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Amerika||vėl atsisako pripa
žinti Lietuvą
> I

——•

Lietuva neis prieš Rusus
Lietuvoje apsireiškusi cholera
Kansas angliakasių vadovai nu
teisti kalėjiman
Jungt. Valstijos vėl atsi
sako pripažinti Lietuva.
Wilsonas nepakeisiąs savo nu
sistatymo už nedalinimąją
Rusiją.

bų Rusų valdžios
atsiųstas
spccialis kurj eras.
—Maskvos “Izvestija” rašo,
kad Rusijon atvykę iš Vokie
tijos 5(M> vokiečių, visokio amato specialistų.
—Del neapsakomo Lenkijos
markių nupuolimo lenkų spau
da dabar pradėjo versti visą
bėdą ant bankininkų žydų. Del
to jie esą kalti.

Chicago,

... ..F*’

-----

| Airiai kaltina Anglijos
parlametną.
De Valera sako, kad už visas
kareivių piktadarybes Airijoj
kaltas yra parlamentas.

aij

‘y------- — -----Tnie translation filed with the post*
master at Chicągo, III., Feb. 17, 1921
as reąuired by the ačt of Oct. 6, 1917
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Talkininkai nesusitaiko
apie Turkiją.
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Tėvai Chinijoj žudosi nenorė
dami matyt mirštančių vaikų.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 17, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nori atimti iš graikų
dalj grobio.

Siuvėjų kova
Chicagiečiai rubsiuviai sudėjo
pusę pinigų į šelpimo fondą.

Francija ir Italija norėtų atim
Bet visi jie tikisi, kad Amerika
NEW YORK, vas. 16. - Tė
[Telegrama Naujienoms]
ti niekurias pasigriebtas iš
užmokės
talkininkų
padarytas
vai ir motinos
niek oriuose
AiriDUBLIN, vas. 16.
NEW YORK,
vas. 16. —
Turkijos žemes.
išlaidas
pasigriebiant
Turkiją.
Chinijos
bado
apimtuose
disjos prezidentas Eanionn de Va
Amalgamated Clothing Wor-

lerą šiandie paskelbė viešą pa
reiškimą visiems Anglijos par
lamento nariams, kuriame jis
griežtai pasmerkia
Anglijos
būdą vedinio karo Airijoje ir
kaltina už tą parlamento na
rius.
De Valera sako, kad Angli
jos kareiviai vedė neteisingą
karą Airijoje, priešingą visoms
karo taisyklėms. Jie kankino
kalinius, žudė moterjs, vyrus
ir vaikus gatvėse, namuose ir
kalėjimuose;
degino namus,
ukius, grūdus,
dirbtuves ir
pieninyčias ir naikino galvijus,
jie gėdino
Airijos moterįs ir
mergaites, plakė gyventojus ir
vartojo visus kitus budus, kad
juos paniekinus; jie atitraukė
žmones nuo kasdieninio darini
ir pristatė kaipo vergus dirlbti
karinius darbus. De Valera to
linus sako:
“Aš pakartoju tą faktą, kad
Airijos žmonės yra laisvi žmo
nės ir nepripažįsta teisės viešpa
tavimo ant jų. Jie deda tega

WASHINGTON, vas. 16. —
Valstybėj departamente šian
die pasakyta, kad buvusio iždo
sekretoriaus ir prezidento Wilsono žento William G. McAdoo
Angliakasiu vadovai
prašymas, kad .Amerika pripa
nuteisti kalėjiman.
žintų Lietuvą, nepakeis admi
nistracijos nusistatymo,
kad
Rusija negali būti išdalinta iki, 6 Kansas angliakasių viršinin
Rusijos žmonės neįkurs pas kai nuteisti metams kalėjiman.
tovios valdžios
ir patįs to
PITTSBUBG. Kas., vas. 16.
klausimo nenuspręs.
savo
— Kansas distrikto angliakasių linęs pastangas apginti
unijos prezidentas Alexander šventas teises, kurias jus ban
LIETUVOJE
Howat ir penki kiti • distrikto dote laužyti. Jus bandote sut
riuškinti jų legalines pastangas
Chicagos žydų
dienraščio viršininkai šiandie tepo rasti savo aklais ir barbariniais bu
“Forverts” korespondentas Ber kaltais paniekinime teismo ir dais.
I
• .
lyne, N. šifrin, kablegrama va visi jie tapo nuteigti vieniems
“Jus bandėte pateisinti dau
sario 15 d. tarp kita ko pra metams kalėjiman kiekvienas.
Jie
tapo
nuteisti
kalėjiman
gybę nedorų darbų kaipo karo
neša:
todėl, kad jie paskelbi
P».t- aktus. Jus> apginklavote karei
—Varšavoj leidžiamas'* Igno tsburgo apielinkės angliakasių vius įnirtingiausia modernine
Padereu'skio “Rzeczpospolita” streiką, kas yra .uždrausta įsta mašinerija ir apgynėt juos vi
skelbia, kad “centralinė Lietu tymais ir priešais industrinio sais budais. Jus bandote nusi
va,” kurią
dabar laiko savo teismo įsakymą. Teisme jie pa pirkti neliečiamybę nuo musų
naguose generolas Želigovskis, reiškė, kad jie negali pripažin defensivio veikimo
padarant
greitu laiku susijungsianti su ti industrinio teismo ir kovos turėjimą ginklų mirtimi bau
Lenkija. Vilniaus lenkų laik tol, kol tas teismas nebus pa džiamu nusidėjimu ir išgabe
raščiai rašo, kad jie esą visai naikintas.
nant užstovus, kuriuos karei
patenkinti Vilniaus žydų nusis
(Kansas įstatymais, visų rei viams įsakoma šaudyti atsiti
tatymu dėl rinkimų į Vilniaus kiamų pramonių darbininkams kus užpuolimui.
“seimą.”
draudžiama streikuoti, bet sa
“Tai jus, o ne kareiviai, yra
vo
ginčus
su
samdytojais
turi
pirmiausiai atsakomingi.”
(Vilniaus žydai, lygiai kaip
atiduoti
industriniam
teismui,
yra
baltgudžiai ir vokiečiai,
Prižada įvykinti 'tvarką Airijo
tuose kuris yra ištikimu kapitalistų
nusistatę
je — ginklais.
tarnu.
Angliakasiai atsisakė
rinkimuose. — Red.)
pripažinti tą teismą nuo pat
LONDONAS,
vas. 16. —
—Lenkų viešpačiai Vilniuje jo įkūrimo ir Howat jau kar
pradėjo vartoti baltąjį terorą tą sėdėjo kalėjime už to teis Premieras Lloyd George pra
prieš visas kairiąsias partijas. mo paniekinimą, kada jis atsi dėjo debatus atstovų bute Ai
Forvertso korespondentas sakė tame teisme liudyti. Jis rijos klausimu savo kalba, ku
KirŠbaum telegrafuoja iŠ Var vėliau tapo paleistas padavus rioj jis pareiškė, kad padėtis
šuvos, kad Lietuva griežtai at apeliaciją į augštesnį teismą ir yra žymiai pagerėjusi. Jis sa
sisakius daryti kokių nors mi- dabar ta jo byla yra perkelta ke, kad šeši mėn. atgal žmogžu
dystės buvo papildomos gatvė
litarinių konvencijų su Lenkais į augščiausįjį šalies teismą).
se ir niekas nebuvo teisiamas,
prieš Tarybų Rusiją.
nes gyventojai neprotestavo, o
—Vilniuje žydai atidarė sa
vąją taip vadinamą Liaudies Reikalaują sustabdyti paprastųjų teismų vietą buvo
užėmę sinn feinerių teismas.
Universitetą su plačiu išguldopaskolas.
Savanoriai airių kareiviai pa
muoju programų.
Atidary
rodavo ir liudytojai buvo boi
mas įvyko vasario 6 dieną.
WASH1NGTON> vas. 16 — kotuojami.
Dabar-gi padėtis
Lietuvoj apsireiškia cho- Senato teisių komitetas nuta
esanti persikeituis. Boikotas ap
leros epidemija. Del tos prie- rė šiandie
reikalauti iš iždo sistojęs, sinn feinerių teismai
žasties Vokiečiai uždarė savo sekretoriaus Houston nebespranyko, policija atgauna sa
sięną nuo Lietuvos.
kolinti daugiau svetimoms val vo autoritetą ir pradeda veikti
stybėms jokių pinigų iki jis ne- senieji teismai.
Lenkuose.
“Tvarka yra
priduos pilnų žinių senato ko atsteigiama Airijoj,” giresi pre
I Rygą atvyko finansų nu- misijai ir kol senatas nenu
nisteris Podkovskis. Jo misija tars. Tai padaryta todėl, kad mieras.
“Jeį atstovų butas turės kan
esanti daryt spaudimo į lenkų Houstonas komitetui buvo pir
taikos delegaciją, kad ji nusi miau pareiškęs, kad jis turįs trumo ir jei Anglijos žmonės
turės kantrumo — žinau, kad
leistų reikalavus iŠ Rusų per- suteikti tas paskolas,
kurios bus nesmagių
incidentų, —
didelio piniginio atlyginimo ir jau seniau tapo
valstybėms tvarka bus greitai
įvykinta.”
pasirašytų
taikos sutartį su prižadėtos.
Kalbėdamas apie tvarką, Lloyd1
Rusija.
George betgi žodeliu neužsimi
- Varšuvoj prasidėjo genera
Atgaleiviai
užpuolė
nė apie suteikimą airiams lais
linis visų gelžkelio darbininkų
ves.
Tad, matyt, kad ta “tvar
socialistus.
streikas,
RYMAS, vas. 16. — Pietinės ka”
bus vykinama senuoju
—Rygoj, kame vedamos Ru- Italijos mieste Meters iškįlo budu — žudant Airijos žmo
sų-Lenkų taikos derybos, tapo sumišimai, kada į ten atvyko nes, kas dabar ir daroma.
pasaliu budu užmuštas Tary- Rusijos bolševikų pasiuntinis
Svarstys nusiginklavimą.
Hoenning. Atgaleiviai atsisakė
Atstovų buto nariai ketina
jį įsileisti į miestą, o goveda
SOCIALDEMOKRATAS.
užpuolė ant
miesto sales ir duoti paklausimų valdžiai ir
Musų draugų laikraštis ii išvijo miesto tarybos socialis svarstyti nusiginklavimo ir
Kauno. Kiekvienas darbininkai
tus nariu®. Ta pati goveda pas Vokietijos kontribucijos klaiir
privalėtų jį perskaityti. Num
kui užpuolė
ant darbininkų simus, kadangi tuos dalykus
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
namo ir sudegino rakandus ir premieras Lloyd George aplei33, 34 ir 85. Kaina 5 centai.
raštinės dokumentus ir kny- do savo kalboje ir nedavė apie
Gaunamas Naujieną <tfbe.
gas.
juos jokių pranešimų.
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PARYŽIUS, vas. 16. — Ne
žiūrint nusistatymo Amerikos
publikos ir senato, kuris kartą
jau atsisakė maišytis į artimų
jų rytų kivirčius, vis dar tikimąsi, kad Amerika užmokės
visas išlaidas,
nežiūrint ar
Sevres sutartis bus palikta ar
permainyta sekamoj Londono
kuri' prasidės
konferencijoj,
sekamą panedėlį. >
Italijos
Francija remiama
rengiasi reikalauti pilno per
mainymo Turkijos sutarties.
Anglija gi remia Graikiją ir
rengiasi ^inti esamąją sutartį.
Bet kuri
pusė nė laimėtų,
jos laukia iš Jungt. Valstijų,
kad tosios padengtų visas per
galės išlaidas, duodamos pini-

triktuose žudosi, kad tik nema
čius kaip jų vaikai miršta ba
du,
sako misionierius
I)r.
Ward.
Daugelis bėga iš bado apim
tų distriktų, bet tik kad pasi
tikus mirtį nuo kelionės vargo
ar badavimo tolimuose mies
tuose, kur vyžiaus linijos nėra
užtektinos,” sako Dr. Ward.
“Sveiki vyrai, senos moterįs ir vaikai kovoja gatvėse su
vienas kitu kad pastvėrus va
rinį pinigą, kurį numeta pra
eivis. Vaikai tankiai yra sutrinarni maisto išdalinimo stotyse.”
savo
Dr. Ward pakartoja
tvirtinimą, kad 1,000 žmonių
miršta kasdie bado apimtuose
distriktuose ir.priduria: “Daug
didesniam
skaičiui žmonių
Chinijoje gręsia badas šią žie
mą, negu kad žuvo karo lau
kuose laike didžiojo karo.”
Kun. Leitzel lankėsi daugelyj kaimų ir sako, kad jis nie
kur neužtikęs nė ženklo kokių

Francuzai, numanydami apie
prezidento Wilsono priešini
mąsi atidavimui Smyrnos ir
Gallipoli pusiausalio graikams
ir žinodami, kad Amerika yra
u ž i n t e r e s u o t a laiatda- nors grudų ar kuro.
kimo
Dardenelų
rais kitoms valstybėms, tikisi,

PARYŽIUS, vas. 16. — Fran
cija ir Italija pasiekė pilną su
sitarimą artimųjų rytų klausi
mu. Jos nori aprubežiuoti Grai
kijos zoną Mažojoj Azijoj ir
palikti jai tik Smyrnos miestą,
net jei galima butų jį interna-,
cionalizuojant, kaip kad buvo
padaryta su Danzigu, nors ir
prisipažįstamu, kad Danzigo
internacionalizavimas neparodė sėkmingumo.
Europos pusėje jos pritaria
tam, kad Turkijai butų sugrą
žinta iki Ęnos-Midia linijos ir
jeigu Graikijos nebus galima
pašalinti iš Trakų, tai kad bu
tų duota bulgarams teisė nau
doti Dedegač uostą.
Francijos-Italijos susitarimas,
kuriuo dalyku Italija padarė
inciatyva, nėra paremtas ant
koncesijų, bet ant bendrų in
teresų. Kaip Francija, taip ir
Italija turi priežasčių geisti su
mažinti suteiktus Graikijai di
delius plotus.

Tečiaus sprendžiama,
kad
Italija
nesipriešins
Francijos
“Nieko neliko, kaip tik tuš

kad Amerika parems jų (fran- tuma,” sako jis. “Žmonės sėdi reikalavimui didelių
euzų) reikalavimus. Jie taipgi be vilties, nusiminę ir 'be gai Vokietijos

mano, kad Amerika sutiks pri
sidėti prie palaikymo interna
cionalinių policijos spėkų tuose
zonuose.
Anglai gi mano žaisti AmeArrikos
simpatijomis
turmvnijai
ir * kitoms
kų aukoms ir jie tikisi, kad
Washingtonas sutiks pagelbė
ti padengti išlaidas graikų ka
rinės ekspedicijos vykinti Sev
res sutartį.
Paryžiaus amerikiečiai tiki
si, kad Wasliingtdnas laikysis
nuošaliai ir jie nurodo į tą fak
tą, jog jūrinės spėkos visuomet
valdys Smyrną ir Dardanelus
ir kad anglai visuomet pajiegs
pristatyti daugiau karinių laivų
patroliavimui tų zonų.

Tad kokios nors
karinės
spėkos, prie kurių palaikymo
Amerika prisidėtų,
bus tik
sausumos policistu, vykinančiu
Anglijos laivyno įsakymus.
Francuzai tikisi,
kad jei
Amerika prisidės prie interna
cionalinės administracijos val
dymui Dardanelų, ji kartu rei
kalaus, kad skaičius Anglijos
laivų neviršytų skaičiaus kitų
šalių laivų.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 17, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai tebelaiko
50,000 pušų belaisvių.
WASHTNGTON, vas. 16. 50,000 rusų vis dar tebėra vo
kiečių nelaisvėj, kaipo karo be
laisviai, sako sugrįžęs į Mask
vą bolševikų valdžios pasiun
tinio Berline Kopp. Dabar yra
vedamos tarybos apie apsimainymą tais belaisviais.

PINIGU KURSAS.
Vakar, vasario 16 d., užsienio pinigų
kaina, perkant įų ne mažiau kaip uf
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma
Amerikos pinigais iiaip:
Anglijos 1 svaras .........
Austrijos 100 kronų .....
Belgijos 100 frankų už
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų ..
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų ..
, Lenkų 100 markių........
Norvegų 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 frankų ....
Švedų 100 kronų .v.........
Vokiečių 100 U' irkių

... $3.92
... $0.26
.. $7.88
$18.45
.. $3.45
.. $7.46
.. $3.72
.. $1.80
$0.13%
$84.50
$17.70
$16.70
$22.50

klausime.

kers of America paskelbė, kad
į mažiaus kaip į šešias savai
tes į šelpimo fandą tapo sudė
ta $326,611. Daugiau kaip pu
sę tos sumos sudėjo chicagiečiai rubsiuviai
ir pasitikima,
kad jie ir toliau vadovaus di
dumu savo aukų.
Į šitą sumą įeina ir nepap
rastas fondas iš $2,‘M),
kurie
tapo sudėti naudojimui atsiti
kime motinystės ar sunkios li
gos.
Susitaikius niekurioms Bos
tono ir New Yorko firmoms
skaičius savanoriai mokančių
jų tan fondan rubsiuvių padi
dės ir pagelbės palaikyti plau
kimą aukų ateityje.
Fondo pinigai
išleidžiami
yra daugiausia
supirkimui
groserių ir reikmenų, kad rubsitiviai galėtų pasinaudoti pi
gesnėmis kainomis, kokios gau
namos perkant didesnėj kiekybSj.
Gal nukapos algas angliaka
siams.

bausmių
DENVER, Colo., vas. 16. —

vumo. Jie žino, kad jiems nie
Manoma, kad valstijos indust
ko kito nebeliko, kaip mirti
rinė komisija
leis nukapoti
....Federaliniai kareiviai npleb Colorado angliakasiams algą
badu ir užbaigti kovą.”
do Werst Virginiją.
po 50c. į dieną, kaip to reika
lauja kasyklų savininkai. Da
Enrico Caruso miršta,
WILLIAMS, W. Va., vas. 16. bar
angliakasiai
gauna po
-Šiandie apleido VU'gMję pa3 $4.50 į dieną.
. Garsiausias pasaulyj tenoras kutiniai federaliniai kareiviai
arti mirties.
ir sugrįžo į savo stovyklą Sher- Nori apmokesčiuoti nevedėlius
man, Ohio. Jie į čia buvo at
r NEW YORK,
vas. 16. — kviesti neva daboti tvarkos lai
MADISON, Wis., vas. 16.—
Vanderbilto viešbutyje guli ar ke streiko ir išbuvo 4 mėne Valstijos legislaturon šiandie
ti mirties garsiausias pasaulio sius, nuo lapkr. 28 d.
įnešta bilių, kad ant visų no
dainininkas Enrico
Caruso.
Į jų vietą tuojaus tapo pri ve dėlių, tarp 31 ir 55 metų am
Niekas nemano, kad jis išliktų siųsta valstijos milicija.
žiaus butų uždėta ,po $10 taksų
gyvas iki rytojaus.
Gubernatorius labai nepaten į metus, {nešėjas sako, kad tuo
Jis jau pirmiau buvo susir kintas, kad išvažiavo kareiviai, būdu butų surinkta į metus
gęs.
Kartą dainuojant truko nes šiuo laiku čia yra tardo $250,000.
jo gerklėj mažyte kraujo gis- ma labai svarbi Mattevvan po
lelė, kraujas pradėjo bėgti iš licijos viršininko Sid Hatfield
KANSAS CITY,
Mo. 120
burnos ir jis buvo priverstas ir 24 kitų byla, kaltinamų nu Standard Oil CO. darbininkų
sustoti dainavęs. Paskui kįlo šovime kelių privatinių mušei sustreikavo kompanijai nuka
krutinės plėves uždegimas ir kų, kurie nušovė
to miesto pojus algas 10 nuoš.
jam padaryta porą mažų ope mayorą ir kėsinosi nušauti ir
racijų. Jis jau buvo bepasveik- patį policijos viršininką Tik
WASHINGTON, vas. 15. —
stąs ir jau rengėsi sugrįžti į tasis pirmiau pastvėrė ginklą Čia tapo areštuotas preziden
operą, kaip vakar vakare urnai ir nuveikė pačius mušeikas.
to valties jurininkas, kuris buk
apteikė širdies ataką. Nema
dalyvavęs suokalbyje išsprog
noma buvo, kad jis ir iki rytui
Kapoja algas.
dinti prezidento valtj Mayfloišgyventų. Bet išgyveno ir per
wer, o gal ir kitus karo lai
visą dieną,
nors daugiausia
NEW ORLEANS, La., vas. vus.
buvo palaikoma oxygeru. Nu 16.— Paskelbta, kad nuo kovo
jausdamas
savo padėtį, jis 15 d. 6,(MM) Orleans metalo dar SKAITYKIT IR PLATINKIT
pasišaukė savo draugus daini bininkams algos bus nukapo
“NAUJIENOS” *
ninkus, kad su jais atsisveiki tos 10 nuoš.
nus, taipjau ir savo sūnų, ku
ris mokinasi Culver, Ind., kole
gijojBet vis dar buvo vilties, kad
gal jis ir pasveiks.
Tečiaus
šiandie vakare širdies ataka at
sinaujino ir jis nebeteko sąmo
nės. Prieš neteksiant žido jis
Markės o kartu ir auksingi buvo pradėję eiti
pasakęs: “Aš mirsiu.” Pasikar
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
tojus atakai pranyko ir pasku
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
tinė viltis jo pasveikimo. Jis
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
gal dar šiąnakt mirs.

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

13 žmonių užmušta ekspliozijoj.

DUSSELDORE, Vokietijoj,
vas. 15. •— 13 Žmonių liko už
mušta ekspliozijoj vietos piro
technikos dirbtuvėj. Triobėsis
tapo visai sunaikintas.
4 angliakasiai žuvo ckspliozljoj.

PRINCETON, Ind., vas. 16.
—4 žmones liko užmušti gasui
ekspliodavus anglių kasykloj
ties
Oakland
City. Kasykla vi.
.. .
80 sai sunaikinta,

Markių ir auksinų kursui kjlant, 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 bu
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet nedėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.

NAUJIENOS,. Chicago, UI

Kas dedasi
Lietuvoj.
Iš VILNIAUS.
Paaiškėjo, kad griežtai bus
mobilizuojami vien 1898, 1899
ir 1900 metų Vyrai. Del ėmi
mo 1895, 1894-tų 1893 metų
dar gali būti atmainų. Kaip
praneša iš Vilniaus, nuo lapk
ričio 26 d. iki gruodžio 1 d.
pripažinta tinkamais kariuome
nei 642 vyrai.
—Vilniuje trūksta malkų,
nes nėra iŠ kur ir kap jų gauti.
—Popiežius atsiuntęs per
kun. Liubiancą 200,000 mar
kių vargingiems Vilniaus vai
kams padalyti.
—Siunčiamas iš Varšuvos
prekes Vilniui kariuomenė rek
vizuoja savo naudai.
Iš Vilniaus srities. Švenčio
nių apskr. gyventojai neiškęs
dami lenkų jungo, ėmė grieb
tis ginklo ir sudarydami parti
zanų burius, pulti lenkus, š.
m. 8 d. vietinis partizanų būrys
puolė lenkus Rinkmcnyse. Len
kai tuo pasinaudoję paskelbė,
kad tai buvę musų šauliai.

DIDELES

PRAKALBOS
MILDOS SVETAINĖJE,

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kalbės K. J. Geležėlė,

Temoje “Naujovinė Alginė Ver
gija“. Taipgi kalbės kiti kal
bėtojai, kurie kątik dabar par
važiavę ant vakacijos iš apgy
vento aidoblistų “rojaus“?
Geležėlė dabar išvažiuoja iš
Chicagos kviečiamas su P. P. D.
U. reikalais. Gerbiamoji publi
ka, dar progą turės išgirsti daug
naujų dalykų, ką milionai bedar
bių daro didelį judėjimą iš vaka
rinių valstijų.
Taipgi bus aiškinama apie
Pramonės Darbininkų Sąjungą.
Šita organizacija lengvais budais
priima vyrus ir moteris.
Inžanga 15c.
Užkviečia Pramonės Darbinin
kų Sąjungos
Komitetas.

“Viskas tiesa, kas čia para
šyta“ — bagiu skundą ir šau

kia — šaukiamės stipresnių
pagelbos, kas esate žmones,
padėkite mums”.
Toliau eina gyventojų para

šai. — [“Karys].

Tal. Central 63M
▼aka 613 V. ISrd 8t.
TaL Y arda 4681.

Lithuania*

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui
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Miestas ir Valst.

4987 S. Ashland .
re,
Chicago, Ilk

Ashland Auditorium

DENTISTAS
1821 80. Halsted SL, Chicago, IIL
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
ie—M—ae—>wi»i 1 r
r

savo CHRON1KOJE' peržvelgs1 patik politinius
nuotlkiua visame pasaulije, bet (ta ypatingą domi) at
kreips) nuotlkiua, įvykstančius darbininkų gyveninio,
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos nžpnolliniis
‘BANGA” socialiau; ir sklaidys darbininkų vienybėa_jydytojų
klaidini t»ns.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiikių
iD1HCAh apt^alRų gyvenimo iŠ socialistinio persitikrinimo
□AnbA žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodj savo platės*

V

‘BANGA”
unnuR

*

.

m. >

/

r

4 .•> 1/

(

■
■

;

,

1 •

.

Vasario 27 dieną

savo BENDRADARBIAIS turi netik {žymiausia*
,nUb 1
Boratines spėkas Amerikoje, bet'ir
musų įžymius radėjus Lietuvoje.
7

Pradžia 4 vai. po piety
'L*'*' «-! ,r r"?' i '

/ *

*

iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—d 11 sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai*
BANGA'
“Bangos” prenumerata yra: j 1—už 12 numerių;
42. — už 24 numerius; $3. — nž 33 numerips; $4.—
už 48 numerius.,
RiNRA” užs*Pi'enunleruokito san ir savo draugama.'lPinigiis
DnRUą siųskite adresu:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
VVaukemt, III.

'

■

f

1

■

' t>

insunaii savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
uAnbA nuotikių musų kolonijose Amerikoje.

kreipkitės į J. E. Blaževi
čiaus aptiekę:

* Ą

‘

• •

*AiMRA'* >is teikti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai
uAnDR gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kitą
mokslų teorijas.
iDANOjit savo BELETRISTIKOS Špaltos© talpins apysakas,
DARDA giles ir pajvairįa pašaipa (satyra) ir juokais (humoru),

savo giminėms LIETUVON,

,
J

1

niuose. straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins atraipSDine^
tniuniij liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
oAnbA aprajkt44»nS'di(Je»mėa svarbos nuotikius darbininkų
gyvenime.
.
v
savo T^OrtETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje ruph»-

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

1

Van Buren and Ashland Blvd.

‘BANGA”

• • Al drf

1

(CARMEN’S HALL)

Lietinio Socialistu Sąjungos LeldžIaiMS Laikraštis.

Waukegano
Lietuviai—

k.

*

'

•

C. A. HERMAN,
644 Weat 204 Str., Naw York, N. Y.

BUS

CHICAGOS LAISVAMANIŲ VAKARAS
Nedėlioję, Vasario-Feb. 20 d., 1921'
Meldažio svet., 2244 W. 23rd Pi.

].

.4

Pradžia 7 v. v.
Šitas vakaras bus vienas iš žingeidžiausių vakarų koks kada
galėjo būti Chicagoje. Programa išpildys — chorai, kvartetai, mo-

DIDYSIS

nologistai, deklamatoriai ir Kun. Bimba.

Kas norit išgirsti gražių dainų; kas norit išgirsti rimtų pra
kalbų; kas norit išgirsti garsų pamokslininką Kun. Bimbą, tiems
privalo būtinai pribūti i šitą Laisvamanių vakarą. . .
'
Po programų! bus šokiai —: Grušo' orkestrą grieš lietuviškus
ir amerikoniškus šokius.
Inžanga tik 50 cen
Kviečia visus 1 Kp. L. L. F. Ko

t
h T

išpardavimas
Fonografai, lovos, fMintines
rakandai, pečiai karpetai

'

1

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies V ic t arolų (kalbamųjų niukinu) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų.. Reikia jas pamatytu kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augą mašiną. Taipgi, mes turime
Štos rųšies gvarantuotą ‘
parduok dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą, pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristotum veltui
i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiamc peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini,
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I

,

'

r------------------------------ 111

Chicago, 111.
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KONCERTAS

ŽIŪRĖKIT! DIDELIS

2810 W. Harrison St,

X I

NAUJIENŲ

tetas.

■

SUSIRIN

s. m. sausio 15 d. vėl susi
rinko Steigiamasis (Didysis)
Seimas, Pirmiausia Seimas
svarstys žemės klausimą.

Advokatas

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno’
metine prenumerata, — Fkurie reikia pasiųsti adresu:

Malonėsite suteikti pilnas informacijas, kaip graliu įsigyti

naujauM

Kaip praneša gudų biuras,
lenkai uždarę Ašmenoje gudų
knygyną Vien tik už tai, kad
ant jo
buvo parašas
gudų
kalba.
Komendantūros oficierius pasakęs, jog jeigu tas
parašas nebusiąs nuimtas, tai
pats savininkas ten kabėsiąs.
—Iš ten pat 'sužinome, kad
vienas lenkų agentas atvykęs
į Vilniaus gub. Roki tos vals
čių su protesto protokolu prieš
tarptautinės kariuomenės siun
timą plebiscitui į .“Vidurinę
Lietuvą”. Gyventojai ne tik
ką nepasirašė, bet net patį pro
tokolą suplėšė.— [ “Karys“].
SEIMO
RIMAS.

V. W. Rutkauskas

namą lengvais išmokesčiais.

LENKAI IR GUDAI

DIDŽIOJO

ūkio, kulturos ir profesinio
dvisavaitinį koperacijoe, isavivaldybės,
________
gyvenimo
Šiaulių Srities
r________Žurnalą,
_ ___________
_ Vartot. B-vH ir
'• Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kulturos ugn|, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■«■*■■■■■

Colum-

rekordai.

ADVOKATAS

Ofisas viduRnlestyji
AMOCIATION BLM.
19 Bs. U Bailę 8L
Valiniu: 9 ryte iki 5 po platai.
PansMiais IM 8 vakarę.
Namą Tel.t Hyde P ark 8895

“SIETYNĄ”

B

’

Vedėja*
8256 So. Halsted Str.
Tai.: Boulevard 9244

• »

Atdara kasdiena nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. po pietų.
■ «* L / ■ 7

Antanas S. Pocius,

šviesa. Jei išleistas pinigas Kin
Didžiausi žmogui dovana tai
to geriausią kultūrinę dovaną saviškiams lietoteriopai grįžta,
▼oje suteiktumėt, išrašę jiem*

C. P. SZYDLOWSKI

bijos Grafonolaa ir

lietuviui

3rd Are. & 35tk St.,
Brooklyn, N«w York

JOHN H. GELBARDT ORG.
54 W. Randolph St.
Room 1009

f

BETHOVENO marike* toto
ssrvatortjojs mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos iatorįj*
Ir harmonija. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galimu

Duokit šviesos saviškiams

P. AD. R1CHTER & CO

Suteiks tau locną namą šiaur-vakarinėje miesto dalyje, netoli mokyklos ir gražiausių miesto parkų.
Jei gali prirodyt mums ,kad esi teisingas ir rimtas ir nori nustoti
mokėjęs rendas.
Rašyk arba atsišauk prie

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Detaantal,

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai > sufabri
kuotų.

Kaina
35c. ir 70c,
už bonką.

AR MYLI MUZIKĄ?,

“Trimitas” kas savaitę 1lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
— kariuomanas^taulių partitanų žygius fronte, apia
musų
musų ►riešo. nedorus darbus ir kla
ril
- duos
'trimitas
“
įvairiausių
pamokinimų ir patarimų, reikalingą
—
_
-..................
kiekvienam Tžvynšs gynėjui
žinotiį.
IIP“
4
Trimitas
” dės gražių eilių ir karo dainų, apysaką, atsitikimi ir
iš kovų lauko Ir pačių kovotojų gyvenimo.
feljeto
>usl. knygellmis,
knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
litas” eina 84 pusi,
tada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: "Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

$400 Cash

491

Phons Boulevard

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNIMŲ LAIKRAŠTĮ ‘TRIMITĄ”.

Kiekvienai aptiekorius parduoda
Paln-Kzpellerk Tačiaus, visviena persi*
tikrinkite, ar gau
nate tikroji su Inka
ro vaizbažcnkliu.

Pkin-Expellėri»
yra naudojamas, suvlrsutn per 50 metų,
beveik vilose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, niksterėjitno, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkajnuojamą pagalbą.

Pėtnyčioj, Vasario-Feb, 18,1921

Auksyte,

Alytaus
valdžios įstaigos
nuolat gauną skundų iš lenkų
užimtų Lietuvai vietų. Pa
vyzdžiui iš v valsčiaus M. so
džiaus nepriiu ia rašyti ranka,
bet suprantamai i žodžiais, ra
šo, kad “pr. m. lapkričio 30 d.
jų sodžių užpuolė lenkai ir pa
ėmė viską, ką tik galėjo. Ko
negalėjo ps’n li, tai sudegino
arba pagadino. JicAkodanii
pinigų visaip kankino gyvento
jus, pav. Motiejų L. kruvinai
sumušė ir išdūrė akis; pas
kui suvarė to paties ūkininko
vaikus į triobą ir ėmė pro sie
nas šaudyti, tik laime kad
jiems tik kurpeles peršovė, vai
kai gi likę g)^vi. Mušta visi—
ir moterys ir vaikai. Vąikams,
kjaųjjąjvęjęųr.^pig^ išsukinė
ta pirštai. Vincuką K. vedę
šaudyti ir mušdami kalbėjo,
pažink lenkų “šylą“.
Pusės
metų vaiką išmetė pro langą.
Viaduką mušė pusę valandos,
o paskui įkišė šautuvo galą
gerklėn, sakydami: “Geriau
nebūk lietuvis, nes kai kitą
kart ateisime, tai netik jūsų
trobas, bet ir tą vietą sudegin
sime. kur jus lietuviai gyve
nate“. Petrui B., nuvilkdami
kailinius išsukę dešinę ranką.
Joną V. ir jo žmoną paliko
pusgyvius. Eugeniui M* per
šovė revolveriu dešinę ranką
ir sulaužė kairę koją. (Grei
tai nuo žaizdų mirė apskričio
ligoninėje). Pabaigę tą darbą,
ir išvažiuodami iš sodžiaus,
suvarė vienon vieton visus vy
rus, sustatė eilėn ir jodami
kiekvieną mušė, tai kardu, tai
šautuvo buože, tai nagaika.

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
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Ketverges, Vasario 17, 1921

1

[•KORESPONDENCIJOS 1
■

ii., ra.rav.rni-

RACINE, WIS.

Vasario 2 d. buvo susirin
kimas 11 draugijų parapijinėj
svetainėj ir nutarta rengti pa
minėjimą trijų metų Lietuvos
Nepriklausomybės apskelbimo.
Paminėjimui tos istorinės die
nos vasario 20 d. po pietų, bus

------------------------ t-.,——

ncreikalingas ir nereikia jam
priklausyti, dėlto kad jį vedą
visokį elementai, advokatai,
daktarai ir 1.1. Darbininkai nie
kada neatsieksią savo tikslo
priklausydami tokioms pašalpinėms organizacijoms arba
susivienijimams. Smerkė kitas,
na, suprantama, neaplenkė nei
Najienų ir jų redaktoriaus Gri

visų Bacino draugijų ir kuo
pų masinis susirinkimas, pra gaičio.

kalbos ir programas Union
Hali salėj.
Racino lietuviai praeitais
metais atsižymėjo kaip pas
kolos darbu taip ir aukomis.
Dabar rengdami tą Apvaikščiojinią, be abejo, pasirodysi
me vyriškai. Lietuvos žmonės
pasiruošę galutinai paliuosuoti Lietuvą nuo grobikų lenkų.
Kova iki pavasario gal pasi
baigs, tik mes Čionai gyvenda
mi turime savo broliams pa
dėti gintis nuo baudžiavą ne
šančių lenkų ponų. Lietuvos
sargai dieną ir naktį kenčia
vargą, šaltį, gal ir alkį; su
ginklais rankose grumiasi su
priešu. Duodami jiems gau
sios pagelbos mes paskubin
si m kovos laimėjimą ir iš
aušus pavasariui gal tie Lietu
vos janikaičiai, kurie fronte
vargsta, bus jau apvalę Vilnių
ir bus paliuosuoti laukams ar
ti ir maistui gaminti.. Tiesa,
mes daug Lietuvos reikalams
esame aukavę, bet pradėtą dar
bą turime ir baigti. Sakau,
mums gyvenimo sąlygos Ame
rikoje lengvesnės, ne kaip Lie
tuvoje, ir mums padėti kovoti
su dolerinėmis lengviaus.
Turint po akimis tą gyvą ir
visų bendrą reikalą — teikimą
Lietuvos kovotojams pagalbos
neskupėkime vieną antrą ža
liukę paaukoti.
Tat visi iki vienam trauki
me būriais vasario 20 d. į Uni
on svetainę. Ten pė pietų bus
prakalbos. Ten susirinkę pa
sidalinsime mintimis, išneši
me tinkamas rezoliucijas. Be
prakalbų bus dar ir įvairus
programėlis.

■ ■U/

Peikė

tuos

prašydamas atitaisyti klaidą
dėl dienos, būtent, kad tas ba
lius įvykęs savaitę
anksčiau,
negu buvo pasakyta Naujieno
se. — Red.)
GELBfiKIME NELAIMINGI
LIETUVĮ!

Jau antri metai kaip Norwood’o, Mass-, Lietuviai užlai
kome suparalyžuotą
lietuvį
Simaną Grigą
sergantį nuo
1918 metų. Jisai, kaipo dar
bininkas, savo menką uždarbį

lietuvius, veikiai

kurie čia gyvendami savo au
komis padeda Lietuvai gintis
nuo plėšikų lenkų. Tvirtino,
kad tomis amerikiečių lietuvių
aukomis naudojasi tik Lietu
vos buržuazija, ponai ir ku
nigai. Žinoma, melavo, kai
tik apšmeižus ir diskreditavus
tuos, kurie veda aštrią kovą su
Lenkų imperialistais, norin
čiais pasivergt Lietuvą ir Lie
tuvos darbo žmones.

išleido

daktarams,

gy-

duolėms ir 1.1.
Tada paėmėm męs jį gel
būti nuo badmiriavimo, bėt
musų kaimelis lietuviais neskaitlingas, o juk ne visi ir at
jaučia. Musų vos gyvuojan
čios draugijos aukavo kiek ga
lėjo, o išlaidos gana didelės,
tiktai už vieno mėnesio pra
gyvenimą mokame 40 dolerių;
o kur drapanos ir kiti dalykai?
Ugi nuolatos lankosi pas dakta
rą, tai vis neuždyką. Tokiu
buchi ir prie geriausių norų tą
vargšą patys vieni ilgai užlai
kyti neišgalėsime, o užlaikyti
visgi reikia, ir kurgi dėsis ne
laimingasis, juk da šiaip taip
gyvas į žemę nelys. Jisai kai
po darbininkas savo menką
uždarbį visai pabaigė.
Męs ir jisai nekantraudami
laukiame ramesnių laikų Lie
tuvoj, ir su pagelba žmogmylių
tą vargšą išleistume Lietuvon.
Bet ir tenai jisai beturtis, o
darbininkas iš jo turbūt jau ne
bus ant visados. Deltogi ne
prasižengsi ine, jei galėtume pinigiškai aprūpinti tolymesnę jo
ateitį, o pagelbėti daugeliui
vieną nėra sunku, tiktai reikia
gerų norų ir prisirengimo. To
dėl geraširdžiai, kurie gelbite

Pinigai išmokėti
Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo

pranešimą

IWH h-ų ! ■ ■

I » III V

’

*

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegyste ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. SpeciulS atyda atkreipiama i

mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji

Mano specialia gydymas yra chroniš
kų, — nerviškų ligų.

iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as

1553 W. 47th St.

menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet Ud 8

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 9660
Tel. Yarde 8654

Pinigus gavo

M. Milčiuvienė
E. Kasperavičienė
K. Geimas
J. Belskis
A. Krušinskienė
M. Gabris
M. Jucienė
M. Budris
V. Pečiulis
P. Paulauskas
J. Bakanas
T. Juknienė
J. Mickus
M. žilvitis
A. Stikliuvienė
A. Mockevičius
A. Mališauskienė
T. Mačiukevičius
—Tėvo Vaikas.
J. Augustavičius
J. Dilertas
J. Sinkevičienė
H. Wolf
L. Jurevičia
Sietynas
KENOSHA, WIS.
O. Naruševičaitė
U. Bruzgulienė
J. Levanas
K. Bitautas
Vietos lietuvių klebonas už
K. Aidrigienė
J. Galvidis
A. Mačiulis
S. Obučienė
sirūstino ant savo parapijom,
J. Stasiulis
užtai, kad jam per metinį su
B. Leonyta Gulbienei
J. Bučas
K. Zaluba
sirinkimą pusėtinai
apkarpė
V. Pozingis
J. Rudmanas
A. Gečaitė
sparnus ir algą beveik per pu
J. Bužius
B. Bružienė
A. Davidonis
sę nukirpo. Jis pradėjo naujus
J. Greitjurgis
J. Zabeliavičienė
A. Bielskienė •
komiteto narius
įvairiai ka
J. Reimis
V. Gudauskienė
F. Ricas
mantinėti, taip kad tie netekę
O. Stunkienė (Jeronimienė)
P. Joška
J. O. Raštučiai
kantrybės sušaukė
parapijos
M. Stankevičienė
E. Grigaitienė
O. Mockienė
extra susirinkimą vasario 13
O. Pažeraitienė
M. Titiškienė
S. Butkus
dieną.
J. Padgurskis
P. Kerpauskaitė
J. Valskis
M. Dočkuviene
O. Narvilienė
P. Gerštautienė
Parapijos sekretorius ir ko
A. Aidukienė
A. Buikys
K. Stanikunas
miteto nariai pranešė apie sa
T. Vespenderienė
J. Eidikas
A. Andrulienė
vo darbuotę per vieną mėnesį.
J. Jakubauckas
A. Vanagas
0. Stonienė
Susirinkę parapijonys ramiai
A. Aukštolienė
P. Rulis
Kriščiusienė
išklausė jų raporto ir visi vie
S. Urbonavičius
S. Gelažnikas
Račkauskienė
nu balsu nutarė rūpintis pra
J. žebrauskis
K. Šležas
P. Valaitis
šalinti kun. A. Balinską ir gau
B. Mazilauskaitė
B. Mundris
Lalienė
ti kitą, geresnį. Sunki kova su
P. Linkevičienė
I. Kirstukas
dūšių ganytojais, nes jie užpa kurie stovite už darbininkų la J. Kačiuks
bą,
pagelbėkime
savo
broliui
Jovaras
U. Dovidenai
K. Kirlos sąskaiton
kaly savęs turi parapijonams
J. Kązakevičius
D. Bemeskienė
J. Globienė
nematomą galybę. Sekretorius
badmiriavimo,
kas
dolerį,
kas
M. Janušauskienė
K. Micevičienė
pasiskundė, kad jis esąs kaip
O. Ukelienė
pusę,
kas
kvoterį
ar
10c.
Stip

M. Amilevičienė
K. Šležas
maiše uždarytas, nes, sulig jo
J. Uksaitė
o
pasakos, kunigas viską turįs ir rios draugijos malonėsit pagal P. Petrošienė
A. Juknevičius
K. Krušinskienė
išgalę
aukoti.
Aukų
čekį
ar
jam neduodąs
jokios žinios
J. Andrulis
J. Barauskienė
S. Lukušaitė
Money
orderį
rašykite
vardu
apie parapijos stovį. Mat pas
K. Bačiulis
L Antanavičia
P. Linkevičienė
Jurgis
Versiackas,
o
ant
konkunigą yra parapijos
čekių
B. Kibartienė
M. Stakulaitė
J. Dagis
verto
užrašykite
J.
Pakarklis,
knyga ir inventoriaus knyga,
J. Gribienė
Z. Gavipaitė
M. Girdžius
23
Dean
St.,
Norwood,
Mass.
kurioje surašyta parapijos ra
V. Rupka
P. Ramanauskis
K. Mendelis
Visos surinktos
aukos nu
S. Grigo Šelpimo Komisija,
kandai. Susirinkimas išrinko
O. ZeigienS
P. Staponowicz
PutrienS
F.
tarta siųsti Lietuvos Atstovy komisiją, kad atimti iš kunigo Norwood, Mass. Liudijimai D.
L Kvederavičius '
II. Zulkauskienė
bei persiuntimui į Lietuvą Ap minėtas knygas. Nuėjus pas jį, L. K. Keistučio Dr-tė Norvvood, S. Micevičienė
J. šapkięnė
A. Vegienė
K. Gasparatė
sigynimo Komitetui. Matote,
Mass.:
Pirpiininkas
F.
M.
MatV. Narbutą
jis pasakė, jog šiandie esanti
B. Vaikasienė
A. M. Wojciechavskis
kad Čionai ne partijos darbas, šventė ir jis jokių reikalų ne- chion. Sekr. A. Pratašius.
O. Ųksieųe
M. Rimkienė
K. Ličkus
o reikalas visos Lietuvos vals ’itlikinėjąs,. Paklausus, ką jis
šv. Jurgio Kareivių Dr-tė T. Mickunaitis
O. Kuršauskiėnė
B. Smalinskienė
tybės.
mano daryti su tom knygom, Norwood, Mass.: Pirm. J. Ver K. Vencpolis
V. Zigmohtavičius
Zuba
Bendro Komiteto Rašt.
■is pareiškė, jog jis atiduosiąs siackas. Sekr. Dioniz Dargvai- J. Sarulis
O. Kubilius
M. Grikšiene
—M. Kasparaitis.
(Antspaudą)
kam jis matysiąs reikalo, — ir nis.
V. JankaUskis
S. žebrauskis
J. L. žodikovas
’ražuoju atidaręs duris pap
J. Andiųnas
D. Petrila
A. Elvikas _•
BROOKLYNO, N. Y. KRJAU- rašė išeiti lauk.
M. GraŽuliutS
V. Krupavičius
A. Mikšienė
Savinos Gyduoles užlaiko
ČIAMS.
šeimynos sveikata.
J. K. Indriūnas
♦ * ♦ ‘
M. Bajarunas
*A. Navickis
J. Paulatickienė
J. Grigaitis
M. Narmontienė
Laisvės 17 numery tilpo
Prie progos noriu pranešti,
T. LazdaUckis
K. Jankūnas
Kosulys, Šaltis,
J. Chmieliauskis
korespondencija iš EUzabeth iog kenoshieČiai stropiai ren
užkimimas,
P. Skorkaitė
Tel. O. Skaudienė
U. Stasiulaitienė
N. J., kurioj sakoma, kad gias apvaikščioti Lietuvos neJ. Pinaitis
Tel. K. Daugintas
J. Kulvinskienė
“garsus Naujienų ir Keleivio oriklausomybės šventę vasario
yra paprasti negaiši šiam laikė.
O. Stonienė
Tel. K. Vaitekūnas
J. Kuprišinkienė
Stengekis prašalinti juos. Greita
korespondentas” siunčiąs į 20 dieną. Yra rengiamas gra
pagelba gali nukreipti pavoingas
New Yorką savo moterį ske žus programas susidedantis iš
pasekmės.
lianti. Aš parašiau laisvei laiš lainų, monologų, eilių ir tt.
KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
ką reikalaudamas, kad ji pa Taipgi yra pakviestas kalbėt
OFISE.
rodytų, kur ir kokia ypata ske- adv. Bradchulis, nesenai grį
bauja, bet ji mano laiško neiš žęs iš Lietuvos.
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
spausdino nei nesugrąžino man.
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius
—A. Kvedaras.
Del to siulau čia Laisvei štai
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
ką: jei Laisvė prirodys, kas
Balzamas), yra vartojamas labai
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NUKENOSHA, WIS.
skebauja’ tai Naujienų Kopasekmingai per ksturios-dešimtys
ZH [NA.
metą dėl gydyma«užkimimu, skaus
respodentas duos Laisvei $10,
mą gerkles, šalčių, mėšlungiško
Del progresisčlą džigo.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
bet jei I^aisvė ir jos koresponkrupo, bei bronchialinio kosulo. Priimnus imti. Kaip suaugą taip ir
di ntas neprirodys, tai jie turi
tuvon ir
vaikai bei kudikei gal juos imti.
J.
Mačiulis
Naujienų
33
num.
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 20
duot $10 dėl Lietuvos nuken
ir
50 centai.
KABLEGRAMAIS.
itsako J. Brazauskui, kad pa
tėjusių.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną į porą dienų, o iš Kau
Komunistai turi Laisvėj ge starasis rašydamas apie proW. F. SEVhRA CO.
rą įnagį kriaučių unijai griau gresisčių “džigus”, prasimanęs
CEDAH RAP1DS, IOWA
no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
nebūtų
dalykų:
tą
dieną,
bū

ti. Brooklyno kriaučiai turė
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.
tų galų gale atkreipti rimtos tent subatoj, sausio 15, ne tik GALUTINIS KAINOMS NUMA2IN*
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus,
TOMS HPARDAVIMAS.
progresitės, bet nei jokia kita
domės į šitokius dalykus.
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo
vietos draugija neturėjusios ba
N-nų Korespondentas.
Viskas turi būt parduota, nepai
lių. Turiu pasakyt, kad J. Bra sant uždarbio, ar kioE kainavo. $20.skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijamzausko
korespondencijoj tik 000 vertės etako, vyrams ir vaUaHARVEY, ILL.
polyje.
vėliausios ir parankiausios rųdiena paduota klaidingai:, pro- oams,
iies, gatavai padaryti — likę neat
Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas
imtais
siutai ir overkotai, kurie pargresisčių
balius
su
“
džigais
”
Vasario 5 d. čia buvo su
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas
sldavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
rengtas vakaras po “L. D. L buvo ne sausio 15, bet sausio $8.50, $15, $20, $25, $80 ir $87.50.
mano, kad nusivožęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus
1). 125 K|p.” firma. Progra 8, taigi visą savaitę anksčiau Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spekumų paliaigoj buvo prakalbos, (Ta klaida dėl dienos padaryta augščiau.
Vyrams čysto vilnono mė
korespondento J. lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj,
tik kad pirmininkas labai ne ne paties
čysto
vilnono
siutai,
$11.50
ir
$15.
garsiai pristatė kalbėtoji, tąi Brazausko, bet musų korek
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta
Atdara vakarais 8 vai. Subatomia
nenugirdau jo vardo. Jis kal toriaus, rankraštį betaisant. Iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo
bėjo nepraleisdamas beveik nei N-nų Red.). Į tą balių aš pats
8. GORDON.
Skyrius išmaino dolerius j markes (čekiais ar draftais) pagal
1415 S. Halsted St.
vienos lietuvių organizacijos buvau atsilankęs, ir turiu pa
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
vardo nesuminėjęs, kaip Ame sakyt, kad J. Brazausko pa
lima.
rikoj taip Lietuvoj. Pirmiau stabėlė apie džigą neperdėta.
Skaitykite ir Pla/tinkite
—J. J. Blaževičius.
siai apčiupinėjo Susivienijimą
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
“
NAUJIENOS
”
(Patsai Juozapas Brazaus^
Liet. Amerikoj: tas susivieni1739 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois.
jimas darbininkams esąs visai kas,atsiuntė mums laiškelį,

Severa’s
Cough Balsam

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

Mrs. A. Michniewicz
AKUŠEREA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoepitalėse.
Pa-

tarnauja prie
gimdymo. Dus
da rodą viso
kiose
lietose
moterims ir
merginoms.
8118 S. Halsted St., Chicago, I1L
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■

Dr. J. Sarpalius !
1424 So. Halsted St

5

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

J

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■I?

Dr.C.Z. Veželis
Lietavia Dentistaa
4712 So. Ashland Ava.
arti 47-to« gatvė*
Telefonas: Drover 7042

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos t 10 iki 12 ryto; 1 Iki < po
Modaliomis nuo 9 iki 11 ryto,
1831 8. Halsted 80^
Kampas 18 ir Halsted St,

nu ,

i .it,■ į

- ■ ■ ■ ■■■■•■—— — »■

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą 1 People Teatrą
1516 W. 47 SU
Tel. Boal. 180
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 48rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268
Ve

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.
,T«L Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto IU
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68id St.
Tel. Prospect 8466

&

Telepbene Y ardo MM

Dr. M. Stupnicki i
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS] Nuo 8 Ud 11 ryto
Ir nuo 5 iki 8 vakarą,

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS

—Dentistaa—
8831 8. Halsted St., Chicago, I1L
Valandos:—

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mee savo darbą gvaraatnojamo
Kalbame visas Europiikas kalba*.
8804 So. Kedrie Ave^ Chicago, HL
Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPE

Gydytojas Ir Chirurgas
1637 W. 51 at. kam*. Marahfield av.
ValandoBi iki 9 ryto, nue 8 Dd

Tel. Proipoet 1157

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Kėtvergas, Vasario 17,1921

NAU.i IENOS, Chicago, ffl.
šaudymai, kalėjimai, mu
mu-
šingai, iš tų faktų, kurie yra : streikas. Darbą metė ketu- Mes taipjau darysime visk, kad Vėl Saudyinai,
žinomi apie Lietuvos darbi- Įriasdešimts tūkstančių darbi- tie draugai, kurie atsimetė nuo Šimai, karo Stoviai, komendanpartijos ir nuėjo su komunis-j tai ir t. p. reiškiniai,
le LITHUANIIAN DAILY N«lWA
, . ninku judėjimą, galima sprę- ninkų priklausančių Interna tais, ir vėl sugrįžtų į musų > Štai tas kelias, gal daugiau,
tional Ladiės* Garment Worn«w» Pub. oom inc. sti, kad jie dar turi labai ne
kaip erškėčiais nuklotas, kuriuo
kers unijai. Tai šlebių ir blius- eiles, į socalisfų partiją”.
daug jiegų.
teko Lietuvos darbininkams ei
kių siuvėjai.
Editor P. Grigaiti!
ANGLIJA.
ti, kol politinės Sąlygos šiek tiek
žymi dalis Lietuvos dar Streiko priežastis
šarn
1789 SO. HALSTED ST
Pirmas politinis streikas
pagerėjo, kol atsirado šiokios
dytojų kėsinimąsi ant savo
bininkų
šiandie
dar
eina
iš-i
CHICAGO, ILLINOIS.
Anglijoje.
tokios galimybės vėl pradėti rū
vien su klerikalais; jie, žino-j darbininkų teisių.
Telephone Canal 1506
Londonas. — Glasgovv’o sry- pintis savo klasės reikalais, štai
Canal 576
ma, nekils prieš valdžią. Ki
ty andais metė darbą • ketun kodėl pajieškoję šiandien pra
“
Kulkų
nesigailėkite!
”
ta dalis darbininkų visai nešimtai angliakasių, kad tuo pa ėjusių metų darbo vaisių nedaug
Subscriptioa Kates:
j
ALBANY.
—
Troy
miesto
$8.00 per year in Canada.
siinteresuoja politika. Šitų Į policijos viršininkas Gerald reiškus protesto prieš anglų jų terandame.
$7.00 per year outslde of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
darbininkų taip pat negali-1I Šiomis dienomis valstijos po kariuomenės bei policijos siau Bet visi tie pergyventi įvykiai
8c per copy.
timą Airijoje. Beto, streikinin
ma skaityt / prisirengusiais licijai, kuri čionai atsiųsta kai reikalauja, kad šitoji ka netik pridirbo daug žalos orga
Entered as Second Class Matter
M^th^i^
Offfcę I kelti revoliuciją. Pagalios, “tvarkai ir ramumui” išlaikyti, riuomenė k neveikiausia butų nizaciniam darbui, sutrukdę jį
r~
* _
ilgam laikui, netik įstūmė darbi
of Chicago, IŪ., under the act of
yra trečia dalis darbininkų be kita pareiškęs: “Vyrai, kūl ištraukta iš Airijos.
March žnd, 1879.
0
ninkus į neišbrendamą skurdą,
ikų nesigailėkite!”
Tai
yra
pirmasai
streikas
už
—
priešingų
vadžiai
ir
aktyNaujienos eina kasdien, ilskiriant
Kuriam tikslui? Ve kam:i Airiją ir kartu pirmasai strei bet sudarė chaosą, netvarką ir
nedėidienius. Leidžia Naujienų Ben-1 vjaj dalyvaujančių politikojų sieloje.
I pora savaičių tafti atgal mėtė
/ .. J
..
turįs politinių tikslų.
Vieni laukė tikėjosi ko tai iš
Bet jie nėra susivieniję darbą United Traction kompa kas,
Suprantama, tasai streikas “savos” valdžios ir nieko ligi šiol
tarp savęs: vieni jų eina su nijos darbininkai, viso dvyli dalykų padėtį visai nepataisys.

drovž, 1789 So. Halsted St, Chicago, ,
m. — Du Telefonai: Canai 1506 ir je.
Canal 576.
-

Skaitytoju Balsai
[Ui !kreikitas ifame akyriojti
nuomones Redakcija neateako.]
LAISVfiS “ARGUMENTAI”.

Rodos, kiekvienas lietuvis
mato, kad Brooklyno komunis
tų laikraštis Laisvė netiek
smerkia lenkų bajorus, besikė
sinančius pavergti musų gim
tąjį kraštą, .kiek Lietuvos “buo
žes”, taigi dabartinę Lietuvos
valdžią. Beto, visiems aišku,
kad tokia Laisvė už Lietuvos
nepriklausomybę niekados ne
stovi ir nestovėjo. Vis dėlto,
ji drįsta sakyt kad tik ji viena
“tikrai rūpinasi”1 Lietuva ir
josios reikalais!
Tokie to laikraščio “argumentai.” Tie “argumentai” susiveda prie to, kad visi tie
lietuviai, kur kalba, rašo ir au
koja Lietuvos reikalams, yrą
jos neprieteliai. Iš tokio pro
tavimo galima prieiti ir prie
kito panašaus “argumento”,
būtent, kad laisvamaniai baž
nyčias remia daugiau nei kad
patys tikintieji, patys parapijoriai. Bet tai butų prasimany
mas.

socialdemokratais, kiti su ka tūkstančių vyrų. Samdyto Jeigu ir visi Anglijos kasyklų nesulaukę, ramiai velka toliau
savo jungą, kiti be perstogės dai
komunistais; ir jie gana jai, vietoj tartis su savo darbi darbininkai mestų darbą, ir rosi į rytus, kur jieihs karšta
ninkais, ėmė samdyties streik tai Lloyd George valdžia tur
smarkiai kovoja tarp savęs.
laužių ir jų pagalba surengė į>uį . nepanorės nusilenkti. Mo- galviai vaikezai nuolat pirštais
Jeigu-gi paimsime ekono riaušes. Bet kada ir tai nieko |ra|ju žvilgsniu jisai betgi turi rodo, — ir iš ten laukia išgany
mo. Tik dalis suprato savo tik
minį Lietuvos darbininkų Į negelbėjo — pasišaukė Valsti- Į ytin
___ dideigg
_____ reikšmės,
_______ L
Jisail
Chicagoje — per neilotojus:
ruosius uždavinius ir ėmėsi dar
03 judėjimą, tai čia irgi rasi jos policiją. Gi miesto niajo- lrodo, kad Anglijos darbininkai
Viena kopija ...... .................
18
ras pastariemsiems davė rei- SUpranta, jogei ir Anglijos ir be.
Savaitei _
me
panašų
reginį:
dalis
dar75
Minėsiu! «,
O darbo begalo daug. Gyvena
kiamą įsakymą: vyrai, kulkų Airijos interesai
reikalauja,
VaiitijoM
m
cwe*goj,[
bininkų
traukia
į
vieną
pusę,
Suvienytose
nesigailėkite!
kad tiedvi gretimųjų salų tauti me socialistinės revoliucijos me
paštu:
|70J kita dalis į kitą pusę, o| dau- Streikas dar tęsiasi. Kitų a|ejty butų draugės, o ne prie- tu. Kitų šalių proletariatas visas
$7.00
Metams
Pusei metų _, ,■............. 4.00 Į gelis darbininkų dar visai atatinkamųjų unijų darbuoto- ščs () tai padaryli bus gaiima savo jėgas įtempęs kovoja dėl
*2.00
Trims mėn<
Pats jai ryžusi daryti reikiamos į tį(k tuomet> kada Anglija į galutinų tikslų. Kaip toji atkak-'
.1.50 nėra susiorganizavę.
Dviem mėnesiams
. .75
Vienam mėnesiui . , ..........
profesinių sąjungų Centro samdytojus ir kitas valdžios savo kaimynę Airiją žiūrės ne Ii kova eis toliau, matysim, o Nors, kaip jau sakiau, tas
įstaigas įtekmės, kad kokiuo kajp0 į sav0 vergę, o į laisvą
Lietuvon ir kitur užsieniuoaei
Biuro organas pripažįsta, nors budu šitą streiką užbai- pilnateisę vienetą — tokią kaip tuo tarpu ir Lietuvos darbinin laikraštis giriasi, kad jam Lie
(Atpiginta)
kams reikalinga būt visiškai pa
Metams........... ........................... $8.00 kad sąjungose darbininkų
tuvos reikalai rupį, bet pri
^U8,
ir pati Anglija.
Tuogi tarpu sirengusiems į tą galutiną kovą. spirtas prie sienos nekartą yra
Pusei metų......................... ..... — 4.50
Trims menesiams __ _...
2^5 minių dar kaip ir nėra.
Anglijos kariuomenė terrovi
O kada mes galėsim pasaky pasisakęs, kad ir Lietuva ii
Sacco-Venzetti
byla
prasi

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Yra nemalonu konstatuoti
zuoja ramius tos šalies gyven ti, kad esame pasirengę ? Kai tu Lenkija — abi esančios tokios.
Orderiu, kartu su užsakymu.
dės
kovo
7
d.
tojus, degina miestus bei kai rėsim savo tvirtą, galingą poli
šituos faktus, bet tai yra
BOSTON. — Kovo septintą mus ir šiaip visais budais nai cinę partiją, kuri galės sėkmin Visas svietas tečiaus žino, kad
faktai. O faktai, kad ir blo dieną nedideliame MassachuLenkijos grobuonys
kėsinasi
kina
josios
turtą.
Delei
to
tu

gai
kovoti
šiuo
metu
su
buržua

Lenkijos koalicinis giausi, yra geresniš dalykas, setts valstijos miestely, Deel- ri kentėti netik pati Airija, bet
pavergti Lietuvą. Jie plėšia
zinėmis partijomis, priešingo jos gyventojų turtą ir terioja
kabinetas iširo.
negu gražus išmislas.
hanie, prasidės labai įdomi by- ir Anglija. Prekybos ryšiai tar mis darbininkų klasei, ir, išmu kraštą. Taigi, tarp Lietuvos
Bet jeigu faktai yra toki la. Tai dviejų italų Sacco ir pe tų dviejų salų yra kone vi šus valandai, rodys pozicijas, ku ir Lenkijos yra didelis skirtu
Kada lenkai buvo patekę liūdni, tai kuo tuomet remia Venzetti byla, Jiedu kaltina- siškai nutrukę, kas dar labiau rias turėsime užimti, — kai vi
mas. Tai kiekvienas gali ma
bėdon, bolševikų armijai įsi si tie žmonės, kurie svajoja ini dėl žmogžudybčs ir užpuo I sunkina ir taip jau sunkią si Lietuvos darbininkai taps So tyti, kuris tik turi akis ir gali
laužus į lenkų žemę, tai soci apie Lietuvos valdžios nu limo plėšimo tikslais. Pasta-' Anglijos padėtį. Anglų vertei cialdemokratų Partijos nariais. protauti.
Bet tokiai Laisvei
rasai, Venizetti, delei to jau yra vos ir fabrikininkai, neturėda Neturėdama savo politinės par visa tai nė po kam.
alistų vadas Daszynskis ga vertimą?
nubaustas penkiolikai metų mi kur kišti savo prekes, už tijos darbininkų klasė negalėtų
vo vietą valdžioje. Jisai pa
Laisvė labai nepritaria ka
prie sunkiųjų darbų. Sacco darinėja dirbtuves, tuo budu dalyvauti politikos ir visuome
Jie
deda
savo
viltis
ne
ant
tapo vice-premjeru.
rui su lenkiškais plėšikais. Gir
byla dar buvo neužsibaigusi. dar daugiau darbininkų išme- nės gyvenime, ji butų bejėgė.
Lietuvos darbininkų, o ant Dabar tų dviejų žmonių nu-j tania į gatvę.
di, Lietuvos buožių valdžia lie
Lenkų socialistų partija
Todėl
pirmasis
artimiausias
išorinės (išlaukinės) jiegos: sižengimai bus nagrinėjami išja Lietuvos darbininkų krau
—*------------pritarė tam, nes tikėjosi, kad
darbininkų
uždavinys
—
kurti
VOKIETIJA.
ją. Bet kuomet Lietuvos val
ant Rusijos bolševikų. Kaip nauja. Visa tai atsiektą tik
jų įtaka seime, sustiprės ir ta gėrvė’giedros, taip jie lau-1 Mass.-valstijos ir dagi Italijos Patraukė tieson redaktorių. vietose Socialdemokratų Parti džia, strateginiais išrokavimais,
jos skyrius ir juose spiestis.
jie galės vadovauti ne tiktai
pertraukia
kariavimą,
tai
darbininkų
pasidarbavimu.
Pa

Berlinas.
į
—
■
’
šiomis
dieno

kia,
kad
ateis
Lietuvon
rusų
Antras
uždavinys,
turįs
ne
ma

Brooklyno laikraštis ir vėl šau
darbininkų, o ir valstiečių
starieji pažadino dagi ir pačią
raudonoji armija, .nuvers Romos valdžią, kuri savo am mis buvo patrauktas tieson at- žiau reikšmės, tai — profesinių kia, kad Lietuva sėbraujasi su
sakomasai nepriklausomųjų so
atstovams.
“buožių valdžia” ir įsteigs basadoriui Washingtone palie cialistų partijos organo Frei- sąjungų steigimas, kur jų dar Lenkija!' Girdi, Lietuvos val
Bet išėjo visai kitaip, Danėra, ir esamųjų sutvarkymas. džia norinti parduoti Lietuvą.
darbininkų diktatūrą.
pė smulkmeningai
iširti da heit redaktorius
Leo LiebsPrieš profesines sąjungas irgi
szynskio dalyvavimas val
Čia mes susiduriame su ki lyką ir jeigu pasirodys, kad chitz. Kaltintas delei įdėjimo stovi eile neatidėtinų klausimų: Iš visa to aišku, kad tas
džioje iššaukė stipraus nepa
ką kaltu klausimu: ar gali atėjusi tie nusižengėliai, kur primeta į laikraštį prielankaus “trečia žemės reforma, darbo mokesnis, aikraštis “nebesusimoja
jąs. Jo argumentai” paremsitenkinimo darbininkuose, o
ma dviem josios valdiniam,
iš svetur ginkluota jiega yra prasimanyti, daryti atatin jam” Internacionalui straips darbo diena, samdymas ir atsta ti visais keturiais vėjais. Vis
nio, po kuriuo tečiaus
buvo
valstiečiai ėjo ne paskui so
įsteigti šalyje naują pasto kamo į Washingtono valdžią padėta tikrasai autoriaus, Wal- tymas, ligoninių kasos, kopera- dėlto, to laikraščio tikslas aišcialistus, o paskui tautinius
tyvai, švietimo kliubai ir t. t.
<us:'. jisai nori dumti lietuvius
vią visuomenės tvarką, žo spaudimo — paliuosuoti kalti ter Stoecker, parašas.
demokratus
(“endekus”).
Tai
vis
gyvi
darbininkų
die

darbininkus. Ilgai šitaip tęs
! Kaltintojai betgi pralaimėjo.
džiu — įvykinti revoliuciją? namuosius.
nos reikalai ir uždaviniai. Tik tis negales. Kada nors tasai
Neturėdamas tuo budu pa
Socialistai į šitą klausimą Byla busianti ilga. Kaltin
todėl profesinės sąjungos, tik dūmimo darbas turės pasiliau
ramos nė darbininkuose, nė
tojai, sako, jau turį paruošę
AZIJA.
visuomet atsakydavo: ne. net
penkis šimtus žmonių, iš Azijos socialistų konferencija. rai sakant kai kurių jų vadai, ti. O tuomet ir Laisves “ar
valstiečiuose,
Daszynskis
Svetima ginkluota jiega gali kurių turės būt prisaikintieji Stockholm. — čia gauta ži ; ais nesirūpina, dėl jų nekovoja? gumentai” turės išsiseųiti.
buvo priverstas pataikauti
— Maskva trukdo. Juk tie visi
.—Norwoodietis.
nuversti valdžią, bet ji nega teisėjai renkami.
nių,
kad
kiek
laiko
atgal
toli

buržuazijai ir remti jos po
li perkeisti visuomenės san
muosiuose rytuose laikyta Azi darbininkų reikalai, tai buržua
litiką.
FRANCIJA.
jos socialistų
konferencija, ziniai monai, kurie senai liko už
tykius, sutvert naują visuo
Kad išėjus iš tokios nema menės tvarką.
Socialistų partijos manifestas. Konferencijoje
dalyvavo 40 pakalyje, kaip ir “učredilka”.
lonios padėties, jisai paga Taigi dėjimas vilties ant PARYŽIUS. — Vietos so kynų, 18 japonų, 10 fonnosajeT Šios dienos dbalsis: “Versk!
be atodairos!”
lios turėjo rezignuoti. Da Rusijos bolševikų irgi yra cialistų laikraštis “Populaire” čių ir trys korėjiečiai socialis-; Versk
O buožių valdžia spiriasi. Bla
tai. ,
Išsiuntinėta referendumas.
išspausdino
savo
skiltyse
ilgo

szynskis perėjo į opoziciją. bergždžias dalykas.
ško
profesines
sąjungas.
ką manifestą, po kuriuo pasi
Koalicinis kabinetas iširo.
Ir - ir vieniems ir kitidms
Lietuvos darbininkai turi rašo Longueto (centrinininkų)
Vasario 14 d. 1921 m. vi
Lietuvos
darbininkų
Dabar lenkų socialistai ir jų pasiliuosuoti savo jiegomis. ir dešiniosios grupių įgalioti
gerai.
soms LSS. kuopoms išsiunti
uždaviniai.
Tai
tokia
Lietuvos
darbininkų
vadas galės apsvarstyti, ko O kad jie galėtų to atsiekti, niai. Manifestas adresuoja
nėta balsavimo blankos LSS.
kią klaidą jie padarė, priim tai jie turi apsišviest ir su- mas Francuos darbininkams. Pažiurėjus praėjusių metų profesinių sąjungų Šių dienų pa viršininkams rinkti. Kuopos
dėtis, kurią apgailestauja ir pa
dami atžagareivių pasiūly siorganizuot. Tai yra, žino Be kita manifeste stipriai kri musų darbininkų klasės kovos tys jų 'Vadai savo metinėj dar yra raginamos kuogreičiausia
atlikti tą referendumą ir jo re
tikuojama tie laiškai, kurių vaisių labai džiaugtis netenka.
mą dalyvauti valdžioje.
ma, ilgokas kelias bet jisai Tourso kongresui (FrancJjos Ne darbininkų kaltė, kad jie ste bu apžvalgoj, 'tokia padėtis ir vi- zultatus pranešti Sekretoriuiso^bietuVos darbininkų judėji Vertėjui.
yra vienintelis. Ir kas mė socialistų suvažiavimui) atsiun buklų neparodė. Kaltos čia žiau
, Jeigu kurios kuopos sekre
“ Valdžios
gina įtraukti Lietuvos darbi tė Rusijos bolševikų vadai Zi- riausios politinės ir ekonominės mo.
Norisi tikėtis, kad šiais me torius urnai negauti) tų blankų,
ninkus į kitokį kelią, tas ne novjevas ir Leninas. Stačiai sąlygos, kalta nepastovi padėtis, tais tam skurdui Ateis galas. tai teksis duoti žinią.
vertimas ’
sakoma, kad tais laiškais bol
padeda jiems, o tiktai be rei ševikų viršylos įiasikesino ant kuri tęsiasi jau ne vienus me Mes turim jį pagreitint.
Marė Jurgelionis,
tus.
Tam tikra dalis musų kalo ardo jų judėjimą.
Sekr.-Vertėjas
Tai šie svarbiausi uždaviniai
Francijos socialistų savistovu
Tebesiaučiant
caro
valdžios
spaudos dar vis skelbia, kad
stovi prieš mus šiais metais.
3133 Emerald Avė.,
mo.
reakcijai,
teberankiojant
jos
bu

Chicago, III.
— (“Socialdemokratas”).
Lietuvos darbininkai turį
Manifestas baigiama sekamu
deliams paskutinius darbininkų
Pasaulio Darbininkų pareiškimu:
“Mes esame tik
tuojaus nuversti “buožių
klasės organizacijų gaivintojus,
Gudrus pinikai.
roji
Francijos
socialistų
Par

Judėjimas.
valdžią” ir įsteigti proleta
užklupo
pasaulio
karas,
kuris
ne

Du jauni plėšikai vakar atė
tija; ta partija, kurią 1905 me
riato diktatūrą. Bet kaip JUNGTINES-VALSTIJOS. tais suvienijo Joures, Qtiesde baigtą darbą pabaigė. Dar dau ję George Golclblatt namuose,
Marins badu.
tatai įvykinti, jo aiškiai ne
ir Vailant. Mes todėl darysi giau jis išdraskė visą krašto ūkį, 2522 W. Division st., pasisakė, L. D. L. D. viršininkai 1921
[Iš Federuotosios Presos]
išblaškė į visas puses stipres
metams.
parodo.
SEATTLE. — McCorniick me visa, kad suburus Franci niuosius šalies darbininkus, gi kad jie yra telefonų taisytojai
ir juos kompanija
atsiuntus
Apie tą klausimą kalbant, Lumber kompanija nusitarė jos darbinikus į vieną savo
silpnesnius pavertė vokiečių im- pataisyti telefoną. Kada Mrs.
Iš nugrįžusių balsavimo blan
reikia visy-pirma išsiaiškint marinti badu savo darbininkus. klesos partiją, būtent: tuoju perialistų tikrais Vergais.
Goldblatt įsileido juos vidun, kų, pagal daugumą balsų,
tikslu, kad dalbartinę kapita
sau, ar Lietuvos darbininkai Numažino jiems algas po vie listinę visuomenės tvarką kaip Kas beliko likusiems? Tik čia jie tuojaus sučiupo ją su šieins metams Lietuvių Dar
jau turi tiek jiegų, kad ga nų dol. dienai. Samdytojai galima greičiau <f>akditus ko- viltis. Bet, iš kurios pusSs?
Draugi
rišo ir užkimšo burnę. Paskui bininkų Literą tnros
maną, kad darbininkams pil
Ją
atnešė
rusaį
bolševikai.
įnešę ją viralinei! , užrakino. jos viršininkais tapo išrinkti
lėtų nuversti valdžią: kitaip nai pakanką po $2.60 dienai. lektyvę, socialistinę tvarka.
visos kalbos apie valdžios Pastarieji betgi paj&elbė strei Vasario 22 dieną Francijos so Tamsus darbininkų gyvenimhs, Apsidirbę su gaspadine, pieši- sekami asmehs:
Pruscla’iPirmininku > J
cialistų partija siųs savo įga kaip sapne nušvito huo staigiai! ktjį sau Ruošai be jokios bainuvertimą bus tuščios.
ką.
sau gražną, tis, VVatcrbury, Co’iin.
liotinius į Vienos kongresą, atsidariusių dangaus varių. Taip mgs susirinko
Mums tečiaus neteko ma
Pirm, padėjėju — P. Miller,
kad tenai užbaigus kuriamąjį buvo šviesu, taipi akys rėpo, kad' skrandus ir kitus kiek branNaujas
streikas
New
Yorke.
tyti, kad kas-nors butų priSocialistų Internacionalo darbą negalima buvo pastebėti, kas hp- gesnius daiktus, kurių vertė Chicago, 111.
(Iš Fedoruotosios Presos]
rodęs, jogei Lietuvos darbi- NEW YORK. - Vasario 9 ir tuo darbininkų klesą ir vėl linkui dėjosi. O aplinkui naujos siekia apie tuksiantį tris šiih- Sekretorei fn — J. M. Bhčinškas, Binghampton, N. Y.
tus dolerių.
ninkai turi tiek jiegų. Prie- dieną čia prasidėjo naujas suvienijus po viena vėliava. reakcijos rūkas siūbavo....
Užsisakomoji Kafam:
Chicagoje — paltu:
Metams ______
, • --- - $8.00
Pusei metų
..............
4.60
Trims mėnesiams
2.25
Dviem mėnesiams
. —. 1.75
_ 1.00
Veinam mėnesiui
............

Iždininku — K. Liutkus,
Brooklyn, N. Y.
Knygium — P. Raškevičius,
Brooklyn, N. Y.
Literatūros Komitetas: S.
Michelsonas, So. Boston, Mass-,
Kl. Jurgelionis, Chicago, III. V.
B. Ambrozaitis, So. Boston,
Mass.
L.D.L.D. organu paskirta
“Banga”.
Nuo šio paskelbimo visi iš
rinkti draugai malonėsite pra
dėti savo pareigas eitų.
Kuopų sekretoriai ir atskiri
draugai, turintys reikalų su
centralinėmis draugijos įstai
gomis, tegul kreipiasi į Cent
ro sekretorių sekamu adresu:
J.'M. Bučinskas, 52 Glenwood
Avė., Binghampton, N. Y.
—J. A. Valeika,
Cambridge, Mass.

L.S.S. Reikalai

Redakcijos Atsakymai.
Z. P., Kenosha. — Lietuvos
Atstovybė Amerikoje, remda
mosi “Laikinosios Vyriausybes
Žinių” paskelbimu, į tamstos
klausimą duoda šitokių paaiš
kinimų: 1) Katalikų tikybos
įstaigose parapijų dvasinin
kams nuo vikaro iki klebonui
moka algos mėnesiui nuo 50
Iki 300 auksinų. 2) Evangelikų
reformatų dvasininkams: vika
rui 50, o klebonui 150 auksi
nų mėnesiui. 3) Evangelikų
liuterių tikybos parapijų dva
sininkams filialistams 50, o
klebonams 150 auksinų mėne
siui. 4) Stačiatikių tikybos
parapijų klebonams 300 auksi
nų mėnesiui. 5) Žydų tikybi-'
nių įstaigų užlaikymui 7y2%
krikščionių tikybos įstaigoms
skiriamųjų sumų.
■

Skaitytojui, Puttsubrgc. —
Mes neturime žinių, kaip jie
tą savo “agitacijos fondą” su
vartoja.
XXIX, Melrose Pk. — Raš
telio “Kas nori tas naudojasi”
nedėsime. Perdaug ir taip apie
juos rašoma, o jiems tai tik
rckliama. Rašinčkite šiaip ži
nučių iš savo kolonijos.

n

►

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

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS
Reai Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St^ Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietų.

FRENCH LINC
Compagnie Jencrale
Transatlantiųue
Tiesiai

■■

New York į Hamburgą
Dubeltavais Sriubais laivo

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
Kabineto ir trečios klesos kainos
.aoai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Line agento.

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai
25 East Waahington St.
Marshall Field Annes
18th fl. Ruimai 1827
Telephone Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

L.DL.D. Reikalai

,

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710
» ,

r. v

r

t

■*

*,

, •

*

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENJISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai, vaka
re.
Nerišliomis pagal sutariate.
3261 So. Halsted SL, Chicago, UI.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS”

Ūkininkų Balsas

AMERICAN LINE

LIETUVIŲ ŪKININKŲ
KOLONIJOSE.

TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK

HAMBURG

Pagaviausia kelionė rusams Ir lietuviam*.
Dideli moderniški du bei tavais šriubais garlaiviai.
Išplaukia Kovo 8, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 31.
Tiktai 3čia klesa
Trečia klesa, New York iki Liepojaua ------------ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ........
$130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrų dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
/
Atsišaukite į kompanijos ofisų 14 N. Dearborn SU arba pas vie
tini agentų.

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo uinuodijimu, inkstų,
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
35 So. Dearborn SL, kampas Monroe SL •
Crilly Baiiding—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubin Chicago, I1L

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet Utarolnkai ir Ketvergei* nuo 10 ryte iki 4 vaandai po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spe
cialia gydymo būdas išgydė Jau daug
šfcnonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsi-

Kirmėlės ženklai

t±)

žmonės serganti taja bfauria liga par
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaude- .
jimu; jiems rodos, tartum kas i gerklę kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro, .
galva skauda, viduriai sukietėję, ausym ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul ataina pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku*
X
Gydau taipjau ir kitokias ligas ihip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

rjŽA

i
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DR. DIČKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. *- Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėiiomia nuo 10 iki 12 diena.

McNAUGHTON, Wis. —
Jau buvo Naujienose rašyta,
kad vietos veiklesnieji ūki
ninkai ėmė organizuotis. Tas
veikimas nepatiko koikuriems
tamsesniems ūkininkams ir
jie pradėjo darbą trukdyti: nie
kinti veikiančiuosius ir atkal
binėti kitus nuo stojiino J su
sivienijimą. Bet tas jų dar
bas vaisių neatnešė, nes va
sario 6 d. įvykęs susirinkimas
parodė, kad žmonės jau su
pranta, kad didesnės naudos
I gali būt tik iš organizuoto veiFkimo, o ne iš pavienio. Susi
vienijimai! įstojo trys nauji
nariai. Buvo skaityta svetimkalbių draugijų įstatymai; pasi
rodė, kad tais įstatymais jos
labai yra suvaržytos ir darbe
fali vartoti tik vieną ranką,
I nes antroji pririšta. Tos drau
gijos yra Amerikos Darbo
Federacijos nariai, dėlto ir po
litikos nepripažįsta ir drau
džia (? Red.) savo nariams jo
je dalyvauti. [A. Darbo Fed-ja i
visai nedraudžia savo
na
riams politikoje dalyvauti. —
Red.]
Nutarta
pirmąją
gegužės surengti balių su prog
ramų, kad vietos ūkininkus
supažindinus
su organizuotu
veikimu (Baliaums rengti? —
Red.) Liko paimtas organu “Amerikos Uk.” Nors tas laikraš
tis yra silpnas, bet ką paveiksi,
kad daugiau nėra panašių lei
dinių, kur rūpintųs žemės ūkio
reikalais.
Išrinko komisiją,
kad sužinotų dėl valdžios gi
rių ir kad visi sykiu
galėtų
gaut pigiau nusipirkti reika
lingos troboms statyti medžia
gos.
Susižinoti su šia lietuvių ko
lonija galima rašant adresu:
Ūkininkų Susivienijimas, P. O.
Box 72, McNaughton, Wis. ri
įdedant pašto ženklelį atsaky
mui. —Stasys A, Demeijtis.

Pradės naują kam
paniją.

šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

LAURENCE TODD.
[Federuotosios Presos korespj

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pre*.

Tel Boalevard 189?.

Chicago, UI.

Č

TeL Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spedalumas: Moterų ligos Ir Chirvrgija
1145 MILWAUKEH AVĖ.

CHICAGO,

ORKESTRĄ—BENĄ
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Liet nvys Dentistas
10861 S. Michigan Av., Roedasd
Valandos) 9 iki vakare-

KIDS

9

Parūpina visokiem®
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Ceart
Cicero, I1L

Tel. Cicero 2311

DAR NEVELU

Sukatomis nuo 9 ryto iki
8 vakare.

Instoti musų

visa,

Iciicl

pa.larius

į Meksikos valdžią

KALĖDININ
KLIUBAN

UtarninkŲ vakarais nuo
6 iki 8.

Kitomis dienomis 9 ryto
iki 4 po pietų. ■

Dar yra laiko įstoti musų Kalėdinin
Kliuban ir mes paskatiname tuos, ku
rie nepadarė to, kad ateitų ir įstotų.

DR. M. HERZMAN
U RUSUOS

Užsiganėdinimo jausmas, kad turi
pinigų ateičiai; apsimokės gerai už
jūsų pastangas.

Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerio.
Gydo aštrias ir chronifluui ligas,
vyrų, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai W25 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 ild 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai
Naktimis: Dresel
__
, 950 - Drovai 4186
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted SL
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vah vak.

Mes turime Kliubą tinkantį kiek
vienam. Neatidėliok. Instok DA
BAR.

Qhe\\.I
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DB. CHARLES SEGAL
Praktikaoja 15 metai
«• Ofisas
4723 So. Ashland Ave^ 3 Isbea
Chicago,
--------------- __ Illinois.

Specialistas džiovu
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Iki 8:30
vai. vakaro. Nediliomis nuo
10 vai. ryto iki 1 vaL po pint.
Telefonas Drexol 2880

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augltos rųiies GVARANTU0TĄ VICTROLĄ vertės iki $260.00 tik už $86.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių
muzikalių pardavėjų, kurie ntibankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $260.00, tik už $36.00
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuoti, nepaisant 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 BONRSAI PRIIMAMI:
Atdara kasdieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais-nuo 10 ryto-iki4 p. p*

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8143 S. Morgan St., kerti 82 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriikų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligi.
OFISO VALANDOS!
1
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliotais nuo 9—2
po piet.
Telephoęf,Varde,687 ,

sankrovos
kaina tik

NATIONAL ST0RA8E COMPANY

Tel. Austin 787

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

DR.MARYA
DOWIATT—SASS.

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

Šiomis dicWashington
nomis susikurė nauja propat įtrinti
pandos organizacija,
tikslo sukelti Šios šalies gyven Didžiausis Knygynas
— TIK —
tojuose- neprielankų Meksikos
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
respublikai ūpų. Ji, kiek jau Galima gauti visos Knygos. Rei
patirta, tarnaus
interesams kalaukite musų Knygų Kataliogą.
Amerikos lobininkų,
pirmoj Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
vietoj aliejaus laukų magna rie
pirksite musų Knygyne Knygas
tams. Tai padaryta vyriausiai siuntimui Lietuvon nuteisime pigiaus
patarimą kaip siųsti kad
dėlto, kad kita panaši orga duosimo
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes
nizacija, kuri žinoma kaipo Na parduosime laikraščius ir knygas tik
cionaline Asociacija Amerikie ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
čių Teisėms Meksikoje išlaikyti tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
yra labai diskreditavusi savo venimas”, taipgi Knygą Kelias j So
cializmą, kaina 50c.
Kreipkitės ad
vardą.
resu;
Naujosios ųrganizacijos pryJ. B. AGLINSKAS,
3238
So. Halsted St
šaky stovi du amerikiečiai laik
Chicago, III.
raštininkai,
Paul Hudson ir
Sydney Smith.
'riedu vyrai
pirma turėjo labai artymų ry
J. P. WAITCHES
. LAWYER
šių su kalbamąja nacionaline
Lietuvis Advokatas
asociacija. Bet dabar, kad pas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av<
Phone Yards 1058
lėpus naujosioms organizacijos
Dienomis: Room 518 — 155
tikslus, jiedu meta dėmę į se
N. Clark St.,
Tel.
Randolph 8507.
nąją asociaciją. Tikslas aiškus:
paslėpti savo tikruosius tikslus
Jungtinių Valstijų liaudis tu
ir varyti senąjį darbą.
Tasai darbas yi<a toks. Dary rės pergyventi naujų kurstymų
ti

CONNą nvRT
W MOCH.Pop
fVlLEP MINE
Thi3 w«v, f~
'~\Y’REflpy4

Pagabios Valandos

Tel.: Y arda 6666
Drover 8443

Kųtik sugrjžo ii Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimų po Ne.
5208 W. Harrison SL
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienlua,

T.’PuUmaa 5481

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeriui
8203 Ss. Halsted SU Chicage.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
"v. v. Nedaliomis 10-12 ryte,

KS. AKUŠERKA
: A.SHUSHO
B'- £

Tel Boalevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS

Turte patyrimų
moterų ligose; reJI poetingai
priliirin ligone ir kudi*

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryte
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L

10929 S. State Str.

CWcaf0t m,

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimui mo
terims ir merginoms. Antrašas!
3833 So. Halsted Stn Chicago, DL
Phone: Boalevard 4121.

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų
rankų lumberio, durių, langų, mill-

sienoms lentų, plumbingui. appi-ioS Mole silciį iJasin.nl»Q. Ar ji work,
tvSrimui ir 11.
Pirkite dabar, o suAtdara Ned&ioms
spaudinio, mokės ir ar sugebės tinkamai taupysit pinigų
reikiamo

idant ji panaikintų keletą kon atremti naująjį sumoksią prieš rytais.
stitucijos skirsnių, kurie nepa draugingosios mums valstijos
Lumber Co.,
tinka Amerikos lobininkų in gyventojus, tai parodys ateiArcher and Ashland Avės.
teresams.
Tel.: Lafayette 3443. ...

<jii JIKM « « TSeatUM M ■ ■ ■ M ■ ■ »

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.
CHICAGO.
Valandos) 9:80 ryto iki 12 diena
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Liet avys Gydytojas ir Chirurgas
1D900 Mlchigan Avė.,
Roselande
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:88
iki 8:30 vak.

Rez. 1189 Indepsndsnce Bivd. Chicago
Telephone Van Buren 294

Dft.A.A. ftOTH

*ŠUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage
Telephone Dr ver 9693
Valandas: 10—11 rj a; 2—-3 po pieit
7—8 vak. Nedalioms 10-—12 dienų

■ Telephone Yards 1582

■ DR. J. KULIS S
UIISTUVIS

{Teleplione YarcLs 5834

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. P. G.. Wiegner

5 kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-

priėmimo valandos nuo 8 iki

J

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

Gydo visokias ligai moterį, vak

gas vyrų liga*.
■ 3259 So. Hahted SL,

M VDU KN0W WHY
WMAV iŠ )
IT, FREDAI

_____________

_______
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuviu Rateliuose
Dainuos didžiajame
Naujienų koncerte

veik kiekvienoje valstijoje yra tė jį rtnt gatvės, o su troku,
naudojama skirtingas akcen kuriame buvo apie dviejų tūk

Pirmyn Mišrus Choras
Chicagos Socialistų Vyrų

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

tas. Ypatingai jam labai ausis stančių aštuonių šimtų dolerių
veriąs pietinį valstijų
aštrus vertės cigarų, nuvažiavo sau.

Choras
Helen Golden

bio, Tauragės apskr., Skaudvilės pa
rapijos, BaltiniSčiij . Malonės atsi

“r,” kuris labiau anglų kalbą
darkąs negu kad Anglijoje ško
tų arba airių statusis akcentas.

Elza Novak
Nepavyko pabėgti.

Frank Ryder praeitą naktį

T. Karablinoff

iš Highland

Minna Ysaeva.

bandė

Policija sergsti namus.

James Lillard

pabėgti

Park ligoninės. Jis tiktai vie
nuose naktiniuose marškiniuo
se išspruko kokiu
tai budu
pro duris ir pasileido
bėgti
Northwestern gclžkelio stoties
linkui, bet jį tuojaus pamatė
viena slaugė, kuri tuoj su sargaiš
pasivijo jį ir sugrąžino
atgal į savo vietą. Sako, kad
jis esąs nepilno proto

Mrs. Ameba Klotz, 3805 Rokeby st., vakar nežinia nuo ko
gavo porą grąsinančių laiškų,
kad jeigu ji nenumuš kainą
savo nuomininkams,
tai jos
namas bus išneštas į padanges.
Ji tuojaus pranešė
apie tai
Tovvn Hali stoties policijai, ku
ri praeitą naktį atsiuntė tris
dešimts policistų, kad sergėtų Politikierius apskundė į politi
jos aštuoniobkos augštų aparkierių.
tamentinį namą.
Septynioliktos wardos kan
didatas į aldcrmanus Thomas
Didžiausias melagius.
P. Devereaux vakar apskundė
John Jankowskį, irgi septynio
Fedoralis teisėjas Landis va liktos wardos kandidatą į alkar užgirdęs paskalas, kad bu dermanus. Tai dėlto, kad Jansimasis prezidentas Hardingas kowskis laike savo kampani
ateinančią vasarą praleisiąs va- jos, lapeliais ir gyvu žodžiu ap
kaciją Landiso
vasarnamyj, šmeižęs Devereaux’ą. Dabar
Bart Lake, Mich., pasakė, kad jis užtai reikalauja nuo Jantas žmogus, kuris turėjęs drą kowskio penkių šimtų tūkstan
sos paleisti šitokius paskalas čių dolerių.
yra didžiausias melagius viso
je šiaurinėje Amerikoje.
Kovos su grobuonėmis

PAJIEŠKAU švogerio Antano Stir
šaukti, ar žinanti pranešti ant šie

PARDAVIMUI

NAMAI-žEME

PARSIDUODA saliunas lietuvių apgyventoj

apielinkSj,-arti

Sv. Kryžiaus bažnyčios ant
nnfmšn
Town of Lake. Viršuje didelė
TONY MEISTININKAS,
Camp 11, Winegar, Wis.
svetainė dėl susirinkimų vakarų
Priežastį pardavimo
PAJIEŠKAU pusbrolio Felikso Ma ir balių.
co, Šilalio par., Tūbiniu kaimo, Tau patirsit ant vietos.
ragės apskr. 8 metai atgal, gyveno
1809 W. 46th St.,
Chicago.
RAPOLAS GIRSKIS,
prie Wood St.

Koncertas bus nedėlioj,
27 d. vasario (Feb.) 1921,
Ashland Auditorium CarNihvood, III.
men’s Hali), puikiausioj ‘
PARSIDUODA bučernė ir grosernė.
darbininkų svetainėj Chi
J IEŠKO KAMBARIŲ
Priežastis pardavimo, išvažiuoju i
Lietuvą.
cagoj, Van Buren St. ir
PAJIEŠKAU kambario su valgiu,
Atsišaukite
Ashland Blvd. Pradžia 4
vienam vaikinui, apie 18tą ir Halstec
ANT. KULIKAUSKAS
gatvių.
4918 Barring Avė., E. Chicago, Ind.
vai. po pietų. Orkestrą —
Atsišaukite laišku
Phone 564 M. E. Ch. Ind.
10 muzikantų.
J. B.,
1639 W North Avė.
Tikietai jau parduodami ’
PARSIDUODA grosernė ir bučemS
labai gera vieta, ant kampo, lietuvių
“Naujienų” ofise. Pirkite
REIKIA DARBININKŲ apgyventoj vietoj.
tuojau!
Atsišaukite į Naujienų ofisą pažy
Iš kitų miestų ir mieste
_____ MOTERŲ_______ mint No. 215.
lių visi naujieniečiai bukite
REIKALINGOS patyrusios motePARSIDUODA grocernė. Lietuvių
šiame puikiame Naujienų
rįs prie skyrimo naujų vilnonių nuo apgyventoj vietoj. Priežastis parda
karpų.
Gera mokestis, pastovus vimo — išvažiuoju Lietuvon.
koncerte!
darbas.
POVILAS POCIUS,
KONCERTO RENGIMO
S. LERNER
1621 So. Union Avė.
640 W. 14th St.
KOMISIJA.

PARSIDUODA 2 akeriai ge-

ros žemės prie cementinio kelio;
2 blokai nuo mokyklos, 4 blokai
iki Burlington geležinkelio sto
ties; 18 mylių iki vidurmiesčio.
60 traukinių prabėga kasdieną.
Galima gyventi tenai, o važinėti
miestan dirbti, ši vieta yra ge
riausia ir linksmiausia apielinkė
Chicagos. Jei nori gyvent ant
šviežio oro, nepraleiskit šios pro
gos. Kaina $1,200. $200.00
įmokėti, o likusiu sumą ant leng
vų išmokesčių. Platesnių infor
macijų, rašykit arba ateikite.
P. P. BAUBLY
1404 W. 18th St

PARSIDUODA farma. Aš čia, kad
gavus žmonių parodyt savo gyvulių
PARSIDUODA saliunas lietuvių ir farmą, 25,000 akerių labai riebios že
KAROLIS SARPALIUS
REIKIA patyrusių moterų prie kitokių tautų apgyventoj vietoj. Biz mės; 14,000 dirbamos, su visais įren
skirstymo popierių. Pastovus darbas, nis išdirbtas per daug metų.
gimais. Pirmas įmokėjimas $1,000,
Kaip jau, beabejonės, visiemš
gera mokestis.
AtsiŠaukit
likusius išmokėti savo uždarbiu nuo
yra žinoma, kad Naujienų diACME WASTE PAPER CO.,
6915 So. Western Avė.
farmos. Atsišaukite
1215 W. 15th Street
PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.
BENNETT,
džiąjam koncerte, vasario 27 d.,
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ir kuopoms, kad nedėlioj, ra'gpiučio
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metinį pikniką Gardners Darže, 123 REIKIA DARBININKŲ ship”
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gatvė ir Michigan Avė.
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________
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644 W. 18 St.
kurių prisižadėjo prisidėti dar ir
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Tennants* Protective League jienų piknikan visuomet suvažiuoja No.REIKIA
Užgyrė trumpus sijonus
2, į geležies atmatų kiemą.
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visos Chicagos ir apielinkių miestelių
mas Karolis Sarpalius, su savo
viršininkai
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nė. Biznis išdirbtas per 10 metų. kelių ateinančių metų? Kas gali pa
Komisija.
stiprium baritono balsu.
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&
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Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie sakyti, kuomet Šis nepaprastas gyven
Moterų jury’ė, kuri suside kad jie sužinoję iš patikėtinų
1915 So. State St.
toj.
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iš
visokių
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vakar
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702
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35
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nuosavų namą DABAR ir pirk kaip
tate
Board
mobilizuoja
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dų parodoje, kuri šią sąvaitę
REIKALINGAS barberis; pasto
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KUOPAS.
tik
užmiestyj, kelių minutų važiavi
spėkas, kad privertus rengia didelį vakarą. Pradžia 7 v. v. vus darbas. Geistina, kad butų gerai
yra laikoma Pirmo Regimento savo
mo
nuo
vidurmiesčio, prie geros tranEKSTRA
šitas vakaras bus gana žingeidus — patyręs tame amate.
kiekvieną
mieste
nuomininką
sportacijos
linijos.
S. L. A. 129 Kuopa savo Ginklinėje, kertė 16-th st. ir pasirašyti ant tam tikrų kont dalyvaus chorai, kvartetai, monologi- Kreipkitės
Mes
turime
išdirbę būdą lengvai,
BRIDGEPORT BARBER SHOP
stai, deklamatoriai ir Kun. Bimba.
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kaip
vienu
bal

nusipirkti
žemės
ir, kuomet už žemę
•jusirinkime vasario 6 dieną iš
Parsiduoda bučernė ir groser
3151 So. Halsted St.
raktų, sulyg kurių jie su pirmą Kviečiami atsilankyti
1
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išmokėta,
desėtkai
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tys
tau
namus
ir
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mokėti
už sagegužio
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turės
teisę
pakel

ne už labai žemą kainą. Parda j vo namą mažus mėnesinius mokesčius,
riai pavesta rūpintis surengi- Moterų jurytė pamatavo savo ti nuo dešimts iki septyniasdeREIKIA barberio Subatomis
arba mes patys pagelbėsime pasiburtui baliaus Prieglaudos Namų nusprendį tuo, kad trumpi ir šimts penkių nuošimčių nuo Bidgeport. — Didelės Prakalbos!
vimo priežastis
Labai
I
davoti. Gali jmžengt daug priekyn,
Pėtnyčioje, vasario 18-tą d., pradžia
naudai. Bet pavienei kuopai platus sijonai yra 100% “svei mų kainas. Tennants* Protec 7:80 vai. vak. Mildos svetainėje, ant po pietų.
| kuomet moki remias kitiems namų sa
puiki vieta. Atsišaukite į Nau vininkams. '
Kreipkitės
tatai atlikti sunkiau, dėlto kesni.** Tai dėlto, kad moteris tive lygos sekretorius A. E. ros lubos. Kalbės K. J. Geležėlė tėDideli priemiesčių lotai ir mažos
“Naujovine atginė vergija”.
3213 So. Wallace St.
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už labai žemą kainą, vienoje
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nuomininkai
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mui
2
metų
mergaitės.
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tirštai apgyventoj apielinkėj. Biznis
Lyginasi 8 miesto Jotams,
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išdirbtas
gerai
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gerą
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Tiktai
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Kuopos, pritariančios musų
Priežastf
pardavimo
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ant
vie$425
metai
atgal už kambarius, paprastu laiku, Padžiuvelio svet.,
2941 W. 39 St.
sumanymui ir prisidedančios
$65 cash, likusią sumą $7 į mėnesį
kur reikėjo mokėti $35 į mė 1750 So. Union/ Avė., prie 18tos gatv.
Parapijonų
streikas.
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E.
115th
St
RANDASI — dideli šimtai akerių
Visi
nariai
būtinai
susirinkite,
yra
prie jo įvykinimo, prašomos
Kensington.
nesį, šiandie yra, plėšiama po svarbių reikalų ir žinių. — Valdyba.
plotai riebios ūkei žemės, kokios ne
susižinoti su 129 kp.- finansų
REIKIA merginos prie namų ------------- -------------- ---------------------- rasi kitur Illinois valstijoj; nuolaidi
nuolaidi,
$100. O nuo pįrmos gegiižės
H.
F.
Waring,
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daugiau,
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važiavimo
į
vidurmiesleidžia
Stakutis, 1930 Canalfiort avė., wyn baptistų bažny
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kartu
namų
savi
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tapo perkeltos iš seredos į pėttoj. Parsiduoda pigiai iš priežasties lio; stotis pačiame viduje savasties.
City.
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I savo trylikos metų sūnų, Hen
gas.
išvažiavimo į Europą.
Vieta palieka ta pati — Auš
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ry Waring,
šokių mokyklon. ninkai, fabrikantai ir visokie nyčią.
1857 W. North Avė.
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svetainė,
3001
So.
Halsted
St.
Tel.
įlydė
Park
3060
greitieji traukiniai kasdieną, visą die
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pragyve

Sekanti lekcija bus vasario 18 dieną,
Tel. Humboldt 7964
Ten jis mokinasi įvairių rūšių
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nimas
pingąs
ir
todėl
reikia
lygiai
8
vai.
vakaro.
ROSELAND
šokių. Sužinoję apie tai paraRAKANDAI
tų, arba daržovių darželi ir važinėt i
NAMAI-žEMe
pijonai, padavė savo kunigui kuožemiausiai numušti algas. Northside. — . Didelės prakalbos!
darbą ir iš darbo kuri turi mieste i
RAKANDŲ BARGENAS
pervažiavimas
kad jis neleistų
Rengia L. S. S. 81-ma kuopa. Pėt
PARDAVIMUI.
Bargenas, $550 savo linksmą butinę
Vietos Lietuvių Svetainės ultimatumą,
Pirma
negu
pirksit
rakandus,
atei

Banditai
apiplėšė
hotelį.
nyčioj, vasario 18 d., Liuosybės sve
įmokėjus, o po $25 į mėnesį, nupirk- kainuoja tik 12c.
Statymo Bendrovė dar kartą daugiau savo sunaus šokių mo
kite
ir
persitikrinkite
musų
dideliame
Visame mieste arba jo apielinkėse
tainėje,
1822
Wabansia
Avė..
Kalbės
šit
visai naują, 7 kambarių, murinę
Du banditai
praeitą naktį Dr. A. Montvidas. Pradžia 8-tą v v. pasiulijime. $200 saiza tikras magali atkasti sVeikiausią ir gražiausią
nusitarė -'įsišaukti į tas drau kyklon. Bet kadangi kunigas
Bungalow
vertčs
$7,500.
Garu
šildo

apie vienuoliktą valandą įėjo
hagony fonografas, su dviem spren- ma, kietmedžio grindys, elektros švie vietą; vsame mieste arba jo apielin
.
— Komitetas.
gijas. kurios iki šiui neprisidė iš parapijonų ultimatumo tik
žinom,
grajija visokius rekordus, pil sa; randasi arti 69tos ir Western ga kėse gali atrasti savastį, kurią gali
Hyde Park hotelio valgyklon
jo pirkime šėrų, ar nematė tai pasityčiojo, tai parapijonįs ir tuojaus priėję prie kasierės Vakaras atsisveikinimui su Žemai nai gvarantuotas, parsiduoda tik už tvių.
pirkti už tokią prieinamą kainą ir
$55 su rekordais ir deimantine adata.
lengvų išlygų.
Kreipkitės
reikalo prisidėti. Tikimasi, kad apskelbė jam streiką.
te. — Kadangi gerbiamoji musų ra Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus
Apžiūrėk šias savastis pirmiau ne
pareikalavo, kad ji atidarytų šytoja Žemaitė greitu laiku apleidžia
, 3226 Indiana Avė.
ykį atsišaukimas ne
pianas.
Vėliausios mados parlor
gu pirksi. Mes padengsime lėšas jū
jiems registrą. Kasierė, Miss Chicagą ir išvažiuoja Lietuvon, Lie (fruntinės) setas. Valgomojo kam
sų
kelionės, apžiūrėjimui žemės, o jei
nueis veltui, nes darbas jau Štirinko $1,000 bausmėmis
tuvių Moterų Draugija “Apšvieta” bario setas, miegamojo (bedroom)
Anna Johnson, taip ūmai ne ruošia
nepirksi,
ir nieko nekenks.
jai atsisveikinimo vakarienę. setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
manoma tikrai pradėti ateiGauk pilnas informacijas — kainas
PARSIDUODA mūrinis biznio na
Policijos departamento vir suprato kame yra dalykas, ir Vakarienė keliama subatoj, vasario dų pastatomų lempą, etc.» visi kaip
nantį pavasarį
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mas su bei z m antu ir garagių. Galima musų didelių priemiesčio lotų ir ma
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dieną,
kaip
7:80
vai.
vak.
Mildos
šininkas Cliarles C. Fitzinorris nesiskubino jų reikalavimą iš- salėj, ant 2rų lubų. Tikietus galima nauji. Parsiduos jums prieinamom pirkt su bizniu arba be biznio. Vieta žų farmų. ši žemė turės būt parduo
netrukus pradės lotu pirkimo
Nepraleiskit šito bargeno.
tinkama bučernei ir grosernei. Prie ta šį pavasarį Pasirink dabar.
vakar paskelbė, kad Speeders pildyt, šia banditai surėmė jai išanksto (iki vasario 17 d.) nusipirk kainom.
Gyvenimo
vieta
derybas. Pagal didžiumos noPAUL P. BAUBLY,
Storo
4-rių kambarių pagyvenimas,
Naujienų ofise.
tėlsme jau
yra nubausta du šonuose revolverių vamzdžiais. ti pas apšvietietes ir —
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So.
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Avė.,
1404 W. 18th St.
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2
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po
4-rius
kam

Komitetas.
rą, lotai bus perkami prie
šimtai automobilistų,
kurie Mergina persigandus tuojaus
barius. Savininkas bizniai po numeriu
Michigan avė.
4510 So. Marsrfield Avė.
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VICTROLA
lių laisnių. šie du šimtai žmo ditai išsiėmę apie šimtą pen
NORIU PIRKTI Co-Operative Sošiuo nedarbo metu bedarbiai
vas. 20, kaip 2 v. po pietų, LiutStebuklinga proga porai užvedan
nių jau yra sumokėję lygiai kiasdešimts dolerių, nėrė pro dėlioj
vino salėj, 69 So. Park St. Kalbės čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
PARDAVIMUI didelis kampo lotas, ciety of America šėrų. Mokėsiu $80
niekur turbut geresnės vietos
cash už šėrą.
d.
V.
Poška
tema:
Kame
skirtumas
dolerių
bausmės.
duris
laukan.
Valgykloje
tuo
tūkstantį
kius 4 kambarių • rakandus, visus ant piet-rytinio kampo Blue įsi and ir
neras kaip Aušroj, čia visada
Parduodu 20 Elgin Motor Co. šėrų
tarp
socialistų
ir
komunistų,
o
taip

tarpu
buvo apie du tuzinai jau ir apie dabartinę Lietuvos valdžią. sykiu arba atskirai, kaip nauji susi Hoyne gatvių. Frantas 83 pėdos už po $7 už šėrą.
galima gauti visokių laikraš
deda iš trijų šmotų seklyčios seto pakalyj 35 pėdos, 100 pėdų ilgio. Ge
L. J. MATHER,
čekių klastininką
žmonių,
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nieks
iš
jų
nedrį

Sugavo
Kviečiame vietos lietuvius kuoskait- buyo užmokėta $200, parduosiu už ra vieta saliunui, valgyklai su fumičių ir knygų pasiskaityt, lavin
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Union Avė.,
lingiausiai
atsilankyti.
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide šuotais kambariais. Puiki vieta; par
Tel.:
Englewood
187
— L. S. S. 147 Kp. Komitetas.
tis diskusuot, mokintis ir t.t. Joseph Tsiel vakar tapo areš so banditams pasipriešinti.
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta siduoda pigiai. Savininkas
tuotas
Parker
A.
Jenks
krau

JOHN DUSEK,
$225 už $50, su rekordais ir deiman
Dirbantys taip pat gali pasi
Areštavo
klastikų
vadą.
4187
W. Slst St.
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
naudoti vakarais. Tą viską tuvėje, 15 E. Adams st. Tai
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
Charles Joriesi, vadas klas
Aušra teikia visuomenei vel dėlto, kad jis mėgino išmainy
ir nedėlioj.
PARSIDUODA (bargenas) 2 augštingų
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128 N.
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dolerių
ver

tų
ir skiepu plytų namas prie geros
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areštuo
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tės
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Krautu

ras dvasinio vietos lietuvių
lietuvių
kolonija,
Savininkas senas
tas. Sako, kad jis su porą savo ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PARSIDUODA — pigiai rakandai žmogus nori tuojau parduoti
gyvenimo. Bet reikia neuž vėje jis persistatė kaipo John
ir pianas. Pardavimo priežastis — nių informacijų kreipkitės priePlatės- VynHr Moterų Rūbą Kirpiagentų
perpraeitas
šešias
sąF.
Rudd,
agentas
Electropure
miršti, kad kambarių nuoma ir
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apie
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Jackson
ko,
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W. 22nd St.
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nuovadoje
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ionėkit atsišaukti arba jeigu kas ži
8-os lubos
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
PARSIDUODA mūrinis 4-rių pagy
Aušra aukų neprašo. Aušra jis tapo pažintas kaipo Joseph rų, kurios randasi klir-nors ant no apie jį malonėkit pranešti. Už lq
Mes turime didžiausius Ir geriau
busiu labai dėkinga.
venimų 2 prišakiniai po 4 kambarius sius kirpimo, designing Ir siuvimo
kuris jau daug kartų. Menulio
nori tik, kad ją žmonės rem Thiel,
automobiliai
kiti 2 užpakaliniai po 5 kambarius, skyrius, kur kiekvienas
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už įvairias
. -M.
• •kiekvienai
_
722 W. 120th St., W. Pullman, III
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— — M-f — —
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pirkdami knygas arba aukoda suktybes.
nes 1920 metų modelio 7 sėdynių niais.
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viešą įstaigą Aušrą.
DANILA
Turiu puikų namą su sodu, uždirbu ge
23 mylios nuą vidurmiesčio, prie
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štai kokios spėkos daly
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Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
šaukit tuojaus. Jeigu kas žinot praPARSIDUODA saliunas vien lie kusius išmokesčiais. $200 už
vauja:
Charles Rann Kennedy, ang
Keturi abnditai
vakar ant
mo,
Designing bizniui ir namams.
neškit už ką busiu dėkinga. Jus ži tuvių apgyventoj vietoj. Didelė sve
Unė
Babickaitė
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
las dramų rašytojas, vakar kai kertės Halsted ir 31-st Sts. pa
not kas jūsų jieško.
tainė dėl susirinkimų arba balių, 4
Mokslas lengvais atmokijimals.
K. Sarpalius
didelių kambarių pagyvenimas. Par akerį. Rašyk arba atsišauk
bedamas Dramų Lygos banke sigavo Liggett &Myers Tobac
Klesos dienomis ir vakarais. PnPAJIEŠKAU Prano Jokubausko, ši- duodama iš priežasties užsidėjimo kito
Broliai Briedukai
te College Club rūmuose, pa co kompanijos šaferį, Frank
reikalaukit knygille.
lalio par., Gubriunų kaimo, Tauragės biznio.
PAUL
P.
BAUBLY
Tel. Seeley 1648.
Pr. Jakutis
apskr.
sakė, kad amerikiečių
3486 So. Aubum Avė.,
kalba Klobba, 3048 Popllar st. Užri
SARA PATEK, pinelalakl.
Ant Bridgeporto
f
RAPOLAS .GIRSKIS,
yra netikus O tai todėl, kad šę akis ir surišę rankas, išmePr. Cvirka
1404 W. 18th St
■ Nihvood, III.
Tel. Yards 1595

Pranešimai

Pajieškojimai

Naujieną Didysis Kon
certas Jau Nebetoli.
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