R. Siudikienė),
apgyventoj
apielinkėj . Pardavimo
1137 Victoria St.,
N. Chicago, III.
Mokinama: angliikos ir lietuviškos
priežastį patirsite ant vietos
kalbų, aritmetikos, knygvedystSs, ste
2850 So. Leavitt St.
nografijos, typewriting, pirklyboa tei
sių, Suvienytų Valstijų Istorijos,
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos
PARSIDUODA čebatų krautuvė su abelnos istorijos, geografijos, politiarba našlės; mergina kad ir butų su ;aisykla
Nupirko “Soviet Russia
(shoe repair). Pelningas IdnU ekonomijos pllietysūs, dailiavienu vaiku, tai tas nieko, bet mylin biznis, geroj,
lietuvių apgyventoj apie- rašystis Ir tt.
čios gražų ir dorą gyvenimą, tai mel inkėj iš priežasties išvažiavimo į LieMokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
NEW YORK. — OficiaUnis džiu duoti greitą atsakymą ir prisių ;uvą.
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
sti savo paveikslą; kiekvienai duosiu
sovietų Rusijos laikraštis, ku atsakymą.
iki 10 valandai.
1439 So. 49th Court
Esu vaikinas keturiasde
81D6
SO. HALSTED 8T„ CHICAGO.
Cicero,
III.
rį čia buvo įkūręs tos respub šimts motų senumo, turiu turto 12
likos biuras, Liudviko Marten-į šimtų ir mylėčia bizniu užsiimti.
PARSIDUODA galiūnas su 6 kamso vadovaujamas, pastarąmFRANCIŠKUS MASTAVIČIA;
>arių pagyvenimu. Geroj visokių
tautų apgyventoj vietoj.
Priežastis
>.us i Rusiją dabar per 547 W. 20th St.,
Chicago, III. pardavimo patirsit ant vietos.

ki tas rankai Laikraštį

MOKYKLA

I

2819

88th Sti

NAUJIENOS, Chicago, III.

Utarninkas, Vasario 8, 1921
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CASINO TEATRAS

3506 So. Halsted St.
Ser. Sausio 19-tą
“Dangerous Paradise”

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY

Ketverge 20-tą
“The Gift Supreme”.,
Pėt. 21-mą
“Valley of Doubt”.

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.
Geriausias darbas, už žemiausią
kainą.
1946 W. 21st St., netoli Robey St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo
nuo ugnies
4153 W. 26 St.
2410 So. 52nd Avė

Phone Drover 266

JOFFEY’O
4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos.
Columbia fonografai, deimantai
ir laikrodėliai.

Chicago, III.
Halsted netoli 63-os gatvės

Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate
Paskola ir apdraudimas

2833 W. 22nd St.
Tarpe California Avė. ir
Marshall Blvd.
Chicago.

Marketo kainos
Vakar Chicagos marketo kai
nos ant tūlų dalykų buvo seka
mos:
Sviestas: — retaileriams, ek
stra 48c. prints 50c.
■ Kiaušiniai: — puikiausi švie
ži 39c. iki 40c.; paprasti bet ge
ri 36c. iki 37c.; maišyti 37c. iki
38c.; ekstra sudėta baltose mednėse dėžutėse 48c. iki 49c.;
margieji 35c. iki 85c.; purvinukai 36c. iki 37c.
kurkės
Gyva paukštiena:
53c. ir 54c.; vištos 32c.; pava
sariniai vištukai 30c.; gaidžiai
20c. ir 21c.; antys 36c.; žąsys
28c.
Negyva paukštiena: — kųrkės
53 ir 54c.;’ vištos 32c.; pavasari
niai vištukai 30c.; gaidžiai 20c.
ir 21c.; antys 36c.; žąsys 28c.
Bulvės: — maišuose 100 sva
rų, baltų apvalainų $1.10 ir
$1.25. Saldžiosios bulvės: — už
hamperį $2.00 ir $3.00.
rankoms rinktos
Pupos:
$4.75 ir $5.90 už 100 svarų; rau
doni instiniai $8.75 ir $9.00.

BUSINESS

no

000 paskolos ant 7%, užtikrini
mo Paul’so duonkepy klos, kuri
bus prie Grand Avė., tarpe Kedvale ir Kildare. žemėj namas ir
įrengimas kainuos $85,000, ir
naujoje įstaigoje galima bus iš
kepti 20,000 dounos bandučių
kasdieną.

Bonai išleisti po $100, $500
ir $1,000; jei nori, gali gauti
pirkti ant išmokesčio.

Ant kiek nupuls gyveni
mo brangumas?

žemdirbystės įrankiai. — Pre
kyba eina menkai. Išdirbystė
mažinama.
Automobiliai. — Išdirbystė
pradeda gerintis. Keletas di-l
džiųjų fabrikų pradėjo dirbti,
nors, tiesa, tik dalį laiko. Neuž
ilgo žmonės pradės daugiau
pirkti automobilių, ir tas trupu
tį pagerins dalykus automobilių
pramonėje.
Batai.
Išdirbystė didinasi,
bet labai mažai.
Drabužiai. — ši pramonė nu
kentėjo labiausia. Algos tapo
numuštos ir medžiaga atpigo.
Drabužių kainos dą vis eis že
myn vysą šį mėnesį.
Cukerkos. — Algos nupuolu
sios žemai. Kainos dar vis puo
la ir turbut puls keletą mėnesių.
Vaistai. — Kainos eina že
myn. Biznis betgi turi gerą
ateitį.
Trąšos. — Kainos truputį nu
puolė ir tas prigelbės didesniam
trąšų pardavimui ateinančiais
keliais mėnesiais. Nežiūrint į
didesnį parekalavimą, kainos
turbut nepakils, nes dabar dau
giaus atvežama trąšų iš užrubežio.
Stiklas. — Biznis ir toliaus eis
dar žemyn.
Megsitniai ta vorai,
Pančiakų ir kitų megstinių tavorų
pramonėje pradeda didintis skai
čius užsakymų ir biznis matyt
pradės eit geryn.* •
Lumberis. — Didelis biznio
puolimas tebesitęsia. Daugybė
miškų ir lentų piovyklų yra už
darytos. arba darbas jose suma
žintas. Darbininkų algos smar
kiai numušamos.

M

I
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Visų šią savaitę
MARRY THE POOR
GIRL
KITĄ SAVAITE

Kaip stovi pramonės

Acorn Electric Co.

*.w

Halsted netoli 63rd St.

REVIEVV

Suvienytų Valstijų Darbo
Biuro statistikos rodo, kad gy
venimo brangumas iki Gruodžio
1-mos dienos 1920-tų metų nu
Skoliname Pinigus
puolė suviršum 7 nuošimčius pa
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
ir statomų.
lyginant su tuo, koks jis buvo
MADISON IR KEDZIE
Birželio mėnesyj pereitų metų.
STATE BANK
Kitos statistikos rodo, kad nuo
Narys Federal Reserve System
Gruodžio mėnesio pereitų metų
3131 W. Madison St.,
Chicago.
Tek: Kedzie 3980.
iki dabar gyvenimo brangumas
Atdara visa diena: Sub., ir Utaminnupuolė dar 7 nuošimčius. Tai
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.
gi iš viso nuo Birželio mėnesio
pereitų metų iki dabar gyveni^
Phone Canal 5496
mo brangumas bus nupuolęs
Hankan Jevelry
and
Graphaphone
apie 15 nuošimčių. Vienok pa
Jei norite turėti savo namą
Co., Ine.
Geležis ir plienas.
lyginus su tuo kas buvo prieš
išvedžiotą dratais per žmonės,
Mes pritaikome
akinius
moksliš
karę, gyvenimo brangumas te
kurie pažįsta savo biznį yra da
kai. Columbia gra
Geležies ir plieno pramonėje bėra iškilęs 150 nuošimčių.
lykas be baimės. Gali būti pa
fanolas ir rekor
iki šiol dar vis buvo labai daug
dai.
Galima pilnai tikėtis, kad
daryta su daug mažiau triukš
2209 W. 22 St.
neužbaigtų
užsakymų.
Su
lai

' šiais metais gyvenimo brangu
mo ir šiukšlenimo, negu kad
netoli Leavitt.
ku tie neužbaigtieji užsakymai mas nupuls dar 10 nuošimčių.
jus turėtumėt namuose popievis eina mažyn ir mažyn,
Taigi palyginus su augščiausiu
ruotojus arba malevotojus.
ležies ir plieno išdirbystS
yra
Aty
dos
!
brangumu 1920 metais, gyveni
Mes galime išvedžioti dratais
Ar jus turite šeimyną? Jums yra mažesnė, darbininkų algos numo brangumas iki šių metų pa
jūsų namą į dvi ar tris dienas sunku gauti kambarius ? Štai yra jū
mušamos.
Pavasary
j
gal
but
baigai bus nupuolęs apie 25 nuoir nepaliksime nei mažiausio sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima bus daugiaus geležies užsakymų šimčius ar jr dau(riaus.
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar padaryti 3 pagyvenimus. Visi Įtaisy
kada prasidės namų statymas,
Atskiri produktai bus nupuo
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sienos.
bet
tai
neilgam.
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lę palyginant su 1920 metais se
Nėra šiukšlių arba jokių ne lesnių
informacijų kreipkitės.
kančiu budu:
parankumų jums ir kaina yra
1653 W. 47 St.
daug žemesnė negu jus tikitės.
Vilnoniai audiniai
Maistas apie.........
v55%
Mes galime ateiti ir pasakyti
DR. BOBE’S PANACEA
Drabužis suviršum
Laikrodėlai. — Biznis apmi
Yra šeimynos gyduolė, dideles ver
tikrą kainą, jei jus norite.
t
Audimo
fabrikuose
tęsiasi
al

Namai — apie ...L...
tės dėlei reumatizmo, vidurių negęs ir gal taip dar bus keletą.mė^
gų numušimas ir darbai vis eina
malimo, kataro ir pūslės ligų.
Kuras ir šviesa — apie 10%.
Phone Normai 2022
nėšių, Neblogai betgi sekasi pilabai menkai. Užsakymų fabri
RED CROVVN PHARMACY
Rakandai — apie ....... 120%
4552 So. Ashland Avė.
ką turi labai nedaug. Vilnos pi-1 Įvairus daiktai — apie 10% gesnių laikrodėlių biznis.
gios ir jų yra užtektinai. Vilno-'
šis gyvenimo brangumo ap-'
niai
audiniai
ir
toliaus
turėtų
Elektros kontraktoriai
Duok receptus išpildyti
skaitliavimas yra paremtas tuo
Kviečiai
dar eiti pigyn.
6031 So. Halsted St.
Mokslą baigusiam Registruotam
puolimu
opto
kabių,
kurs
ėjo
Vaistininkui
Phone Wentworth 6057
LUCAS HANNEMA R. P. L.
iki šiol. Pasiremiant šitomis
Kviečiai tebėra pigus, ir va
10657 Michigan Av., kainp. 107 gt.
Kiek reikia mokėti
skaitlinėmis darbdaviai visose kar jų kaina Chicagoje buvo nu
Įstaiga tyrų vaistų.
taksy?
Tel.: Pullmnn 979.
pramonėse stengiasi numušti puolus vėl iki $1.56. Gegužiniai
LIBERTY BONDS
Mes naudojame geriausios vertės
darbininkams algų. Darbinin kviečiai buvo pardduodami po
Mes mokame pilną marketų kainą
gyduoles ir musų kaina tokia že
Kiekvienas
Amerikos
pilietis,
kams yra žinotina, kad numu $1.47 už bušelį.
su nuošimčiu.
ma, už kokią galima padaryt. Mes
kurs
uždirba
daugiaus
$1000
į
apkainuojame
jūsų
atsilankymą.
R. L POLLAK & CO.
šimas algų daugiaus kaip 25
Miltai Minneapolyj buvo paki
1945 W. 47th St.
metus, jeigu nevedęs, ir dau nuošimčius, palyginant su algo-l lę, ir perkant daug reikėjo mo
A tiara vakarais: panedėlyj, ket
giaus $2000, jeigu vedęs, tun mis pradžos 1920 metų, yra ne kėti po $9 už bačką. Chicagoje
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.
Phone Canal 6254
V
....
mokėti taksas nuo savo įplaukų. teisingas ir neturėtų būti daleis- $8.75.
ADOLPII L. ZACHAREWICZ
Kas daugiaus uždirba, tas dau tas.
Kostumeriškas Siuvėjas
Kviečių išvežimas pereitą sagiaus ir taksų turi mokėti.
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
Ar Jūsų bankicrius yra
vatę buvo sekamas.
žiai. Valome, prosijame ir taisome.
Reikia
čia
betgi
pastebėti,
Uždirbą
iki
”
$5000
turi
mokėti
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra
Iš Amerikos 9,714,000 buš.
2300 Sb. Leavitt St.
4 nuošimčius nuo uždarbio virš kad ne visuose Amerikos mies
jūsų draugu, negali būti jūsų
Iš Indijos 496,000 buš.
tuose
gyvenimo
brangumas
bu

$1000
ar
$2000.
bankicriu.
Iš Argentinos 1,044,000 buš.
Uždirbą virš $5000 turi mo vo pakilęs ir nevisuose jis lygiai
Tel.:. Victory 2400
The Cicero S! te Bank
Iš Australijos 1,896,000 buš.
Užsisakyk audrinius lan kėti daugiaus nuošimčų, bet dar puola. Apskritai galima' sakyti,
stengiasi palaikyti draugiškad kur jis buvo augščiau iški štie išvežimai toli perviršija
gams rėmus, nuo
turi išeičių.
kus ryšius, kurie turi būti
pereitų metų to pačio laiko išve
Geo. Green Lumber Co.,
Sekama lentelė parodo, kiek lęs, ten jis truputį daugiaus dartarpe bankerio ir depozitožimus.
22-os gatvės tiltas.
nuo kokio uždarbio reikia mo bar nupuolė ar nupuls. Iš įvai
rio.
kėti taksų, jeigu žmogus turi pa rių miestų, augščiausia gyveni
Delei draugiškų patarimų
mo brangumas buvo iškilęs De
1 čią, bet neturi vaikų, i —
-r- ateikite pas mus taip tan ■ Tel. Canal 2976—2976
Investmentai.
troito
mieste
—
iš
viso
136
nuo

kiai kaip jus galit.
Just
. S Metinis
uždarbio šimčių. žemiausia negu kitur
šiame mėnesyje šiek-tiek bus
nuošimtis
kiek
taksų
uždarbis
CICERO STATE BANK
gyvenimo brangumas buvo iški nupuolę šėrai (stakas), ir kartu
nieko
nieko
$1000
48th Avė. and 25th PI.
Chicago
■
lęs San Francisco mieste — bū su tuo nupuolimų truputį nu
WHISTLE
BOTTLING
CO.
■ $2000
nieko tent, 96 nuošimčius. Chicagos puls r gesenieji senieji bonai.
nieko
“13 motų nuolatinio
1901 W. Roosevelt Rd.
■
bankavimo“
1.33 miestas stovi viduryj — jame Kiekvienam nupuolimui pasitai
$40
$3000
2.00 gyvenimo brangumas buvo paki kius patartina yra pirkties bonų,
$80
$4000
2.40 lęs 115 nuošimčių. Chicagoj gy idant užtikrinus ilgam laikui
$120
$5000
Mokinkis Modelių
2.83 venimo brangumas yra nupuolęs apie septynis nuošimčius ant
$170
$6000
Braižymo
•
ir
3.86 dabar nemažiau kaip Detroite įndėtų pinigų. Vėliaus pinigai
$270
$7000
Naujas
PASIDARYK SAU
4.63 mieste.
$370
$8000
DRAPANAS
nebeneš tokio nuošimčio kaip
Europos žcmlapis
5.33
$480
$9000
Tai yra lengva, per musų ži
kad dabar galima gauti. Todėl
novų nurodymus, dėl paties sa
BU
$590
5.90
$10000
tai apsirūpinimas bonais šiuo
ve arba kaip ir profesijon.
Nuostoliai
1920
metais
6.92
$830
$12000
Reikalauk
knygelės
“
O
”
Lietuvos Rubežiais
laku yra patogus.
$1,090
7.79
$14000
Master System School,
Kokie buvo prieš taiką
Amerikos biznyje 1920 metai
STATE-LAKE BLDG.,
$1,370
8.56
$16000
KAMPAS STATE IR LAKE
National Theatrą
Lietuvos su Rusiją
$1,670
9.28 buvo keisti. Dalis pramonių tu
$18000
GATVIŲ
Parodo
$1,990
9.95 rėjo didelių pelnų, o dalis didelių
$20000
“Apvezdinimas biednos mer
$3,890
12.93 nuostolių. Pavyzdžiui, skerdy
Naują Europos
U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVĖ $30000
klų biznis pereitais metais nešė gaitės”, bus lošiamas šią savai
Pilniausia armijos stako.
15.72
$6,290
$40000
Padalinamą
tę National teatre, žmones my
1628 West 47-os gatvės
$9.190
18.38 nuostolį. Kiekviena stockyardų
$50000
Kampas Marshfield Avė.
li juokus ir eina pasižiūrėti, kur
Kaina 35c
6250 Archer Avė., Argo, III.
$31,190
31,19 kompanija pereitais metais turė
$100000
jo milijonus nuostolių. Mail- juokingai lošiama. National te
9309 Cottage Grove Avė.
Bet dabar mes pardavinėsi$663,190
66.32
$1,000,00
Pusvilnonės pančiakos ............... 25c.
order biznio įstaigos, tokios kaip atre, apart kitų juokų, bus per
me atpiginta kaina—
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95
Sears Roebuck ir Montgomery statoma laba linksma komedija
tik po 25c.
Naujos Duonkepyklos Ward, taipgi didžiai nukentėjo. su visokiais apsivedimais. Kiek
A. C. Flynn Heating Co.,
Reikalaukit tuojau
Bonai.
Užtai bankai pereitais metais tu vienas mylįs juokus, neturi pra
6402 So. Ashland Avė.
rėjo nemažą pelną. Chicagos leisti šioj savaitėj nors vieną
Phone Prospect 836
Naujienų Knygynas
Garu, karštu vandeniu ir karštu
Madisonjr Kedzie yalstijinis bankų pereitų metų pelnas sie dieną neaplankęs minėtą teatrą,
1739 So. Halsted St.,
oru šildymas. Nauji šildomi pe
Mačiai įvedami. Seni šildomi pečiai bankas pagamino pirmo mortge- kė nuo 10 iki 50 ir daugiaus o pilnai bus užganėdintu.
Chicago, IU.
pataisomi.
tinees ketverge ir subatoj.
čiaus bonus užtraukiančius $40- nuošimčių ant įdėto kapitalo.
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FOR EVER AFTER

PRANEŠIMAS
Musų Draugams!
Jogei nuo 1-mos dięnos
Lapkričio Nov.) 1920.
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.
ZOLP ir BARČUS
4601 So. Marshfield Avė.
Tel.: Yards 145

Nejudamieji paveikslai

Ar kenčiate nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt

Trinar’s

American

Atlik of Bltter Wine
Yra labiausiai užtikiama
gyduolė.

Kalėdų
dovanos

Prirengta pas mus
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai —• si
dabriniai — piaustystytas stiklas,
French Ivory etc.

Henry Rhein,
Jewelry Store,
per 30 metų prie
1536 W. 47th St.
Patėmysit dideli
laikrodį.

Parduodama visose
------vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY
1333-45 So. Ashland Avė.

EXTRA IŠPARDAVIMAS
Siutų ir Kelinių
Vėliausios mados ir žemiausios ■
kainos.
PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

rTel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

C. R. CLAUSEN

Expertas Rupturų
Išdirbėjus
pagerintų
guminių
panČiakų;
diržų palai
kančių rupturą po ope
racijos; chi
rurgiškų
gorsetų;
bresų
dėl
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5jir nuo 7 iki 9 vak.
6331 So. Halsted St, kampas 63 PI.

Phone: Wentworth 2679.

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši
nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas
REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St.
Chicago.
Tek: Roosevelt 7963
Phone Yards 987

D. L1PTSICH
Fashion Cloak Shop

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G.

Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.

Jus gausite tavorą iš musų dirbtuvės olselio kainomis.

Aptiekorius

3401 So. Halsted St.

Receptai musų speciališkumas.
4459 So. Wood St.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN
The National Raincoat Co. Not inc.

of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai

,OLOWECKI’S

8631 So. Halsted St, ,.

Music House
Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro-

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS —
RECEPTAI.

las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.
3417-21 So. Halsted St. Chicago

pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Jei norėtum pilieti James A.
Brady Foundry Co. stako, kuris
dabar neša 10% dividendo ir sau
gus pinigų įdėjimas.
Matykit

Prescription Drug Store
Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

MR. BAIN,
Andersen & Company

Rm. 1122 — 127 N. Dearborn St.
Tel.: State 6580

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO
PIGIAI.
Vėtros, rėmai langams, plaisteriui
lentelės, stogui popiera.
CARR BROS WRECKING CO.,
3003-89 S. Halsted St.,
Tel.: Yards 1294
Jei tau reikia
GERO PLUMBERIO
Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMBING CO.
1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2808.
Visą darbą gvarantuojame.

PADVIGUBINK
SAVO ĮEIGAS
Įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus
Gold Real Estate Bondsus.
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai
nešantis 6%.

Julius Moli & Son

1319 Milwaukee Avė.
Phone Drover 215
S h a n k s
Music Store,
E s t. 1 91 2.
Fonografai, re
? kordai Ir gro
jami grojikifniai voleliai. Pi
nigais arba išmokėjimais
* 8527 So. Halsted St.

ADAM M. MACARUS S
NOTARAS
3256 S. Wallace St., Chicago ■

Parduodu laivakortes,
siunčiu pinigus į visas
pasaulio dalis. Apdraudžiu, parduodu žemės ir
namus, skolinu pinigus.
GERAS

Dantų taisymas
pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat
$8 ir augščiau
Bridge Work
$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

TRUMPA LIETUVIŲ
KALBOS GRAMATIKA

■

Mokykloms
vadovėlis

■
■
■

Sutaisė Mokytojas
Juozapas Damijonaitis

5

Kaina dabar 40 c.

Kiekvienas lietuvys ir lietu
vaite privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių ra
šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, IU.

DR. BERN
4558 So. Ashland Avė,
Kampas 46th St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

^■1

NAUJIENOS, Chicago, HL

Utarninkas, Vasario 8, 1921

kaip tik tai ir daro. . Dau- Nereikia žiūrėti į suviliotus gaikštijos socialdemokratų me mo už nusižengimą, dėl kurio
Darbo Federacijos* narius, tine konvencija. Kaipir kaiku- aš esini kaltas, kaip kad kiek
giaus
net;
pačių
darbininkų
UM UTHUAKIAK DAILY NKWS
kaipo i neprietelius, nereikia riose didžiulėse valstybėse — vienas vakar gimęs kūdikis.
tarpe
jie
garbina
juo
labiaus
Published Daily eacept Sunday by
Tamistos pirmatakunas, bu
jų šmeižti, bet reikia elgtis Luxemburgo socialdemokratų
[Ui tirelkitaa itame skyriuj*
the Lithuanian New» Pub. Co., Ine. tuos darbininkus, kurie at
su jais, kaip su apgautais partijos konvencija užsibaigė vęs apskrities prokuroras Ficnuomonea Redakcija neatsako.}
lieka prastesnį darbą: ran darbininkais.
skilimu. Skylimas įvyko delei kert, praeitų rinkimų metu ta
Editor P. Grigaitis
kų darbo darbininkai jiems
“Jie šiandie klysta, patam- klausimo apie “trečiąjį” Inter po sumuštas daugiausia delei
1739 SO. HALSTED ST,
nederamo elgesio “Money by MUSŲ “DIPLOMATAI” IR JŲ
sėse slankioja, o rytoj gali | nacionalą.
yra
geresni,
negu'
proto
dar

“DIPLOMATIJA.
CHICAGO, ILLINOIS.
Nors didžiuma delegatų pri- los metu”. Tamsta buvai iš
Telephone Canal 1506
bininkai (pastaruosius jie, likti geriausiais klasės kovo I tarė
dėjiimuisi prie šito Inter rinktas daugiausia delei to, kad
Canal 576
Musų tautininkai ir kleri
dažnai vadina “buržujais”);
nacionalo, bet jie griežtai bu sveikas, nepaisant didelės opo
kalai ilgą laiką didžiavosi sa
Subscription Kates:
neišlavinti, “juodo darbo” Nesenai “Naujienos davę vo nusistatę prieš tas sąlygas, zicijos ryžais boti teisingas.
$8.00 per year in Canada.
Lietuvos dari>inikams
Mano draugai, dalyvaujan- vųjų diplomatų “nuvffiktaK
$7.00 per year outside of Chicago. darbininkai jiems yra geres tokį patarimą. Bet prie jo rei kurias statė to Internacionalo
darbais”.
Tiems “diploma
šulai. Už besąlyginį dėjimasi i
$8.00 per year in Chicago.
ni,
negu
išlavinti
amatinin-|
kia pridurti dar keletą pasta prie “trečiojo’* Internacionalo
3c per copy.
tamstą po to, kai davei tikri tams” jie sudėjo dideles su
kai.
0
tai
jau
yra
visai
atbų.
Entered as Second Clasa Matter
balsavo tik 21 delegatas,
gi nimo, kad jeigu busi išrinktas, mas pinigų, kurie naudota
March 17th, 1914, at the Post Office žagareiviškas supratimas.
prieš — 97. Neatsiekusi savo pasistengsi dar kartą atnaujin “viešosios opinijos” svetimose
of Chicago, Ilk, under the act of
Jeigu visuomenė gerbtų Į to save ir savo vienminčius tikslo, komunistinė mažuma ti Billingso ir mano paties by valstybėse sukėlimui, supran
March 2nd, 1879.
prie “susipratusiųjų darbinin tuomet pasitraukė iŠ konven
Naujienos eina kasdien, ifcdririant prastą labiaus, negu painų,
lą. Atnaujinti likusiais prieš tama, Lietuvos reikalui.
kų”, o betgi jisai dar nežino, cijos ir sukurė komunistų par-1
O ką mes matome šiandie?
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
mus
kaltinimais,
kurie
dar
ne

reikalaujantį
didelio
išlavi

drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago,
kas yra klesų kova- Tam pa
nagrinėta, ir kurių septyni yra Ko tie musų “diplomatai” ir
lijęIU. — Du Telefonai: Canal 1506 ir nimo, darbą, tai nė vienas
čiam puslapyje, iš kurio mes
Canal 576.
Reikia pažymėti, kad konui- panašus tam kaltinimui, kurio jų “diplomatija” atsiekė?
žmogus neturėtų noro siek paėmėme augščiaus paduotąją nistai savo tikslui atsickti jau remianties mes tapome nuteis Neseną! iš Paryžiaus praneš
Užsisakomoji Kaina:
ta, kad vyriausioji talkininkų
ti augščiaus, lavint savo jie- citatą, jisai Smarkiai atakuoja iškalno rengėsi, I partijos ti ir dabar kenčiame.
Chicagoje — paltu:
inžinierius, dak- konvenciją
$8.00 gas; darbo produktjngumas “advokatus,
Metams
_________
buvo atvykusi ir
“Mooney reikalu” tamstos taryba nutarusi pripažinti Lat-

Skaitytoju Balsai
........................ M

Pusei metų...... ................. —

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
V einam mėnesiui

>

našiausi pasaulyje, savo klesos
reikalų susipratimu stovi že
miausiai; ir tuo pačiu kartu,
jei mes juos palyginsime su
kapitalistiniai atsilikusių šalių
darbininkais, pamatysime, kad
jie yra darbo aristokratai. Juos
niekados nebus galima padary
ti revoliucionieriais neigi juos
bus kada nors galima prikal
binti, kad jie balsuotų socia
listų partijos tikietąKas kita yra su kapitalisti
niai atsilikusių šalių darbinin
kais. Vakarinių Indiją, Afri
kos arba Kinijos darbininkų
gyvenimo skurdą negalima jo
kiais žodžiais apipiešti. Jie
absoliučiai neturi pasaulyje
nieką daugiau, kaip vienus suskretusius marškinius, pridengenčius jųjų nuogumą, ir sau
ją ryžių, šie darbininkai—tai
tikrasis proletariatas, kuris
yra uola Europos kapitalizmo.

tarus” ir pataria jiems nesi- Vokietijos komuni
pareiga yra tokia:
užtikrinti | viją ir Estoniją. Bet Lietuvos Pav., turtai duodantys stipru
ne augtų, o eitų žemyn; jo II kišti
į
profesinio
darbininkų
te, Klara Zetkin (Skaityk Cet- Billingsui ir man naują musų klausimą rišti ji atsisakė. Gal, mą Britanijos imperijai, nėra
. 1.75 kio progreso negalėtų būti.
4.50

2.2b

, 1.00

judėjimo reikalus: nes, girdi,

girdi, kad nors vėliau...

pačios Britanijos salose.

Jos

kin). Bet čia ji neturėjo to pa bylos nagrinėjimą. Nagrinėji
Darbininkas,
kaipo
atski

I
jų
rankos
esančios
‘
^perbaltos**.
Kodėl taip? Juk tokia Lat svarbiausias turtų šaltinis yra
Chicagoj e — per neiiotojui:
sisekimo, kaip kad Francuos mą remianties tuo kaltinimu,
Viena kopija_______ —.............. 03 ras asmuo, nėra nė geres I Išeina taip, kad liktai žmogus
soicalistų konvencijoje, kur jo kurį pats buvusia prokuroras vija saviems “diplomatijos rei tai beširdis išnaudojimas Azi
Savaitei .<............. .................... . 18
kalams,*’ rodos, ne pusė liek jos proletariato, io proletaria
Mėnesiui----- ----- ------- - 75 nis, nė blogesnis už kitus [ juodomis, pūslėtomis nuo dar- sios agitacija daug
prisidėjo
| bo rankomis gali būt naudin prie to, kad tos šalies socialis norėjo išmest kada jis traukė neišeikvojo pinigų,
kaip kad tą, kuris daug labiau linksta
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, žmones.
Bet kaipo klesa, gas darbininkų judėjimui.
si
šiprokuroro vietos. Taigi
paštu:
tų partija tapo suskaldyta.
tamsta privalai padaryti taį, ką mes. Vis dėlto, ji jau tariama prie sovietų Rusijos raudonos
Metams ______ ___ ___ »■■„■■■ $7.00 darbininkai lošia nepaprastą
Bet tai yra, žinoma, netie
vėliavos, negu kad Britanijos
rinkimų metu žadėjai balsuo si pripažinti.
Pusei metų
-------- 4.0 i rolę šių dienų visuomenėje.
sa. Tie žmonės, kurie pasižy
Trims mėnesiams
2.0(
tojams, būtent, jeigu busi iš Tatai dar kartą patvirtina aristokratiškos amatų unijos.
JUNGTINĖS
VALSTIJOS.
Dviem mėnesiams .............. — 1.50 Jų skaičius tolyn vis labiaus mėjo, kaipo
didžiausi darbi
Šituo gi žvilgsniu mes ir ma
rinktas, pasistengsi atnaujinti socialistų nuomonę, kuri sakė,
.75
Vienam mėnesiui ___ _—
kad reikalaujant pripažinimo tome Markso teorijos teisingu
didėja; gyvenimo aplinky ninkų mokytojai (Marksas,
Kas stovi už jų nugarų?
Lietuvon Ir kitur užsieniuose:
bės verčia juos kovoti prieš Engelsas, Liebknechtas ir ki
Nusimanome,, jeigu musų Lietuvai reikia pradėti ne iš mą, kad kapitalistiniam drau
(Atpiginta)
ti), niekuomet nedirbo juodo
to galo, nuo kurio pradėjo mu gijos sutvarkyme,, vienoje že
Metams ---- --------------------------- $8.0C
byla
butų
atnaujinta
ir
mes
išnaudotojus;
o
ta
kova
rei

I
•
[Iš
Federuotosios
Presos]
Pusei metų . ........
4.50
darbo; jie buvo inteligentai.
sų klerikalai
ir tautininkai. mės dalyje yra turtai, laimės,
Trims mėnesiams_____ _ ____2.25
kalauja, kad jie organizuo- Net dabartinio komunizmo NEW YORK.— Ncw Yorko liktume išteisinti, visa tai Lietuvos nepriklausomybė ir džiaugsmas
ir linksmybės, o
mums neatlygintų už tas
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
siuvėjai
vaikšto
be
darbo.
Sam

tųsi
ir
šviestųsi.
Tuo
budu
(bolševizmo) vadai (Leninas,
Orderiu, kartu su užsakymu.
skriaudas, kurių mes turėjomė josios išlaikymas yra pačios kitoje — amžinas pauperizmas.
dytojų
asociacija
paskelbė
darbininkų klesa nuolatos Trockis, Krasinas, Bucharinas
iki šiol- Bet tatai daug prisi Lietuvos liaudies darbas. Bet f Ir kad paliusuoti visą pasau
jiems
lokautą.
Tam
lokąi
’
tui
labiaus stiprėja materialiu ir 1.1.) nėra rankų darbo darbi
dėtų prie to, kad teisybės ka • Lietines liaudį, į josios dar lio proletariatą iš žabangų ka
vesti
reikalinga
didelės
sumos
!
bo
žmones ir pati Lietuvos pitalizmo, tai vi'sųpirmiausia,
Ką gali
neveikimui
butų
padaryta
ga

ir moraliu žvilgsniu, ir pats ninkai.
pinigų. Bet... sako, kad sam
valdžia ir tos valdžios šalinin
darbininkai.
gyvenimas rengia ją prie to, “Darbininkų Žodis” neatski dytojų asociacijos išlaidas pa las. Kuomet Billings ir aš pats kai visai maža ar jokios do žymaus japonų socialisto Šen
ria asmens nuo klesos. Jam
Katayama manymu,
Azijos
teisiami išnaujo ir iš
kad ji pagalios pasidarytų rodosi, kad kiekvienas darbi dengiąs “kas nors kitas.” Kas būtume
mės
nekreipė.
Jie
tik
gaudė
turi susijungti
Socialistai yra palinkę pakankamai galinga patapti ninkų klesos narys yra geres yra tas “kas nors kitas,’* tuo teisinti, tatai butų didžiausias svetimųjų skvernus ir tikėjosi, Proletariatas
su sovietų Rusija, jeigu Rusi
musų nekalty
idealizuot darbininkus, t. visuomenės vadovu ir su nis už kitų klesų žmones. Ji tarpu nesužinota. Bet iš visa ko priparodymas
bės ir to, kad mes buvome kad tokios Anglijos ar Franci- ja pati nepaklius į kapitalizmo
yra
aišku,
kad
samdytojų
aso

y. įsivaizdint juos, kaipo ge teikti žmonijai geresnę atei- sai turėtų žinoti, kad darbinin
pikto sumokslo aukos. Juk ir jos diplomatai jų maldavimus nagus ir joje bus praktikuoja
ciacija
čia
jTa
tik
skraistė,
po
kams visų-pirma reikia apšviema maža ar didele skale so
resnius, doresnius ir gabes
tamsta pats daugelio vietos “tikrai išklausys.”
kuna
paslėpta
tas
“
kas
nors
Dabar jie turi gerą lekciją, cializmas, ir nusikratyti Angli
tos; o šviesti gali, žinoma, tik
unijų atstovams esi pareiškęs,
nius žmones, negu kiti vi
kitas.
”
Trumpai
sakant,
už
tai tie, kurie patys yra apsi
kad “esmi tikras, jogei Moo l ik ar norės ją pasimokyti... jos jungą. Kol šis žingsnis ne
suomenės nariai. Šitoks pa
samdytojų
asociacijos
stovi
tie,
Praeities bus padarytas, tol mes negalė
švietę. Jeigu inteligentas sten
ney ir Billingsui buvo padary Bet dar yra laikolinkimas kyla iš to, kad so
kur
jau*
geroka
valanda
kaip
klaidą dar galima pataisyti. sim matyti griūvant kapitaliz
giasi apšviesti darbininkus, tai
ta didelė neteisybė’*.
varo
agitaciją
už
neunijines
cialistai deda ant darbinin
jisai neša didelės naudos dar
Kai kas gali pasakyti, kad Todėl, tegul jie pabando, jeigu mo įstaigų visame pasaulyje.
dirbtuves.
Žinia
juk,
kad
Amai
kų klesos didžiausias savo
bininkų judėjimui, nežiūrint,]
—Klevas.
atnaujinti musų bylą reikštų Lietuvos nepriklausomybės rei
gameitų
unija
yra
kaulas
gerk

kokia yra jo kilmė —- buržua-Į
KOMUNISTAMS
viltis. Jie yra įsitikinę, kad
sulošti naują farsą, kadangi kalas jiems nėra tik tušti žo
lėj
netik
rūbų
gaminimo
in

džiai.
—Pinavijas.
<——------------------------------------------- >
ziška, bajoriška, ar kitokia.
!
DŽIAUGSMAS.
hera
jokių
lindynių,
kuriais
darbininkų klesa įstengs ne
dustrijos, o ir kitų industrijų
tiktai pergalėti kapitalistus Komunistų “partijai” dide
viešpačiams. ; Pastarieji todėl remianties visa tai butų gali TIKRASIS PROIJETARIATAS. Eurcpsan American Bureau
ma daryti. Į tai galiu pasa
Fabionas ir Mickiewicz
ir paimti valdžią į savo ran lis džiaugsmas, kad “Naujienų” Pasaulio Darbininkų atėjo talkon
vedėjai
savo sėbrams. O kad jie šitaip kyti štai ką. Tatai galima pa
—Dabar jau eina galutina
kas, o ir sutvarkyt visuome Bendrovėje įvyko nesusiprati
Judėjimas.
daryti tais pačiais liudymais,
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
padarė, negali būti jokios abe
kova tarp darbo ir iKhpitalo.
nę geresniais pamatais, ne mų. Jų spauda gaudo visokių
jones. Now : Yorko manufakVengrija.
—Tai sena pasaka, kurią aš Siuntimas pinigą, laiva
roras
Fickert,
kad
pasiuntus
j
gu ji yra šiandie tvarkoma. sensacijų apie tai ir pripildo
turininkų asociacija savo <.*»•}kortės, pašportai ir tt.
į jau girdėjau penkiosdešimtys
ištisas
špaltas,
kad
tik
tuos
ne

kalėjimą
du
nieku
nenusižen

Bet daugelis žmonių, ku
bas su siuvėjų unija petraukė
metų atgal, —sako žilas filistPaskelbė “amnestiją.”
NOTARU UŠ A S
susipratimus labiaus išpiltus.
gusius
žmones,
šitie
liudymai,
kaip tik toje valandoje, k ala
Real
Estate, Paskolos,
rie yra tiktai paviršutiniš Dabar ji paskelbė ir tą, pilną
į ras.
kaip
dabar
pasirodo,
yra
suInsurinai
ir tt.
visa rodė, jogei bus atsiekta
[Iš Fedcruotosios Presos]
Sulyg
Markso
teorija,
kapi

kai apsipažinę su socialistų melagysčių, Jamonto skundą,
klastuoti tuoju tikslu, kad su809 W. 35th S t., Kamp. Halsted St.
susitarimo.
Tuomet
įsimaišė
talistinei
visuomenės
tvarkai
VIENNA. — Kalėdų dieną
mokslu, nejučiomis visai iš kurį pastarasis įteikė teismuiTel.: Boulevard 611.
kaneveikus teisybę. Ar teis
“
nepriklausomas
žmogus
”
Harbesivystant,
pasaulio
turtai
tu

Vai.:
9 iki 6 kasdieną
kreipia tą jų mintį. Jie su Atsakinėt į komunistų spau praeitais metais, Vengrijos dik ry Gordon. Ačiu jam dalykai mas gali būt panaudotas vien
ri sueiti tik į kelių žmonių ran Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
maišo klesą su atskirais as dos prasimanymus arba į »i- tatorius Horthy paskelbė neva susidėjo taip, kad samdytojai tam, kad suradus žmones esant kas iš vienos pusės, o skurdas
Ned.: iki 3 po pietų,
tuos • melus neapsimoka, Bet
k----------------------------------------------kaltais
ir
pasiuntus
juos
į
ka

menimis, ir jie mano, kad tie verta pažymėt tą faktą, kad amnestija yra begėdingas pa paskelbė lokautą.
lėjimą? Aš visuomet buvau į- ir visos gyveninio nelaimes tu
Taigi,
kas
stovi
už
New
Yor

ri užgulti žmoniją — iš kitos.
gabumai, kuriuos socialistai tie triukšmadariai, kurie kelia sityčiojimas iš Vengrijos žmo
sitikinęs,
kad
teismas
yra
tam,
mato darbininkų klesoje, termą “Naujienų” .Bendrovėje, nių. Vengrijos socialdemokra ko manufakturininkų nuga kad suradus teisybę ir jeigu Bet ši Markso teorija febai ma
ros?
Įdomu butų patirti to
Compagnie Generole
priparodoma kieno nors nusi žą įtekmę padarė į darbinin
randasi kiekvienam darbi eina ranka už rankos su ko tų partijos darbuotojai čia at “kas nors kito” vardą...
Transatlantiųue
Ka
žengimas, kad nusižengėlį tin kus kapitalistinėse šalyse. Paninke. O tai, žinoma, yra munistais. Augščiaus paminė siuntė tam tikrų skaitmenų,
Tiesiai
ipikim, pav., kad ir augštai ka
tąjį skundą komunistai juk ne uirie rodo, kad toji Horthy’o
kamai
nubaudus,
o
jeigu
gi
New York į Hamburgą
visai klaidinga.
nedau
būtų galėję paskelbti, jeigu “amnestija” paliečia
Tarno Mooney
Dubeltavais iriubais laivo
to neprirodoma, tai kad kalti- pitalistiniai ištobulintos Ameri
kos
darbininkus,
kurių
nema

Jeigu paimsite atskirą Jamonto frakcija nebūtų jiems giau kaip vieną tūkstantį žmo
NIAGARA
namasai butų išteisintas.
reikalu.
žas
skaičius
turi
savo
nuosa

Išplauks
Utaminke, Kovo 15 d.
nių.
Apie
trysdešimts
tūkstan

darbininką, tai anaiptol ne davusi jo kopiją.
Jeigu atnaujinimą bylos, tu
Kabineto ir trečios klesos kainos
namus, automobilius, pra
galėsite pasakyti, kad jisai Iš to kiekvienas gali aiškiai čių žmonių turės pasilikti įvai Praeitą vasarą, kada jau bu rint prieš save tuos liudymus, vus
.aoai prieinamos.
moninių įstaigų Šerus ir prigu
riose Vengrijos kalėjimuose ir
kuriais
naudojosi
Frickertas,
suprasti,
kokie
elementai
kė

Atsišaukite prie arčiausio vietinio
yra būtinai geresnis už kiek
vo užėmęs savo vietą naujasai
li
tose
pačiose
draugijose
ir
internavimo
stovyklose.
French
Line agento.
kad
nubaudus
mus,
skaityti
tik
San
Francisco
apskrities
pro

vieną kitos klesos narį. .Visi sinasi ant “Naujienų”.
kliubuosc
kartu
su
kapitalis

Bet kas yra tie, kuriems dik
kuroras Mtthew Brady, iš San farsu, tai reikėtų sakyti, jogei tais.
Šitų darbininkų negali
puikiai žino, kad darbininkų
tatorius
Horthy
paskelbė
am

ir pirmoji musų bylia buvo tik
“APGAUTI DRAUGAI.”
Quentin
kalėjimo,
Kalifornijoj,
DR. A. MONTVID
tarpe randasi ir nedorų ir Lietuvos profesinių sąjungų nestiją? Manote, kad tai poli Tanias Mooney parašė jam se farsas. Taigi dabar yra dar ma ne jokiu budu‘ įtikinti, kad
CHICAGO
didesnis reikalas atnaujini by jų gyvenimo reikalai yra skir
negabių žmonių; iš antros- Centro Biuro organas, “Dar tiniai nusižengėliai? Nieko pa kamo turinio laišką:
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Visi jie priklaUSO Or
lą ir patikrinti ar visa, kas bu tingi nuo kapitalistų gyveninio
gi pusės, rasite nemažai at bininkų Žodis”, svarsto klau našaus!
Praėjo
penki
mėnesiai,
kai
Marshall Field Annex
kuri pasivadinusi
simą, kaip reikia elgtis su tais ganizacijai,
vo padaryta pirmosios bylos reikalų. Juos negalima įtikin
18th fl. Ruimu* 1827,
tamsta
pradėjai
savo
pareigas
skirų žmonių priešingose
ti, tkad dabar eina atkakli kle
Telephone Central 8362
darbininkais, kurie priklauso “Nubudusioji Vengrija.” O to eitų. Šis yra trečiasai mano metu, buvo teisinga.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
darbininkams klesose, kurie derikai ų vadovaujamai “Dar ji “Nubudusioj i Vengrija” yra
Iki šiol visi, kurie tik no sų kova: jie net nežino kas yra
laiškas,
prašant
tamstos
daryti
tikra kopija Rusijos juodašim
yra labai prakilnus visuome bo Federacijai”. Sako:
rėjo žinoti, jau patyrė, jogei1 klesos.
2121 North Westem At«.
atatinkamų
žingsnių
sąryšy
su
Šalę
šitų
yra
šimtai
tūkstan

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
čių.
Bet kodėl jie areštuoti?
apskrities prokuroras Fieker
nės nariai.
K-Spinduliai.
Phone Armitage 2010
likusiais
prieš
mane
kaltini

“Gal atstumti juos? Gal Tam,
kad apdumti® pačios
tas, jo padėjėjai, pats policijos j čių darbininkų,- kurie, iš pat
Rezidencijos
telef. Albany 8710
Darbininkas anaiptol nėra su panieka į juos žiūrėti? Jo
Vengrijos ir svetimųjų valsty mais, kurie laikomi aukštes departamentas ir valstijos liu mažens mokyklose išmokinti
koks nepaprastas sutvėri kiu bildu! Visų susipratu bių gyventojų akis- Jie areštuo nių jame San Francisco teisme. dininkai padarė sumoksią ir ir įtikinti, kad jie gyvena de
Telephone Drover 5052
mas. Jisai, kaip ir visi žmo sių darbininkų uždavinys — ta delei viešai rengiamųjų pog Į pasiųstus laiškus aš negavau sužiniai apgavo teismą.
mokratinėje šalyje, kurioje vi
nės, yra gyvenimo aplinky išrauti savo draugus iš ne romų — skerdimo žydi). Vadi dagi pareiškimo, kad jie yra Todėl dar kartą aš kreipiu si žmonės yra “lygus” ir turi
Dr. A. Juozaitis
gauti,
visiškai
nekalbant
apie
prietelių tinklų ir įvest juos nas,
lygių
progų
patapti
ne
tik
ša

DENTISTAS
jų nusižengimas buvo
lamsto domesį į “Mooney rei
bių vaisius. Jeigu jo gyve savo eiles...
Valandos:
nuo
10 iki 8 vai. vaka*
tamsios
nusistatimą,
būtent,
ar
toks, kurį ir pati budelio Horkalą”. Padarykite visa, ką lies prezidentais, bet ir Rocke- re.
Nedaliomis
pagal sutarimo.
nimo aplinkybės buvo tokios,
“Susipratusioms darbinin th’o valdžia nebegalėjo pas tamsia šituo klausiniu manai
feleriais. šie darbininkai rė- 3261 So. Halsted St., Chicago, III.
jus
galite,
kad
teisybė
išeitų
kad jisai neturėjo progos kams turi rupėt: arčiau pri lėpti, ir todėl “dėl svieto akių’’ ką nors daryti.
... —-....... ■ .
-—..........
aikštėn, taigi, kad musų byla plioja aplink kojas fabrikantų
Rašydamas sekamąsias eiluįgyt apšvietos; suprast, kas eiti prie ‘Darbo Federacijos’, areštavo juos.
ir jų perdėtinių, dirba kaip mu
butų atnaujinta.
noi*lu būti kuoatviriau^lai nuo tamsos iki tamsai, ti
yra dora, o kas ne; išlavint platinti tarp jos narių klasi Ir dabar ve, Horthy paskel-1tes
Su tikra pagarba
susipratimą, kviesti jos bė amnestiją — žudeikoms. Gį sias. Žinau, kad jeigu tamsta
kėdamiesi, kad ir jie kada nors
Tarnas Mooney.
savo gabumus, tai jisai ne nį
butum panašiose aplinkybėse,
narius prie kovos dėl darbi
taps turčiais. Da kitų darbi
gali būt mokytesnis, dores ninkų klasės laimėjimo. Su tūkstančiai geriausiųjų Veng esmi tikras, tamsta • darytum M n i»w
~ir~T~ninkų galvos yra užimtos ki
rijos liaudies sūnų pūdoma ka
nis ir gabesnis už kitus žmo sipratę darbininkai turi ko lėjimuose.
tą patį, ką nūdien aš esmi pa Kazimieras Gugj^ tokiomis tuštenybčmis — beis
siryžęs sakyti. Paėmęs svars
voti su ‘Darbo Federacijos’
• ADVOKATAS
nes. .
6•
bole, futbole, ristynėmis, lenk
ti VWa viaokitu raikai™, Kaip KritninatrtlciuNA
tymui
šitą
laišką,
tikiuosi,
vadais,
rodyti
visas
jų
mac

tynėmis, ctc.
Todėl kelti į padanges
LUXEMBURG.
įlaįp ir civiUikuoaa teismuos*. Darė
tamsta
visuomet
turėsi
minty
hinacijas,
einančias
darbi

visokius dokumentus
■
Dabar, aplamai, jei paimsim « DR. A. P. GURSKIS ■
Suskaldė socialdemokratų
kiekvieną atskirą darbinin
Miesto
OHsarf
vieną
ir
patį
svarbiausi
faktą,
ninkų neprietelių naudai, —
visus tuos Amerikos darbinin
Lietuvis Dantistas
partiją.
ką, dėlto tiktai, kad jisai yra bet kartu jie turi eiti arčiau
g
4847
W.
14 St. kampas 49 Avė. S
4223
S.
Halsted
ttl
N.
tartam
būtent, kad ncužilgio aš pažy [ Ant trežlų lubų
kus, kurie sudaro didelę
[Iš Federuotosios Presos]
lill-ia Unlty BHj
g
CICERO,
ILL.
■
darbininkas, — yra nesąmo prie suviliotų darbininkų ir LUKEBBURG— Nesenai čia mėsiu ketvirtas metines mano TwL Drovur 1816
< fti. čontrai 4MB
džiumą darbo spėkos, tai pa M Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. m
"
nė. Bet daugelis žmonių traukti juos iš tų vadų nagų. užsibaigė Luxcmburg kuni- įkalinimo sukaktuves; įkalinimatysime, kad darbu jie yra ~ išskiriant nedėlias ir seredas
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NAUJIENOS, Uh!(«gO,IlL

Utarhinkas, Vasario 8, 1921

Dainuos didžiąjame Naujieną koncerte'

Lietuviu Rateliuose

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

NAUJIENŲ APIELINKe

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųlies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS

Iš Draugystes Palaimintos Lie
tuvos veikimo už 1920 m.

Sankrovos
kaina tik

užsimokėdama pilną nario me
tinę mokestį. Surengė vienąi
pikniką ir du balius; pastarojo
baliaus pusęiielno paskyrė
Lietuvos /gynimui nuo užpuo
likų lenkų. Taipjau tam pa
čiam jdishii tam) savo narių
rinko aukas; rinko aukas tarp
narių ir Lietuvos kareiviams.
kalėdinei dovanai. Dr-tės P.!
L. apyvarta siekė $1956.63; į J
šitą skaitlinę įeina visos mene-!
sinės, pomirtinės aukos ir t. p. Į
Iš tos sumos išmokėta pomir
tinių $1545.00. Suteikta pašal
pos 31 ligoniui, išmokant $L097.50. Paaukota Lietuvos ap
sigynimui $217.25. Lietuvos ka
reiviams kalėdinei dovanai i
T. KARABLIN0FF
$10 40. Viso aukota $257.65.
Chicagos lietuviai, atsilankiušiejie didžiąjam Naujienų Kon
• Algoms ir kitiems draugijos certe, vasario 27 d., erdviam Ashland Auditoriume, dar kar
reikalams išmokėta $1674.08; tą turės puikią progą pasigėrėti šio įžymiaus dainininko baritono
J sykiu išmokėta $4564.23.
balsu, niūniuojančiu įvairias arijas ir liaudies dainas.
Dr-tė P. L. savo 20 nariu, .....
——
i
i'i
Į i li
kurie išbuvo per 10 metų nečmę pašetpos, apdovanojo pui ro susirinkimus visados atsi no gerai, kur tie pinigai už
kiais auksiniais Garbės Žiedais. lanko ir pašalinių žmonių, bet kliuvo, bet jis nieko apie tai
Į Dr-tę P. L. įstojo keturi nau šin susirinkiman atsilankė ir nemini: mat tai butų išdavi
ji nariai; du nariai mirė, 31 vilkas avies kailyj, kuris, pri mas komunistų internacionalo,
sirgo, kuriuos draugija šelpė imtas į narius, dabar rašo mė- diktatūros etc... Užtai geriau
laike ligos. Draugijos turtas his apie chorą. Jis sako: “Cho rašyt melagių organai! melus
iki sausio 1 d. 1921 m. sieke ras Pirmyn 11 d. sausio turė- apie chorą ir jo vcdėjį, ką Pa
nietinį susirinkimą. Prane- parčio Žiedas ir daro. Pracitoj
$5020.65.
šė, kad choras turįs didelę ko- S. L. D. A. konferencijoj bū
\ Iš šio trumno pranešimo aiš
bot vo paaukota dar $100 politi
vą vesti su kairiaisiais,
ku^ ką galima nuveikti' organi
niams kaliniams ir išrinkta ko
su
zuotu budu. Kur didesnis bū
rėmęs viską. Prie naujų su mitetas išjješkoti anuos pir
rys narių susispiečia, ten dau
manymų choro mokytojas S. miau aukotus $50. Bet ar tatai
giau ir naudingiau galima
Dilius davė įnešimą, kad cho pavyks atgauti iš tų, pas ką
veikti. Į Dr-tę P. L. daabrtiniu
jie yra, dar klausimas. Del to
laiku priklauso 370 narių.
Priežastis, kad S. L. D- A. Ap- tai Dilius ir pareiškė tame su
—Ig. Žilinskas, rašt.
skričio laikytoj konferencijoj sirinkime, kad politinių kali
nutarė . iš. iždo paaukoti poli nių aukomis naudojas ne ka
tiškų kalinių fondui $100. Pa liniai, bet komunistiški kazirNORTR SIDE
gal Diliaus supratimą, girdi, ninkai ir munšainieriai.
Vienas North Sides bolševi- tai “parazitiškas darbas...”
i Pagalios dar pamatysime,
kėHs, pasislėpęs po slapyvar
“Pranešė, kad choras turi kas bus su dainininkų pinigais,
džiu Paparčio Žiedas, aprašo didelę kovą. Kas pranešė, ta- kurie buvo taupinami išleisti
melagių lapelyj, Pirmyn Miš sai melų bolšcvikėlis nepasa- dainelėms, kurių labai trūksta,
raus Choro susirinkimą. Į cho- ko. Choro susirinkime niekas
—Darbininkas,
taip nesakė ir negalėjo sakyt,
nes choras su nieku nekariau- f Triukšmingas siuvėjų susiT? Pullman 5489
ja. Paparčio žiedas visa tai su- (
rinkimas.
fabrikavo. Antra, grynas itle-;
las, kad buk Dilius kalbinęs , Petnyčioj, vasario 4, unijos
chorą atsimesti nuo S. L. D. A.' svetainėj 1564 N. Robcy St.
ir priešinęsis aukoms
kali- Į įvyko Amalgameitų unijos lieTuriu patyrinu niams; kaip tik atbulai, Dilius! tuvių skyriaus (No. 269) mėmeterą ligose; rv
kad politinių kalinių' hesinis susirinkimas. Pirmininpsstingai
pniitt patarė,
lMJJ

S ■

rtn lia-ouo Ir lra<iž
Im’£->» U*ob.

10929 B. State SU
Chicago, Iii.

naudai

certą. Jis pareiškė tik, kad lig-

V | JĮ į J

kni atidarius susirinlcimij per
skaityta praeito
susirinkimo

šiol aukotais tam reikalui pi- protokolas ir išpildyta valdy-

!L t.. .'-'U’.1-?-!”

šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Prea.

1819 VV. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III

Spedalnmas: Motėm Hgoo Ir Chtrerglla

1145 MILVVAUKEE AVĖ.

CHICAGO.
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sąvaičių, nes visoj rūbų siuvi
mo industrijoj kilo krizisas ir
tuo budu daugelis šapų užsi
darė. Tuomet
Degutis gavęs
darbą vienoj moteriškų rūbų
neunijinė j šapo j. Di rijęs joje
daugiau kaip vieną sąvaitę. Be
lo,
Amalgameitų unija savo
nariams nedraudžia dirbti Iby
dirbtuvėj, kadir neunijinej, ne
daugiau kaip dvi sąvaiti. By
tik ten nėra streiko. Drg. Kū
gis išparodo, kad Degutis nė
ra nusižengęs unijai, a tuo tar-

DR. M. HERZMAN

____

Didelis Barmenas
Naujausiai išdirbami pečiai
kombinacija, gasu ir anglimis,
kurianami; galima kepti augštutineje šeputėje (gasu). Taip,
šie ir kitos rųšies gvarantuojami pečiai, apšildymui kietomis
ir minkštomis anglimis, taipgi
ir gasinių pečių arba prosams
įkaitinimui. Kaina nuo $6.00 ir
augščiau.

Bus visiems nuostabu, kad už
tokią žemą kainą! Dar labiau
nusistebėsite
pamatę
juos.
Kreipkitės:

NOVELTY STOVE Co.
736-738 W. Monroe St.,
Tel.: Haymarket 947.

Atėję klauskit lietuvio parda
vėjo ir užžiurėtojo Mr. Charles
C. Shidlauskas.
Atdara: nuo 7 vai. ryto iki 5
vai. vak., subatomis iki 12 vai.
pietų.

*

Severas Gyduoles užlaiko
r *‘^7
i
šeimynos sveikata

Ri
’

Kosulys, šaltis,
užkimimas,
vra paprasti negaiši Šiam laike.
Stengekis prašalinti juos. Greita
pagalba gali nukreipti pavoingas
pasekmes.

Severa’s
Cough Balsam
(pirmiau vadintas Severo Plaučiu
Balzamas), yra vartojamas laba:
pasekmingai per ketunos-dešimtys
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, Šalčių, mėšlungiško
krupo, bei bronchialinio kosulo. Priimnus imti. Kaip suaugę taip ir
vaikai bei kudikei gal juos imti.
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 26
ir 60 centai.
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RĄPIDS, |QWA

KRUPAS
Kiekviena motina prisibijo, kad ne-

pagavus greitai sunkaus kosulio. Jis
užeina vėlai naktyj, kuomet medika-

ir yra Glessco vienu svarbiausiu daly
ku šeimininkšs
milionų namuose
per keturiasdešimta metų. Jis sutei
kia urnų palengvinimų. Yra faktų,
kad Glessco yra vienatinis vaistas, ku
ris pagelbsti į penkioliką minutų be
vėmimo.
Atsargios motinos visur remiasi ant
Glessco. Jis nesugadina jaunų kūdi
kio vidurių ir turi savyje substitutų
apgynimui systemos.
Visi vaistininkai pardavėja Glessco
50c už butelį. Jis vertas dešimts syk
daugiau reikalingame laike.

ne

•

sankrovos
kaina tik

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

kaliniai, bet Komunistų kazir- sijų raportai.
Tarp kita komunistai užpuo
Tel. Austin 787
ninkai ir munšainieiriai. Bet
lė ant unijos agento P. Galskio,
DR. MARYA
kad kam jisai nupirkęs unijos knyD0WIATT—SASS.
Pap. Žiedas dar sako,
Kątik sugr|žo iš Californijus ir
choras susidedąs vien iš socia nui knygų už šešiasdešimts do
vii tęs savo praktikavimą po Ne.
listų. Mat tam bolševikėliui so lerių. Nupirkęs ncsiklausdamas
5208 W. Harrisoe St.
cialistai vaidenas dieną ir nak knygų komisijos. “Brolis” Vik
Valandos: 8—12 kasdieną ir 8—9
vakare išskiriant nedžldienius.
tį. Ištikrųjų choras susideda ne šris davė “ukazą,” kad tas kny
iš socialistų kaipo tokių, bet gas reikia atiduoti Galskiui.
iš gerų ir gabių dainininkų ir Vis dėlto, šituo klausimu vė
Tclefonas—Boulevard 9199
didžiuma jų visai nesimaišo į liaus susitaikintaDR. C. KASPUTIS
Imta svarstyti
Degučio ir
dabar vedamą šlykščią frakci
—Dentistae—
Bendokaičio
suspendavimo
jų kovą dėl “izmų.”
5331 S. Halsted SU Chicago. BL
Valandos:—
politi- klausimą. Skyriaus sekretorius
Dabar apie aukas
ant vietos perskaitė Pildomo
niems kaliniams. Mat koki 4
sios Tarybos nuosprendį, kur
mėnesiai atgal buvusioj S. L.
1
.......................i
keturiais balsai prieš tris su
D. A. konferencijoj buvo pa
Ofiso Tel. McKinJey 76
rasta, kad Degutis esąs nusi
. GINDICH
aukota politinio m s kaliniams
DR.
DENTISTAS
raštininkui, žengęs prieš unijos taisykles,
$50 ir priduota
būtent: unijistas negali eit dir
Mes savo darbą gvaraetaojatne
kad
jis
pasiųstų
kam
aukota.
Kalbame visas Europiikaa kalbas.
bti į neunijinę šapą
negavęs
3804 So. Kedzte Avė., Chkagu, UI
Arti 8& th Street
j tą dovaną? Paparčio Žiedas ži- specialiu unijos leidimo. Prie
Degučio kaltinimo buvo ilgo
kas paaiškinimas. Degutis iš-

naudojas

■ ?>?..

pagerintą
Oph• *thnhnometer. Ypatinga doma at
kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedčliomis. nuo 9 Iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St,
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487
'

Viršiausia sankrova ir pardavimo, kambaris

liška pagelba sunku prisišaukti. Todėl,

nigais

•

gyvenimas yra
tuttias, kada pra®rk«ta refljimaa.

NATIONAL STORAM COMPANY

politiniai l.’os ir kitų atatinkamų komi

__ f —

didžiulių

muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JA GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuoti, nepaisant kdr
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI miesto 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.

lĮLMfl'l .J ĮJJlE

AKBSERKA
1. SHUSHO

M

palikta musų SANKROVOJE

PUIKIOS VICTROLOS

Dr-tė P. L. 1920 metais at
laike 13 susirinkimų, kurių
dvylika buvo mėnesiniai ir
vienas nepaprastas- Draugijos
darbuote aplamai buvo tokia:
ji dalyvavo protesto demons
tracijoj prieš užpuolikus len
kus. Prisidėjo prie Chicagos

IV •

Dr. A. R. Blumeutlial

■

Atitaino žvairas ak*8 v^enu at»ilankymu» b® i°kios chloro*
formos. Suvirš 800 iš.aassa gydymų užrašuose.
Ateik Ir leisk apžiūrėti diplotnuot.am ir registruotam gydytojui ir
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES
LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. AkĮs Kurčios ..
Skaudamos AkĮs Tekančios
Raudonos Akis Ūžiančios
Žvairos .. Akis Užkimštos

Skaudama
Bėganti ..
Kreiva ..
Užkimšta

Nosis)
Nosis
Nosis
Nosis

Skaudama
Silpna ..
Kataruota
----- ‘
Papūtus

Telephone Jarde 5082

Ausis
Ausįs
Ausįs
Ausis

Or. M. Slupnickl

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

8107 S. Morgan St Chlcago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakar*.

Franklin O. Carter, M. D.

23 metai prie Siate gatvės
120 So. State St.,
Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. NedCldie- ® Telephone Vardu 1582
niais nuo 10 iki 12.
z— .........

Pinigai is
Rockfonio
Lietuvon

Tel. Yards 8654

•*%

Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERKA
Baigusi Akušerijos kolsgf- '
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoapitalės*.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
, da rodą viso
kiose
ligose
moterims, ir
merginoms.

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <
J Gydo visokias ligas motom, vai- S
® kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- įj
pančius, senas ir paslaptin
gas vyrą Hgaa.
■ 3259 So. Halsted St, Chicago. M
TttHHHaiiniGiaBKIgHiBiBHMB

jie h m ■■ k a - ■ ai s ktm
g TeL Boulevard 2160

Pinigus iš Rockfordo
8113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrą lubų)
Lietuvon galima tiesiai
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
siųsti per S. J. Petrau ........ . . ...................... .
■ ■■■/
ską, Rockford Real. Estate & Loan Co.
| DR. G. M. GLASER
Iš čia pinigai yra pa
Praktikuoja 29 metei
siunčiami Lietuvon grei
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St
čiausiu budu ir už pini
Chicago, Illinois.
gų siuntimą pilnai atsa
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
koma.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—2
po piet.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SiJirotiauskas

Telephon® Varcls

Lletavis Dentistas

arti 47-tos gatvla

Telefonas: Drovai 7041

687

« VWMMMNI*iiŪMaMSBaBeSMMnMDMiMeMHF

809 So. Main Str.
Rockford, UI.

Waukegano
^Dr. Drake’s_ Lietuviai—
GLESSCO

S

Tel. Canal 66

■

LIETUVIS DAKTARAS

Praktilraoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 3 labos
Chicago, Illinois.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Specialistas džiovos

■■■■■■B ■■■ B

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po .piet ir nuo 7 iki 8:30
vai. vakaro. Nedaliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880
v...
.
________ .L_f*
. ................ -■giyii11'

jį*?!1-1...

■

■ Dr. J. Sarpalius g
■ 1424 So. Halsted St S
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. J
Nedėlioms 10 — 12.

DR. CHARLES SEGAL

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

NUO KOSULIO, ŠALČIO IR KRUPO

A

S DR. J. KULIS J

w v

■

V

ŽINOVAS

IŠ RUSIJOS
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.
fcth St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Telephonai: -! „3110 arba 367
j Naktimis: Drexel
’ 950 - Drovel 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
^VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vale,

Tel. Canal 6222

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

V-...

ii»^.

’

-

...

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. StrikoFis

savo giminėms LIETUVON,

!

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

kreipkitės į J. E. Bruževb

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH

pu skyriaus Pildomoji Taryba
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
keturiais balsais prieš tris už čiaus aptiekę:
Specialistas Moteriškų, Vyrišky.,
Vaiky ir visų chroniškų ligy
dėjo jam 26 dolerius pabau
WAUKEGAN
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
dos ir pusei metų atėmė bal
Telephone IV įver 9693
’
'iiram i.im ilamin
»■■■■
PHARMACY,
są.
Tai padaryta vien dėlto,
Valandos: 10—11 iy ,y; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dien%
kad Degutis nepriklauso tai po
1005 Marion Street,
nnfiBirnririHHomąit
litinei partijai, kuriai priklau
Waukegan, HL
so jo teisėjai, trumipai sakant,
Canal 257
kad Degutis yra socialistas.
it 1900 S. Halsted St.
Naktinis Tel. Canal 2118
Atsistoja senyvas ir liguis
T«l. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
tas, suraukta kakta žmogus ir
l|
Ofiso
valandos:
nuo 10 ryto iki J
. .................
...I.—■■■■■■< .-I........................ ...... .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
|į
8 vakar*.
pradeda šaukti: : Naujienos,
Telefonas Pullman 856
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < po
J Rezidencija: 2811 W. 63rd St. P
Naujienos, tos Naujienos viską
piet 6 iki 9 vakaro
DR. P. P. ZALLYS
Tel. Prospect 8468
rašo apie mus, unijos narius...
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryte,
Lietuvys Dentistas >
10801 S. Michigan Av^ Roseland
Tie menševikai, jus visi žiopli
1821 8. Halsted SU
Valandos:
9
iki
vakare
Kampas
18 ir Halatert St
ir kvaili!.-.
.
.Į,
Į,,
Pirmininkas prašo, kad isi- >■
DR. S. BIEŽIS
karščiavusis ‘oratorius” kal- Tel. Pullman 342
DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
betų ne apie Naujienas ir męnDR. I. E. MAKARAS
Gydytojas ir Ckirorfas
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai
Lietevys Gydytojas ir Chirnrgas
ševikus, o Degučio kaltinimą.
Leavitt St. Phono Canal 6222. Va
1637 W. 51 st. kamp. Manhfield ar.
landos:
1
iki
4
vai.
vakare,
nuo
7
ild
1D900
Michigan
Avė.,
Roseiande.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 ild
Bet “oratorius” nepaiso: pins-

I

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

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

—E—■ ■

■■ ..m .lUlIE.

DR. YUŠKA

■■■■»■■.

v.................... ....................

(Tąsa seka ant 6-to puslp.).

Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 Ir 6:80
iki 8:8Q vak.

9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St. Phono Lafayetto, 4988.
Valandos nuo 16 ild 12 dieną.

-

■

■

■

-

■

*

-

4 !r nuo 7 Iki 9 vokam.
Tel. ProHpoct 1157
....................................... ..........................

-

. ■

-

i
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Utarninkas, Vasario 8, 1921

vienas vyriausias Degučio kal “Bombos” keturiuose teatruose
Nulaužė berniukui koją.
Berecneviče Just.,
tintojas, j “brolis Meison” —
Būdvietis, Mrs. G.
Nedėlios
naktį
keturiuose
te

Leonard
Aries,
12
metų
am

dčia ir ima rūsti “spyčių.”
Čeponis Juozas,
• Girdi, ir jis apie astuonias są- atruose, Woodlawn, Metropo žiaus, 3830 W. Congress st.,
Dundulis A.,
litan, Hiirprr ir .Tackson Park, vakar ant Taylor gatvės tapo
Griunas Jonas,
pervažiuotas;
•
bo. Jis turįs šeimyną ir tt., bet nežinia kas padėjo smirdančių automobiliaus
Jakas A.,
gazų
“
bombas,
”
kurios
pripil

sutrinta
kaireses
kojos
kaulai.
_ J jis nėjo ir neeitų į skobų šapą.
P. J.
* Bet vienas šalę manęs sūdys dė juos tokiu nemaloniu kva Nugabentas St. Lūkės ligoni Kaunietis John,
Automobilium važiavo
(Tąsa nuo 5to pusi.)
žmogus man pakuždėjo, kad ir pu, kad visi juose esantys žmo nėn.
Kiaunė Vincas,
nės
turėjo
nešdintis
laukan.
Harry
Lovy,
2445
Taylor
st.,
T-* pats “brolis Meison” neesąs be
Kuncevičius Tamošius,
tąsi kiek drūtas, ir gana. Pub
i ’ | v>
!'u‘ | grieko:
kartą vieno streiko Kiek vėliaus po dvidešimts de areštuotas.
Pocius Simanas 2,
Ll— 1 metu, jis
• pirmasis
C
•
likoj pasidaro sujudimas. .J i ...
tektyvų tapo atsiųsta kiekvie
buk pasisPuckow A.,
sigirsta balsų: “sėskis! sėskisI” jj klibinęs grįžti į darbą.. “Bro nam minėtų teatrų, kad sura Karės sunaikins civilizaciją.
Shukis Antanas,
Bet “oratorius” ir to nepaiso.! į
liui Meisonui” užbaigus “spy- dus tas “bombas,” bet jų nie
Stanioniš F.,
Girdi, Degutį reikia nubausti čių” eita prie balsavimo. Pa kur nerado.
Krutamu iu PaRaymond B. Fosdick, pirmi
Tolis Bladislovas 2,
kaipo skebą. Tuomet vienas iš sekmes tokios:
ninkas armijos ir laivyno la
55 balsai už
Vinčauskis Juozas,
publikos
atsistoja ir sako: nubaudimą, o 52 — prieš. Tuo ciacijos
prezidentas
B. F. vinimo komisijos, vakar kal
Vaišvila S.,
“Vikšri, ar tu manai, kad mes budu Degutis turi užsimokėti Wheeler policijai ]>asake, kad bėdamas
Sunday
Evening
Valinčius L.,
užmiršome kaip tu dešimtais į pinigišką pabaudą ir netekti teatrų savininkai dabartiniu Club vakarienėj pasakė, kad
Walaitis Juozas,
metais (1910) didžiojo rubsiu vienam pusmečiui balso. Sup laiku esą geruose santykiuose kita didi karė, jeigu tokia ka
Washkis Walter
vių streiko metu su revolve rantama,
Degutis
dar gali su savaisiais daPhininaki, ir to da nors kiltų, yisiškai sunai
riu kišenių] ėjai skebauti?”
kreiptis į Chicagos Amalgamei- dėl jis nemanąs, kad tai dar kinsianti civilizaciją. Žmonėse
Tuoj pašoka “brolis” Kati tų Jungtinę Tarybą, kuri jam bininkai
butų taip užtaisę. išdilsią visi žmogiškumo jaus
lius ir sušunka: “Kas buvo se-įI uždėtą bausmę
gali arba at-l Wbeeler ir policija mano, kad mai ir jie paliksią fikri žmonai, tai jau užmiršta! Čia eina mesti arba patvirtinti.
greičiausia mėlynųjų įstatymų gūdos, pilnoje to žodžio pras
kalba apie dabartį.” Atsistoja
stulpai iškirto šį šposą.
mėje. Jis sako, kad kitoj di
Draugijų pranešimus apie mi
A])sidiiJbus su Degučio klauJakšlis ir ima “aiškinti” uni
tingus
etc. dedame dykai. Nuo
džiojoj karėj mokslas padėsiąs
šio
laiko
betgi pranešimai (lak
Bendokaičio,
jos konstituciją. Girdi, kadir siinu eita prie
Suvažinėjo dvi moteris.
militaristams išskersti naujais
šku, arba telefonu: Canal 1506)
visus metus birtuni be darbo, kuriam Pildomoji Taryba bužudymo įrankiais tiek žmonių, I turi būt priduoti Redakcijai išvakaro, ne vėliau kaip iki 8
bet dirbti neunijinėj šapoj ne- vo atėmusi balsą ant pusės mcPraeitą naktį ant kertės Dre- kad praeitoje karėje žuvusių
P.M. Vėliau priduoti praneši
valia- Taigi Pildomoji Taryba tų dėlei to. kad jisai dalino la- xell blvd. ir 42nd št., Walter žmonių skaičius pasirodysiąs | mai nebegalės tilpti rytojaus
numeryj.
j pclins, kur šmeižiama genera- S. Stomos, 3966 įlydo Park tiktai mažute dalimi.
Degutį apkaltino teisingai.
Kalba Martinaitis. Išparodo, Ič Amalgameitų unijos val- blvd., lėkdamas automobilium
kad dabartinio nedarlM) metu dvba. Ir tai tokiu laiku, kada suvažinėjo dvi moteris, Edith
Pašovė jureivj.
Repeticija Liet. Mot. “ApŠvietos”
daugelis siuvėjų ėjo jieškotis eina didelė kova su samdyto- Burcb, 25 metų amžiaus, ir
dr-jos veikalo “Rūtų Vainikas“ bus
seredoj, vasario 9 <1., 7:30 v. v., po
darbo į nėunijines dirbtuves, jais (New Yorke). Bet svar- Howard Evans, 31 metų am
Frank lCdward Pauli, nese- num. 3313 S. Union Avė. Visi lošė
Taigi, jeigu bausti Deguti, rei- stant Bendokaičio nusižengi- žiaus, 4413 S. Michigan avė. nai paleistas nuo Grcat Lakes jai būtinai susirinkite. — Komitetas.
O, mą tie patys “geri unijistai,” Moteris nugabentos Armijos li Navai Traimng stoties jureiketų bausti ir visus kitus,
Nebus Lekcijos. L. S. S. VIII Ra
kurie rūke prieš Degutį, nusi goninėn; Stomos areštuotas.
tuomet unija
turėtų su:
vis, vakar tapo mirtinai pašau jono
Mokykloje šią savaitę lekcijos
duoti daugybę savo narių. Po ėmė kaukes nuo savo “feisų,”
tas. Jis su penkiais kitais jū nebus.
Mokyklos Vedėjas.
to duota įnešimas uždaryti dis ir ėmė teisinti Bcndokaitį. Gir Apoplckcija užmušo moterį. reiviais, keturi jų uniformoje,
L. D. L. D. 19'kuopos susirinkimas
kusijas. Bet tie, kur kaltino di, tie hipeliai unijistams gal
buvo užpuolę A. L« Goodman įvyks nedėlioję, vasario 13 dieną, ly
nijos vadovams
- Degutį ėmė šaukti, kad jie dar ir geri,
Mrs. Bcrtha O’Day, 51 me drabužių krautuvę, 764 S. Sta giai antrą valandą po pietų. Visi
nariai malonėkit atsilankyti. Bus
neišsikalbėję.
Čia
atsistoja jie negč i? tt. Toks “feisų” tų amžiaus, 1957 Morse avė., te st., ir bandė apiplėšti. Čia duodama
knyga nariams. Už perei
į mainymas negalėjo
patikti vakar vakare beeidama Green- j juos Goodman su savo darbi tus metus. Susirinkimas atsibus
; unijistams. Pareikalauta skai leaf gatve staiga sukrito ir mi ninku, Jack Weiner, pradėjo Mark White Sųuare, parkučio inžin
rūme.
— Valdyba.
tyti lapelį, dėl kurio apkaltinta rė. Nugabenta St- Francis ligo šaudyti ir Pauli,
kuris buvo
, Bendokaitis.
Kilo dideliausis I ninėn, Evanstone. Čia daktarai gengės vadu, pirmiausia gavo L. S. S. VIII Rajono Mokyklos lek
bus seredoj,* vasario 9 d.8 vai.
l triukšmas.- Atsistoja Galskis ir pasakė, kad ją užmušo apop- tris kulipkas krutinėję.
Jis cijos
vak.
Aušros
mokykloje, 3001 South
i pasako, kad Bendokaitis ir šiobėgdamos pro duijįs sugriuvo Halsted St. Mokyklos vedėjas dr. P.
Į IR Iš LIETUVOS
■ je svetainėje yra dalinęs lape
Mokiniai ir norintieji įsto
tarpduryje. Kiti Banditai iš>- Grigaitis.
ti
bukite
laiku.
— Valdyba.
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė lius ir kad Pildomoji Taryba Warrantas policijos viršininkui sinešdino pirma nepašauti. Ka
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- ji apkaltino teisingai. Bet, girdangi jie nenorėjo palikti savo Visi tie L. S. S. 234 kp. nariai, bu
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi .• hn|qiinbifP- hnkavinin<; nnA. J. Smith, turtingas namų nušautą draugą ir mėgino jį vo pasiėmę tikietų (pardavinėti) L.S.
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais ni’ »>«>suoKite. naisavinias pakuopų vakarui sausio 9 d., bet nė
vakar neštis sau, tad tuojaus pribu S.
LIETUVOS MIESTAIS.
j rodys ar Bendokaitis yra kal- savininkas, Evanstone,
ra jų gražinę, tegul gražina juos kaip
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles f
a
Bel
svetainėj ki- paskelbė, kad jis jau turįs wągreičiau. Negavę tikietų ne
vus iš Harrison stoties policija galima
galime
padaryti pilnos atskaitos. TiAtsikvieskit savo gimines bei drau- k) velniava
šaukimas, uz- rrantą areštavimui Evanstono juos visus sučiupo. Pauli nu kietus prašome gražinti d. St. Straz
gus musų dideliais, greitais laivais, iiųas ir riksmas toks, kad tęs- policijos departamento
virši gabentas St. Lūkės ligoninėn. dui (Naujienų adresu). Butų gerai,
Atsišaukite prie artimiausio laivakad tatai butų padaryta dar šią sa
korčių. agento, arba
| h si’sirmkiiną pasidarė negah- ninko, Charles W. Lęggett, ir Daktaras sako, kad viena ku- vaitę.
— Komisija.
THE CANADIAN PACIFIC mas daiktas. Tuo budu pirmi- jo dviejų pagelbininkų. Tai dėl lipka praėjo jam
palei pačiiį
18tos GATVES KOLONIJA. — Tri
OCEAN SERVICES, LIMITED, ninkaš uždarė mitingą ir visa to, kad Leggett be jokios prie širdį; nėra
Vilties, kad jis jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės
40 N. Dearborn St., Chicago, III. užsibaigė. —šapos Darbininkas žasties sumušęs turčiaus sūnų, išliks gyvas. J
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
lonija rengia didelį vakarą — koncer
Peter Smith.
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KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?
Visi naudoja Pain-Expellerį.
I //SyDarbininkas naudoja palengvinimui
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
a
Ūkininkas naudoja jį ir begalėtų apseiti
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbinji
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
.-fiL -AV- _ kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
>
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas
naudoja Pain-Expellerį,
nuo pečių skaudėjimo,
Namų
šeimininkė
naudoja Pain-Expelskausmo šone, šalčio
ir
kitų
mažų
nesveikumų,
kurie
grūmoja
pertraukimu
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša
—
galimybės uždirbtinuo
kasdieninę
duoną.
f
musių įkandimo ir kitų vabalų įgilit moAngliakasys
naudoja
Pain-Expellerį
ir ten, kur geras
linimentas
reikalin
nuo
reumatiškų
skausmų,
strėnų
diegimo,
gas.
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
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AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais Šri ubais garlaiviai.

MANCHURIA
Išplaukia Vasario 24, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10.

MINNEKAHDA (naujas)

S

Išplauks Kovo 24. Tiktai 3čia klesa
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkupų
$130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomą jam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite | kompanijos ofisą 14 N. Dearborn StM arba pa» vie
tinį agentą.

į:
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IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
R

I"

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Criliy Huilding—ruimas 506. Imkite elevatorią
iki 5-tų lubų., Chicago, III.

<•

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaan- ■
dai po piet
I

r

I
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Chicagos Darbo Federacija,
prie kurios priklauso apie ke
turi šimtai įvairių unijų, va
kar laike preliminarę konfe
renciją. Tapo priimta rezoliu
cija, kurioje išdėstoma, kokius
žingsnius Federacija žada ųaryti, kad išvengus nedarbo. Vi
sų pirmiausia pabrėžia, kad ji
dės visas pastangas, idant iško
vojus sutrumpinimą
darbo
valandų; antra, ragint federalę
valdžią, kad ji pradėtų pirklybą su sovietų Rusija,
kuri
esanti jirisiruošus išpilti ke
letą bilionų aukso, kad tik ga
vus įvairią Jungtinių Valstijų
fabrikuose
padirbtų prekių;
trečia, kad federale valdžia pa
imtų* visas didžiąsias šalies in
dustrijas ir pati operuotų jas.
Delko federacija stato valdžiai
šiuos reikalavdmus, preziden
tas John Fitzpatrick šitaip aiš
kina: “Niekados pirmiau mu
sų istorijoje privatiniai valdo
nai didžiųjų industrijų ir pa
čios musų valdžios neišparodė
tokio savo visiško netikumo,
kai]> kad laike praeitos karės
ir da'bar po karei. Dabar, ka
da siaučia didžiausias nedar
bas šaly, tai pramonių magna
tai su valdžios žinia,
vietoje
sutrumpinus darbo valandas,
kad davus progos visiems dar
bininkams po truputį darbo,

Nusižudė moteris.
Barbara Forester, 60 metų
amžiaus, 7006 Emarald avė.,
vakar užsirakinus savo miega
mą jam kambaryje, atsisuko
gasą ir paskui peiliu -perskro
dė sau vidurius. Priežastis saužudystės dar nesužinota.

Sergsti banditą.
Trysdešimts šautuvais gink
luotų policistų tapo K apstatyta
įpie bandito Thomas Sckupel
lovą, pavieto ligoninėj. Schupcl
andais buvo areštuotas už api
plėšimą pašto; užvakar kalėji
me jis bandė
nusižudyti —
peiliu susipjaųstė sau kaklą.
Nusinuodino moteris.

Mrs. Sarah Loewy, 24 metų
amžiaus,
Loyola medikalės
mokyklos studente, 3724 Shefield avė., vakar užsidarius sa
vo kambaryje išgėrė nuodų ir
mirė.
Priežastis saužudystės
nežinoma. Ji buvo tiktai trijų
mėnesių nuotaka.
Užsimušo du vyrai.
B. G. Stickney, 45 metų am
žiaus, 2807 Soutport avė., ir
Peter Lapke, 36 metų amžiaus,
868 Sedgwick avė., vakar tapo
susyk automobiliaus užmušti*.
Jie belaukdami automobili um

jie visiškai uždaro šapas, fabri MHvvau'kee gatve, netoli Niles

DR. B. M. ROSS
P

Reikalauja trumpesnių
valandų.

kus ir kasyklas; o paskui ati
daro jas su prailgintomis va
landomis ir nukapotomis al
gomis, kur vieni darbininkai
už mažą atlyginimą turi dirb
ti po 12 ir 14 valandų į parą,
o kiti bedarbiai šalę fabrikų
turi badu mirti. Šitą pragaiš
tį tik tada bus galima išveng
ti, kada valdžia pati demokra
tiškai Valdys ir ves visas did
žiąsias pramones ne dėl pelno
keliems, bet dėl naudos vi
siems.”

kapinių, apvirto rave- Su jais
važiavusios dvi moteris, 19 me
tų p-16 Agnės Stickney ir Mrs.
Fred A. Busse, tapo sunkiai
sužeistos; nugabentos St. Anne’s ligoninėn.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš
LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
Andrikonis John,
Andrikis Viktoras,
Balentas Vincentas,

.ĮIEŠKO

darbo

REIKALAUJU darbo į saliuną su
daug metų patyrimu, arba į buČernę
mokintis; esu dirbęs, bet ne esu pa
tyręs, negaliu atlikti atsakančiai dar
bo, arba taip į kokią krautuvę. Kal
bu 4 kalbas, 26 metų amžiaus. Kam
reikalingas tokis vyras, malonėsite at
sišaukti.
S. T K
4500 So, Honore St.,
Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

kontienės, kuri mane apleido.
Su
grįžk arba per telefoną pašauk. No
rėčiau žinot kur yra vaikai. Narių
kad sugrąžintum mano “Voccum
Cleaner”, kuris man yra reikalingas.
JOS VISCONT,
1922 Nevvport Avenue,
Phone Weilington 5935.

PAJIEŠKAU savo brolio, Juozapo
Petraškos, paeina iš Suvalkų rėd.
Vitautiškių kaimo.
Koki 9 metai
atgal gyveno Waukegan, III.
Pas
kui buvo išvažiavęs į New York val
stiją. Norėčia su juo, susižinoti, ar
ba kas jį žinote, meldžiu praneškite,
už ką busiu labai dėkinga.
ROZALIJA PETRUSKAlTfl,
(po vyru R. Siudikieno),
1137 Vietoria St.,
N; Chicago* III.

RAKANDAI

PAJIEŠKAU darbo bučernėj, turiu
gerą patyrimą tame amate. Varto
ju kelias kalbas. Kreipkitės šiuo
antrašu:
Priversti parduoti trumpu laiku grą
T. RUKSALA,
žinusius rakandus už apskaitliuotą pa
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios,
3211 So. Union Avė.
valgomo ir miegkambario setus; kau
PAJIEŠKAU darbo spaustuvėj. Esu rus, davenportą ir tt. Taipgi, gro
pianą ir didelę dubeltava springpatyręs, galiu dirbti visokių presų. jikų
są
phonographą
grojanti visokius re
Duplex arba Rotary, taipgi fydinu kordus. Parduosime
atskirai. Nepra
ant Witlock ir dar mažesnių. Rei
leiskite šito Bargeno.
kale dirbu prie stalo. Kam reikalin
1926 So. Kedzie Avė.
gas toks darbininkas atsišaukite šiuo
antrašu:
NAMAI-ŽEME
V. GEGUŽIS,
255 Broadway
So. Boston, Mass.
PARSIDUODA namas keturių pa
gyvenimų po 4 kambarius.
Parda
vimo
priežastis,
savininkas
važiuoja
REIKIA DARBININKŲ Lietuvon.
3019 So. Union Avė.
“
MOTERŲ^ZZr
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Rakandy Bargenas.
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ANT PARDAVIMO puikus mūrinis
REIKIA patyrusių moterių namas
2 flatų 5 ir 6 kambariai arti
Archer and Kedzie gatvių.
prie skudurų sortavimo.
Atsišaukite
M. KAPLAN, .
3249 So. Morgan St.,
Antros lubos
2106 So. State St.

Phone Boulevard 7579

R EI KI A DARBININKŲ
VYRŲ
j
REIKIA patyrusio pirmaranki.o
kepėjo prie lietuviškos duonos. Vie
ta netoli Chicagos. Atsišaukite laiš
ku į Naujienų ofisą pažymėdami No.
214.
-------PARDAVIMUI

$225.00
Nupirks 5 akerius gražios žemės,
kuri yra riebi juodžemė, prie C. B. &
Q. geležinkelio
22 mylios nuo vidurmiesčio. Likusi suma, lengvais
išmokesčiais. Platesnių informacijų
kreipkitės arba rašykit.
- PAUL BAUBLY,
1404 W. 18th St.

500 phonographų $200.00 vertės su
6 Columbia pasiskyrimu už $42.50, koliai jų yra.
Tol.: Garfield 9261 arba Belmont 6120
THE VAN BUREN STORAGE CO.
2658 W. Van Buren St.

TURI BŪT PARDUOTA
1 akeris puikios žemės, 4 blokai nuo
gelžkelio stoties ir 2 blokai nuo mo
kyklos,
prie Burlington geležinkelio,
PARSIDUODA cigarų sankrova, kar
tik
18
mylių
nuo vidurmiesčio; prie
tu pirmos rūšies knygynas. Biznis
cementinio
kelio.
Kaina $500. $75
nuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie įmokėti, o likuisus ant
lengvų išlygų.
žastis, išvažiuoju Europon.
PAUL
BAUBLY,
Atsišaukite.
1404 West 18th St.
J. MAKAREVICZ,
1757 W. 47th St.,
Chicago, III.
BARGENAS
Parsiduoda bizniavas kampinis 3
flatų ir krautuvės namas, Piet-rytinis
kampas 37-os ir Wallace Savininkas
antrose duryse,
557 W.~37th St.
PARSIDUODA 40 akerių farma,
39 akerių dirbamos, o likusi dalis
miškas. Žemė gera, auga visoki ja
vai; kaimynai lietuviai. Naudokitės
proga, nes parduosiu labai pigiai. Apie
kainą ir priežastį pardavimo, klaus
kite laišku.
A. BARAVYKAS,
R. 2,
Branch, Mich.

vių apgyvento] apielinkėj, arti
šv. Kryžiaus bažnyčios ant
Town of Lake. Viršuje didelė
svetainė dėl susirinkimą vakarų
ir balių. Priežastį pardavimo
patirsit ant vietos.
PARSIDUODA puiki farma Illinois
1809 W. 46th St.,
valst. 40 akerių dirbamos ir puikaus
prie Wood St.
miško; teka upelis pro pat kiemą, IVz

PAJIEŠKAU tikro brolio Vlado
Medučio, Painodžių kaimo, Panevėžio
apskr. Velžių valsč. 1916 m. gyve
no Melen, Wis.
Meldžiu žinančių
pranešti, arba pats malonės atsi
PARSIDUODA saliunas labai ge
šaukti.
roj lietuvių apgyvontoj vietoj, 943 W.
PETRAS MEDUTIS
553 Morton Avė., East Hammond, Ind. 33rd St. už labai prieinamą kajną.
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.
PAJIEŠKĄU pusbrolio Jono Chepaičio, neš turiu labai svarbų reikalą.
PARSIDUODA saliunas su pianu,
Pirmiau gyveno Chicago, o dabar ne lietuvių ir kitų tautų apgyvento] vie
žinau kur. Jfc brolis Juozas Chepai- toj. Vieta randas ant kampo. Par
tis labai serga Lima, Ohio. Malones davimo priežastį patirsit ant vietos.
atsišaukti.
4258 So. Maplewood Avė.
STANLEY CHEPAITIS,
4438 S. Maplevvood Avė., Chicago, 111.
PARSIDUODA bučernė ir grosernė
už
prieinamą kainą, tirštai lietuviais
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
apgyvento]
apielinkėj . Pardavimo
nos, nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Aš
priežastį
patirsite
ant vietos
esu 28 metų senumo; turiu gerą dar
2350
So.
Leavitt
St.
Į*
bą, uždirbu $75 į savaitę. .Atsišau
kiančios merginos su pirmu laišku,
malonės prisiųsti savo paveikslą.
PARSIDUODA čebatų krautuvė su
taisykla (shoe repair). Pelningas
F. G.,
biznis, geroj, lietuvių apgyventoj apie
1050'2 So. Michigan Avė.,
Roseland, III.
linkėj iš priežasties išvažįavimo į Lie
tuvą.
1439 So. 49th Court
PAJIEŠKAU savo draugės Anasta
Cicero, III.
zijos Sintauskaitės ir Jono Kučinsko,
paėjo iš Rygos miesto. Pirmiau gy
PARSIDUODA restauranas, biznis
veno Cicero, III. Malonėkite patįs
gerai
išdirbtas. Pardavimo priežastis
atsišaukti arba žinantis pranešti, už
—
einu
i kitą biznį.
ką busiu dėkinga.
10822
So. Michigan Avė.
JIEVA VALANČEVSKA,
Roseland, III.
(po vyru Kazlauskienė)
1430 Wentworth Avė.,
, Chicago Heights, III.
PARSIDUODA bučernė; biznis išdirbtas per 9 metus, lietuvių apielinPAJIEŠKAU pačios Marijonos Vis-

PARSIDUODA automobilius Ford’as, touring car. 1920 modelio. 5 tajeriai
selfstarter’is.
Geriausiame
padėjime, kaip naujas. Pardavimo
priežastis, neatsakantis prie mano
užsiėmimo.
1844 Canalport Avė.,
Kreipkitės į krautuvę.

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę mo
kintis. Galiu kalbėti 4 kalbas. Kam IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
reikalingas galite pašaukti mane iki
8 vai. vakare.
Stebuklinga proga porai užvedan
B. M.,
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
6104 So. State St.,
kius 4 kambarių rakandus, visus
Tel. Wentworth 7618
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto,
buvo užmokėta $200, parduosiu už
JIEŠKAU DARBO.
$75.00,
indų, kaurų, lovų, taipgi dide
Kam reikalingas barberys dieno
lio
Victrola,
už kurį buvo užmokėta
mis, vakarais, arba subatomis. Esu
$225
už
$50,
su rekordais ir deiman
baigęs barbarystę Molars Barber
to
špilka.
Ateikit
tuojaus, galite
College labai pasekmingai.
matyti
kasdien
nuo
9
ryto
iki 9 vaka
Atsišaukite:
re
ir
nedėlioj.
J. P. M.,
3001 So. Halsted St.
2810 W. Harrison St.

tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16
deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted
PARSIDUODA bučenė ir grosernė
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės geroj, lietuvių apgyvento) vietoj.
visi! Tikietus išanksto galima gaut Biznis išdirbtas per 30 metų. Par
šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. davimo
priežtastį patirsite ant vietos.
C. Kriukonj, 1810 So. Peoria; pas
4518 So. Wood St.,
Mrs. Joscphine Pilkis (rūbų sankro
Chicago, III.
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tū
binio & Gedvilo krautuvėj, 1818 Sp.
Halsted, ir pas Al. Dargi, 726 W. 18ta
PARSIDUODA saliunas lietu
gvė.
— Komitetas.

Pa j ieškojimai

AUTOMOBILIAI

kfij, pelninga vieta.
Turi būt par- ,
duota greitai.
Savininkas apleidžia

miestą.

P. G.,
1801 So. Peoria St.,

Chicago, III.

PARSIDUODA duonos kepykla. Ge
riausia proga patyrusiam kepėjui.
Vieta labai gera, miestelis tirštai lie
tuviais apgyventas; tik viena kepyk
la randasi. Netoli nuo Chicagos. Par
davimo priežastis, kad nesuprantu ke
pėjo darbo; Atsišaukite laišku į Nau
jienas, pažymėdami No. 214.

'H

mylios nuo miesto. Su budinkais.
Parduosiu labai pigiai. Mažas įmokėjimas, likusius išmokesčiais. Turi
būt parduota šią savaitę.
P. ANREKUS,
4017 So. Artesian Avė.
Chicago.
j

MOKYKLOS
$

MA5TER
5Y5TEM
VyrųTr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budo jv
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir Mūvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geroe
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mleroe, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lako St., ant 4-tą lubą.
VALENTINE DRESMAKINO
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaoa,

'

1850 N. Welli St.
137 Mokyklos J«ngt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygilis.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmlnlnki.

BARBERIU MOKYKLA.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
44

Gera proga išmokti barberio ama
to. Mokestis kol moldniesL Už mok
slą tik $20.00. Galima išmokti i fl
savaites.
I WILL BARBER COLLEGE,
625 W, Madison St*
Chicay.
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