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Susitaikiusi su Lenkija

Bet jau pačioj pradžioj tarybų
iškįlo nesutikimai apie
komisiją.

Prancūzai nesusikalba su lenkais

RYMAS, vas. 12. — Maskvos
sovietų valdžios prisiųstas už
rubežinių reikalų ministeriui
grafui Carlo Sfoza, nusiskun
džia apie vilkinimą
darymo
sutarties tarp bolševikų misi
jos ir Italijos valdžios. Ta bol
ševikų misija turėjo svarstyti
atnaujinimą
ryšių su Italija.
Grafas Sforza sako, kad vil
kinimą daro keisti Maskvos
valdžios pasiūlymai.
Jis nori tuojaus atnaujinti
pirklybinius ryšius su Rusija,
bet nusistebėjo, kada Maskva
pasakė, kad ji prisius misija
iš 40 narių, kurie Sforzos nuo
mone, nėra reikalingi. Maskva
taipjau nori gauti Italijos už
tikrinimą naudojimo diploma
tinių susinešimų paštos tarp
Maskvos ir misijos, taip kad
galima butų apaimainyti slap
tais susinešimais.
Italijos valdžia
patvirtino
Sforzos pageidavimą atnaujin
ti ryšius su Rusija, bet sovietų
pasiūlymas atmetė. Sforza no
ri, kad misija susidėtų iš 8
narių. Manoma, kad apie tai
bus susitaikyta ir kad diploma
tiniai ir pirklybiniai ryšiai tarp
tų dviejų šalių biis greitai at-

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 14, 1921
as required by the act of Oct 6, 1917

Rusai grasina Lietuvai
Liepia neleisti tautų lygos ar
mijai užimti Vilnių.

Nė fifcncuzai nesusikal
ba su lenkais.

LONDONAS, vas. 11. — Pa
sak oficialiniuose
rateliuose Lenkai nori griebtis svetimų
gautų žinių,
Rusijos sovietų žemių kad ir iki paspringimui.
valdžia pranešė Lietuvai, kad !
PARYŽIUS, vas. 12. — Di
ji skaitys grynu Lietuvos kari
niu aktu, jei ji leis tautų ly delių nesutikimų iškilo bandy
gos armijai užimti
Vilniaus me padaryti Francijos-Lenkidistriktą, kada ten bus laiko jos karinę ir ekonominę sutar
mas plebiscitas, ši žinia skai tį, tarybos delei kurios prasi
toma aiškiu bolševikų grąsini- dėjo Pilsudskiui atvykus į Pa
mu kariniam tautų lygos au ryžių.
Ekonominiais reikalais eks
toritetui.
pertai jau pasiekė patenkinantį
kareivių prašė Lenkija.
susitarimą apie Francijos inSovietų persegėjimas
tapo vestmentus Lenkijoj, ypač apie
duotas delei Lenkijos prašymo Francijos interesus
Galicijos
leisti atgabenti lygos kareivių aliejaus laukuose, bet karaniais
Vilniun, remianties tuo,
kad reikalais įvyko susikirtimas.
gen. Želigoutskio spėkos, rei
Tos sutarties tikslu yra už
kalaujant tautų lygai, tapo pa
kooperavimą
tarp
leistos, ir kad trįs Lietuvos ar tikrinti
mijos, dabar esančios ant ru Francijos ir Lenkijos, atsitiki
bežiaus, užims distriktą ir pa me jei kuri nors judviejų tu
darys bešališką plebiscitą nega rėtų kivirčių su Vokietija ir
kad užtikrinus Francijos mo
limu.
XV

Laikraščiai užtylėjo.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 14, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija ir Lenkija pada
riusios taiką.
Taikos sutartis tapusi pasira
šyta Rygoje ketverge-

HELSINGFORS, vas. 11. —
Gautoji iš Maskvos bevielinė
žinia paskelbia, kad taikos su
tartis tarp sovietų Rusijos ir
Lenkijos tapo vakar pasirašy
ta RygojLatvijoje.

Pasirašymas atidėtas, sako ki
ta žinia.
RYGA, vas.
— Pasirašymas tikrosios taikos sutarLenkijos ir sovietų
ties tarp
Rusijos tapo atidėtas iki kovo
mėn. ir galbūt vėliau. Taip pa
reiškė daugelis dalyvaujančių
taikos konferencijoj delegatų.
Svarbiausiąja priežastim ati
dėjimui yra nesutikimas apie
tai, kiek
aukso Rusija turi
duoti Lenkijai.
Rusai siūlo
25,000,000 rublių auksu, o len
kai reikalauja 72,000,000 rub.
Abi pusės nori išvengti trū
kimo ir bando atnaujinti po
sėdžius svarstymui geležinkelių
klausimo.

Graiku armija Azijoj
smunka.

LONDONAS, vas. 13. — Visi
Anglijos laikraščiai,
išėmus Kareiviai bėga iš armijos
Daily Herald < ir Manchester
užsiima plėšimais.
Guardian, visiškai nepaminėjo
Rusijos sutikimo
pasirašyti
PARYŽIUS, vas. 12. — Pasutartį su Anglija, jei bus įdėti
jn ’ sak Paryžiuj esančių venizeniek u rie pataisymai. Ta žinia
tapo užtylėta nežiūrint to fak listų gautų žinių, Graikijos ar
to, kad pilnas tekstas Čičerino mija Mažojoj Azijoj baigia vi
notos, tapo išsiuntinėtas
vi sai smukti; dezertirai sudarinė
ja bandas ir piešia miestus ar
siems laikraščiams.
veda partizantišką karą prieš
turkus ir graikų militarinę po-

Siuvėjų kova
Naujas didelis siuvėjų
streikas.

IŠ Graikijos į Smyrną siun
čiama naujos divizijos, prisibijant turkų nacionalistų ata
kos.

Smyrna yra pilna dezertirų,
Sustreikavo 35,000 moterų dra bet militarinę policija nedrįsta
juos areštuoti, bijodamos! iš
bužių siuvėjų.
šaukti" visuotiną sukilimų.
NEW YOBK, vas. 9. — InKaro stovis Trakuose.
ternacional Ladies
Garment
VaiATHENAI, vas. 12.
Workers Unija paskelbė, kad
šiandie sustreikavo apie 35,000 džia nutarė paskelbti karo sto
moterų drabužių siuvėjų, kad vį 'visuose Trakuose.
privertus
samdytojus ir to
liau pildyti sutartį su unija ir Nestabdys immigracijos
palaikyti pirmesnes darbo są
lygas. Streikas apima 1,200 Senato komitetas atmetė visiš
ką sustabdymą ateivystės.
dirbtuvių gaminančių moterų
parėdus.
WASHINGTON, vas. 9.
Senato immigracijos komite
SIUVĖJAI APLAIKĖ tas šiandie atmetė atstovų bu
DIDELIŲ LAIMĖJIMŲ to bilių, kuris siekėsi visiškai
sustabdyti ateivystę į šią šalį
Kelios didelės firmos susitaikė tūlam laikui. Vieton to komi

No. 35

‘Streikas’Naujienoseužbaigtas
Subatoje vėl prasidėjo
darbas “Naujienų” spaustu
vėje. Ta dalis “Naujienų”
darbininkų, kuri buvo išėjus
į vadinamą “streiką”, sugrį
žo į darbą. Mašinos tapo
sutaisytos, taip kad dabar ti
kimės, jogei dienraštis ga
lės eiti be trukdymų.
“Naujienų” spaustuvė nuo
dabar bus unijinė.
To norėjo Bendrovės val
dyba ir “Naujienų” vedėjai.
Kada dalis “Naujienų” dar
bininkų metė darbą, apskelb
darni “streiką” prieš mana
džerį (reiškia, ir prieš Ben
drovės Direkciją, kuri pastatė jį), tai buvo nutarta
kreiptis į uniją, kad ji duo
tų darbininkų “Naujie
noms”. Unija sutiko. “Strei
kininkai” tuomet taip pat
nuėjo į uniją ir prašė, kad ji
paremtų juos.

Subatos rytą dar kartą
atėjo į “Naujienas” unijos
viršininkai ir prižadėjo
“Naujienoms” duoti unijinių
spaustuvės darbininkų, ne
žiūrint ar senieji darbinin
kai grįš dirbti, ar ne. Pirmą
valandą po piet “streikinin
kai” padarė susirinkimą
kartu su unijos viršininkais
iV, pasikvietę manadžerį, iš
reiškė sutikimą eiti j darbą,
galutinai išsižadėdami savo
nesąmoniško reikalavimo,
kad biznio vedėjas butų at
statytas. Manadžeris užti
krino, kad nė vienas darbinjnkų nebus be priežasties
atstatytas per metus laiko.
Neužilgio po to darbas spau
stuvėje prasidėjo.
Visi “Naujienų” spaustu
ves darbininkai dabar yra
unijos nariai, ir neunijistai
negalės būt priimami.

Unijos viršininkai, paty
rę, kokį reikalavimą stato
“streikininkai”,
pasakė
jiems, kad tai yra ne darbi
ninkiškas rėikalavimas, ir
liepė jiems išsižadėti jo, jei
gu jie nori, kad unija remtų
juos. “Streikininkai” atsi
sakė nuo savo reikalavimo,

Reikia pasakyti, kad jeigu
“Naujienų” darbininkai bu
tų iš pat pradžių kalbėję
apie uniją, o ne apie manadžeriaus atstatymą, tai
jiems nebūtų reikėję kelti
jokių streikų. Bendrovės
Direkcija ir “Naujienų” ve
dėjai senai galvojo apie tai,

pagelbą
su rubsiuviais ir priėmė unijos tetas svarsto kitą bilių, kuris
ir tuomet unijos viršininkai
užpultų True translation filed wlth the postsąlygas.,
sustabdytų įvažiavimų immigbolševikaiNesutariama, kad master at Chicago, III., Feb. 14, 1921
rantų iš Japonijos,
Chjnijos užvedė derybas su “Naujie
[Telegrama Naujienoms]
Franci ja siųstų kareivius Len as reąuired by the act <4 Oct. 6, 1917
Kanados, Newfoundlandn, Ku nomis”, kad jos priimtų at

(Lietuva ’reikaląvo, kad pati ralinę ir materialinę
Lenkija išgautų Rusijos suti Lenkijai, jei ją vėl

kimą priimti Vilniui! fantų ly
gos armiją).
Žinios iš Rygos išreiškia prisibijojimą, jog sovietų valdžia
naudojusi Vilniaus
situacija
kaipo pateisinimą
jos žygio
prieš Lietuvą ir abelnai prieš
Pabaltijos šalis.
Bevielinė Berlino žinia per
duoda pranešimą iŠ StoCkholmo, kad Rusijos sovietų val
džia buk sutikusi, jog į Vilnių
butų pasiųsti Amerikos ir Ita
lijos kareiviai, bet kad buvi
mas kitų kareivių nebus tole
ruojamas.

Pirmas Lietuvių Die nra&tis Amerikoje

under the Act of March 3, 1879.

mažos vertės pirklybinius da True translation filed with the postat Chicago, III., Feb. 14, 1921
lykus, kuriuos, manoma, leng master
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
va sutaikinti.

Italija nori atnaujinti
pirklybą su Rusija.

Italija nori atnaujinti pirklybą su Rusija

kijon, bet ji turi parūpinti ka
Rusija stato Agnlijai.
rinius technikus ir karines reik
sąlygų.
menis. šitų dalykų smulkme
nose ir iškilo nesutikimai.
Reikalauja pripažinti iPabaltiFranci ja yra įsitikinusi, kad jos valstybes Rusijos įtekmių
sferose.
Rusija galiaus paveiks politi
niai ir norėdama
sutaikinti
Lenkiją su Rusija, nori kad .[Specialė Naujienų ir Federuotosios
Presos kablegrama],
Lenkija nustatytų savo rytiLONDONAS, vas. 9 (suvėlin
nius rubežius taip, kad tas ne
užtrauktų Rusijos
rūstumo. ta). — Pirklybos tarybos tarp
Prezidentas Pilsudskis gi yra Sovietų Rusijos ir Anglijos bus
įsitikinęs, kad praeis dar daug užbaigtos už dviejų są vaičių.
metų kol Rusija pajiegs atsig Tokią nuomonę išreiškė Daily
Norman
riebt ir todėl nori praskleist ru Herald redaktorius
nuo
bežius iki tiek, kiek yra prak Ewer, gavęs telegramą
Rusijos užrubežinių reikalų ko
tiška.
misaro čičerino,
svarstančią
Antra, Francija reikalauja, pirklybos sutarties projektą,
kad Lenkija padarytų draugiš kurį nuvežė Maskvon Krasiką susitarimą su Rumunija ir nas.
Čecho-Slovakija, Lenkai gi la
Ilgoj telegramoj čičerinas
biau linksta prie kūrimo są svarsto abiejų pusių kaltinimus
jungos su Vengrija.
propagandos ir karinių aktų
Tarybos tarp lenkų ir rumu abiejų valdžių laike pastarųjų
nų Buchareste ir tarp lenkų ir šešių mėnesių. Jis pabrėžia,
čecho-slovakų Pragoję tečiaus kad vienatinis būdas pašalinti
yra vedamos, tarpininkaujant priežastis nesusipratimams ir
franeuzams ir manoma,
kad galimiems susikirtimams atei
gręsiant pavasariniai bolševi tyj, yra tuojautinis pradėjimas
kurios aiš
kų ofensivui, galbūt Lenkija ir politinių tarybų,
Rumunija ir pasieks susitari kiai apibudintų pavojingai ne
aiškias frazes birželio sutar
mo.
ties.
čičerinas sutinka įdėti Angli
True translation filed with the poRt- jos reikalaujamas sąlygas, ku
master at Chicago, III., Feb. 14, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 rios nustato, kad Rusija negali
versti propagandos prieš Ang
Lenkai mobilizoujasi lijos interesus Mažojoj Azijoj,
prieš vokiečius.
Afganistane, Persijoj ir Indi
joj. Bet j iš taipjau reikalau
200,000 Lenkijos kareivių siit- ja, kad Anglija duotų tokių
raukta ant Vokietijos
pat užtikrinimų kaslink šalių
rubežiaus.
ir parubežinių valstybių, kurios
pirmiau buvo dalimi Rusijos
BERLINAS, vas. 13. — Pa- imperijos.
Jei Anglija sutiks
su tuo
fsak Vokietijos užrubežinių reikalų ministerijos valdininkų, ir taipjau įdės skirsnį, kad jei
neduos užtikrinimo
Lenkijos kareiviai yra koncen Anglija

'

NEW YORK, vas. 11.— Bos
tone trįs priklausančios fabri
kantų asociacijai drabužių dirb
tuvės ir viena nepriklausanti
asociacijai susitaikė su rubsiuvių unija senosiomis sąlygomis.
Tai yra didelė > amalgamcitų
pergalė.
Didelė nepriklausanti aso
ciacijai dirbtuvė Ne\v Yorke,
Samuel Bhim, taipjau susilai
kė su unija.
Prezidentas Hillmanas kal
bėjo dideliame piliečiu kliubo
susirinkime apie tai ar amalgameitai turi teisę gyventi- Abi
pusės stropiai rengiasi prie ko
vos teismuose. Unijos advoka
tai paduos daugiau prirodymų
panedėlyje.

jos tavorams ir auksui, sutar
tis bus panaikinta ir dar be to
priims .pirmesni j į Rusijos pa
siūlymą apie apmokėjimą caro
skolų, Krasi nas tuoj aus sug
rįš į Londoną užbaigimui tarybų.
Taipjau yra nesutikimų apie

bos, Meksikos, centralinės Ame gal visus “streikininkus”. Ši
rikos. Pietinės Amerikos ir iš

tų šalių, kurios turi padariu
sios aprubežiavimo immigraci
jos sutartis su Jungt. Valstijo
mis.

Nukapojo algas
40,000 plieno darbininkų algos
nukapotos.

YOUNGSTOWN, O., vas 13.
—Nepriklausomos plieno kom
panijos Ohio ir Pennsylvania
valstijose paskelbė,
kad nuo
vas. 16 d. algos bus nukapo
tos 20 nuoš. Tas nukapojimas
algų paliečia apie 40,000 dar
bininkų.
Standard Oil kapoja algas.

Geležinkeliečių algos
nebus nukapotos.

CHICAGO. — Gen. Stewart,
Standard1 Oil Co.
of Indiana
direktorių pirmininkas pas
Darbo komisija paliko senąją kelbė, kad nuo vas. 16 d. algos
11,000 tos kompanijos , darbi
sutartį tarp geležinkelių ir
ninkų bus nukapotos 10 nuošdarbininkų.
CHICAGO. — Nė nelaukda
ma kol darbininkai paduos sa
vo argumentus^ geležinkelių
daibo taryba atmetė geležinke
lių reikalavimą panaikinti pir
miau tarybos išneštą nuospren
dį, kuris pakėlė algas darbi
ninkams ir leisti geležinkeliams
nukapoti algas savo darbinin
kams.

Geležinkeliečių algos tuo bil
du pasilieka senosios, kokias
taryba nustatė metai atgal ir
kurių nukapojimo
reikalavo
geležinkeliai, remdamiesi tuo,
kad jei algos nebus nukapotos,
daugelis
geležinkelių turės
bankrutyti.
Taryba nusprendė,
kad ji

truojami palei Vokietijos rube- saugumo importuotiems Rusi neturi teisės spręsti

žiip Sakoma, kad daugiau kaip
SOCIALDEMOKRATAS.
200,000 Lenkijos kareivių tapo
Musų draugų laikraštis 1?
mobilizuota ir prirengta pra
Kaimo. Kiekvienas darbininkai
dėti smarkų ofensivą artimoj
privalėtų jį perskaityti. Nnm.
ateityj. Tvirtinama,
kad tik
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 81, 82 | palyginamai nedaug Lenkijos
ir 38. Kaina 5 centai.
i1 kareivių pasiliko Lietuvos ir
Gaunamas Naujienų ofise.
Rusijos fronte.

1506

Chicago, 111^ Panedėlis, Vasario (Februa ry) 14 d., 1921

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 14, 1921
aa required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija grąsina Lietuvai

Canal

Petras Kropotkinas
mirė.
LONDONAS, vas. 8. — Mas
kvos bevielius žinia sako, kad
paskilbęs rašytojas ir anarcliistas Petras Kropotkinas pa
simirė šįryt Maskvoje.

32 žuvo viesuloj
OOONEE, Ga., vas. 11. —
Gardner bendrovės ūkį palietė
viesulą, kuri užmušė du bal
tuosius ir 30 negrų ir sužeidė
5 baltuosius ir daugybę negrų.
Penkių mylių plote nepasiliko
nė yieno namo ir medžio.

finansi Ir Belgija turi didelį deficitą.

niuose dalykuose ir kad todėl
negali svarstyti
geležinkelių
BRUSSELS, vas. 9. — Fi
reikalavimo,
kadangi jis yra nansų ministeris įnešė biudže
paremtas finansiniais dalykais tą parlamentan.
Jis parodo,
kad bus 4,500,000,000 frankų
LISBON, vas. 13. —» Portu* deficitas. Išlaidos rekonstrukci
gali jos ministerija vėl rezigna jai siekia 3,000,000,000 franLkų.
vo.

tas pasiūlymas buvo priim
tas, ir darbas “Naujienose”
butų galėjęs prasidėti jau
pėtnyčioje.
Bet išėjo keblumas su tais
darbininkais, kurie nedirba
spaustuvėje. Unija nepri
ima jų, tad juos norėjo už
tarti
“sustreikavusieji”
spaustuvės darbininkai. Jie
pareikalavo, kad dviem re
dakcijos darbininkams ir
dviem ofiso darbininkams,
kurie jiems “padėjo strei
kuoti”, butų pakeltos algos,
ir kad Bendrovės valdyba
tuojaus padarytų su jais su
tartį raštu, kad per metus
laiko jie nebus be priežasties
atstatyti (žodžiu, reikalavo
raštiškų kontraktų). Šitie
reikalavimaį negalėjo būt iš
pildyti, ir derybos suiro.

vd pa'1 \riu9 spaustuvę uni

jine, ir tokiam darbininkų
norui nebūtų niekas prieši
nęsis. Bet “streikas” prieš
manadžerį yra neteisėtas ki
šimąsi j Bendrovės reikalus;
tatai buvo iš karto pasakyta
darbininkams, ir tai pripa
žino darbininkų unija.

Juo labiaus ne vietoje bu
vo tas reikalavimas, kad du
“sustreikavusiųjų”
darbi
ninkų yra ne po manadžeriaus kontrole, ir pusė jų vi
sai nėra šėrininkai ir net nė
ra seni “Naujienų” darbi
ninkai.
Talkininkai persergsti Austriją

VIENNA, vas. 13. — Talki
ninkai formaliai užprotestavo
Austrijai prieš esantį judėji
mą Austriją prijungti prie Vo
kietijos.

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.

Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas daugiaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
tai dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bū
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.

IMPERFECT IN

ORIGINAL

NAUJIENOS, Chicago, Ui. J’anedelia, Vasario 14^1921

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
VOKIETIJA.

Nužudė komunistų vadą*
[Iš Federuotosios Presos]

Hamburg.— Apsaugos poli
cija, kurių Vokietijos darbinin
kai vadina
“baltarmieČiais,”
gruodžio 28 dienų Flesenberge
be jokios matomos'priežasties
nužudė žymų komunistų par
tijos darbuotąjį
I^aul Hoffmann. Nužudyta jisai prie se
kamų aplinkybių, šnipas, var
du Paul Reichert, bandė išgau
ti iš Hoffmanno kai kurias pas
laptis — kur komunistai sa
vo mitingus laiko ir tt. • Bet
kada tai nepavyko, tas pats
šni|Nis atvedė prie Hof f motino
buto policijų, kuri įsilaužė butan ir savo aukų nusivedė į ba
rakus. Antrą rytų Hoffmanno
žmonai duota žinia, kad ji eitų
atsiimti savo vyro lavonų!
“Baltanniečių” konuniduoto
jus, majoras Plucskon, dabar
tikrina, jogei Hoffraanas nu
šauta todėl, kad jisai užpuolęs
vieną sargybinį ir bandęs pa
bėgti. Išpradžios policija ban
džiusi suimti jį gražumu: lie
pusi sustoti. Bet kada jis ne
paklausęs, šauta. Tyrinėjimas
tečiaus parodė,
kad Hoffmannas nušautas
tik nuo kelių
žingsnių atstumo. Vadinas, tai
sužini “tvaUcos ir ramumo iš
laikytojų” žmogžudybė.

paliuoauoti iš kalėjimo žymųjį
Socialistų Partijos darbuotoji,
d. Eugenių V. Dcbsą, Atlantos
kalėjimo viršininkas pastarąmjam suteikė leidimo daryti sa
vo pareiškimų. Debsas be kita
pareiškė, kad “Woodroxv Wilsonas yra reikalingas pasigaiĮėjimo nuo Amerikos žmonių,
ir jeigu aš savo rankose tu
rėčiau reikalingos galės — paliuosuočiau jį.”
Debsas tikrina, kad VVilsono
nuosprendis jį visai nenustebi
nęs, nėgi delei to jis (Ddbsas)
turįs kokio nors susivylimo.
Kaip tik priešingai: “Aš prair
bijojau, kad mano paliuosavimas bus skaitomas nauju WilAš visą laiką
sono nuopelnu,
kovojau už demokratijos idealus, o Wilsonas tuos idealus
paniekino. Todėl aš esmi tos
nuomonės, kad jis įsitikins, jo
gei atleisti sau yra daug sun
kesnis dalykas nei kad atleisti
man.
Aš žinau, kad tas, kur
reikalingas Amerikos žmonių
pagailos, yra pats Woodroxv
Wilsonas.”

bendrovės iiariu-dalininku, tai
tuojaus klausk pilnų informa
cijų įstojimui, nes jūsų prisi(|ėjimas prie minėtos bendro
ves pagreitins atstatymą Lietu
štai, Liet. Am. Rūbų Išdir vos ir kartu pagerins jūsų atei
binio B-vė iškilmingai sveiki
ti.
na savo bendradarbius, dali-; Lith.
Am. Clothing Mfg. Corp.
niūkus ir visus piliečius Nęvvl- t
809 W. 35-th Street,
klausomos Lietuvos su metinėChicago, III.
mis sukaktuvėmis vasario 11
,«.
—
——.—dieną.
PINIGAI.
nimis,
kad nereikėtų mums
svetur jieškoti tokių reikmenų,
kuriuos mes lengvai ir liuosai
galim palįs pasigaminti.
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AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVEMO mudkM koaMrvatorijoja mokinamai Skam
bint i pianu, dainavimo, ■naulkuoti, teorija, muziko* Istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; jstoti galima
visuomet.

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

NmrarvarivmofliBa ra

•' Minėta bendrovė yra pirmu
Iš Amerikos siunčiami pini
tine tarp lietuvių, kuri iškėlė gai į Lietuvą; greičiausiai pa
tą mintį ir pajiegė sutraukti siekia adresantus Lietuvos kai
plačias Amerikos Lietuvių mi muose, kada yra pasiųsti per
nias j organizuotą kūną. Su
Federalę Paskolų Bendrovę
kėlė gana tinkamą kapitalą
666 W. 18-th St., Chicago,
pradėjimui
vcrpinio-aiujlmo kuri turi sąskai tiškus ryšius su
fabrikos Lietuvoj. Taipgi Lie Lietuvos Batikomis.
tuvos valdžia suteikė minėtai
Pinigai yra7 siunčiami puš
bendrovei dideles
koncesijas toms ir telegramomis, ir išduo
rūbų gamybos
industrijoj ir da savo čekius (draftus) ant
pasižadėjo remti bendrovę fi Lietuvos bankų.
nansiškai ir morališkai.
Keliaujantiems į Lietuvą yra
Dalis bendrovės direkcijos sargiausiai ir patogiausiai vež
priešakyj su vcrpimo-audimcl tis pinigus Federalės Paskolų
Skaitykite ir Platinkite
mechanikų sparčiai darbojusi Bendrovės Draftu formoj, iš
Lietuvoj prirengime verpimo- duotus ant Lietuvos bankų; tie
audimo fabriko, kuris šį pava bankai išmoka pinigus draftą
sarį pradės rūbų gamybos dar savininkui be jokių nutraukų.
Jungtinės Valstijos turinčios bų.
Parduoda laivokortes ant dvie
Lietuvos linai, vilnos ir kiti jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
daug nemokšų.
VVASHINGTON. —
Vienu valakniniai augmenai, tai yra ant kurių nereikia persėsti. Iš
dalyku ir Jungtines Valstijos Lietuvos auksines mainos. Mi Montreal į Eydkunus (netoli
•gali pasigirti. Tai — nemok nėta bendrovė gamindama rū prie Kauno), kaina $107.15.
iais.
Atstovų buto komisijaJ bų materiją suteiks didelę pa
Iš New York į Liepoją, kai
gyventojams, na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
apšvietus reikalams tyrinėti an- ramą Lietuvos
dais paskelbė oficialinj rapor-. taipgi ir duos puikų pelną sa į Ameriką.
tų, kuriame be kita sako, kad vo dalininkams už įvestuotą
Skolinama pinigus ant Ame
kapitalą.
liaudies švietimo
klausimu
rikos ir Lietuvos namų, žemių
Todėl,
skaitytojau,
jeigu
dar
Jungtinės Valstijos tarp kitų
ir ūkių.
neturėjai
progos
patapti
šios
civilizuotųjų
pasaulio
tautų
už

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Paul Hanna vyksta Meksikon. imančios devintą vietą.
f------------------------------------------------------------------------------------ —....——...............
i Iki šiol buvo sakoma, kad
[Iš Federuotosios Presos]
skaičių
Chicago. —
Federuotosios didžiausį nemokšų
sudarei
Presos biuro vedėjas Wasliing- i Jungtinėse Valstijose
tone, Paul Hanna, šiomis die • negrai. Bet komisijos raportas
nomis vyksta Meksikon. Vyks rodo, kad yra kaip tik priešin
ta kaipo Federuotosios Presos gai: baltveidžių nemokšų Jungprivalo būti papuošta, artistiškai
ir savaitinio
laikraščio “Na- Į tinėse Valstijose yra visas mi
padarytais paveikslais didvyrių
stovylose. Biustai iš gipso Kation” (New Yorke) korespon | lionas daugiau nei negrų. Sie
roliaus Markso, Dr. Basanavi
dentas. Meksikoj jisai užtruk kite keli pavyzdėliai.
čiaus, Kun. Mairionio, Dr. V.
Georgijou valstija,
kurioj
Kudirkos, Vytauto, brondzuoti
siąs daugiau kaip mėnesį laiko.
šviesiai ir tamsiai, 9 colių augŠgyvena
daug
negrų,
nemokšų
Tyrinėsiąs politinę ir ekonomi
čio
$2.00 vienas, Keistučio ir
Birutės $3.00 pora, spalvuoti ir
nę tos valstybės padėtį ir ban turi 389,000. Bet didžioji Nexv
bronzuoti, Žirgvaikis 2 pėdos
dysiąs įkurti
Federuotosios Yorko valiti’.i, kur negrų yra
augščio,
baltas $4.00, brondzuoPresos biurą Meksikos sostinėj labai maža, nemokšų skaičius
tas $5.00, spalvuotas $Q.00.
keturis
Agentams duodu gerą nuošimtį.
Kol Paul Hanna sugrįš agen- siekia dmgiau kaip
• norintiems turėti • pareikštas sa-1
tūkstančių, •'būtent?
tijos biuro \Vashingtone reika šimtus
vo mylimų asmenų stovylose,
406,000.
Toliau,
kita
pietų
valaš padarau atsakančiai ir už
lus ves Laurence Todd.
^tija, k iriso l\' v? ns •h»
negprieinamą kainą.
----------------)
j rų, Alab inr.»
nemokšų turi
Skulptorius
,
352,009.
bet
Pennsylvani.jos
Socialistų Partija nedalyvau
V. UNDARAS,
valstija
jų
tu*
:
net
354,000.
sianti Viennos konferencijoj.
3249 So. Halsted St.,
įmušiau turi 352,000 nemok
[Iš Federuotosios Presos]
Chicago, III.
šų, Missiv.i1) >i 290,00*» ir Texas
Chicago. —• Socialistų Parti 282,000. Bet kultūringuji Ui'
jos pildomasis komitetas pa nois va!; *u turi 168.000.'
siuntė laiškų Friederiek’ui Ad- valstija kurioj taipjau negrų
leriui, į Viennų. Pildomasis ko gyventojų yra labai maži, ne
mitetas partijos vardu pareiš mokšų ‘•‘•irih 121,0'.;.
Ncxv
kia, kad tarptautinėje socialis Jcrsey
vaisi i ja nemokšų tutų konferencijoje, kuri įvyks į rmti It VnC.i
Di»^i ir MassaLietuviu Soclalisty Sąjunjos Leidžiamas Laikraštis.
Viennoj,
Jungtinių Valstijų ; cbusetts valstija nemokšų turi
savo CHRON1KOJE peržvalga netik politinius
socialistai nedalyvaus. Nedaly net 141,009.
“BANGA” nuotikiua visame pataulijo, bet <ta ypatingi) donoj at
kreips į uuotikius, įvykstančius darbininkų gyveninio,
vaus dėl dviejų priežasčių. Pir
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
ma, kad tai padaryti partija
“
BANGA
”
socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytoji)
SVEIKINAM SU TRIJŲ METŲ
klaidinimus.
negalinti delei pinigų stokos;
SUKAKTUVĖMS NEPRIK
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškiu
antra, kad pačioje partijoje tuo
<iQl||QAH
gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
LAUSOMOS LIETUVOS.
d
AR
u
A
žvilgsnio
ir
tars, kur reikia, drąsi) žodį savo plates
tarpu nėra “vienodumo nuo
niuose straipsniuose.
monių.” Tam tikra dalis na Jau trįs metai, kaip Lietuva
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsniue,
unAMAAtJ
!*®<5iančiu3 dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
rių norėtų dėtis prie “trečiojo” pasiliuosavo
nuo carizmo ir
OANbA
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininku
Internacionalo, kita —• linkusi kaizerizmo jungo. Lietuvos gy
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje rupualaukti kol susikurs socialistinių ventojai apsivalė nuo įvairių
iiDiUpA” *'8 te’kti savo skaitytojams straipsnius, populiariai
partijų Internacionalas.
užpuolikų, bermotnininku, apMnUA gvildenančius socialistinę taktlki), socializmo-'ir kitig
moksli) teorijas.
Pildomasis komitetas tikisi, • sivalys ir nuo lenkų avantiuliDŽUpAH savo BELETRISTIKOS Špaltose talpins apysakas,
kad sekamo j nacionalinėj par i ristų. Trumpu laiku apsigyni
DAnUA eile# u« paįvairįa pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
tijos konvencijoj dalykai tu mo darbas bus užbaigtas.
Siniunan savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
D A N b A nuotikit] puiaų kolonijose Amerikoje.
rės pakitėti, o todėl internacio
Mus visų, Lietuvos piliečių,
savo BENDRADARBIAIS turi hetik įžymiausias
nalinės politikos
klausimais j laukia didžiai svarbus ir pra
“BANGA"
musų socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir
u
musų {Žymius ružėjus Lietuvoje. .
partija galėsianti
užimti aiš kilnus darbas, tai atbudnvojiiš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus —sykiu į
kią ir griežtą poziciją.
mas šalies pakėlimas kultūros
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvalir industrijos Lietuvoj.
Mes.
“BANGA” tė. “Bangos” prenumerata yra: Ši. — už 12 numerių;
S2. — už 24 numerius; $3. — už 30 numerius; 94.—
Debsas nereikalingas VVilsono Amerikos lietuviai privolame
už 48 numerius.
steigti fabrikus Letuvoj, su
“malonių.”
HPlMgtO užsiprenumeruokite sau ir savo draugams.'Pinigus
DARO/} siųskite adresu:
teikti jos gyevntojams tinkamą
[Iš Federuotosios Presos]
C. A. HERMAN,
New York. — Po to, kada užsiėmimą, aprūpinti šalies gy
644 West 204 Str., New York, N. Y.
prezidentas Wilsonas atsisakė ventojus reikalingomis reikme------------------------------------ .

Tai.: Vardu G6M
Drover 8441
DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lloturis gydytojas, Chirurgas,
Akuieras
Chicago.
8208 So. Halsted St
Valandos! 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8
r. v. Nodlliomii 10-12 ryta.
—

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 8M
Tel. Central 6390
2 W. Ilrd St. Chlcage
Tek Yarda 468L

Kiekvieno

Ashland Auditorium

Lietuvio Stuba

{CARMEN’S HALE)
Vau Buren and Ashland Blvd.

Pradžia 4 vai. po piety

"BANGA”

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
FRANAS A. JAKUTIS
PROGRAMĄ IŠPILDYS: P-lė Felicija Nausiedaitė, (10 metų), — šokėja. Solistės: P-nios: — Janušauskienė, Bručienė; P-lė Norkaitė; Duetas: —

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

BUS

DIDYSIS
i?

KONCERTAS
Po koncertui linksmus šokiai /
Orkestrą —10 muzikantu^

PASTABA: Visas pelnas nuo to Koncerto eis Lietuvos Gyni
mo Reikalams. MILDOS 'TEATRO B-Vi), savo ipetiųiame susirinki
me nutarė suteikti teatrą tam tikslui be jokio atlyginimo.
Inžanga tiktai 50c. viršuj, ū’ 75c. apačioj. Tikintai parsiduos tik
tai prie kasos. Teatras atdaras nuo 6:30'. Nepasivelinkite, nes visa
Chicaga rengiasi pribūti tan puikiausiai! Koncertan tokiam prakil
niam tikslui surengtam. Visus kviečia už Mildos Teatru Bendrovę.

VALDYBA.
I

Panedėlis, Vasario 14, 1921
---------

---

--
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prantama už pavėžinimų po
licijos vežime.

Kun. Kazėno ir jo parapijonų
byla.

Pas “skvajerį” Riley.

Sausio 27 dienų policijos
nuovade ant 13tos gatvės,
“šaut saidoj'*, kaip 9 vai. ry
to buvo įdomi byla tarp šv.
Kazimiero parapijos klebono,
kun. Kazėno iš vienos, ir jo
parapijonų iš kitos pusės. Kaip
jau Naujienų skaitytojams yra
žinoma, tai ta byla prasidėjo
dėl peštynių, kurios tos pa
rapijos bažnyčioje kilo sau
sio 23 dienų, Š. m.

Kuomet policijos stoty “kni
sas” tapo panaikintas, tuojau
vienas policistas iššaukė, var
dais aštuoniolikų parapijonų
ir pranešė jiems, kad kun. Ka
zėnas ant jų esąs išpirkęs “varentus”. Taigi kaltinaimieji tu
ri eiti pas ‘skvajerį'* Riley.
Tuomet visi kaltinamieji ir
susirinkirsieji pažiopsoti trau
kia pas Riley žiūrėti, kuo visa
tai užsibaigs. £jo didžiulė
minia žmonių.
Bet čia paša
liniai žmonos neįsileista. Įėjo

jamą kaucijų, po penkis šim
tus dolerių. Tarp kaltinamų
jų radosi net visos Žemynos,
pradedant tėvu ir baigiant vai
kais. Prieš tirtus buvo net po
kėlis skundus. Nežinia kokiuo
tikslu tai daryta. Rasi many
ta, kad tie žmonės negalės gau
ti kaucijos ir tuo budu turės
pasėdėti (iki provos) kalėjime.
Bet jeigu tai tiesa, skundėjai
apsiriko: nė vienas iš apskųs
tųjų neturėjo vargo dėl kauci
jos.
Antras nedėldienls po
“batalijos”.
Žmonės pasakoja, kad antrą
nedėldienį prie šv. Kazimiero
bažnyčios durų buvo parūpin
ta policija ir detektyvas. Tie
parapijonys, kurie esą priešin
gi kun. Kazėnui, neįleista į
bažnyčią. Kas drįsęs pasiprie

Nužymėtoje provai pradėti
valančioje policijos stotis buvo tik skunclčjoi ir sUiuulžiaiiiieji, šinu, Ptrv-ęs

pilna pilnutėlė. Didžiuma nu
sirinkusių buvo moterys. Su
sirinkusieji
besišnekučiuoda
mi ir juokaudami laukė kada
prasudės byla.
Daugiai |ia
juokų buvo delei
įvykusios
‘^batalijos” bažnyčioje. Juo
kavo netik pašaliniai žiopsotojai, kur buvo susirinkę pasi
klausyti kuo čia visa užsibaigs,
l>et ir patys apskųstieji, žo
džiu, nė pas vieną jų nebuvo
pažymu koks nors susirūpini
mas. Pašaliniam žmogui taip
ir išrodė, kad tie žmonės čia
susirinko pasižiūrėti kokio nors
“show”. Nesmagiai jautėsi
tik pats kun. Kazėnas ir keli
jo sekėjai, šitoji “atmosfera”
jiems buvo perdaug troški...
Kiekvieną jų pasikrutinimą bei
žvilgterėjimą šoke parapijonių susirinkusių liudyti prieš
juos, pašaipa.

Prasideda tardymas. Klau
sinėjama ir skundėjai ir kal
tinamieji- Kai kurie skundėjų
kalba taip pamaži, kad esan
tys kiek tolėliau visai jų ne
girdi. Kaltinamieji tečIauB
kalba garsiai. Kurie “batali
jos” metu buvo bažnyčioje,
pasisako, kad buvę, o vienas
ar du pasisako, kad jie baž
nyčioje nebuvę. Išėjus jiems
vaikų jieškoti jie buvę areš
tuoti ir apkalinti. Jie todėl
sako, kad “batalijos” visai ne
matę. Nė vienas kaltinamųjų
prie kaltės neprisipažino. Ant
galo pašaukiama liudyti au
galotą pusamžį žmogų. Pasi
braukęs didelius, kaip “dėdės
Šamo”, usus jisai pradeda liu
dyk ų kunigo naudai. Tardyto
jas jo klausia:
Ar tamsta matei visa tai,

kas praeitą

nedeki ienį įvyko

bažnyčioje?

Taip, little bit... Aš galiu
pasakyti little bit...

Tardytojas pasižvelgia į jį ir
paliepia:
—Na, tai liudyk!
Aš buvau little bit nusi
sukęs šitaip (stipriai pasuka
galvą ir garsiai kalba) ir žiū
riu, kad būrys moterų ir mer
ginų stumia, tik stumia tėvą
Kazėną...
Ar tamsta esi koks baž
nyčios viršininkas?
Little bit... Taip, aš esu
bažnyčios komitetas.
Liudininkas ir vėl tęsia sa
vo pasaką rodydamas į kitą
augalotą vyrą:
Tai matai, kaip moters ir
merginos stūmė tėvą Kazėną,
tai šitas fellow matai griebė
tėvą Kazėną už gerklės. Kad
dar little bit-..
Pasakius paskutinius žo
džius visoj policijos stoty pa
sigirdo traškus juokas ka, ka,
ka!.. ki, ki, ki!.. Pasigirdo’ir
stiprių aplodismentų.
Taip
ir rodės, kad tai koks “šo”.
Ir buvo ko juoktis, nes liudi
ninkas savo rolę sulošė k ne
puikiausia — ne tik ta keista
kalba, bet ir •atatinkamais ges
tais.
Tardytojas turėjo dar
bo,
kolB nuramino
susi
rinkusius žmones. Ilgai jam
reikėjo Šaukti: “Order! or
deri’
Padarius tvarką policijos
teismas pareiškė,
kad “keisas” yra “discharged”, o tie,
kur buvo areštuoti, turi užsi-'
mokėti po dešimt dolerių,

o visi kiti turėjo Likti gatvėj.
Nors policijos kapitonas vaikš
čiodamas po minią ir prašė,
kad ji skirstytus, alė žmonės
neklausė. Visi nekantriai lau
kė žinios iš “skvajero” Riley
ofiso. Neužilgio' išėjo policis
tas ir pranešė, kad šiandie, jo
kios provos nebusią. Tik tie,
kuriems buvo išimta “varentai”, turėsią užsistatyti kauci
ją. Pro va busianti ant ryto
jaus, kaip 4 vai. po pietų. Po
to vieni, “garbindami” Kazį,
grįžo į namus, o kiti Jaukė
kol išeis kaltinamieji jų drau
gai.
Antrą dieną.
Sausio 28 d. dar prieš 4 vai.
popietų nedidelis “skvajeriof*
Riley kambarys buvo pilnas
pilnutėlis žmonių. . Gi dar
daugiau jų stovėjo gatvėj, ties
Riley ofiso durimis ir langais.
Ir čia tos pačios pasakos ir pa
šaipos apie Kazį. Musų žmo
nės nėra perdaug gabus juok
dariai. Bet pašnekose kartais
iškrėsdavo tokių “džiokų’, kad
ir nenorėdamas turėjai juok
tis.
Kaltinamieji turėjo užsistatyti
kauciją.
Matyt, kun. Kazėnas prie
šios provos buvo prisirengęs ir
visa darė pagal savo advokato
nurodymą. Savo advokatą tu
ri ir parapijenys, ir jie žada
nepasiduoti kun. Kazėnui.
Kaip tik prasidėjo “kcisas”,
uoj stojo abiejų pusių advo
katai ir visa liko atiduota augšesniani kortui. 0 kaltinamie
ji ant vietos sudėjo reikalą ti

areštuotas.

Kun.

Kazėno šalininkams nurodžius,
sako, policija areštavusi vieną
moterį. Suprantama, nevisus
spėta susekti: tie, kurių nepa
žino, vistiek bažnyčion įėję.
Pasak jų, bažnyčioje prašyta,
kad “ištikimieji” visa atidėtų į
šalį ir rūpintųs tik aukomis,
by tik kaip nors suprovojus
tuos “maištininkus”. Tik bė
da, kad tų “ištikimųjų* kun.
Kazėnas turįs visai nedaug.
Kaip žmonės sako, tai jų esą
truputį daugiau kaip šimtas,
suprantama, kartu su davatko
mis. O kaip kun. Kazėno prie
šai pasakoja, tai jų esą dai
giau kaip devyni šimtai. Tai
reiškia, kad kun. Kazėnui ten
ka vesti nelygi kova: šimtas
žmonių prieš devynis šimtus,
arba vienas prieš devynis, ši
taip dalykams stovint, para
pijonys visai nenusigąstą. Jie
renką aukas provai ir saką,
kad “nieku budu nej>asiduosiin”.
Kas ką nugalės — dar pa
matysime. — Reporteris.

■■!iig!i.L._L_..gSgg

Pinigai išmokėti
Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
K. Zoppel

S. Kuncevižiui

‘A. Čuras

*A. Vaičiūnienei

J. Vidikas
A. Butkienė
B. Leskauskienė
V. Gasperienė
A. Aleknaitis
K. Gaušaitė
K. Banaitis
K. Krasnauskis
T. Senkofskaja
M. Junevičienė
P. Kazragas
A. Murzaitė
P. Buivid
M. Petraitis
D. žerolis
V. Butkus
M. Martinaitytė
Tel. T. Daubarienė
Tel. M. Gibronas
B. Gechauskienei
A. Čičinskas
S. Skindelienei
A. Norkui
J. Paleckiui
P. Mickui
V. Misevičiui
S. Kalošinskui
E. Didžiulienei
/
N. Ilgauckui
[Iš Federuotosios Presos]
E. Pranckienei
Philadelphia. — Sausio 14 J. Pranckui
dieną metė darbą Wm. Orarnp A. Klaugauskui
Ship and Engine kompanijos L. Pilečkienei
darbininkai-laivų
’ statytojai.
S. Karvovskiui
Metė jį todėl, kad kompanija
E. Sinjakovai
atsisakė turėti ką nors bendra
K. Petrauskiui
su jų (darbininkų)
unija ir
U. Demeikienei
kelis veiklesniuosius darbinin
E. Maziliauskienei
kus išmetė gatvėn.
Streikas dar tebesitęsia. Or r. Meliauskui
ganizuotieji
Philadephijos ir T. Bitei
kitų gretimųjų miestų darbi S. Kazokaitis
ninkai teikia
streikininkams P. Ališauskui
K. Dambrauskienei
pašalpos.
K. Dambrauskienei
K. Kibartui

ArKodėlNemilionai
Laikas
Pagalvoti?
auksinų (markių) tapo išmokėta

Lietuvoje pasiųstų per mus?
Todėl, kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai
(pagal dienos kurso).
Todėl, kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
Todėl, kad mes išmokame grynais pinigais arti
miausio pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randa
si musų Biure.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠ
KIAMS PER

European American Bureau
FABIONAS & MICKIEWICZ, Vedėjai
809 W. 35th St. (Kampas Halsted),. Chicago, III.
ATMINKIT
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos
ir Vokietijos Bankų pagal dienos kurso, o ant sumos
virš $1,000.00 dolerių dar pigiau, už kuriuos išmoka
grynais pinigais.
Parupinam pasportus į Lietuvą, Latviją ir Ru
siją.
Parduodame laivakortes iš New Yorko arba
Kanados vienu laivu į Bremeną, Hamburgą, Liepojų
ir Eidkunus.
Jauskitės pas mus draugiškai.
Patarimai dykai.
Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų.
Vakarais: Utarn. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
Nedėliomis: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

V. Švedui

L. Sakalauskienei
K. Stančui
D. Likui
K. Sutkuvienei
J. Medžiui
K. Andriukaitis
J. Valiunienei
J. Stepulioniui
O. Dargužienei

A. Vaičiūnienei
M. Mičudai
U. Martišiunienei
V. Sirvidžiui
V. Brazdionaitei
J. Brazdžioniui
V. Selvestravičaitei
A. Stumbriui
A. Murauskui
J. Palioniui
U. Vereikienei
A. Skrodenienei
J. Uosiui
A. Gvergzdžiui
D. Petkus
E. Mikšaitei
F. Levienei
O. Kunskienei
J. Skupui
A. Tamašauskui
V. Šeštakauskui
M. Delkiui
P. Petruševičienei
J. Butauskui
P. Žitkui
O. Gilienei
E. Matulioniui
J. Boliui
A. Kazlauskienei
V. Skukauskui
J. Adomavičienei
A. Dočkaitei
U. Pranckevičienei
E. čepauskienei
B. Stasiulienei
M. Giniotienei
A. šlamkai
J. Mikulskiui
M. Vaitkevičiui
O. Ascilienei
M. Goštautienei
T. Krivickui
A. Vasiliui
J. Ambraziunienei
S. V. Dariui

'A. Simosaite

Kaip

jūsų

Akįs

Ar esi nemintu, kenti galvos
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 tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklie
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Avė.,
Chicago,
kerte 18-toa gatvės; 8-žios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viriui PLATT’S Aptiekoe
Tšmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

O. Griinailienė

J. Zaleckis
A. Venckus'
A. Paliunas
J. Kuliešius
P. Grigoniukė
B. Levickienė
F. Doveikus
J. Lansberg
O. Trušaitė
A. Lemežis
' A. Skusecičienė
P. Balius
M. 'Jašinskienė
B. Pocaitė
A. Medalinskas
J. Petrenas
S. Morkvenienė
A. Blozarenas
J. šluota
V. Kulius
L. Banevičia
K. Morkvenui
K. Shugdiniui
M. Novogrockienė
J. Belskis
J. čičinskienė
‘J. Stiklius
J. Kanevičienė
A. Lapinskis
M. Jaknuna
Z. Miniotienė
P. Eikmanas
K. Arimas
~I. Atkočunas
J. Dedinius
J. Naudza
L. žalnerunienė
O. Stalioraitė
J. Metei ionis
O. šjulienė
I. žemaitis
J. Podenas
A. Jokubonis
J. Kapai is
K. Mieliauskienė

P. Mazurui

A. Užubalaite

M. Giniotienei
Tel. E. šliautienė
Tel. J. Jurgutis
Tel. Z. Mekšriutė
Tel. P. Bukauskas
Tel. H. Behrman
P. Stepolonaičei
S. Kasnauskis
P. Karčauskis

J. Vedeckis

D. Balaišis
M. Stuinaicč
J. Rumiai
F. šetikas
O. Bertauskienė
O. Girčaitė
P. Alkevičius
M. K. Januševičia

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir
KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau
no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus,
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo
skyriuose Šiauliuos, Panęvėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijampolyje.
Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spekuliatoriai duoda mažiaus markių, negu. jų galima gauti Amerikoj,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.
'
___
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street,
'
Chicago, Illinois.

Tel. Yaids 86H

Mrs. A. Michniewicz

AKUIERKA
Baigusi ’ Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoepitalšse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
B113 S. Halsted St., Chicago, III.
. (ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

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

>

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
tjŽSgL Specialistas
Palengvins akių ' {tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th StM kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

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

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

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius 5
■ 1424 So. Halsted St 9
M

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.

■

Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
f

Dr. C.Z. Veželis
t

Lietuvis Dentlstas
4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvls

Telefonas: Drover 7042
%

...........

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

r—11

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

---------

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandom 10 iki 12 ryto; 1 Od 4 pa
piet 6 iki 9 vakare
■•diliomis nuo 9 11d 18 ryte,
1821 S. Halsted St,
Kampu 18 ir Halsted St

Tel. Canal 6222

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

J DR C. K KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted Stn Chicago, III.
kampas 18th St
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257
j

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgu
1687 W. 51 et. kamp. Marshfield av.
Valandosi Iki 9 ryto, nuo 8 iH
< ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tat Prospect 1157

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

naujienos: i

Panedėlis, Vasario 14, 1921

Vidujinis Lietuvos gyveni kų, jogei visos aukos iš Tautos tinkamomis valdžios įstaigo
dalykas toje karėje. Sako- kęs kredito. Tiktai igno- mas, žinoma, ims daug spar Fondo einančios gynimui Lie mis. Galų gale dalykai susidėję
tuvos, tai jis taip tik sako. Dar taip, kad komunistų partijos
čiau tvarkytis, kuomet bus sakyta, kad už lenkų pinigus (vietos skyriau) narių surašąs
ma,
kad
Kemal
’
o
jiegas
rerantai
iš
buržuazijos
tarpo
Published Daily except Sunday by
the Lithuanian News Pub. Co., Ine. mia šeši batalijonai bolševi-Įdar šiandie maišo anarchiz- pašalintos išorinės kliūtys. plakatai spausdinti. Gal ir tie atsidūręs į valdžios
rankas.
Todėl mes, nors griežčiau sa. Bet dvasiškiai ne visi esate Tai davė puikios medžiagos se
kų raudonosios armijos, ku mų su socializmu.
Editor P. Grigaitis
riuos pasiuntėLenino valdžia Daug didesnio pasisekimo siai stojame už Lietuvos ištikimi Lietuvos prieteliai, ką kamai medžioklei, kuri buvo
1739 SO. HALSTED ST., iš Krymo. Ir, be to, prie tų
darbininkus, bet kartu sten- parodo jūsų Buffalo seimo nu surengta sausio mėnesy. Bet
Kropotkinas
turėjo
gamtos
CHICAGO, ILLINOIS.
(išleistas knygute pro kad “draugai komunistai” ne
jiegų prisidėjo 4,000 oficie-1 mokslų srityje. Jo veikalas giamės paremti) ir visos Lie- tarimai
Telephone Canal 1506
tokolas). Teko man susidurti galėtų įtarti “draugą” IvankoCanal 576
--------- pir
“-“
rių ir kareivių buvusių
 'apie “Tarpusavinę pagelbą tuvos reikalus. Kai-kurie su vienu kitu dvasiškiu. Besi vą, tai ir sekamos medžioklės
ma generolo Vrangelio ar gamtoje” iškelia aikštėn la- žmonės klaidingai įsivaizdi kalbant
nejučionis jiesisakė, metu jisai turėjo pasimauti
Subscription Rates:
|8.00 per ycar in Canada.
mijoje.
bai svarbų faktorį gamtos na, kad tų reikalų rėmimas kokios jie Lietuvos nori: “Jei imt valdžios agentų meškers—
$7.00 per year outride of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
Turkai* bolševikai ir vran- evoliucijoje, būtent, koope nesutinkąs su socializmo neįstengsime sukurti katalikiš būti areštuotas. Jisai po to ir
8c per copy.
geliečiai vienoje pusėe; grai- racijų. Į šitų faktorį ilgų lai principais. Socializmas ne ką Lietuvą, tai lai prijungia gi nutartas deportuoti. Bet pa
prie geriausios
katalikiškos sak jiaties šnipo,
atatinkami
Enterrd as Second Class Matteri , . .
, .
March 17th, 1914, at thc Post Office [ kai 11 anglai antroje pllhCJC kų buvo atkreipiama mažai tiktai ne ignoruoja visos vi
Lenkijos!” Vienas jų ypatingai valdininkai žadėję pasidarbuo
of Chicago, U!., under the act of — ar ne keistas paveikslas? domės, kadangi mokslinin suomenės reikalų, o priešin
pasižymėjęs lenkų patriotizmu, ti, kad jų gerasai tarnas ir vėl
March 2n<l, 1879.
Bekovodami tapr savęs, kai buvo daugiausia po įta gai — pabrėžia juos da nes Varšuvos universitetui au butų .grąžintas ir gautų vietą
Naujienos eina kasdien, Išskiriant
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben talkininkai jieško pagelbos, ka Darwino teorijos, kuri smarkiau, negu kuris kitas kojo 500 dolerių. Taigi reikėtų justicijos departamente.
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
žmonėms prasiblaivinti ir apsi
Bet štai, vasario pirmą die
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir kur tiktai gali jos surasti.
skelbia, kad gamtoje eina judėjimas.
žiūrėti.
ną būrys “draugo Ivankovo”
Canal 576.
kova visų prieš visus. Yra Kada bus užtikrinta Lie
—Viešpačių sėbras.
draugų tapo deportuoti,
bet
Rusų-Lenkų
derpIgana
keista,
kad
kooperaci-j
jisai
ir daabr tebesąs
ant
Užsisakomoji Kaina:
tuvai rami ateitis, tai ir dar
Chicago je — paltu:
jos principų gamtoje teko bininkams Lietuvoje bus
Deer. salos. Ar jisai kada nors
Šnipai komunistų
Metams ______ —
——. $8.00 boms nesiseka.
bus deportuotas ir, jeigu taip,
pabrėžti, anarchizmo* šali lengviaus eiti prie savo tiks
Pusei metų ......... —.......
4.50
Trims mėnesiams —......... —. 2.25
ar bus grąžintas atgal — tai
organizacijoj.
Rusų ir lenkų derybos de- ninkui.
Dviem mėnesiams.................
1.75
lo.
parodys ateitis.
Veinam mėnesiui ................ — 1.00 ‘ lei nuolatinės taikos dar vis
Tai, kas augščiau pasakyta,
Ne.w Yorko socialistų dien
Chicagoje — per nešiotojus:
Nesutikimas Rubsiuvių unija
raštis Call savo laidoj už vasa yra ne kieno nors kito prasima
Viena kopija _____________ —... 03 ! nepasibaigia.
Savaitei ...--------------- —18 tarp jų dabar esųs tiktai
bet paties
“draugo
rio 1 d- iškėlė aikštėn dar vie nynias,
laimi.
Mėnesiui
---- -------------— 75
ną šnipą, veikusi komunistų Ivankovo” pareiškimas, kurį
klausimu pinigų sumos, ku
Suvienytose Valstijose ne Chicago j,
tardytojams
partijoje ir įdavusį nemažai jis davęs savo
Pėtnyčioje “Naujienos”
paštu:
rių turi rusai duoti lenkams,
[Ui išreikšta 3 šlama skyriuj#
Metams ___ $7.001
savo “draugų” komunistų. Tai iŠ Darbo departamento. Vis dėl
gavo iš amalgameitų unijos
nuomones Redakcija neatsakai.]
Pusei metų............... ............... — 4.00 kaipo dalį senosios Rusijos
kažkoks
Dimitrius Ivankov, to, kad Ivankov esąs šnipas,
Trims mėnesiams ------------- 2.00
generalio
ofiso
telegramą,
apie tai jo. draugai sužinoję
Dviem mėnesiams_________ L 1.50 Valstybės turto. Lenkai rei
rusas.
Vienam mėnesiui ......
.75 kalauja 72 milionų auksinių kurioje pranešama, kad Bos LIETUVOS “VADUOTOJAI.”
Atpasakosime čia pamatinę kiek ankščiau.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
Call mintį. Ji yra tokia:
rublių, o rusai siūlo tiktai tone susitaikė su rubsiuvių
(Atpiginta)
No.
11
š.
m.
“
DarbiniinHs
”
Įdė

Nors šiandie (taigi vasario
unija senomis sąlygomis ke
Metams ___________ ..u $8.00
25 milionus.
jo
straipsnį
“
Juodašimtiškas
Pusei metų ...........
4.50
turios firmos, trįs jų pri ardymas,” po kurio pasiraSęs 1 d.) iš New Yorko išveža (de
Trims mėnesiams__ _______ 2.25
Bet yra tur-but da ir dau klausančios rūbų pramoni
portuoja) tam tikrą skaičių
KK.
U.
Autorius
daug
giriasi,
Pinigus reikia siųsti palto Money
bet
giaus priežasčių, trukdančių ninkų asociacijai. New Yor- o užslepia daug tiesos apie sa “negeidaujamųjų rusų,”
Orderiu, kartu su užsakymu.
taikos pasirašymų. Del ke ke susitaikė viena didelė fir vo Tautos Fondą. Aš tikiu, vienas jų, taipjau nuskirtas de
portavimui,
dar (paliekamas.
“Naujienų” Bendrovės šėrileto dešimčių milionų rublių ma.
kad
straipsnio
autorius
daly

.
•
Jisai
randasi
ant
Deer
salos,
Talkininkai
derybos nebūtų buvusios Iš to galima numanyt, kad vavo Federacijos seime Wor- netoli Bostono. Tai rusas Di ninkų susirinkimas, kuris tu
susipjovę.
pertrauktos iki kovo mėne rūbų siuvimo bosai neatsi-' ccstery, Mass., apie porą me mitrius Ivankov, kuris, kartu rėjo įvykti vasario 11 d. š. m.,
tapo atidėtas iki vasario 25 d.
tų atgal, tatai girdėjo Tautos
sio. Svarbių rolę derybose laikys prieš uniją. 0 amai-'Fondo revizijos raportus, ypa- buvo ir komunistų partijos 8 vai. vakaro.
Santykiai tarpe svarbiau veikiausia lošia rubežių
(kuriai priklauso ir dalis mū . Atidėjimo reikalavo K. Jagameitų
laimėjimas
atims
tingai
kun.
Petraičio
iš
Loveli,
siškių komunistų) ir Amiessiųjų talkininkų, Anglijos ir klausimas, nors apie tai tele
norą ir kitų industrijų ka-į^ass,; *r ^iu. kad nū vienas worthy and Cavitt detektyvų monto advokatas teisme vasa
Franci jos, jau senai yra la
Yra dar vienas navatnas die jisai yra galutinai nete-

Skaitytoju

Suprantamas dalykas, kad
Bendrovė pasistengs atsiginti
nuo ją.
Prezidentas P. Gaiškis,
Sekretorius J. Šmotelis.
Chicago, Hl.
Vasario 13 d. 1921 m.
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European American Bumu
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionae

Siuntimas pinigty, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halated St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai : 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
N e d.: iki 8 po pietų,
v----------------------------------- T /

Pranešimas Naujieną
Bendroves Šerininkams.
-

bai ištempti. Jie neįstengia

susitaikyti dėl Vokietijos,
dėl Rusijos, dėl Lenkijos ir
dėl daugelio kitų dalykų. Da
bar tečiaus išrodo, kad tar
pe tų dviejų šalių jau iškilo
- ir-atvmafiheusir^nimas.
Hearst’o laikraščiai pra
neša, kad Mažojoje Azijoje
eina smarkus mūšiai tarpe
turkų nacionalistų kariuo
menės, vedamos Kemal’o, ir
graikų. Pastarieji stengėsi
atskirti turkus nuo Bagda
do gelžkelio. Graikai, gir
di, pradėję puolimų pagal
paliepimų iš Londono. Jie
turį 100,000 kareivių, apgink
luotų anglų ginklais. O tur
kai turi 120,000 kareivių,
apginkluotų franeuzų gink
lais.

To puolimo tikslas esųs
atmušti turkų nacionalistus,
kad Anglijos rankose pasi
liktų kontrolė ant Dardanellų. Taigi nors kariauja grai
kai su turkais, bet ištiesų ko
va eina tarpe Anglijos ir
Francijos.
VI. Izmailov

neižmiršo dar,
kad
prieš j delegatas
centro raštininkai (buvusieji)
organizuotųjį darbų.
ir kiti valdininkai
sau algas
nusistatė virš poros šimtų do
lerių mėnesiui, kaip lygiai ir
Nesenai buvo žinia, kad
kitokių padaryta neaiškių išlai
garsusis anarchistų vadas,
dų.
Centro knygos buvo kai
juodyla užlietos ir nebuvo
kunigaikštis Petras KropotVasario 16 d., • seredoje, kur
kfrias, numiręs Maskvoje. sukanka treji metai nuo to galima suprasti, kas ten buvo
Paskui ta žinia buvo atšauk laiko, kaip Lietuva tapo pa užrašyta. Tas didis Lietuvos
šelpėjas, Tautos Fondas, pa
ta, bet užvakar radiograma skelbta kaipo nepriklauso siuntė į Paryžių vaikėzą kaipo
iš Maskvos patvirtino jų.
ma valstybė. Šie treji me “atstovą” nuo Amerikos lietu
vių, paskirdamas 1000 dolerių
Petras Kropotkinas buvo tai buvo be galo sunkus Lie kelionės lėšoms. O ar to tūks
nepaprastas žmogus. Nors tuvai; ir, deja, iš savo bėdų tančio užteko? Nes minėtame
kilęs iš turtingos bajorų šei ji da ir šiandie nėra išbri seime pristatė bilas, reikalau
mynos, jisai visų savo gyve dus. Lietuva dar nėra ga damas užmokėt už siutą “prin
nimų stengėsi darbuotis be lutinai pripažinta kitų val ce Albert,” kelines, lazdukę ir
blizgantį cilinderį!
Tik ačiū
turčių labui. Savo neapykan- stybių ; jos sostinę ir žymių kun.
Vasiui-Vasiliauskui ta
tojeprieškapitalizmosistemų dalį jos teritorijos laiko už ekstra bila buvo sulaikyta, no
jisai ėjo net toliaus už soci- ėmęs priešas.
mokėta, o ir vaikėzas pats su
listus; pastarieji išrodė jam
Lietuvos viduje padėtis sisarmatijo. Tokiu budu auko
esu permažai revoliucingi. taip pat nėra gera. Valsty tojų akyse Tautos Fondas de
vaduotuoju
Lietuvos iš
Jisai pritarė daugiaus anar bės mašinerija veikia silp dasi
nelaisvės, o ar nors pusė au
chisto Bakunino, negu soci nai; piliečių teisės dažnai kų pasiekia Lietuvos valdžią,
alisto Markso idėjoms.
nukenčia, o darbininkai pa tai klausimas. (Aš nenoriu tei
Darbininkų judėjime te- tiria skriaudų daugiausia už sinti Dukauską-Dudeką už jo
čiaus Kropotkinas nepadarė visus. Antra vertus tečiaus, darbus, bet negaliu pagirti nei
Tautos Fondą.
Tos įstaigos
jokios įtakos. Juo labiaus da ir patys Lietuvos darbi viešpačiai elgias pagal savo už
plėtojosi pramonė kapitaliz ninkai nėra įpratę kaip rei gaidas, o ne pagal nutarimus
mo šalyse, tuo mažiaus anar- kiant kovoti už savo reika- (kieno? Red.). Taip elgiasi tik
chistų mokslas patenkino i lūs ir nėra gerai susiorgani- plėšriojii lenkai: nutarė, susi
d nvkininlzii miniaa*
mflU. I 7<nra
'
tcllkė
taikė IV
ir aktus pasirašė, bet nie
darbininkų minias; o šian-’zavę.
ko nepildo. Kad p. K. K. U. sa-

gramos nieko nepraneša.

kariauti

Kropotkinas mir5

Vertė Unė B-tė

pasakojimai.
apie vieną testamentą.
(Pabaiga)
—Ar gi mes begalini tikėt viens antram
po to kai pamatėm savo sąžines? Ką reiškia
priesaika mums pasiryžusiems atlikt žmogžudybę!? Ir kuo šventu mes prisieksiu!? Ar
gi tu patikėsi man, kad aš tikrai įmesiu ug
nių nuodų, o ne ką nors kita. Nepatikėsiu
nei aš tau.
—-Tu protingai kalbi, — piktai atkirto
tetos giminaitis. Tebūnie, kaip būt lemta.
Pažiūrėsim, katras mudviejų vikresnis.
Matant tą baisų ir piktą jausmą, skaudi
nerimastis suspaudė širdį dėdės giminaičiui,
ir jis kalbėjo:
—Galbūt įtempę visą savo valią mudu
galėtume pasiliuosuoti nuo to biauraus gei
dimo turtų. Išeikini iš čia tuojau ir pasistengkim užmiršt apie tai!—
Karčiai nusišypsojo tetos giminaitis.
..

pitalistams

—Greitai tu užmiršti savo paties žodžius!

Lietuvos nepriklau
somybes šventę.

Kuo tu gali užtikrint, kad pirmą naktį man
bemiegant neatbėgsi tu čia? Musų žodžiai
prarado savo vertę. Papuolėm į užburtą ra
tą, iš kurio tik stebuklas gali mudu ištrauk
ti.
Ir vėl suvirpėjo dėdės giminaičio šir
dis, malant. tą baisią bedugnę, ant kurios
krašto jie stovėjo, ir kurion stūmė juos juodviejų neužsitikėjimas pagimdytas nesuvaldo
mu noru turto. Vienok stebuklas jau skrie
jo savo paslaptingu sparnu virš galvos dėdes
giminaičio.

Jis atsitiko toj minutėj, kai tetos gimi
naitis įpylė nuodus dėdės lekštčn.
Pasibaisėjimas sustabdė dėdės giminai
čio širdies plakimą. Ir jau ištiesta ranka prie
tetos lėkštes lyg nudegus atšoko atgal.
Dėdė mirė.
Sudrebėjo tetos giminaitis ir lyg apsvai
go: Skausmas iškreipė išbalusį jo veidą. Nu
tempė jis savo pusbrolį kitan kambarin ir
skaudžiai verkdamas tarė:——Kodėl tu nepildai savo sumanymo?
Ant savo sąžines aš pajutau nepakeliamą sun
kumą. Pasidalyk jį su manim.
Nusigandęs,

nuliūdęs atsitraukė nuo jo

agentijos narys.
Komunistų
partijoje tasai Ivankov užėmė
nepaskutinę vietą. Jisai buvo
vienas komunistų partijos sky
riaus Youngstovvn viršininkas
— finansų sekretorius. Jo įtek
mė komunistuose buvus taip
gera,
kad jam reiškę pilno
pasitikėjimo netik lokalo na
riai,
o ir patys tos partijos
centro viršininkai.
žodžiu,
Ivankov
buvo ytin “žymus
žmogus.” Ir ne bercikalo. Ivankov juk buvo kalbamojo sky
riaus organizatorium — pirmasai jo įkūrėjas. Skyrių jis
betgi kūręs • tik tuoju tikslu,
kad gavus progos susisiekti su
pačiomis partijos viršūnėmis.
To jisai atsiekęs.
Rugpiučio mėnesy, 1919 me
tais, justicijos departamentas
surengė visatinę
medžioklę.
Ant valdžios agentų meškers
tuomet
užsikabinęs ir pats
Ivankov. Bet sekamą dieną ji
sai tapo paliuosuotas. Paliuosuotas tuo sutarimu, kad jisai
seks savo “draugų” veikimą ir
smulkmeningai
apie visa tai
praneš “kur reikia.”
Gale
rugpiučio mėn. šnipas Ivankov
tapo paliuosuotas (tam tikram
laikui) ir išnaujo ėmė “darbuoties” tarp komunistų. Besi
darbuodamas jis tečiaus turė
jęs ytin arlymų ryšių su ata

dėdės giminaitis—Neik nuo manęs! Klausyk, teta ncpergyvens mirties savo vyro. Tu tik pagrei
tinsi darbą gamtos. Viskas pasiliks man. Pu
sę turtų aš atiduosiu tau, tik tu eik ir atlik
ką norėjai... Sunkumas tavo prasikaltimo
bus lengvesnis už tą baisų akmenį, kuris pri
slėgė mane .

Norėjo išbėgt dėdės giminaitis, bet pus
brolis tvirtai nu tverė jį už rankos ir mal
davo:

-------

-

rio 10 d. Musų advokatas pro
testavo prieš tai, nurodydamas,

kad apskųsti yra atskiri as
mens, o ne Bendrovė. Teisėjas
tečiaus patarė abiejų pusių ad
vokatams susitaikyt šitam pun
kte ir atidėti susirinkimą. Tai
gi taip ir buvo nutarta.
Bet kadangi tuo tarpu dalis
“Naujienų” darbininkų buvo
išėję į “streiką,” ir tuo budu
dienraštis buvo sustabdytas,
tai jau nebegalima buvo išanksto pranešti šerininkams, kad
susirinkimas neįvyks, šėrininkams delei to pasidarė berei
kalinga sugaištis, o daugeliui ir
bereikalingos kelionės išlaidos.
Bet tai yra ne musų kaltė.
Turime dar pažymėti ve ko
kį faktą. Ant rytojaus po to,
kai teisme buvo nutarta atidė
ti šėrininkų susirinkimą, Jamonto advokatas pasiskubino
padaryti amendmentą prie sa
vo skundo ir įtraukti į kaltina
mųjų 'sąrašą musų Bendrovės
vardą. Taigi dabar “Naujienų”
Bendrovė jau yra ir formaliai
apskųsta. Tatai neperkeičia pa
ties dalyko, kadangi skundas ir
pirma buvo atkreiptas ne prieš
privatinius asmenis, o prieš
Bendrovės viršininkus ir tar
nautojus. Bet dabar kievienam
bus aišku, kad skundikai atvi
rai kovoja prieš “Naujienų”
Bendrovę.
» ............ . ..... ■■■■
■ ■■
■—.. . —
supiaustyta, baisiomis žaizdomis, apkepus
krauju baisiai plakanti širdis jo pusbrolio. Ir
pirmą kartą per visą savo gyvenimą pajuto
taip didelį pasigailėjimą, kuris supurtė visą
jo sielą...
—Tu manai, kad tuomet bus tau leng
viau? — klausė jis.
—Taip, o taip! Aš jaučiu, kad pasidali
nęs su tavim nuodėme, palengvinsiu savo ken
tėjimus.

—Kam turtas, jei jis reikia pirkt taip
brangia kaina? — Tyliai atsakė dėdės gimi
naitis. — Jeigu aš dar ir dabar geisčiau iš
pildyti savo nusprendimą, matymas tavo kan
čių atitrauktų mane nuo to.
—Pasigailėk manęs, maldauju! Kančios
mano nebepakeliamos!.. Nuimk nuo manęs
dalį mano baisaus skausmo!..
—Man labai gaila tavęs, bet tu nori, kad
aš dėl to paaigailčjinio tavęs pražudyčiau
savo sielą ?!..
s
Į
brangia kaina? — tyliai atsakė dėdes gimi-

Stumiamas kaž-kokios nesuprantamos
jiegos ėjo dėdes giminaitis ir įpylė nuodų
tetos lėkšteli...
Po to, lyg be sąmonės, nieko nematy
damas ir nieko negirdėdamas, apgrabstoni iš
truko iš tų namų, kad niekados daugiau j
juos nebegrįžus.
Alkanas, sušalęs, basas, sudriskusiais
marškiniais slankiojo jis po kalnus, klonius
ir miškus, verkdamas ir dūsaudamas apie
save ir savo pusbrolį.
Pasakojo, kad kai miręs jis, tai ant iš
blyškusio, pirm laiko raukšlėmis suakėto vei
do pamatė šypseną, tartum išleidžiančią silp
ną šriesą panašią šviesą menulio pasislėpusio

niirinitis.

už

—Pasigailėk manęs! Visą turtą atiduodu
tau. 'Prisiekiu savo begaliniu kentėjimu!..

Ir štai jo dvasios akyse pasireiškė

pilko

T

debesėlio.

Phone Yards 5248

A. M. KAITIENĖ
AKUŠERE
Daug metų praktikoj
3014 Emerald Avė., Chicago, III.

KRUPAI.

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

NUO ^KOSULIO, ŠALČIO IR KRUPO

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra par
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pinigų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

Dargužis, paaiškino, kad visa,
DAINUOS DIDŽIAJAM NAUJIENŲ KONCE
kas buvo tame mitinge nutar
ta, neturi juridiškos vertės, ka
dangi tas mitingas buvo nele
MITINGAS MELDAŽIO
galia. Tuo visa kas ir užsibai
SVETAINĖJE.
gė. Sklendėjų
frakcija, beje,
rinko šėrimnkų adresus
ir
klausinėjo, kiek šėrų jie atsto
vauja; ji, matoma,
rengiami
rejo įvykti Meidažio svetainė pavartot juos kokia m-nors tik
je metinis “Naujienų“ Bendro slui.
vės susirinkimas, bet jisai te
ko atidėti, kadangi to reikala
ROSELAND
vo Jamonto advokatas teksme
ir tokį pa tarimą davė teisėjas,
Lietuvių Scenos My lėtoj ų
liet apie susi ritink imo atidėjimą Ratelio paskutiniam susirinšėrininkams nebuvo
galima kiine vasario 1 d. S tramdo
pranešti išanksto, nes dėlei svet. kilo nepasitenkinimo kai
“streiko“ “Naujienos“ neišėjo- kurių rateliečių, kam Bijline
Todėl paskirtu laiku į Melda- lis, rašydamas žinutes apie Ra
žio svetainę suėjo
didokas telio veikimą, kai ką užgaunąs.
sūri ninku būrys. Vėliaus prie I\>del tapo išrinkta korespon
jų
prisidėjo da ir nemažas dentė p. Pakaušienū, kad pa
skaičius šiaip visokios žingeidnujnnčiffi publikos (ypatin singai. Tariausi sau, turėsiu
gai daug prisirinko komunis- padėjėją. Bet apsirikau. Lau
kiau jau antra savaite, o musų
Nors buvo ant svetinės durų korespondentės nei negirdėt.
prisegtas pranešimas su Bend Ir vėl man reikia rašyti. Na
rovės prezidento parašu,
kad gal šiuo kartu neužgausiu nū
susirinkimas yra alidėtas, vie vieno. Tiesą pakakins, nenoriu
nok tie žmonės, kurie jau se- nieko perdėti nei ką užgauti,
nai varo tri ūksmingą agitaci- tiktai paskutinį kartą neapgal
■91
votas
pajotžarga
įpynė
klaidą.
ją prieš Naujienų“ vedėjus ir
CHICAGOS LIETUVIŲ SOCIALISTŲ CHORAS
Bendrovėsi valdybą
valdybą, nenorėjo O jau čia vietiniai garsaus
Naujienų koncerto turiningam programe, vasario 27 d., Ashland Auditoriume da
praleisti tokios progos ir pada Martyno M. sekėjai, jei tik
re mitingą.
Pirmininku tapo kam kas nepatiko laikrašty lyvaus ir šį grupė dainininkų su naujausiomis dainomis.
išrinktas A. Petraitis; o kitu parašyta, tai tuoj su ta kores
Dėčiai tiktai nepatenkinti. O
du žmonės «— pinnininko pa- pondencija ir ateina į susirin
Telefonas Pullman 856
Na,
ir daugiausiai tai dėlto, kad p. P. Bobelis per
gelbininku ir sekretorium. Po kimą.
DR. P. P. ZALLYS
to prasidėjo diskusijos. Buvo tam praleidžiama laiko. Butų pereitus visus metus nelankė
Lietuvy* Dentistaa
kad
matant
da Ratelio susirinkimų ir be įsto
19801 S. Michigan Av„ Roseland
skaitytas “raportas“ tų direk geriau,
Valandos! 9 iki vakare
netaip
parašytą, ži jimo paliko narys ir dagi iš
torių, kurie remia
Jainonto- lyką
per laikraštį rinktas pirmininku! Beto dar
Petraičio frakciją (j>o juo pa nantis trumpai
sirašė keturi direktoriai: kiti atitaisytų, o ne susirinkimus priguli tokiai rėksnių susaiTel. Pullman 842
atsisakė pasirašyti); buvo ilgų trukdytų. Tiesa, reikėtų tei dei (L. D. L. D. 79 kp.), kur
DR. I. E. MAKARAS
“spyčių“
apie uianadžeriaus singas žinutes priduoti- Bet dailę pripažino esant partyvišLletnvya
Gydytojas ir Chirurgas
kontraktą, apie automobilių ir klaida kartai ir netikėtai pasi ka. O Ratelis į dailę žiuri ki
Roselande.
10900 Michigan Avė.
kitus dalykus; buvo taip pat daro. Tiktai tas nepadaro klai taip. Tai ve, ktJ aš norėjai, gorėdami SIŲSTI PINIGŲ
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 0:31
iki 8:80 vak.
išreikšta užuojauta “streikinin dos, kas nieko neveikia.
P. Bobelis dailę pripažįsta be- sav« ūminėms LIETUVON,
kams,“ renkamos aukos “bylos
Mano žinutėj iš Rosclando
vedimui” (surinkta trisdešimts Naujienų 22 num. buvo pasa partyviška ir veiks dėl Rate- kreipkitės į J. E. Bruževilio kaip veikė pereitų metų ^igus aptiekę t
dolerių su viršum), ir t. t.
Telephone Yards 5834
kyta, kad didžiuma rateliečių pirmininkas J. Šimkus, tai dėl
nepatenkinti pirm. p. P. Bo visa ko susitaikysim ir musų
WAUKEGAN
Dr. P. G. Wiegner
belio
išrinkimu.
Aš
norėjau
PHARMACY,
bų ir “nutarimų’’ vienas “Nau
{Priėmimo valandos nuo 8 iki
pirm. P. Bobelis bus gerbia
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
jienų“ Bendrovės
skundėjų pasakyti, kad kai kurie »rate- mas.
1005 Marion Street,
$325 So. Halsted SU Chicago,
šiame susirinkime ratelieyaukegan, 111.
paragino Ratelio remgiaLUMBERIS
Rasiikos ir Tirkiškos Vanos
mos konstitucijos komisiją,
Penki milionai pėdų naujo ir antrų
kad iki sekamo susirinkimo
rankų lumberio, durių, langų, millGALUTINIS
KAINOMS
NUMAŽIN
work,
sienoms lentų, plumbingui, ap
butų prirengta konstitucija,
12th STREET
TOMS IŠPARDAVIMAS.
tvėrimui ir tt.
Pirkite dabar, o su
Mat jau tas darbas velkamas
Tel. Kediie 8902.
taupysit pinigų
Atdara Nedėlioms
kelinti
rytais.
metai.
Priimtas
paViskas
turi
būt
parduota,
nepai

3514-16 W. 12th St
uždarbio, ar kiek kainavo. $20,The General Wrecking &
kvietimas suvaidinti veikalą sant
Arti St. Loaia Avė.
000
vertės stako, vyrams ir vaiki
CHICAGO, ILL.
Lumber Co.,
Lietuvių Politiškam ir Pašelpos nams, vėliausios ir parankiausios rų
Archer
and Ashland Avės.
Kliubui. Veikalas dar nepa šies, gatavai padaryti — likę neat L...
Te!.:
Lafayette 3443. -............
imtais siutai ir overkotai, kurie parkirtas.
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
GERBIAMA VISUOMENE!
Beje, Ratelio rengiamo va $8.50, $15, $20, $25, $30 ir $87.60.
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Aš mūrininkas atsišaukiu į jumis.
karo diena tapo perkelta iš ba Vaikams siutai ir overkotai $5 ir ■1894 metuose mokinaus Rygoje. Nuo
landžio 3 d. į balandžio 10 d., augščiau. Vyrams čysto vilnono mė 1901 metų priguliu prie mūrininkų
Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujas namus, taipgi
seržiaus siutai $85. Vaidams unijos. Budinko darbą atliekų kaip
Strumilo svet. Narių susirin lyno
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
naują, taip seną. Cementą, talk poinčysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
kimai! atsilankė nedaugiausiai. Atdara vakarais 8 vai. Subatomis ter pa-taisau, geraii. Kaminus kam

Lietuviu Rateliuose

■

Waukegano
Lietuviai—

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

—Bijūnėlis.

A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, Iii.

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

nerūksta padarysiu rūkstančiais.
WM. PLEKAVIČIA,
2721 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Pinigai iš
ockfordo
Lietuvon

HFBCiALIBTAH
Aid* EfMMriaaoje Dykai
Gyvenimą* yra
- b»ščia«, kada pranyksta refljiioaa.
vartojam
pagerintą
Ophtbalmometar. Ypatiąga doma at
kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto Hd 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 8. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yard* 4817
Boulevard 6487

U

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon greičiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa^
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvori per

DR. M. HERZMAN
18 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.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 857
Telephonai

.J.Petrauskas
B09 So. Main Str.
Rockford, III
■aem*** JMB

,

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

JM.'_WgĮ»'W*ĮLg!»,'

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’ifl
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirerga*

DR. CHARLES SEGAL

Perkelia ofisą į People Teatrą

Praktikuoja 15 metai
Ofisą*

1616 W. 47 SU Tel. BoaL 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Re*. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet,
Telephone McKinley 268

4729 So. Ashland Avė., 2 labo*
Chicago, Hlinoia.

Specialistas džiovės
Moteriiką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80
vai. vakaro. Nedėliotai* nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

| DR. YUšKA
S 1900 S. Halsted St.
Tel. Canal 2118
J Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
| Rezidencija: 2811 W. 68rd SL
Tel. Prospect 8466

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

Telephon* Yard* 5083

iii. H. Stupnicki
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS^ Nuo 8 Ud 11 ryt*
ir nuo 5 iki 8 vakar*,

TeL Austin 787

DR. MARYA
DOW1ATT—SASS.

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
<—Dentistaa—
3331 S. Halsted SU, Chicago, Iii.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Kątik sugrįžo ii Californijoe ir
vėl tęs savo praktikavimą po Ne.
5208 W. Harrhoa St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 5—9
vakare išskiriant nedėldieniu*.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH

Tek Boulevard 2160

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraatąojame
Kalbama visas Europiškaa kalbas.
3804 So. Kedzie Aven Chicago, III.
Arti 88-th Street

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

CICERO
Tel. Moaroe 28D4

DR. W. F. KALISZ
Spėriaiamas: Moterą Hgee Ir Chirargij*
1145 MILWAUKEE AVĖ.

KIOS

CMICA8O.

MIS FftTtteKS PiPt

Nedėlios vakare
(vasario
G d.) vietos Moterų Sąjungiečių (? R.) rupesniu bažnytinėj
salėj buvo vaidinama drama
“Iš Meilūs.“ Suvaidinta gerais
Sorės rolėj buvo p. Lauraitienė, Domitės — p-le Šligaitė, Jo
no — p. Mockus, Leibos — KAndrėj imas. Visi jie savo už
davinius atliko gerai. Po vaidi
nimo buvo šokiai. Žmonių bu
vo susirinkę pilna svetainė ir
vakaru, regis, buvo visi paten
kinti.
—špokas.
Išplėšė milnšainą.

nevek
fOF

FEEk THfS

Naktimis: Drexel
950 - D rovei 4136

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųšies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutije. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antru rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik) už $35.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. NedėlcŲeniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

Penki ginkluoti banditai pra
eitą subatą atvažiavo ties Har

NATIONAL STORAGE COMPANY

ry Wittcnberg alkoholinių ge
rimų sandelį, 564 West Roose

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

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistai Moteriškų, Vyriškų*
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagti
Tciephone Pr ver 9693
Valandos: 10—11 t j
3—3 po piet.
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

■ankrovo*
kaina tik

UiBiMMsnaMaavHiciHaiHKaę.
® Telephone Yard* 1582

į DR. J. KULIS 9
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai- M
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- K
pan&ias, Bonas ir paalaptln-

01

(Tąsn seka ant 6-to puslp.)

* WHAD*YE
ZAEAN TEARIH
THAT ST^CETS'
A PISGPACE
Tb TMC.
<
TOWN
Z**

GO(N' to
UEPoO.-r

J Mltt

ĮwrFJWAmMAf.'CAhTOON Co R y.

IKURNATIO^AL CARTpON CO.N.Y

UP ’THAT
smrET
ęoMAtISH

L

ga* vyrų liga*.
3259 So. Halsted SL,
Chicago. ■

.COMMIS

NAUJIENOS, Chicago, III

e

Panedėlis, Vasario 14, 1921

ggSLJJ1.'. ĮĮ*—

Leavitt st.
Jis buvo įkliuvęs Bomba politikierių susirin
T. Karablinoff
JIEŠKO DARBO
AUTOMOBILIAI
NAMAI-ŽEME
gatvekario ratuose taip,
kat
kime.
Minim Ysacva.
PARSIDUODA puikus automobilius! PARSIDUODA puiki farma Illinois
PAJIEŠKAU darbo bučemėj, turiu
*jo šaukti gaisrininkai ir
Praeitą pėtnyčlos vakarą 19
Koncertas bus nedelioj,
gerą patyrimą tame amate. Varto arba mainysiu ant Fordo. Yra gera-1 valst. 40 akerių dirbamos ir puikaus
Į gatjvckariy
kompanijos tam wnrdo italai buvo
parengę
ju kelias kalbas. Kreipkitės šiuo mo stovyje, nes man reikalingas ma-1 miško; teka upelis pro pat kiemą, 1%
27 d. vasario (Feb.) 1921,
žesms ant pirkimo. Bus parduotas už mylios nuo miesto. Su budinkais.
antrašu:
| tikras trokas, kuris atvažiavęs mas-mitingą vienam savo poliAshland Auditorium Cargerą pasiūlymą.
T. RUKSALA,
Parduosiu labai pigiai. Mažas įmoturėjo pakelti augštyn
visą tikieriui, Anthony D’Andrea,
men’s Hdll), puikiausioj
3535 So. Wallace St.
3211 So. Union Avė.
kėjimas, likusius išmokesčiais. Turi
gatvekario galą, kad išėmus iš kuris yra kandidatu toj wardoj
Chicago, III.
būt parduota Šią savaitę.
darbininkų svetainėj ChiPAJIEŠKAU darbo bučernėj, turiu
P. ANREKUS,
po jo sutrintą žmogų. Rolnickis į aldermanus. Nežinia kas iš 'cagoj, Van Buren St. ir
4 metų patyrimą kaipo bučeris.
4017
So.
Artesian
Avė.
Chicago.
PARSIDUODA automobilius Buck
nuvežtas Aleksiau Brothers li D’Andrea priešų
(Tąsa nuo 5to pusi.)
Atsišaukite.
ar draugų
Ashland Blvd. Pradžia 4
išdirbystės modelis D45, Pirmos kleF. P.
goninėn tuoj* pasimirė, Jam buvo padėję bombą, kuri susi
sos stovije. Geriausia pasiūlymas
vai. po pietų. Orkestrą —
BARGENAS
3122 So. Lowe Avė.,
paims karą.
velt road, įėję vidun surišo pa buvo sutrinta krūtinė ir pcr- rinkime sprogo ir sužeidė sepParsiduoda
bizniavas kampinis 3
Tel. Yards 486
10 muzikantų.
1720 So. Union Avė.
flatų ir krautuvės namas, Piet-rytinis
tį savininką Witten|berg ir jo skelta gaiva.
tynioliką ypatų — šešias mir
Tikietai jau parduodami
Tel. Canal 4126
kampas 37-os ir Wallace Savininkas
PAJIEŠKAU darbo bučernėj. Tu
brolį AIex, ir susikrovę apie
antrose duryse,
tinai ir vienuo’iką kiek leng
“Naujienų” ofise. Pirkite
riu 10 metų patyrimo kaipo bučeris.
šešiolikos 5 tūkstančių
vertės
557 W. 37th St.
PARSIDUODA
mašinos
dėl
auto

Užmušo merginą.
Kalbu
ketuiūomis
kalbomis.
viau. Susirinkimas buvo pa
mobilių
taisymo
ir
visi
įtaisymai,
pi

Atsišaukit
laišku.
svaigalų, nuvažiavo sau. Vi
5009 rengtas Italų svetainėje, 854
Miss Rose Georgės,
Iš kitų miestų ir mieste
giai.
S. L.,
so jie nusivežė šimtą dešimts Shoridan road, praeitą subatą Bhie Island avė. Manoma, kad
Atsišaukite
Cicero,
III.
2112 So..48th Avė
lių visi naujieriiečiai buki
PARSIDUODA namas medinis vie
CHARLES DARASH
baksų svaigalų,
po pietų tapo susyk
užmušta bombą buvo padėję kokie nors
no
pagyvenimo, 4 kambarių, užpaka
te šiame puikiame Naujie
2617 Emeral Avė.
REIKIA DARBININKŲ
lyje
didelė bamė (kute). Lietuvių
ties Hillman departamentine DA’ndrea
Tel. Boulevard 9380
priešai,
nų koncerte!
apgyventoj
vietoj.
Turi, būti grei
Hoover’o fondas.
MOTERŲ
krautuve, kerte State ir Wa- kurių tikslu buvo pakenkti jo
Koncerto Rengimo
tu laiku parduotas. Kadangi važiuo
PARSIDUODA vėliausio mo ju į Lietuvą parduosiu pigiai. Taip
Komisija.
Chicaga pasižadėjo surinkti shington sts. Jai beeinant šali
REIKALINGOS patyrusios mote- delio tauring (keliones) auto gi parduodu saldainių krautuvę.
šešių
rįs prie skyrimo naujų vilnonių nuovisą milipną dolerių Hooverio gatviu nuo Hillmano
Atsišaukite arba telefonuokite
karpų,
Gera mokestis, pastovus mobilius, labai pigiai. Kreipki
Sučiupo
tris
banditus.
angštų
namo
stogo
nukrito
4854 So. Wells St.
fondui, kuris teikia pašalpą Eu
darbas.
tės
Tel. Yards 973.
Trys
banditai
praeitą
naktį
LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš
S. LERNER
ropos badaujantiems
kūdi akmuo jai tiesiai ant galvos.
5433 So. Robey St.
640 W. 14th St.
kiams. Vakar gi Chicagos ko Du darbininkai, Wm. Kem- nivo įsilaužę John A. H^ssel- LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
REIKIA į viešbutį moterių kamba
miteto iždininkas gen. Charles piak, 2934 Greshman. avė ir K>m grąžuos krautuvėn, 3 W.
120 akerių farma, 10 karvių, 2 ar
Garfield
blvd.
Čia
jiems
besi

rių apžiūrėti, taipgi apšvarintojų.
PARDAVIMUI
Andrikonis
John,
2507
N.
CamMichael
Graina,
kliai,
namai, javai ir daug miško,
G. Dav& paskelbė, kad jau jis
Atsišaukite
darbuojant
užgulė
ant
jų
trys
$4,500.
Inmokėt $3,000.
Andrikis Viktoras,
PARSIDUODA saliunas su 6 kam
turįs $828,362.43. Taigi jau la heli avė., tuomi laiku taisė ką
MISS ROSEWELL,
Atsišaukite
barių pagyvenimu. Geroj visokių
Balentas Vincentas,
Chicago Beach Hotel,
nors ant stogo ir kokiu nors detektyvai; plėšikai pasileido
J. F. RA DŽIUS,
bai arti paskirtos kvotos.
tautų
apgyventoj vietoj.
Priežastis
51
st
ir
Comell
Avė.
bėgti,
bet
detektyvams
pradė

668
W. 18th Street,
Jie
Berecneviče Just.,
budu atliuosavo akmenį.
pardavimo patirsit ant vietos.
Chicago,
III.
2819 W. 38th St.
abu yra areštuoti. Taipjau Miss jus paskui juos šaudyti, jie vi
Būdvietis, Mrs. G.
Gatvekaris užmuŠo lenką.
Bajala Ant.,
Ant kertes Clybourn avė. ir ' Anna Santauski, 1744 N. Lin- si trys pasidavė. Nugabenti de
BARGENAS
PARSIDUODA saliunas lietu
tektyvų
biure
jie
pasirodė
esą
Bei noris Jonas,
Courtland st. gatvekaris vakar coln avė ir Mrs- Mary PeterParsiduoda
medinis namas,
MES
GALIME
patalpinti
ke

Bailey, John Kraff ir
vių apgyventoj apielinkėj, arti 8 kambarių, 2 puikus
Bcliaekas J.,
suvažinėjo lenką, Jozef Rolnic- son, 1834 N. Lincoln avė., ta
lotai ant kampo 15 ga
James
C- Kennėdy,
11 E. Cvirka P.,
letą patyrusių finišerkų musų šv. Kryžiaus bažnyčios ant tvės ir 48 Court, Cicero, galima pirkti
ki, 55 metų amžiaus, 2208 N- po sužeistos.
išlygų.
Grand avė.
Town of Lake. Viršuje didele pigiai ant gerų
indulis A.,
A.
CHAPIETIS,
Atsišaukite svetainė dėl susirinkimų vakarų 4812 W. 15th St.,
kotų dirbtuvėj.
Cicero, III.
Greitjurgis
Vinc.,
Mirtis bombininkams.
galinti padaryt pirmos klcsos ir balių. Priežastį pardavimo
Jakas A.,
Prokuroras Crowe vakar pas
patirsit ant vietos.
44 vai. į savaitę ir
kelbė, kad jis reikalaus, idant
darbą,
FARM A ant pardavimo arba mai
1809 W. 46th St.,
Juknis
J.,
nysiu ant geros prapertės. Žemė, buvalstijos legislatura išleisiu to
prie Wood St.
gera
alga.
Kiaunė
Vincas,
dinkai,
gyvuliai geri; 16 galvijų, ma
kį įstatymą, sulyg kurio butų
šinos.
Su
visu kuo. Farmery’s ChicaKuncevičius Tamošius,
galima nubausti bombų padė
EDERHEIMER & STEIN CO.
goj. Grojiklis pianas už pusę kainos.
PARSIDUODA restauranas, biznis
Masionis Ant. 3,
P. SLAUZIS
jėjus tiktai dviemis bausmė
Kovo 1 d„ 1921 išplauks ant Laivo Saxonia per Hamburgą pirma
gerai išdirbtas. Pardavimo priežastis
1911
Rooscvelt
Rd2137
N. Western Avė.
Mickus P. P.,
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
— einu į kitą biznį.
mis: dvidešimts penkis metus
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.
10822 So. Michigan Avė.
Puckow A.,
kalėjiman arba mirčia. Proku
Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Mes
Roseland, III.
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija
roras
pasižadėjo šią sąvailę
PARSIDUODA mūrinis namas 2
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
Shukis Antanas,
kurią
nors
dieną
pasišaukti
žy

pagyvenimų
5 ir 6 kambarių kiekvie
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
REIKALINGA moteris dėl prižiuPARSIDUODA saliunas su pianu, nas; medinis namas 1 pagyv. 7 kamb.
Tolis
Bladislovas
2,
mesnius legislaturos
narius,
Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos
Alga, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie iš užpakalio su visais parankamais,
rėjimo 2 Va metų mergaitės,
Vinčauskis
Juozas,
klesos $185.70.
kambaris
ir
užlaikymas.
toj. Vieta randas ant kampo. Par randos atneša $90.00 į mėnesį. Atsi
Chicagos nusižengimo komi
Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.
3018
W.
39th
St.
davimo
priežastį patirsit ant vietos. gaukit pirmos lubos pas savininką.
sijos narius, Chamber of ComImos lubos.
4258 So. Maplewood Avė.
Kaina $9,300.
merce narius ir ši>iip žymes
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
5711 S. Carpenter St.
REIKALINGA pardavėja mer
nius
piliečius
ir
laikyti
su
jais
414 Broadway, Boston 27, Mass.
?'>n:< renciją, kuria.c bus iš 18tos GATVĖS KOLONIJA. — Tri gina dirbti krautuvėje.
PARSIDUODA čebatų krautuvė su
taisykla
(shoe repair). Pelningas
J. Gricius,
dirbi! plonai, kaip užgniaužti jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės
STOCK’AI—ŠĖROS
biznis, geroj, lietuvių apgyventoj apiesukaktuvėms
apvaikščioti,
18toji
ko

3538 S. Halsted St/
bon'bininkų sumokslus.
Per
linkėj iš priežasties išvažiavimo į Lie
lonija rengia didelį vakarą — koncer
NORIU PIRKTI Co-Operatiye Sotuvą.
praeitą porą mėnesių bombos tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16
ciety
of America šėrų. Mokėsiu $30
1439 So. 49th Court
cash už Šerą.
kor.c kas naktį buvo įvairiose deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted
Cicero, III.
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės
Parduodu 20 Elgin Motor Co. šėrų
REIKIA
Moterų lengvam
mi<\ 10 dalyje pade runos, bei visi! Tikietus išanksto galima gaut
po
$7 už Šerą.
Patyrimas PARSIDUODA cigarų sankrova, kar
Tiesi Kelionė Be Persėdimo Iš New Yorko Per
i/- >has blJd.ngiaushi buvo ta, Šiose vietose: Naujiem) ofise; pas N. dirbtuvės darbui.
L. J. MATHER,
tu pirmos rūšies knygynas. Biznis
C.
Kriukonį,
1810
(So.
Peoria;
pas
6$07
Union Avė.,
nereikalingas.
Atsišaukite
tuoLIBAV4 Arba HAMBURGĄ-ŲITKUNUS
kuri sprogo D’Andrea potiliš- Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
nuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie
Tel.:
Englewood
187
žastis, išvažiuoju Europon.
kam susirinkime.
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- jaus.
Atsišaukite.
Į LIETUVĄ
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So.
Olson Rug Company
J. MAKAREVICZ,
MOKYKLOS
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta
1757
W.
47th
St.,
Chicago,
III.
1508
W.
Monroe
St.
Laivas išplaukia kas 14tą dieną
gve.
- — Komitetas.
Apiplėšė krautuvę.
Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks: —
Praeitos pėtnyčios naktį trys
PARSIDUODA GROSERNĖ. Vieta
S. S. POLONIA Vasario 15
MA5TER
Bridgeportas.
—
Trejų
metų
Lietu

tirštai apgyventa įvairių tautų. Ge
[•"šikai aut rnobil um atvažia vos Nepriklausomybės sukaktuvėms
S. S. LITUANIA Kovo 4
SYSTEM
rai išdirbtas biznis. Mainysiu ant
vo lies J. J
Lc\vando\vskio apvaikščioti, seredoj, vasario 16 die REIKIA DARBININKŲ automobilio
arba geros propertės.
S. S. ESTONIA Kovo 16
reni estate elisu, 11756 S Mi ną, rengiama Koncertas su prakalbo „________ VYRŲ
515 E. 44th PI.
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mis
Raymond
Chapelyj,
816
W.
31ma
S. S. POLONIA Kovo 30
chigan avė. Kadangi tuo lai gavtė. Pradžia 7:30 vakaro. Kon
mo ir Designing ,Mokykla.
PARSIDUODA
saliunas
lietuvių
ir
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
REIKIA.
Musų sistema ir mokymo budu jų«
ku žmonių ofise h ; > pusūli- certo programe maloniai apsiėmė da
lenkų apgyventoj vietoj; 5 kambarių trumpu laiku išmoksite viso amato.
lyvauti
p-lė
Unė
Babickaitė,
p.
Ka

K. W. KEMPF, General Westem Passenger Agentą
Agentų
ir
kolektorių
prie
svei

o.i; daug, tad p'~š''u?i nedrįso rolis Sarpalius, p. Vincas Sarpalius ir
pagyvenimas iš užpakalio. Parduodu
Mes turime didžiausius ir geriau
katos
ir
atsitikimų
Insurance.
labai prieinama kaina — važiuoju į sius kirpimo, designing ir siuvimo
120 La Šalie Street, Chicago, III.
jin eiti. Jie sėdėjo sau automo- k. Visas vakaro pelnas skiriamas
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
biliuje ir lauke, kada žmonės, Lietuvos moksleivių šelpimo draugi Galima padaryt nuo $6 iki $12 į Lietuvą. 4435 So. Honore St.
jai žiburėliui. Kviečiame lietuvius
praktikos
besimokindamas.
dieną ir daugiau, jei horėsi dirb
bent didžiuma jų, apleis ofisą. gausiai susirinkti.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
— Rengmo Komitetas.
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu PARSIDUODA bučernė ir grosernė. varomos elektros jiega.
Ret negalėdami sulaukti jų iš
pardavimo, išvažiuoju į
Kviečiame kiekvieną ateiti by-kusikraustant, banditai išlipę iš Town of Lake. — S. A. L. Ex-Ka- sų ofisą. Agentūros superinten Priežastis
Lietuvą.
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
automobiliaus įėjo antrose du reivių susirinkimas įvyks panedėlyj, dentas paaiškins, taipgi nuro Atsišaukite
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą*
vasario 14, kaip 8 v. v., Ežerskio sa dys, kaip padaryti pinigų.
ANT. KULIKAUSKAS
Paterns daromos sulig mitros, vi
ryse truktų krautuvėm ir atė lėj,
4(500 S. Paulina St. Visi nariai
4918 Barring Avė., E. Chicago, Ind. sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
CHICAGO MUTUAL
mė iš graiko apie $75.
Le- malonėkte susirinkt, yra svarbių rei
Phone 564 M. E. Ch. Ind.
madų knygos.
kalų
aptarti.
—
Valdyba.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
C ASU A LTY CO.,
wandowskįs sako, kad tą va
Suteiks tau locną namą šiaur-vakarinėje miesto dalyje, netoli moky
190
N. STATE STREET, CHICAGO.
PARSIDUODA saliunas vien lie
klos ir gražiausių miesto parkų.
431 So. Dearborn St.,
karą
jis
turėjo
ofise
apie
pen

Elizabeth,
N.
J.
—
Dideles
prakal

Kampas Laka St, ant 4-tą lubų.
Jei gali prirodyt mums jcad esi teisingas ir rimtas ir nori nustoti
tuvių apgyventoj vietoj. Didelė sve
bas
rengia
L.
S.
S.
147ta
Kuopa
nekis
tūkstančius
dolerių.
Roorns
911
—
912.
tainė dėl susirinkimų arba balių, 4
mokėjęs rendas.

CHICAGOS K
ŽINIOS

*
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-

-
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Keliaujantiems Lietuvon
ši Pavasarį

Pranešamai

altijos-Amerikos Linija

$400 Cash
Rašyk arba atsišauk prie
JOHN H. GELBAROT ORG.

Randolph St.

54

Room 104)9

C. P. SZYDLOWSKI
Atdara kasdiena nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. po pietų.
Malonėsite sutelkti pilnas informacijas, kaip galiu įsigyti
namą lengvais išmokesčiais.

Vardas ................
Antrašas ...........

Rado moters lavoną.
Vakar naujame Caliunet Sug

Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug
žmonių nuo kaspininėa kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

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

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

didelių kambarių pagyvenimas.

<1. V. PoSlca tema:
Kame
skirtumas
tarp HocialiHtų ii* komunistų, o taip

geram

jau ir apie dabartinę Lietuvos valdžią.

vyrui.

Percival B. Pahner & 6o.
367 W. Adams

do kokios tai moteries lavoną. lingiausiai atsilankyti.
— L. S. S, 147 Kp. Komitetas.
Lavono negalima pažinti kieno
RAKANDAI
jis yra, kadangi jis yra be gal
vos ir jau pusėtinai apgedęs.
RAKANDAI šešių kambarių: setai,
miegamojo, šikšninis fruntine, kuknios
Vienok spėjama, kad tai yra
svečių kambario, valgomojo kambario
William Zingleman, 1745 Van
, ir atverčiama sofa, bresinė lova, koBuren st., pati, kuri kiek laiko ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
--------------- X------------------------------- karpetai. Turi būti parduoti šią saatgal susibarus su savo vyru
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Alešiu- vaitę bargenas.
išėjo ir nežjnia kur dingo.
ko, Suvalkij rėd., Seinų apskričio, Lei1511 So. Kedzie Avė.

Paj ieškojimai

NAUJIENŲ DIDYSIS KON
CERTAS JAU NEBETOLI
Bukite visi iš anksto pa
sirengę. šį metiniame kon
certe dalyvaus labai daug
artistinių spėkų — lietuvių
ir kitų tautų. Tokio kon
certo dar lietuviai niekuo
met neturėjo. Nepraleiski
te jo!
štai kokios spėkos daly
vauja:
Unė Babickaitė
K. Sarpalius
Broliai Briedukai
Pr. Jakutis
. Pr. Cvirka
' Pirmyn Mišrus Choras
Chicagos Socialistų Vyrų
Choras.
Helen Golden
Elza Novak
James Lillard

Par

iš priežasties užsidėjimo kito
REIKIA porterio. Geras dar- duodama
biznio.

kanale, prie 48-th Avenue, ra Kviečiame vietos lietuvius kuoskait-

Miestas ir Valst.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.

dėlioj vas. 20, kaip 2 v. po pietų, Liutvino salėj, 69 So. Park St. Kalbės

3436 So. Aubum Avė.,

Ant Bridgeporto

Tel. Yards 1505

PARSIDUODA grosernė ir
bučernė lietuvių ir lenkų apgy
ventoj vietoj. Biznis cash.
2633 W. 43 St.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
S2OS S. HaUted. 2407 W. Madlaoa.

1850 N. Wells S*.

137 Mokyklos JinfL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygills.
Tel. Seeiey 1648.
SARA PATEK, plrmlalakl.

PARSIDUODA grosernė, geBARBERIŲ MOKYKLA.
roj lictuviais apgyevntoj vietoj
Gera
proga išmokti barbeno ama
už $700.00. Atsišaukite po pie- to. Mokestis
kol mokiniesl. Už mok
tiolingio valsčiaus, Veršių kaimo. Ma- -....—...
............................. tų.
slą tik $20.00. Galima išmokti 1 6
onėkit atsišaukti arba jeigu kas žiRAKANDŲ BARGENAS
savaites.
3700 Emerald Avė.
no apie jį malonėkit pranešti. Už ką Pima negu pirksit rakandus, atsi
I WILL BARBER COLLEGE,

busiu labai dėkinga.
kitę ir persitikrinkite musų dideliame
AN FOSE ALEŠIUKE,
pasiulijime. $200 saiza tikras ma722 W. 120th St.,
W. Pullman, III. hagony fonografas, su dviem spren------------------------- ------------------------ žinom, grajija visokius rekordus, pilPAJIEŠKAU Zigmanto PettamenPetramen- nai gvarantuotas, parsiduoda tik už
to, jeigu kas apie jį žinote, malonė- $55 su rekordais ir deimantine adata,
adata.
kitę jam pasakyti kad rašytų į St. Rašomasis stalelis $25. Taipgi
Vėliausios mados parlor
Charles, III. Turiu labai svarbų rei- Į pianas,,
(frantinės)
setas. Valgomojo kam
kalą.
bario
setas,
miegamojo (bedroom)
JUOZAPAS MEIRONAS,
setas,
karpetai
(kaurai) ir ant grin
152 W. 5th and Indiana St.
dų
pastatomą
lempą,
etc., visi kaip
St. Charles, III.
nauji. Parsiduos jums prieinamom I
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,
PARSIRANpAVOJA
kambarys
elektros šviesa, garu apšildomas, vaPARSIDUODA rakandai, tik 1 me
na ir karštas vanduo,
tas vartoti: misinginė lova, 2 drese2152 Alice Place,
riai, 2 maži kaurai, gasinis pečius,
1 lubos, 2 namas nuo Leavitt St.
kukninis stalas ir krėslai. Atsišau
kite nu 6 iki 9 vai. vak. ant 3-ių lubų
i
PASIRANDAVOJA kambarys iš priekio.
3805 So. Halsted St.
............................
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su valgiu arba be valgio. Pa
togi vieta. Meldžiu atsišaukti
PARSIDUODA 4 kambarių
pas:
rakandai labai pigiai, išvažiuo
Mrs. Shadoff
ju į kitą miestą. Atsišauitk
624 N. May St.
4412 So. Hermitage Avė.
•

'

...

I

NAMAI-ŽEMĖ

625 W. Madison St..

Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ
PARDAVIMUI namas dviejų augštų mūriniu pamatu, cementiniu beizmentu, gasas, elektra ir maudynė.
Naujos deklaracijos. Kaina $4000.00.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
$800.00 rankpiningių.
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
Lafayette St. tarpe 60 ir 61 gatvių.
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstijų istorijos,
PARDAVIMUI didelis kampo lotas, abelnos Istorijos, geografijos, poutiant piet-rytinio kampo Blue Island ir kinės ekonomijos pilietystia, dailiaHoyne gatvių. Frantas 83 pėdos už rašystės ir tt.
pakalyj 85 pėdos, 100 pėdų ilgio. Ge
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
ra vieta saliunui, valgyklai su furni- 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
šuotais kambariais. Puiki vieta; par iki 10 valandai.
siduoda pigiai. Savininkas
1106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.
JOHN DUSEK,
4187 W. 31st St.

MOKYKLA

Leveskio

PARSIDUODA mūrinis biznio na
mas su beizmentu ir garagių. Galima
pirkt su bizniu arba be biznio. Vieta
tinkama bučemei ir grosemei. Prie
Storo 4-rių kambarių pagyvenimas,
viršuje 2 pagyvenimai po 4-rius kam
barius. Savininkas bizniai po numeriu
4510 So. Marsrfield Avė.

Mokykla

Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių.
Mokina Lietuvių
ir Anglų kalbų; Grammar
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų i visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

