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Naujas sukilimas Rusijoje?
Ir vėl skelbiama apie didelius
sukilimus

Kalbama apie taikos sutartį.
šį rytą, po pasikalbėjimui,
kuris ėjo tarp Londono ir Pa
ryžiaus telefonu,
Unįversal
Servire agcntija neoficialiniuose rateliuose tajjo painformuo
ta, kad Francija esanti • nuta
rus pasirašyti atskirą taiką su
Turkija,
kartu pripažįstant
Mustafa Kernai pašą ir turkų
nacionalistus.
Tatai reikštų,
kad Kemal’as gautų teisės prie
Turkų valstybės sosto ir kad
Graikija nebetektų Smyrnos ir
Trakijos, kas jai buvo pripažinta Sevres sutartimi.
Užsidarius rytinei vyriausios
talkininkų tarybos sesijai, apie
tai neofieialinįai buvo prisi
minta Lloyd George’ui, ir kad
Anglijos premjeras delei to iro
ningai pareiškęs:
“Taip ilgai, kol Anglijos lai
vynas sergės Dardanellų sąsmaugas, aš visai nepaisau apie
tai, kiek atskirų taikų gali ‘pa
sirašyti Francija.”

Pasitiki savo laivynu.
Kalbėdamas
su Universal
Service agentijos
įgaliotiniu
vienas žymus valdininkas šian
die po pietų ytin aiškia kalba
pareiškė .sekamą:

‘‘Anglija, nesutikdama išsi
žadėti savižudingosios
impe
rialistinės poli/frikos artimiau
siuose rytuose, išardė
visus
tuos susidraugavimus,
kurie
buvo padaryti karo metu, ir
metė pirštinę visam civilizuo
tai pasauliui.
Tai ji suruošė
tą didžiai
pavojingą padėtį,
kuri užklupo Europą pradedant
1914 metais.”
.•
t
Tas pats valdininkas labai
aštriai pasireiškė apie Angli
jos ryžimąsi paaukoti dauge
lį tūkstančių Graikijos žmo
nių gyvybių ant savųjų impe
rialistinių užgaidų aukuro —
tęsiant beviltį karą prieš turkų
nacionalistus, Kernai pašos' va
dovaujamus.
8OCIALDBMOKRATA8,
Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų ji perskaityti. Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
88, 84 ir 85. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

sovietų

KOPENHAGEN, vas. 24. —
Berlingske Tidende laikraščio
korespondentas,
esantis Finlendijos sostinėj Helsingforse,
iš tenai savo laikraščiui prane
ša, kad vietos laikraščiai gavę
pranešimų, jogei rytų Rusijoje
kilo uiucuą
didelių nuirsią
maištų n
ir khd
i Kliu
kuli soĮ vietų valdžia pasiuntusi didelį
; skaičių kareivių maištui
uži gniaužti.
Korespondentas sa
ko, kad žinios gauta iš autoritentingų šaltinių.
Pranešimas sako, jogei maišvaltas kilęs delei Maskvos
' džios nesugebėjimo aprūpinti
gyventojus maistu ir kuru.
(Nesenai iš Rygos buvo pra! nešta, jogei kuro krizisas Ru: sijoje kasdieną darosi vis rūs
tesnis.
Duonos, cukraus ir
sviesto kainos pasiekusios ne• girdėtos augštunios. Gi mėsa
esanti stačiai
nebeįperkama.
Sakyta, kad stoka kuro buvu■ si priežastis
suspendavimui
• veikimo ant daugelio geležin
kelio linijų. Vaikšto tik būti
nai reikalingieji traukiniai. Gi
r sustojimas veikimo ant gele
žinkelių ir taipjau blogą mais‘ to padėtį padarė dar blogės-

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 25, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Jungtinės Valstijos ne

varžančios prekybos su
Rusija.
f
Visoki suvaržymai, išskiriant
karo medžiagas, formaliniai
jau esą nuimti.
_______ U

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 25, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Jungtinės Valstijos rei
kalauja lygiu teisiu bu
vusiose Vokietijos.
kolonijose.-f—
--------- 1------------

Eina ginčų delei mandato brie
Yap salos.
----------- —

PARYŽIUS, vas. 24. — Jung

Ekonominės sąlygos esančios
tinių Valstijų valdžia ąąvo no
prastos.

“Ekonominės sąlygos Rusi
joje ir tasai faktas, kad dabar
veikiančioji
Rjusijos valdžia
nėra pripažinta nė Jungtinių
Valstijų negi kitų vadovauja
mųjų valstybių, neišvengiamu
budu turi sutrukdyti komerci
nį susisiekimą.
Negalėjimas
gaut užtikrinimo, kad Jungti
nių Valstijų valdžios išduotieji
pasportai butų pripažinti Ru
sijoje ir stoka tiesioginio susi
siekimo su ja paštu ar kabe
liu, taipjau daro trukdymų at
naujinti prekybą.
Manasai memorandumas yra
tai pakartojimas valstybės de
partamento pareiškimo, kuris
duota praeitą vasarą. Juo taip
jau kreipiama
domės į iždo
departamento pranešimą, duo
tą gruodžio 20 dieną, 1920 me
tais, kuriuo suspenduota visi
suvaržymai pinigų siutimui į
tarybų Rusiją klausimu, davi
mo jai kredito ir taipjau mai
nymo josios rublių.

Rusijoje;

valdžia ryžosi atsteigti
tvarką.

Jungt. Valstijos reikalauja lygių teisių bu
vusiose Vokietijos kolonijose

CHICAGO, vas. 24. — Pa
sak memorandumo, kurį tikką gavęs cliicagiškio biuro už
sienio ir vidaus
komercijai
vesti pirmininkas John Cunningham, prekybai su tarybų
Rusija nebestovi ant kelio jo
ki blokada
ar draudžiamieji
suvaržymai, išskiriant tik tuos
dalykus,
kurie yra skaitomi
kaipo karo medžiagos. Kalbainasai memorandumas gauta iš
VVashingtono, nuo federalinio
komercijos departamento.
“Washingtono departamen
tas mane painformavo,” pareiš
kė Counningham, “kad aš pra
neščiau šio dist. verteivoms,
norintiems pradėti prekybą su
Rusija, jogei toliau nebeveikia
jokie formaliniai suvaržymai
paparstosios prekybos tarp tų
dviejų valstybių
klausiniu.
Priežastis šitam
pareiškimui*
be abejonės, yra ta, kad įvai
rios šioj šalyj prekybos įstai
gos yra prisiuntusios daugelį
paklausimų
kai dėl tikrųjų
musų prekybos
santykių su
Rusija.

No. 45

Bolševikai statą pavojun Europą.

Tebelaiką didelę armiją ir ren

Nevaržys prekybos su Rusija

PARYŽIUS, vas. 24.—“Ang
lija stovi ant vieškelio, vedan
čio į naują karą. Sekti ją Fran
cija neketina.”
Šitokį drama t i ngą pareiški
mą, kaip skelbia gautosios iš
privatinių šaltinių žinios, davęs
Francijos
premjeras Briand.
Davęs jį Anglijos
premjerui
Lloyd Georg užsidarius šian
dieninei konferencijos sesijai.
Kalbamoje
konferencijoje
Lloyd George ir vėl griežtai at
sisakė tartis kai dėl atatinka
mų pataisų taikos sutarty su
Turkija. Spėjama, kad visa tai
reiškia, jogei Francija yra ga
lutinai nusitarusi mesti savo
jėgas Italijos pusėn. Mesti jas
Turkijos naudai — prieš Ang
liją ir Graikiją.

t

True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Feb. 25, 1921 master at Chicago, III., Feb. 25, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917

Šmėklos

Francija pykstasi su Anglija

Francija žadanti pripažinti
Turkijos nacionalistų valdžią.

i
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True translation filed with the post-master at Chicago, UI., Feb. 25, 1921
as required by tho act of Oct. 6, 1917

Francija pykstasi su
Anglija.

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje
—........................................

Chicago, 11L, Pėtnyčia, Vasario (February) 25 3., 1921
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toj, kuri tapo įteikta tautų ly
gos tarybai mandatų klausi
mu, pareiškia, jogei ir ji, kar
tu su kitomis vadovaujamo
mis talkininkų
valstybėmis,
turi Ijąpos svarbos ir intere
są vimosi delei užjurinių Vokie
tijos savasčių-kolonijų bei jų
padalinimo. K
Valstybės departamento nota
vakar buvo padėta ant stalo
tautų lygos posėdy, bet apie
tai paaiškėjo tik šiandie, kuo
met josios turinis tapo pas
kelbta spaudoje.
Jungtinių Valstijų reikalavi
mas iššaukė ginčų.

Šiandie prieš pietus
tautų
lygos taryba notą ir vėl buvo
priėmus svarstymui.
Ypač
daug domės kreiptąjį kalbamą
jį Jungtinių Valstijų pareiški
mą kai dėl josios teisių. Kaikurie tarybos
nariai tikrino,
jogei Jungtines Valstijos šito
kią teisę esančios praradusios
—pasitraukiant
iš vyriausios
Liepia pasitarti su bankininkais talkininkų tarybos.
“Delei keblumo
finansuoti
Ginčo kilo
delei klausimo,
eksportus į Rusiją butų gera,
kaip Jungtinės Valstijos, nebū
kad tokiame atsitikime — kuo
met daroma kokios nors tran damos vyriausioje talkininkų
sakcijos — pasiklausus kokio taryboje, gali būt išklausomos
visais tais klausimais, kuriais
nors banko, turinčio patyrimo
užsienio prekybos
reikalais, interesuojasi talkininkai bei ki
tos susivienijusios
valstybės,
Ištarimo.
ir delei kurių ateity lyga gali
»
daryti
vienokių ar kitokių
Kėsinosi nužudyti Vilių?
sprendimų.
Tapo išparodyta,
DOORN, Olandija, vas, 24.— kad tokiame atvėjy
svarsty
Šiandie čia kažkas . paleido mas ir nutarimas didelės reik
gandų, kad vienas jaunas vo- šmes klausimų pasidarytų la
kietys kėsinęsis nužudyti buvu bai kėblus.
sį Vokietijos valdoną WilhelGinčas delei Yap salos.
mą.
Jaunuolis, girdi, esąs
Sutraukoje notos tapo išpa
areštuotas. Pas jį rasta revol
rodyta, jogei Jungtinės Val
veris.
Patvirtinamųjų šitam gan stijos niekuomet
nebuvo parcišktįsios sutikimo, kad Yap
dui žinių betgi nėra.

vau
sala, svarbus
depyno kabelio punktas, prik
lausytų teritorijoms,
kurios
pavedama Japonijos globai.
Vyria tįsis notoje dalykas, be
pareiškimo apie Yap salą, yra
Amerikos tikrinimas delei ly
gių teisių — dalinant užjurinės Vokietijos savastis-kolonijas. Delei to notoje sakoma:
“Jungtinės Valstijos, kaipo
vienas vadovaujamųjų talkinin
kų valstybių narys, turi lygios
svarbos ir neginčijamo intere
so kartu su- kitomis talkinin
kų valstybėmis užjurinėse Vo
kietijos kolonijose ir, supran
tama, lygaus balso jų padali
nimo
klausimu, kuri*/ yra
svarstomas ir negali būt pra
vestas be jų (Jungtinių Valsti
jų) sutikimo.

Viennoje.
Svarstoma imperializmo ir socialės revoliucijos klausimas.!

Čionai
VlfcNNA, vas. 24.
prasidėjo jarptautinis socialis
tų kongresas. Kongrese daly
vauja kone visų Europos val
stybių socialistų partijų įga
liotiniai ir pavieni tų partijų
da rb uo toj ai-sv eči ai.
šiandie svarstyta imperia
lizmo ir socialės
revoliucijos
klausimas. Buvo ytin karštų
debatų. Debatai užbaigta pri
ėmimu įnešimo, kad sesija bu
tų laikoma uždarytomis duri
mis.
'11
Šios dienos posėdy buvo okaityta laiškas UUO Jungtinių Val
stijų socialistų partijos.
Be
kita, draugai amerikiečiai pa
reiškia, kad savo delegatų konferencijon negalėję pasiųsti
lei reikalingų . tam tikslui pinigų stokos.
Spėjama, kad kongresas
sis apie savaitę laiko.

Reikalauja vetuoti
biŪų.

• Amerikos Darbo Federacija
kovosianti prieš kongreso nu
tarimą išmokėti geležinkelių
kompanijoms dideles sumas
pinigų.

giasi užpulti Vilnių.

COBLENZ, Vokietija, vas.
22. — Neveizint to, kad bolše
vikai pradėjo poulimą
arti
muose rytuose, per Kaukazą,
didžiuma sovietų kariuomenės
pasibko vakariniame
fronte.
Geriausiomis utilitarinėmis in
formacijomis, tuo tarpu tenai
randasi šeši šimtai tūkstančių
kareivių, kurie stato j>avojun
Europą ir gali
užpulti ją iš
tinkamo punkto, kurį galės
pasirinkti bolševikų vadai se
kamo pavasario
kampanijos
metu.
Pilna Rusų armijos
jėga
esanti aštuoni šimtai tūkstan
čių vyrų, bet nedaugiau kaip
vienas šimtas tūkstančių karei
vių nūdien žygiuoja Erzerumo
linkui, kad pravedus susisieki
mą su Mustafa Kernai pašos
jėgomis.
Raigianties žiemai ir prasi
dedant pavasariui,
pavojus,
kad bus koncentruota kariuo
menė Smolensko sryty, atakai
ant Vilniaus, didėja.

Stipriną šiaurinį frontą. *

Pabaltės valstybių pasieniuo
se bolševikai stiprina visas sa
vo karines jėgas, ruošia jaą į
pozicijas atakai
ginčijamoje
Lietuvos srytyje, kur genero
las Želigowskis ir jo lenkiški
“savanoriai”
ginkluota jėga
laikosi savo rankose Vilniaus
miestą.
Pietuose bolševikų kariuo
menė esanti
sukoncentruota
ties Lvdvu, matyt, tuoju tiks
lu, kad įsiveržus Galicijon ar
pietų linkui — j Rumaniją. La
bai keisti yra tie Maskvos pra
nešimai, kur sako,
kad visi
bolševikų rezervai esą sukoncenturoti į pietus nuo Kievo,
Tikrenybėj, vakarų linkui jo
kiu bolševikų kariuomenės reezrvų nėra.
Svarbiausiai Lenkų
sienos
daliai negrumoja joks pavo
jus. Pripe to pelkėse, per ku
rias eina musių paliaubos lini
jos, randasi tik pasienio sar
gyba, susidedanti
nedaugiau!
kaip iš kelių tūkstančių vyrų.

WASHINGTON, vas. 24. —
Amerikos Darbo Federacijos
vykdomasis komitetas šiandie
įteikė prezidentui Wilsonui pa
reiškimą,
kur reikalaujama,
kad jisai vetuotų taip vadina
mą ' Winslow-Townsend bilių.
Bilius vetuoti reikalaujama to
dėl, kad juo nutarta išmokėti
geležinkelių kompanijoms še
šis šimtus
milionų dolerių, Generolas Budeny vakariniame
.kaipo tam tikrą atlyginimą už
fronte?
Italija patenkinta .
tai, kad karo metu valdžia bu
Vietos militariniuosc
rate
Hughes’u.
vo paėmusi savo kontrolėn ge
Busimajai valstybės sekretorius
ležinkelius. Darbo Federacijos liuose reiškiama tos nuomo
esys “italų draugas.”
viršininkai tikrina, kad gele nės, kad generolo Budeny’so
ROMA, vas. 24. — Kone vi
žinkelių baronai šituos
pini kavalerija vis dar laikoma va
si Romos laikraščiai reiškia
gus stengsis panaudoti •darbi kariniame fronte. Pranešimai,
randasi
didelio pasitenkinimo,
kad
ninkų organizacijoms smaugti, kad pats generolas
Jungtinių Valstijų užsienio rei
kitais žodžiais — agitacijai už Kaukazo fronte gali būti tei
singi. Bet dalykų padėties se
kalų ministeriu (valstybės sek
neunijines dirbtuves.
Debsas
uždarytas
nuo
retorium) tapo paskirtas Char
Federacijos viršininkai, be- kėjai sako, kad tokiu palygi
pasaulio.
les Evans Hughes.
Pasak jų,
to, kreipęsi į visus šalies' or namai trumpu laiku nebuvę
busimasai valstybės sekreto
ganizuotus darbininkus, kad galima visą jo kavaleriją perrius esąs “rimtas politikas ir Neįsileido Dėbso advokatą. jie panaudotų visų galimų įmo kelti iš Krymo.
Nuo 1 dienos sausio mėn.
nių, idant neprileidus
geras Italijos draugas.”
šitam
ATLANTA, Ga., vas. 24. — biliui likti įstatymu.
jau tapo susekta, kad vakari
Žynį ūsai
Socialistų Partijos
Belgijos gražuolės.
Ar prezidentas Wilsonas ši niame fronte laikoma šešias
darbuotojas,
senelis
Eugenius
pasVietos anglų laikraščiai
to darbininkų reikalavimo pak- dešimts divizijų pėstininkų ir
V.
Debsas
galutinai
tapo
atkelbū,' kad penkiasdešimt dvi
dvyliką divizijų
kavalerijos.
Ijjtasys, abejotina.
1
skirtas
nuo
išlaukinio
pasau

Belgijos
skaistveidės jau at
Apie pirmą dieną kovo vieną
lio.
Vakar
su
juo
norėjo
pasi

plaukę Bostonan ir už keleto
divizija dar atvyksianti iš Si
matyti
jo
advokatas
Samuel
dienų busią Chicagoj. Čia jos
biro.
1
’i
Gaisras
kasykloje.
Bet kalėjimo
užimsią tarnaičių vietas North W. Castleton.
Shore turčių namuose. Sako, viršininkas neleido,
Sako, tai padaryta gautais iš Septyni angliakasiai tur būt
kad jos visos yra speciališkai
“Korėjos gyventojai dar
žuvo.
Wasliingtono patvarkymais.
išlavintos savo profesijoje,
nepribrendę.”
t—r-*** i
..»■ i ■
DUQUOIN, III., vas. 24. —
PINIGU KURSAS.
penketą Tąip sako japonas valdininkas
Vakar, Vasario 24 d., užsienio pini Vokietija užtvenkta popieri Kathleen kasykloje,
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip ;
niais pinigais.
mylių atstu nuo šio miestelio,
—•Korėjos gubernatorius.
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai-•
vakar kilo gaisras. Gaisro me
tomą Amerikos pingais Šiaip:
Kai tu kasykloje
radosi septyni
Anglijos 1 svaras ...... .
... $3.86 . BEKLINAS, vas. 24.
TOKIO, vas. 24.— šiandie
... $0.22 kurie žymus finansininkai sa angliakasiai.
Austrijos 100 kronų ....
Per penkiolika čia atvyko Korėjos gubemato... $7.48
Belgijos 100’ frankų už
ko,
kad
šiandie
Vokietija
esan

valandų
ugnagesiai
darė dide- j rius, baronas Saito. Be kita ji$18.15
Danijos 100 kronų .....
Finų 100 markių .......
.. $3.25 ti “užtvenkta popieriniais pi liausių pastangų,
kad suval sal pareiškė, kad Korėjos gy
.. $7.65
Francijos 100 frankų
Apyvarton paleista džius šėlojantį gaisrą ir išgelbė ventojai dar esą “nepakanka
... $3.65 nigais.”
Italijos 100 lirų ..........
.. $1.65 apie šimtas bilionų markių po jus esančius
Lietuvos 100 auksinų
kasykloje žmo mai
kultūringi,
kad davus
Lenkų 100 markių.......
$0.13% pierinių pinigų.
nes. Be pasisekimo.
jiems balsavimo teises.
Tam
. $17.53
Norvegų 100 kronų.... .
šiandie
Metaliniai
pinigai
$34.00
Gaisras
dar
tebesiauČia.
Spė

Olandų 100 guldSnų ..
jie dar nepribrendę.”
$16.55 Vokietijoj esanti didelė rete jama, kad
Šveicarų 100 frankų ..
esantys kasykloje
Despotai visuomet šitaip kal$22.37
Švedų 100 kronų .........
nybė.
angliakasiai
yra
žuvę.
Iba.
.. $1.65
Vokiečių 100 markių
" "w

i
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Pėtnyčia, Vasario 25 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, m.
tam po kaklu, ir voliojasi po Kepurninkai laikinai s
kė su samdytojais.
smarvę, kaip mesi**

Ugnyje.
(Iš Barbusse knygos “La Feu”)
[Kuopa francuzų rengėsi nak
tį pulti vokiečius, bet artileri
jos šovinys, kritęs tuo laiku,
sumaišo dangų su žeme ir iš
apkasų lieka tik jura skysto,
šlapio purvo, kuriame plau
kioja negyvėliai, sužeisti ir
pusgyviai kareiviai. Ant kal
velės, prie krašto balos susi
renka būrelis purvu aptekusių
kareivių, kurie pradeda vesti
šitokią kalbą:]
— Tat nei mes nei kita pusė
nieko neatminsime! Tiek var
go nueis niekais!
Šitokis žvilgsnis dar labiau
pažemino tuos gyvus žmones,
kurie tūnojo purve. Tai buvo
it žinia kokios didelės nelai
mės, kuri paniekino juos dar
labiaus.
— Ak, kad galima butų at
minti! — sušuko vienas.
— Jei mes atsimintume, tai
daugiau karių nebūtų, — pri
dėjo kitas.
— Taip, jei mes atsimintu
me, tai karė nebūtų bevertė,
kaip dabar, — pridūrė tre
čias.
Staiga*vienas pašoko iŠ pur
vo ir mojuodamas ' rankas,
nuo kurių varvėjo skystos že
mės, lyg šiksnosparnis, sušu
ko giliu balsu: “Nebeturi būti
daugiau karių, po šitai!”
Ir tame purve sklype, kur
visai nusilpusius vyną; vėjas
taip perimdavo, kad regėjosi
žemė pati juda, pasklydo pri
tarianti balsai: “Nebeturi būti
karių po šitai!”
* Ir sklydo tie dukslus ir pik
ti balsai kartu su vėju: “Ne
reikia daugiau karių. Užten
ka!” Rodėsi, kad jie kįlo iš
purvo, ir pačios žemės.
Balsai švepleno: “Kaip be
protiška — kaip beprotiška—
tas viskas!
Ką reiškia, galą
gale, tas viskas, kuriam nei

vardo negali duoti?”
“Mes sutverti gyvent, o ne
būti marinami kaip dabar. Vybūti patinais, tėvais—
vyrais, — po šimts velnių!—
o ne žvėrimis, kurie medžioja
vienas kitą, pjauna vienas ki—

..........

—-

-

Ir matėsi, kad juos judina
idėja — kad bandyti gyventi
ant žemės laimingai yra netik
teisė, bet ir kiekvieno žmogaus
pareiga, net idealas ir dorybf;
kad visuomeninio gyvenimo
tikslas yra palengvinti kiek
vieno asmens vidujinį gyveni
mą.
“Gyventi, gyventi! — Visi.—
Tu, aš, jis, jie. — Visi, visi!’^
— Galų gale, kas sudaro
medžiagą ir karės bjaurumą?
—Žmonės!
— Bet žmonės, juk tai mes!
— Taip, tai tiesa! Tik su
mumis jie gali pienuoti kovas.
Tai mes esame karės medžia
ga. Karę sudaro vien mėsa
ir kraujas paprastų kareivių.
Tai mes nuklojame negyvėlių
laukus, ir srovename kraujo
upėse. Musų tai darbai, kiek
vieno, tik kiekvienas iš musų
nematomas ir tylus, nes mil
žiniškas skaičius mus paslepia.
Tušti miesteliai ir sunaikinti
kainai yra musų padaras.
Taip, karė yra mes visi, mes
visi krūvoje.
— Tai tiesa. Karė yra žmo
nės. Be jų, nebūtų nieko, tik
paprastas barnis, kur ten toli,
Bet ne žmonės sprendžia da
lykus, tik vadai, kurie jiems
vadauja.

New York. — Paliauba tapo
paskelbta vietos kepurių pra
monėje, tuo pašalinant kovą,
kuri grąsino įtraukti visus ke
purių darbininkų un|ijų Bi
rius.
Unijos nariams griežtai atsi
sakius priimti fabrikantų pa
duotą darbo nuo štukų “ulti
matumą”, tapo padaryta lai
kinė sutartis, kuri nustato, kad
butų išdirbtos naujos produk
cijos sąlygos, kad visi darbi
ninkai bėgyje trijų savaičių
butų priimti į darbą lygiai pa
dalintam darbo laikui ir kad
alga bus sumažinta kirpėjanis ir pakuotojams 15 nuoš.
Alga operatoriaums, kurie sudaro didžiausią grupę indust rijoj, pasilieka senoji.

Darbo sąlygos bus išdirbtos
bendros ir fabrikų tarybos.
Atsitikime nesutikimo, ginčai
bus atiduoti arbitracijai.

pardavimas: ™
U
•/,

$15,000 STAKB
STAKO

•

III

136 poros moteriškų ir vyriškų
ątuboj dėvėjimui veltų šliurių;
reguliarė kaina $2.00;
kol dar yra po
www

Dabar yra laikas siųsti pinigus
Kabeliu arba Draftu.
Mes turimo tiesų sąrišj ir gvarantuojame saugų persiuntimą į 4
iki G savaičių.

Laivakortės
J ir iš bile vietos Lietuvoje. Pas
mus dirbantis p. Kučinskas su no
ru jums paaiškins.
Bankas atidaras vakarais Utafninkais ir Subatomis.

196 poros vyriškų rudų, Vici
Eng., taipgi juodi plačiais pirš
tais. Regulari kaina $8.00; par
siduoda tiktai

$3.95

HOME BANK&
TRUST CO.

Milwaukee & Ashland Av.

80 porų kūdikiams čeverykai
minkštais padais. RegularS kai
na $1.25, kol yra,
dabar

200 porų moteriškų Pot Ox ir
rudo satino spalvos. Regularo
kaina nuo $5 iki $8; H? 4 QE
' dabar
< ■

DIEVO GALYBE.
Toje temoje
Sakys Pamokslą

$7,000,000

$1.85

180 porų rudų, kid ir pot odos;
regulart kaina $7.00; parsiduo
da dabar tiktai

$2.95

96 poros tivrti vyriški darbui
čeverykai; juodi ir rudi.
Regularė kaina $4*00 lr 15.00;
parsidavoja po

250 porų vaikams juodų su šniū
rais ir guzikais čeverykų. Rogularė kaina $4.00 ir $5.00,
dabar

$8.25 * $3.45

$1.95!r $2.95

Vedėjai
8259 So. Halsted Str,
Tel.: Boulevard 9244
b

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

3229 So. Halsted St.
Turi būt išparduota pilnai *4 stako į 10 dienų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjt
ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panediliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395
-

V. W. Rutkauskas
Advokatas

Aprūpinki!
Savo Taksus

29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 38rd St.
Chicago
Tel. Yards 4681.

(Income tax retums)

Europaan American Bursai)

Liko tik 3 savaitės

Fabionas ir Mickiewicz

*

(

DR. W. F. KALISZ
Bycmtarnan: Moterą Ugoe ir Chlr*rsU» .
1146 MILKAUKO AVĖ ,

,
CH1CAOO
**^*>cr

3331 So. Halsted St.
i

Telep. Yards 6894
Taipgi įsteigia systemas prekybos ir
pramonės vedimui Revizuoja knygas.
Sutaiso atskaitas.

5.0923 8. SUte Str.

Chicago, DL

---------—-

-u,

$

> 471 h a n d A

Z’1

•S

pasargos žodis
I0WA STATE
SAVINGS BANK

■ Kapitalas ir Perviršis$120,000.00.

IR KONCERTAS =====
Chicago Joint Board

Amalgamated Clothing Workers of America
įvyks

Pėtnyčios vakare, Vasario-Feb. 25tą, 1921
Lygiai 8 vai.

WICKER PARK HALL
2040 West North Avė.

WILLIAM Z. FOSTER
Autorius daugelio leidinių ir vadovas pamenamo plieno straiko.
Kalbės temoju
“Miežiai organizuoto kapitalo link organizuotų darbininkų”
Specialiai prirengtas muzikalia programas
kurį išpildys nariai
•

• DATRIJOTIZMAS S
J * Pačėdumas turi būt 2

Ae /V nūs c 1 o/ i

(j^

šiam

Didelis Pirkimas ir Perda
vintas Pavasariniu Orėsiu
Mes buvome užtikrintame pinigiškame stovyje — todėl išdirbėjai
pardavė mums šitas puikias dreses tiž užtektinai žemas kainas sutei
kiančias jums progą gauti tik už $19.75. Pirkimas ir pardavimas už
grynus pinigus atneša mums naudą — iš kurios jąs visada pelnijate.;

susirinkimui,

Chicago Symphony Orchestra
Vadovaujant

ALEXANDRLTI ZUKOVSKIUI.
Inžanga su Unijos knygele arba korta.

KUNIGŲ DARBAI SENIAU IR DABAR
Paveiksluose

I
b

Jos yra padarytos iš gero taffeto, tricotino ir serdžiaus. Geriausiai išpildančios, pa
puoštos, pynutėms apsiuvinėtos, blizgančiai
papuoštos, kas daro jas labai pageidaujamo
mis. Kiekviena dresė yra gudriausios ma
dos, kuri ženklina sezono labiausia pageidau
jamu modeliu. Čia rasit apsiautalus, tiesios
linijos ir grynai apskritai stovinčius skirtus.
Yra naujausiu spalvą (coliorią) pilku, mėly
ną ir rudą:

■

J

S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Atitaiso žvairas akis vienu atsilanky
mu, be jokios chloroformos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.
Ateik U* leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui n
•hirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR GERKLĖS
LIGAS,
PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akįs Kurčios .. Ausjs
Skaudamos Akjs Tekančios Aus|s
Ausįs
Raudonos Akįs Ūžiančios
žvairos .. Akįs J Užkimštos Ausįs
Skaudama Nosis Skaudama Gerklė
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė
Kreiva .. Nosis Kataruota Gerklė
Gerklė
Užkimšta Nosis! Papiltus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės
120 So. State St.,
Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 7. NedCldieniais nuo 10 iki' 12.

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

kaip

jūsų

Akįs

Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkite

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

'

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.
Tel.: Yards MM
Drover 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Ltetuvii gydytojas, Chlrargaa,
Akušeris
8298 So. Halsted SU Chicago

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v.

Nedšliomia 10-12 ryti.

DR. P. P. ZALLYS < Liet u vys Den tįstas
10801 S. Michigan Av., Roaelaad
Valandos i 9 iki vakare

Atsibus

DR. VAITUSH, O. D

ŽINOVAS

Telefonas Pullman 856

Petnyčioj, Vasario-February 25, 1921
Stančiko svet., 205 E, 115th St.

5481

, Turte patyrimą
Moterą ligose; re/•atingai 'priilaligonę ir bedi-

kareiviškom kelnėm.”
— Ir tie, -L suurzgė užkimęs
balsas, — kurie sako: “Nu
enkite galvas ir pasitikėkite
Dievu!”
Vertė Šarūnas.

T.'Puilmae

AKUSERKA
A SHUSHO

Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.
Jis atidarė offisą

Tel. Moeroe 28114

Kun. M. K. Mockus.
Nedėlioję; Vasario-Feb. 27, 1921.
Mildos svet., 3138 So. Halsted St.
Pradžia 11 v. iš ryto.
Labai svarbios prakalbos — pribuInžanga tik 25 centai.
— Ir tie, kurie sako: “Vai kit visi.
1
Kp.
L. L. F. Komitetas.
vai gimsta šiame pasauly su

■■■——*

Tai. Randolph 2898

J. P. YraVARKALA
vienatinis

— Ir tie, kurie, sako: “Aš
nematau toliau savo nosies, ir
trandžių kitiems toliau maty
li !”

'

Daugybė žmonių turi bėdos
vedėjai
jeigu nesudeda atskaitų nuo už Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
darbio (Income tax returns) į Siuntimas pinigų, laiva
laiką ir teisingai. Bausmė už
kortės, pašportai ir tt.
nesudėjimą siekia iki $1000.0,0.
NOTARIJUSAS
Bausmė už neteisingai sudėtas
Real Estate, Paskolos,
atskaitas iki $1O,OQ0.OO arba ka
Insurinai ir tt.
809
W.
85
1
h St., Kamp. Halsted St.
lėjimas. NesudėjusiemsatskaiTel.: Boulevard 611.
tų ne išduoda pasporto išvažia
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
vimui Lietuvon.
V
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Atskaitas gali sustatyti teisin
Ned.: iki 3 po pietų.
gai tik Auditorius turys patyri
mą ir tam tikrą mokslą.

J. MARTIN

— Ir tie, kurie sako: “Karė
nane tukina, mano pilvas ei
na didyn nuo jos.”

Antanas S. Pocius,

Perviršis mažne

150 porų vaikams čeverykų ir
8 mieros; pot ir dūli, augštai
guzikais užsegiojami. Regularė
fauna |W.
175 poros merginoms juodi ir
rudi ‘veršio odos, šniūrais. Itegularš kaina $5.00,
OE
dabar

BETHOVENO muziko, tamaervatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
Ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; jstoti galima
visuomet.

!

3229'So. Halsted St.

— Ir tie, kurie sako: “Tau
tos neapkenčia viena kitos!”

Moksliškas Susirinkimas

i

DTTNTAT
PILNAI

[Martin Shoes

— Ir jiems padeda tie, kupė
iako: “Kaip puikiai kareiviai
Išrodo!”
***

PASKELBIMAS
■i ■

—

[Iš Federuotosios Presos]

AR MYLI MUZIKA?.

' ii

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,000 vertės stako, vĮrrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rū
šies, gatavai padaryti ■— likę neat
imtais siutai ir overkotat, kurie parsidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $87.50.
Vyrams kelinės $4.50 ir augšČiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir
augšČiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
čysto vilnonb siutai $11.50 ir $15.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
iki 9 <ak. Nedėl. 4 po piet.
S. GORDON,
U15 S. Halsted St.

>. V

Subatoj, Vasario-February 26, 1921
Malinausko svetanėje, 1843 S. Halsted St. (18tos gat. kol.)
Pradžia 7:30 v. v.

Baisus paveikslai apie baisius dalykus — bus rodomi pirmą sykį
Chicagoje. Visi lietuviai ir lietuvės nepraleiskit šitų paveiksluotų
prakalbų apie kunigus ir jų griekus. Inžanga tik 25 centai.
Kviečia visus 1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

11 %

Ofiio Tol. McKInley 7«

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraatvoiamo
Kalbama visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, Iii.

Arti 88-th Street

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

Petnyčia, Vasario 25 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, III
!SSW"

DIDYSIS

NAUJIENŲ
•

*

\

ONCERTAS

ELZA NOVAK

NEDEEIOJE?

Vasario 27d
UNĖ BABICKAITĖ

ASHLAND AUDITORIUM

HELEN GOLDEN

(CARMEN’S HALL)
Puikiausia darbininkų svetainė
Van Buren St. ir Ashland Blvd.

Pradžia 4 vai. po piety
Po koncertui linksmus šokiai.
•

K. SARPALIUS

' .

* •

l

Orkestrą —10 muzikantu.

Šitie visi artistai ir artistės, kurių čia fotografijos telpa, dalyvauja “Nau
jienų” koncerte. Apart šių dar bus daug kitų, kurių fotografijų neturė
jome.
.

BROLIAP BRIEDUKAI

' S LILLARD

PR. CVIRKA

CHICAGOS SOCIALISTŲ VYRŲ

CHORAS

T. KARABLINOFF

i'lAUmi'lOM, Kiurti

W

jkft A į ĮII ET , JftC

čiuose. Kerenskio laikais tie sai reiškia ne džiaugsma ko- Pasaulio Darbininką
Spakraščiai nenorėjo galuti munistams, o nusivilim^.
' Judėjimas.
ne LITHUANIAN DAILY
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....
.
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VENGRIJA.
uthuanian New* Pub. Co., inc. sija; bet kuomet Rusijoje Keletas menesių atgal Voįsigalėjo bolševikai, tai bu-Įkietijos komunistai, pagal
Editor P. Grigaitis
Spaustuvių darbininkų
’ 1739 SO HALSTED ST. vusios pavergtosios Rusijos komandą iš Maskvos, su
laimėjimas.
kautos ėmė visomis jiegomis Į skaldė nepriklausomųjų so[Iš Federuotosios Presos]
CHICAGO, ILLINOIS.
kovoti už visišką savo ne- cialdemokratų partiją. Di- Amsterdam, sausio 22. —
Telephone Canal 1506
Canal 576
i priklausomybę, šiandie jos | dele didžiuma balsų tos par liet Volk Budapešto korespon
" visos, išskiriant Ukrainą, tijos suvažiavimas nutarė dentas sako, kad pirma di
Subscription Katėsi
|8.00 per year in Canada.
yra atsiskyrusios nuo dėtis prie “trečiojo” Inter džiausia pergale Vengrijos dar
$7.00 per year outside of Chicago. jau
$8.00 per year in Chicago.

Rusijos ir

įsteigusios nuo- nacionalo ir persikrikštyt į

bininkų po puolimui Belą Kun

Pėtnyčia, Vasario 25 d., 1921
Konvencija patieks sutartį,
kuri tiesioginiai palies 120,000
dailininkų, 30 nuoš. kurių da
bar nedirba.

dymų Wftrreno Billingso, Ta
niu Mooney, jo žmonos Rena
Mooney ir Isratl Weinbergo
bylos metu — San Francisco
mieste. Tan miestan aš nu
vykau 1904 metais. Kone vi
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
są laiką aš dirbau kaipo pa
tarnautojas įvairiose vietos
Nuteisė šešis angliakasių
valgyklose. Iš San Francisco
darbuotojus.
[16 Federuotosios Presos]
aš iškeliavau spalių 28 dieną,
PITTSBURG, Kan. — Kau 1919 metais. Vykau į Baltišas valstijos viešpačiai, pagal more, kur gyveno keli mano
ba taip vadinamų industrinių gimines. Iš Baltimores aš ])eri kortų,

ryžusi

padaryti

galt

sike.liuii į Treiitonų, New Jer-

nepažįstamą žmogų, kuris to
je vietoje padėjo lagaminą ir
nuėjo sau.
Policistas mane
paklausė, ar aš galėčiau jį pa
žinti. Pasakiau, kad abejoju.
Policistas man pasakė, kad aš
geriau padarysiąs visa tai pa
pasakodamas policijai. Ir jam pareiškiau, kad aš nenorėčiau
maišytis į tuos dalykus, ka
dangi visviena aš kaltininko
nepažinčiau. Tuomet policis
tas man pareiškė:
“Tamsta

geriau

eik

į

poli

valdžios tapo laimėta pereitą
visokiems darbininkų strei scy valstijoje^ Į ten persikė cijos nuovadų ir tenai papasa
savas
valdžias.
komunistus.
Komunistų
panedčlį Vengrijos spaustuvių kams. Crawford paviečių kor liau kokie mętai laiko tam at kok visą nuotikį. Priešingai,
Entered as Second Class Matter
Mareli 17th, 1914, at the Post Office
Atsimesdamos' nuo Rusi spauda tuomet paskelbė, kad darbininkų.
te andais rasta esant kaltas gal. Pirmiausia tenai dirbau tamsta pats gali būt įmestas
of Chicago, III., under the act of
jos,
tos
tautos
ne
tiktai
ap

senoji
nepriklausomųjų
so

Pasirodo,
kad
keletą
savai

March 2nd, 1879.
United Mine Workers unijos, kaipo konduktorius, paskui-- kalėj man, ir delei tamstos tai
čių
atgal
Horthy
valdžia
su

karpė
jos
teritoriją,
o
ir
žy

cialdemokratų partija jau
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
i Kansas distrikto, prezidentas kaipo naktinis sargas. Tuo butų dar blogiau.
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben miai apsunkino jos susisie esanti “palaidota”. Šie rin manė suardyti jau 50 metui Ho\vt ir penki kiti to distrik tarpu aš ir vėl dirbau kaipo
Tai, buvęs pirmas kartas,
drovė, 1789 So. Halsted St., ChiBago,
gyvuojančią
Vengrijos
spaus

patarnautojas
—
valgykloje.
to angliakasių darbuotojai.
UI. — Du Telefonai i Canal 1606 iri kimą su pasauliu. Ypatingai | kimai tečiaus parodė, kad ta
kur delei to MacDonaklui pa
tuvių darbininkų uniją ir ban Jie, matykite, paniekiną kor
Canal 576.
“Dieną, taigi 22 liepos, 1916, grūmota kalėjimu. Tuo Macnepatogi jai yra ta aplinky I partija gyvuoja ir dar tebė dė tą uniją išardyti neva už
tų... Paniekinę tuo, kad dvie kada San Francisco mieste bu Donaldas ytin stipriai susirū
bė,
kad
ji
tapo
beveik
visai
ra
gana
stipri.
Ji
surinko
netinkamą
sunaudojimą
unijos
Uisisakomoji Kaina;
jose kasyklose paskelbę strei vo surengta didžioji prepared- pinęs. Galų gale jisai nusita
Chicagoje — paltu: /
iždo.
Tyrinėjimai
betgi
paro

atkirsta nuo Baltiko juros daugiaus kaip milioną balsų
kų po to, kai teisėjas Curran ness paroda-demonstracija, kur ręs eiti į policijos stotį ir te
18.00
Metama .............................. ....
4.50 kranto, prie kurio Rusijos ir pravedė į seimą 28 atsto dė, kad nieko panašaus nebuvo buvo išdavęs prieš kasėjų uni įvyko ekspliozija, aš stovėjau nai papasakoti visa, ką ma
Pusei metų____.
2.25
Trims mėnesiams . ..............
ir kad unija išmokėjo milionus ją —J indžionkšehą. Visi šeši netoliese Steuart ir Market gat tęs.' Taip ir padaręs, čionai
1*75[carai kitąsyk praskynė sau vus.
Dviem mėnesiams
-- ■
kronų pašalpai ir panašiems angliakasių darbuotojai nuteis vių kampo. Tik viena savaite jisai pasimatęs su policijos lei
’l.OO
Veinam mėnesiui
—
kelią
ilgomis
karėmis.
Netu

0 kaip su komunistais? Ji dalykams be jokio neteisingu
Chicagoje — per neiiotojus;
ti vieniems metams kalėjimo tam atgal aš buvau išėjęs iš' tenantu Goffu ir apskrities
08
Viena kopija
—
rėdama
Baltiko
juros
kran

gavo truputį daugiaus balsų mo. Tečiaus Budapešto reak ir užsimokėti visas teismo lė ligonines, kurioj išbuvau apie prokuroru Fickertu. Daugiau- 18
Savaitei____ _____ ___ ____
Mėnesiui____ _____ _______
- 75 to, Rusija negali lošti svar ir išrinko dviem atstovais cionieriai sausio 16 d. arešta šas. Howato ir jo draugų ad keturis mėnesius.
Mano vi
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
besnės rolės Europos politi daugiaus, negu senoji nepri vo keturius unijos vadovus ir vokato reikalavimą atnaujinti duriuose buvo padaryta labai prokuroru. Pastarasai Mac-Dopaltu:
apkaltino juos įkūrime streiko I bylų, teisėjas atmetė.' Vis dėl rimta operacija. Tuo dfrpu naldo a įklausęs: ‘Ar sveikas
Metams____ -v-.. $7.00 koje — ypač dar jeigu jos I
klausomųjų socialdemokratų
Pusei metų_____
__ . .
4.00
fondo.
i to, nuteistieji nepasiduoda. By aš buvau be darbo, nes tik pažįsti Tarną Moncy?’ Atsaky
Trims mėnesiams...... ...
2.00 rubežiai neprieina nė prie partija. Bet to atsiekė ne
Tai buvo jau perdaug ir pa
Dviem mėnesiams
. „■■■ - 1.50
tcis- renybėj buvau per silpnas ko ta, kad ne. Tuomet neker
Vienam mėnesiui
, ,,—,— .75 Vokietijos.
vieni naujieji komunistai sipriešinimui baltiemsiems te-1 la perkelta į augščiausį
kį nors darbą dirbtų.
tas pareiškęs.
mą.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
roristams
Budapešto
spaustuvių
Į
(atsimetusieji
nuo
nepri

Taigi galima laukti, kad
(Atpiginta)
“Taigi aš stovėjau ant Steu
“Well, tai yra vyras su di
Metams _________
18.00
darbininkai
nutarė
sekamą
ry-l
klausomųjų socialdemokra
art gatves, apie dvidešimt pėdų
Areštavo rabiną.
Pusei metų
4.50 Rusija anksčiaus ar vėliaus
deliais juodais antakiais, sve
nuo Market gatvės. ŽvelgiauTrims mėnesiams___________ 2.25
tų), o su pagelba dviejų pir- tą neiti į darbą kol nebus pa- Ne\v York. - Judah
dės
visas
pastangas,
kad
vėl
rtus apie šimtą devyniasdeliuosuoti jų vadovai. Valdžia
Pinigus reikia siųsti palto Money
si
į
antrąją
pusę
gatves.
Tuo
Orderiu, kartu su užsakymu.
įgijus kontrolę ant viso to miaus gyvavusiųjų komu kuo ne pasiuto nuo tokio pa Magnes, gerai žinomas šio
šimts svarų”. Bet iki to lai
pačiu kartu pamačiau, kad vie
žemės ploto, iš kurio pirma | nistų partijų. Viena nepri- sipriešinimo, bet ji vistiek tu- Į miesto rabinas, tapo arešuotas nas nepažįstams vyras pasi ko MacDonald nič nieko ne
susidėjo Rusijos imperija, | klausomųjų socialdemokra rėjo nusileisti ir tą^ patį vaka-1 neva už kliudimą policistams, dėjo savo lagaminą prie trio- girdėjęs apie Tanią Mooney.
Fickertas smulkmeniningai
išskiriant negut Lenkiją ir tų partija, reiškia, gavo be rą darbininkų viršininkai tapo atiduotas teisman kur ir bu hėsio apie dvidešimt pėdų at papasakojęs
apie Tanią Moo
vo nubausta (bausmė suspen
veik tiek pat balsų, kiek trįs paliuosuoti. Vengrijos cenzo duota), už tai, kad jis užsistojo stu nuo Stcuntl gatvės. Padė ney ir dar pasakęs, kad tai yra
Suomiją.
rius pasirūpino tą žinią už-Į
jęs jį, žmogus pasitraukė ir
komunistų
partijos,
sudėtos
vienas tų vyrų, kurie policijai
Šitą
tikslą,
kaip
augščiaus
už
dvi
areštuojamas
moterų
Pranešama, kad Rusijos
gniaužti ir net socialistų dien- Į
prisiartino prie saliuno, iš k&būtinai reikalingi ir kuri juos
rašus Nepszava negalėjo iš-1 rūbų siuvėjų pikietuotojas.
valdžios ofganas, “Izvesti- minėjome, jau stato sau da į daiktą.
rio išėjo antras nepažįstamas
Iš to yra ' aišku, kad ko- spausdinti žinios apie darbi Magnes matė, kaip dvi pike žmogus, su kuriuo pirmasai turėsianti gauti į savo rankas.
ja”, paskelbė, jogei sovietų bartinė ^Rusijos valdžia. Ir
tuotojos tapo užkalbintos dvie užvedė pašnekėsį. Abudu vy Girdi, tai jisai išdinamitavęs
Rusija daro pienus sujung ji nori atsiekti jo ne ginklu, I munistįškoji atskala, atsi- ninkų pergalę.
jų vyrų, kurių vienas paskui rai žvalgėsi į gatvę. Tuo me vieną geležinkelio bokštą ir pri
metusioji
nuo
nepriklauso

o
taikiu
keliu
—
pagelba
fe

VOKIETIJA.
ti federacijos ryšiais visas
pasirodė esąs apmokamu agen tu aš nekreipiau į tai jokios daręs daugiau panašių pikta
tu firmos, prieš kurių unija domės, nors man ir buvo keis darybių. Be to Fickertas pa
tas valstybes, kurių terito deracijos. Bet yra mažai mų socialdemokratų parti
smerkia komunistus. yra paskelbusi streiką. Atėję
liepęs, kad MacDonaldas atei
rijos kitąsyk priklausė se vilties, kad atsimetusios tau jos, yra ne didesnė, o vei Unijos
ta,
kad
nepažįstamasai
paliko
[Iš Federuotosios Presos]
tų pas jį sekamą rytą.
najai Rusijai. Sovietų vald tos norėtų dėtis į federaciją kiausia mažesnė, negu ta Berlinas. — Vokietijos namų du policistai paklausė vyrų ar gatvėj savo lagaminą. Vis dėl
(Bus daugiau)
| reikia areštuoti mergaites. Vy to, aš pamaniau, kad jis ko
partijos
dalis,
kuri
pasiliko
su
sovietine
Rusija.
Jos
ne

žia bijosi, kad tose valstybė
budavotojų asociacijos centra- rams sutikus policistai mer
ištikima
seniemsiems
princi

linis komitetas nutarė pašalin gaites areštavo, bet vyrų kai dam nors savo draugui nori
se neįsigalėtų talkininkų įta turi reikiamo tokiam susi
iškirsti šposą.
jungimui pasitikėjimo so pams. Skaldydami nepri ti Otto Bachman, Fritz Hcc- po skundikų neėmė. Kabinas
ka.
“Tuoj po to aš patraukiau
Tokiuose sovietų valdžios vietų valdžia. Tos tautos klausomųjų socialdemokra kerl ir Tlcinrich Brandler, ko patyręs, kad tie du vyrai nęya Market gatve. Kiek paėjęs su
munistų vadus, už jų /organi
pienuose nebūtų nieko nau veikiausia mėgins susivieny tų partiją, komunistai tikė zavimų unijoje komunistinių policistai, pareikalavo, kad h’ klojau ties Alameda Cofee krau
jie butų kartu nugabenti po
ja. Tos minties, kad Rusija ti tarp savęs, kad apsisaugo josi galėsią visai sunaikinti kuopų, laikanties treičiojo in licijos stotin kaipo skundikai, uve. čiajau aš išgirdau stip
ją; o pasirodo, kad jiems pa ternacionalo programų. Bacbrią eksplioziją, bet pamaniau,
ir įvairios tautos, gyvenan jus nuo, Rusijos.
liudytojai. Bet policistai vie
vyko atplėšti nuo jos tiktai man nesenai Uaale sušaukė ton to areštavo patį rabiną ir <ad tai duodama signalas ku
čios senosios Rusijos terito
unijos narių konferenciją tiks nugabeno jį kartu su pikietuo- riam nors kareivių burini —
mažesniąją dalį.
rijoje, turi susijungti fede
pradėti žygiuotę. Paskui aš
R. M. S. P.
Ir reikia pastebėti, kad lu suorganizuoti unijoj} ko tojoms į policijos stotį. Mer grįžau atgal linkui Steuart ir
racijos ryšiais, bolševikai
munistų partijos narių grupę. gaitės nubausta užsimokėti po
Prūsuose yra pats Vokieti Vokietijos geležinkelių dar
laikėsi ir pradžioje savo re
Market gatvių. Bet kartu nusiEUROPON
$5
kiekviena.
Dvisavaitiniais “0” garlaiviais.
ariau nebeiti į minią, ir su
voliucijos. Paėmę valdžią)
Pereitą nedėldienį buvo jos komunistų centras; Sak- bininkų pildomojo komiteto
stojau ant Barccdaro ir Mar- New York-Hamburg
savo rankas, jie juk davė Prūsų landtago (seimo) rin sonijoje-gi ir kitose Vokieti susirinkimas priėmė rezoliuci
Kapitalizmo aukos.
Sustojant
<et gatvių kampo, čia pastypRusijai vardą^ “Rossijskaja kimai. Žinios apie jų rezul jos dalyse komunistai yra jas, pasmerkiančias sklidimo Detroit. — Prikalbinti atvyk sojęs
Cherbourg ir Southampton
kokį pusvalandį laiko,
darbą, kokį veda Maskvos In ti į čia dirbti Michigan burokų
Orbita — Geg. 21 — Liepos 2
Socialističeskaja Federativ- tatus dar nėra aiškios. Vie daug silpnesni. Taigi šian
Oropesa — Birž. 4 — Liepos 15
ėjau vienon valgyklon, ant
ternacionalo sekėjai.
laukuose
ir
klaidingais
skel

Orduna
18 — Liepos 30
na j a Sovietskaja Respubli nos, pavyzdžiui, sako, kad die nėra jokios abejonės ta
lareadero gatvės, apie -penkio- 1-os, 2-os—ir Birž.
3-os
klesos
pasažieriai
bimais apie pasakiškas algas ika durių nuo Market gatves
me,
kad
paskui
komunistus
ka” (Rusijos Federacinė So didžiumieciai
socialdemo
FRANCIJA.
vietęs dirbtuvėse, virš 4,000 Valgyklos savininką aš paži
Royal Mail Steam
Vokietijoje
eina
tiktai
nedi

cialistinė Tarybų Respubli- kratai “šiek-tiek laimėjo”, o
meksikiečių veik badauja šia nojau asmeniškai —• kaipo
Packet Co.
kitos sako, kad jie netekę delė darbininkų dalis. -Savo Parlamento atstovai pasilieka me mieste. Jie priversti yra VValter
117 West Washingtpn St., Chicago.
Johnson
’
ą.
Pirmiausiai
su socialistais.
Tel.r Dearborn 1367
maldauti išmaldų, kad gavus klausimas, kurį jisai man pa
Ir tą federacijos obalsį net 41 vietos seime. Nėra skaičium jie vargiai gali ly
[Iš Federuotosios Presos]
Arba
bile laivakorčių agentas
bolševikai ne pirmutiniai su tikros žinios ir apię tai, kiek gintis su nepriklausomųjų Paryžius. — Susirinkimas kąsnelį duonos. Gyvena jie statė, buvo tėkš: “Ar tamsta
galvojo. Jisai buvo iškeltas atstovų teko kairesnėms už socialdemokratų pasekėjais. buvusiųjų socialistų atstovų, tuščiuose tavorhiiuose vago- girdėjai apie eksplioziją?” At
uose ir> į vieną vagoną susi sakiau, kad ne. Po to jis pa
O kur da didžiumieciai so kurie nutarė laikytis Tours grūda
tu oj aus po nuvertimo caro didžiumiečius partijoms.
net iki 7 vyrų ir mo reiškė sekamą: ‘‘Ant Steuart Kazimieras Gug i?
konvencijos
ir
prisidėti
prie
ADVOKATAS
valdžios 1917 m, PasiliuosaApie buržuazines partijas cialdemokratai !
komunistų internacionalo, nu terų. Labdaringos draugijos gatvės buvo eksplioziją, kur Vtcta t>f«ok<OA reikalvtf urtminalUku&*'<' u
vusi nuo carizmo Rusija no viena kartą pranešama, kad
tta/p ir civilitkuoat teismuos*. Dari;
Pereitą nedėldienį didžiu- tarė įkurti komunistų grupę ir sugrąžino atgal į Meksiką dau kai]) man pranešta, žuvo apie
vitokitui dokarnsntus ir popitrat^
popieras^
giau kaip 100 žmonių ir dar penkiasdešimts žmonių. Sako,
rėjo suteikti laisvę ir ma- joms^inkimai pasisekę labai miečiai išrinko, rodos, 111 atstovų bute.
Aiieetc Ofua»* I
£fami} Ofisas!
šimtai
meksikiečių
maldauja,
cX? N. Beartam Ik f
žomsioms tautoms, kurias gerai, o kitose telegramose savo atstovų į Prūsų seimą, Susirinkime atstovų, kurie
kad kas nors turėjo išmesti
8. tfilstsd Ii
Ant trečių lubų
illt-jl «nHy Blds
kad
ir
juos
grąžintų.
pro langą lagaminą su eksplio- TaL Drover 131$
carizmas buvo pavergęs. Jos nurodoma, kad jos visos kar t. y. beveik keturis kartus pasilko prie senosios Socia
feL Central 441!
noras buvo, kad tos tautos tu turi tiktai truputį dau daugiaus negu komunistai. listų partijos, tapo paskelbta, Tarno Mooney reikalu duojaiičiomis medžiagomis”.
“Aš jani paaiškinau, kad
kad iš (VI socialistų atstovų, 52
butų ne prievarta prijung giaus atstovų, negu social Didžiumiečių ir nepriklauso nutarė pasilikti prie senosios
‘kiek laiko atgal mačiau vieną
DR. A. M0NTV1D
tos prie Rusijos, o prisidėtų demokratai didžiumieciai, mųjų socialdemokratų bus partijos.
Dar vienas valstijos liudinin žmogų, kuris tenai padėjo sa
CHICAGO
kas prisipažino neteisingai liu vo lagaminą ir nuėjo sau'.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
prie jos liuosu noru. Laisvas nepriklausomieji socialde seime apie 140 atstovų, o ko
25 East Washington St.
dijęs prieš Tarnų Mooney ir Valgyklos savininkas pareiškė:
KANADA.
tautų susivienijimas ir yra mokratai ir komunistai. Tai munistų tiktai 30. Ką-gi ko
Marškai! Field Annes
jo draugus.
‘
Bus
geriau,
kad
tamsta
visa
18th fl. Ruimu 1827
federacija.
butų tas pat, kas buvo se- munistai gali padaryt, turė
'
Telephone
Central 8362
tai papasakosi policijai’, Aš
gamintojai organizuo
Pieno
Valandos:
nuo
10 iki 12 ryto.
Bolševikai tečiaus, paėmę namjam seime.
dami tiktai tokią jiegą? Ji
[Iš Federuotosios Presos]
atsikirtau: ‘Ne, nenoriu būti
jasi.
tą federacijos obalsį iš Ru Kaip galima numanyt, ne- manė, kad suskaldydami ne
2121 North Western Avė.
[Iš Federuotosios Presos]
SAN FRANCISCO. — Pas įmaišytas į tas paineyas’.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
sijos revoliucijos, iki šiol ne dėldienio rinkirpai atnešė priklausomųjų socialdemo Toronto, Ont. —' l(X),00<) pie kutinis savrbus valstiją
“Tą patį aš pakartojau, ro X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
telef. Albany 8710
sugebėjo jį įvykinti. Pervar tiktai vieną stambią atmai kratų partiją, jie pagreitins no gamintojų susiorganizavo • į dininkas prieš Tanią Mooney dos, dviem kitiems žmonėms. ii...Rezidencijos
■■■■■■■..............
—.....
i iiZ
tas, kurį jie padarė centra- ną: žymiai padidėjo komu revoliuciją Vokietijoje, o iš- Ontario Milk and Cream Pro- ir kelis kitus Sun Francisco Vienas jų buvo patafnautojasducers’ Assn., kad tuo pašali
darbuotojus, John bartenderis saliune, Mike MooTelephone Drover 5052
linėje Rusijoje, pirmiausia nistų atstovų skaičius Prū tiesų jie tiktai parodė savo nus naudojimą iš pusės pieno darbininkų
MacDonald, prisipažino, kad re. Jisai tarnavo saliune 408
Dr. A. Juozaitis
davė tą pasękmę, kad Rusi sų seime. Pirma jų buvo te silpnumą. • /
,
pristatytojų miestuose.
prieš juos jis liudijęs neteisin Kearney gatvė j e.
DENTISTAS
jos provincijos viena po ki nai, rodos, tiktai dvejetas, Per ilgą laiką komunistai
“Sekamą naktį man pasitai Valandos: nuo
gai. Savo 4 išpažintį MacDo
10 iki 8 vai. vaka
Nedaliomis pagal sutarime.
tos mėgino atsimesti nuo o dabar tapo išrinkta^ar tik skelbė, kad dalyvavimas bur šaukia metalo darbininkų nald įteikė vyriausiu! Tarno kė stovėti ant Pine ir Market re.
suvažiavimą.
Mooney' advokatui,. F rauk P. gatvių kampo, čionai prie ma 3261 So. Halsted St., Chicago, III.
centro. Tik sunkia ginkluo ne trisdešimt. Nepriklauso- žuaziniam parlamente yra
Toronto. — Visos metalo Walsh’ui. Toji išjmžintis yra nęs prisiartino policistas Arta kova bolševikų valdžiai mųjų-gi socialdemokratų esą “išdavimas
proletariato”. darbininkų unijos netolimoj gan ilga, ir •Federuotoji’Presą thur Hextrom. Jį aš pažino
e pavyko numalšinti tas pro išrinkta dvidešimt astuoni Paskui jie permainė savo ateity padarys savo suvažiavi pasirūpins suteikti ją savo jau per kokius keturis metus,
Visuotinas (General) Contratorius
vincijas ir pastatyti jas po atstovai.
^ažvalgą šitame klausime ir mą, kad apsvarsčius algų klau skaitytojams — eile specialių ir mačiausi su juo ligoninėj.
Prisiartinęs prie manęs jis už Henry Koplewskis
Maskvos autoritetu.
v
* Žmonėms, kurie neseka mėgino užkariaut parlamen simą ir sutartį su samdytojais korespondencijų,
Atlieku medžio arba muro budaDar stipresnis palinkimas Vokietijos darbininkų judė tą, kad panaudojus savo tik sekamais metais. Manoma, Štai ką sako apie save bfi- vedė kalbą apie įvykusią eks vojimus. Taisau senus. Turiu
valstijos
liudininkas plioziją. Jisai man pareiškė:
namų ant pardavimo prieinamomis
kad nežiūrint siaučiančios be vusis
atsimesti nuo Rusijos apsi jimo, šitoks komunistų pa slams. Bet dabar yra aišku, darbės, bus reikalaujama se Jobu MacDonald:
kainomis.
‘Tai veikiausia yra vienas
4401 So. Richmond St.,
reiškė nerusiškų tautų gy sisekimas gali išrodyti labai kad ir parlamente jie neloš nųjų algų ir jokis nukapoji- “Aš esmi tas pats John Mac Mooney darbų’, Čia ir janf
Tel. Lafayette 2797
venamuose Rusijos pakraš- nuostabus; bet ištiesų tai ji- jokios svarbios rolės.
mas nebus priimtas,
Donald, kuris Jcike savo liu- aš papasakojau, kad mačiau
i
x
8c per copy.

Rusija ir pakraš
čių valstybes.

Rinkimai
Prusnose.
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Lietuviu Rateliuose

Didelis Išpardavimas
Gramafonų Geriausių
Įggt
Išdirbysčių

Naujienų Bendrovės šėrininkams pranešimas.
Visuotinas Naujienų Bendro
vės šėrininku susirinkimas,
kuris buvo atidėtas dėlei Jamonto ir Dargužio skundo,
prieš Bendrovę, negalės įvykti
nė vasario 25 d. , kadangi byla
dar nepasibaigė ir nežinia ka
da pasibaigs.
Šiuomi tad
pranešu, kad
Naujienų Bendrovės šėrininku
susirinkimas yra atidėtas ne
apribotam laikui.
Sekretorius: J. šmotelis.

Lietuviški gražiausi Rekordai,

didelis pasirinkimas; kaina po
85c vienas.

Prisiunčiame į ki

tus miestus už prisiuntimą
nieko ne roku oj ame.
-r

.

Indainavo M. Petrauskas

Lietuva Tėvynė Musų. Tykiai Nemunėlis Teka.
Sveikia Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Už šilingėlį. šių Nakciale.
Prirodino Seni Žmonės Man Jaunų Mergelę.
Naujoji Gadynė. Dainius.
3623 Ilgu, Ilgu Man Ant Svieto. Mano Skarbas.
Atėjo Žemelė.
3841 Vai Kad j Aš Išjojau.
4098 Gerkite šaltyšiai Choras.
4272 Spragilų Daina. Strazdelis.
4415 Piemenėlis. Pavasaryje.
4474 Mielaširdystė. Vai Verčia Laužo.
Komiški rekordai.
Velnias
Ne
Boba,
2
dalis.
1248
1249 Mano Palvis Tai Geras Arklys.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis.
Invairios Dainos Šokiai.
Paukščių
Karė.
Našlys.
Indainavo Butėnas.
4273
Miškas
Ūžia.
Sudiev
Lietuva.
Karužiutė.
3625
Sveika
Marija,
Indainavo
Karužiutė.
3842
3191 Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo, čižauskas.
Choras.
'
2227 Per šilą Jojau.
Bijūnėli
Žalias.
Važiavau
Diena.
Choras.
3906
Esu
Garsingas
Vyras.
Kur
Vėjai
Pučia.
3798
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle. Duetas.
2397 Klumpakojis. Koketka Polka.
3314 Saldžios Lupos. Dėdukas Polka.
Mano Mielas Polka.
2360 Varpelis Valcas.
Pietinės
Amerikos
Merginų Maršas.
2708
Alvito
Ežero
Bangos.
Pilviškių Valcas.
4181
Pavasario
Dainos.
Pakol
Jaunas Tol Linksmas.
4 536
Kur
Tu
Eini
Polka.
Mergelė
Tu Mano Miela.*
4647
Kataliogą rekordų kožnam pasiunčiame dykai.

2356
2392
2394
3349

L. S. S. VIII RAJONO
MOKYKLA.

Pėtnyčioje,
vasario 18
Aušros Mokykloje buvo vicnuoliktoji <1. P. Grigaičio lekcija L. S. S. VIII Rajono propagandos mokyklai. Šioje lekcijoje buvo aiškinama
apie
fourierizmą Jungt. Valstijosė.
Fourierizmą atgabeno į šią
šalį Albertas Brisbane. Brisba
ne gimė 1809 m., Batavia, N.
Y. Tai buvo pasiturinčio žem
valdžio sūnūs. Mokslus ėjo Pa
ryžiuje ir Bėrline.
Būdamas
Francijoj jis susipažinp su to
Įniko garsaus franeuzų Fourie
ro komunistinėmis idėjomis iš
Fouriero knygos
“Tn
apie namų asociacijas,” kuri Į
Brisbane padarė didelį įspu-

Or. A. R. Blumenthal
„A

LKLEIN
“Comi aut of

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kad Lietuvoje aug'tŲ dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda; _•
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir
skaisti, — Todėl
PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS
“VARPO” BENDROVĖS,
kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje,
turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis,
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortkevičieni, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno sero (akcijos) kaina Amerikoje
— $15.00.
Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite
šiuo adresu:
i. '4.
V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str.,
New York, N. Y.
Žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą,
Kasamasi pasidaro papro' čiu, ir tuomet žmogus kasosi nejučioms. Bet jis
žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
'
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasimos:, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
| įvykstančių nou pleiskanų.
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panaikins Visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas,
Paskui tik yetkarčiais suvilgyinas galvos apsaugos ją nuo pleiškąnų atsinaujinimo.
# t
RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams,
Ji nesuga< ins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
RUFFLES , jei turite pleiskanų.
. .
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
p,

RItHTER

CO., 326-330 Broadwny, NewYxk

ELEKTRA
Šviesu ii pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, talpai
; dirbtuves. CJash arba ant iSmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

!

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

KIS W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chięago, BĮ.
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Bet lekcijai pasibaigus <1.
Grigaitis pranešė, kad jis anl
toliau nebegalės skaityti mum:,
savo pamokinančias lekcijas.

pareiškimą, mokiniai išreiškė
padėką savo mokytojui už jo
padėtą prie mokyklos triūsą,
bet pačios mokyklos nutarė
neuždaryti, o. tik patįs iš savo
tarpo pasfskirs mokytoją ir
toliau lavinsis. Tad ateinančią
pėtnyčią lavinimosi lekcija vistiek įvyks.
—Šapus Darbininkas.
BRIDGEPORT.
Mūsiškių komunistų prakalbos
Vasario 22 d., Mildos svetai
nėj, buvo . EldiEldi prakalbos,
kuriose kalbėjo du kalbėtojai.
Pirmas kalbėjo Andrulcvičius.
Kalbėjo, kaip visuomet kad
komunistai kalba, apie Naujie
nas ir d. Grigaitį. Bet sykį jis
prisiminė ir apie Lietuvą ir
kiek drūtas spirėsi prieš Lie
tuvos nepriklausomybę.
Lietuvai nepriklausomybės ne
reikalinga, neš ji esanti perdaug maža šalis ir todėl turin
ti prisidėti prie sovietinės Ru
sijos. Girdi, nors Rusija ir pa
darė taiką su Lietuva ir pri
žadėjo Lietuvai duoti kelis mi
lionus rublių auksu ir didelius
plotus miškų, bet ji neduosian
ti, nes Kapsukas jau renka ka
riuomenę prie Kijevo ir už
puls anl Lietuvos, nuvers jos
valdžią ir Lietuvą prijungs
prie Rusijos, Taigi musų kn
iubai džiaugtųsi,
niunisteliai
kad sovietų Rusija sektų imir stengtųsi pasigf

o Dykai

btattn palk."

Dabar yra musų žemų kainų

pagerintą
Ophthalmomotar. «Ypatinga dama at
kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak,
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kauny. 47 St
Telephone Yards 4817
Boulev|u:d 6487

pusiau-metinis išpardavimas

VYRŲ IR VAIKINŲ SIUTAI PO
Kiekvienas siutas grynai vilnonis
daug yra šilkų pamušti

DR. M. HERŽMAN
Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir aku&eris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijat 1025 W,
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis 1 Canal
8110 arba 857
Telephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drovai 4186
GYVENIMAS: 4412 S. Halsted St

Nei vienas nėra mažiau vert, kaip $25

Daug yra parduota net po $35.00
Saizas dėl vyrų jau
nų vyrų, visokio
ūgio.

Tikslas šio išpardavimo yra kad padarius draugų krau
tuvei vieton peno, šito atpiginimo svarba, šitame išpar
davime, yra kad žmones laukia jų metas po metui su di
deliu žingeidumu.

Po $13.50 rasite siutus grnyai vilnonius, mėlyno serge, grynai suktų vilnų, grynai

vilnoniai, kasmirai ir aprubežiuotas skaitius flanelinių siutų pagal sezono reika
lavimo sunkume ir madoje.

DR. CHARLES SEGAL •'
Praktiknoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ I lakos

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Yorko,
Illinois

New Jersey, Oliio,
ir kitose
valstijose,
nuo laiko tose valstijose
jvykdavo ir fouricristų
konvencijos,
Yorkc buvo sušaukta
visos
Amerikos fouricristų konven
cija, kurioj tarp kitų pirmi
ninkavo ir Albertas Brisbane.
Iš visur plaukė laiškai su iš
reiškimais pritarimo ir paska
tinimais
Konvencija priėmė
visą eilę rezoliucijų apie orga
nizavimą asociacijų, pasekant
pienus Fouriero falangų, nes
tik tokiose falangose jie malė
vienatinj išsigelbėjimą nuo vi
sų socialinių bėdų.
Lekcija buvo labai įdomi ir
pamokinanti.

Akla

tuiiias, kada pra
nyksta regijimaa.

Chicago, III.

3343 So. Halsted St.,

Lietuvis generalis

pardavėjas No. 10

Brisbane sugrįžus į Jungi.
ilstijas,
skaitlingos fouric-

Juozas F. Budrik,

Julius Namon,

I > Į I I i 1

'ij.,

Sankrovos
kaina tik

$35

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovas

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasdešimts augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.90, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $3t>.00.
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Victrolą iš musų sankrovos .tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
\
•Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
sankrovos
f rimt i nes setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes
kaina tik
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoc, Chica'go Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Šummit, Bellwood, Burnham, Elgių, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
'Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nu<f 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatves___________

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 81
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriška ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

Pinigai Is
Kenoshos

g

AKU6ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi-'
ją; ilffM prak
tikavusi Pennnilvanijos ho»pitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Dus
da rodą' viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
8113 Š. Halsted St., Chicago, UI.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 Iki 11 ryto ir 7 iki vilai y.

Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gr
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

Tel. Austin 787

I !»■■■■■■■■■

Mrs. A. Michnicvricz

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.'

E

M

“ Dr. J. Sarpalius
■

1424 So. Halsted St

H

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedaloma 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yarda 5098

Kątik sugrįžo iŠ Califoraijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No,
5208 W. Harrisoa St
Valandos: 8—12 kasdieną ir S—9
vakare išskiriant nedildimdus.

-

, inarais mm. m h ■

JĮ Tel. Boulevard 2160

| Dr.A.J.KARALIUS
i Gydytojas ir Chirurgui
S VALANDOS: 9—13 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

Dr. C.Z. Veželis
Lietnvis Dantistas
4712 So. Ashland Ava.
arti 47-toi gatvės

Telefonas: Drover 7C41

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Ckirvrgas
1637 W. 51 et. kamy. Marshfield av.
Valandos 1 iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

vez. 1189 Indopondenca Blvd. Chicage
Telephone Vau Buren 294

DfLA.A.
ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. YUšKA

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų

1000 S. Halsted St.
Akušerka M. Katauska

L

220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

DR. G. M. GLASER

s35

Tel. Yards 3654

A. Pakšys

Moterišką, Vyrišką Ik
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:81
vai. vakaro. Nedilfomis nae
10 vai. ryto iki 1 vai. po plot
Telefonas Drezel 2881

Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antraiasu
3333 So. Halsted SU Chicago, III.
Phone: Boa Ieva rd 4121.
................................... .
-

-

■■■

................................................ ■

Tel, Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud
8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St.

^dr.c.k.kllaugaT

Telephone Yards 6082

DENTISTAS
1821 So. Halsted St^ Chicago, IU.
•
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Dr. M. Stupnickl
8107 S. Morgan St Chicage
VALANDOSi Nuo 8 iki 11 ryt*
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistaa—
8331 S. Halsted St., Chicago, III
Valandos:—
9—12 A. M. 1—6, 7—8 P. M.

Kas norite greitu laiku išsimokyti
groti ant Koncertinos arba Babėnų.
Žinomas T. Yovaišas išmokina groti
ant viršminetų instrumentų gerai ir
greitai.
Mylintis mokyties malonė
kit atsišaukti.
T. YOVAIŠAS,
3261 S’o. Halsted St., .. Chicago, III.
Tel. Yards 3861

*

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage
Telephone Dr ver 9693
Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną,

3259 So. Halsted SU
Chicago. B
M Telephone Yards 1532

'.............................—1

Gera proga Lietuvos jaunuomenei

į

r—....................

...........

DR.
9
DR.J.S. KULIS
BIE2IS

LIETUVIS
6YDYTOJAS
ir CHIRURGAS |
GYDYTOJAS
CHIRURGAS
1
Ofisas:
2201 W.IR22nd
St., kampas
Gydo
visokias
ligas
motorą,
vaiLeavitt St. Phone Canal 6222. VaI
kų ir 1vyrų.
gydo
I
landos:
iki 4 Specialiai
vai. vakare,
nuolim7 iki
9 vai.pančias,
vakare.senas
Gyvenimo
yistai 8114
ir paslaptį*r
vyrų
ligas.
f
W. 42nd\ St. gas
Phone
Lafayette,
4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

I

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

telephone Yards 583^

Dr. P. (I. Wiegner
(Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki-9 v. vak,
3325 So. Halsted SU Chicago..

LUMBERIS

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki < pe
piet 6 Ud 9 vakare
Wedilioinis nuo 9 iki 12 ryty,
1821 S. Halsted 8L,
Kampas 18 ir Halsted St
acegMMMg'..1JUJJUg&fĮr.'fĮ.M1 Į' icl
PRANEŠIMAS

" PRANEŠIMAS

Lietuviška, moteriškų drapanų-siu
Penki milionai pėdų naujo ir antrų
vykla.
Siuvame moterims ir mergi
rankų lumbcrio, durių, langų, mįllnoms
siutus,
kotus, sejonus, dreses ir
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
pirkite dabar, o su- padarome breiding, įsiuvam su karte
ro'bti kitas šalis, kaip kad tą tvėrimui ir tt.
Padarome ge
pinigų
Atdara Nedėliom? liais, kaip kas nori.
dabar daro Lenkija ir kiti im Uiupvsit
riausia.
rytais.
‘ CHAS. WITKIEWICZ,
perialistai.
The General Wrecking &
3048 Wallac€) St.
Antruoju kallbėjo J. Jukelis.
Pusė bloko nuo 31-os gtv., priešais
Luinber Co.,
Public School.
—"•—....................... •
----Archer and Ashland Avės.
(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
Chicago, 111.
....
Tel.: Lafayette 3443.
__

Dr. M. T. Strikol’ia
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofis^ i People Teatre
1616 W. 47 St.,
Tel. BomI. 160

Valandos: 1 iki 8 po pietM.
6 iki 8 vak. NedM. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

,
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■
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M,.

... ...

Tel. Pullman 342

DR. 1. E. MAKARAS
Lietevys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė.,
Ronelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81
iki 8:80 vak.

V
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Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
. CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną
nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS
ŽINIOS

DAINUOS NAUJIENŲ DI damas iš ko nusipirkti akinių dėjo švilpimas, staugimas ir
DŽIAJAM KONCERTE. ir negaudamas nuo savo drau pagalios visa publika sukilo ir

(Tąsa seka uuo 5ta pusi.)
Tas kalbėjo iš chiromanijos—
viską rodydamas iš savo del
no ir pirštų. Iš savo delno jis
išskaitė apie visas šalis, žmo
nes ir jų klesas, nulėmė Lie
tuvos likimą ir, pagalios, iš
gyrė' bolševikus ir jų valdžių,
kad ji buk esanti labai teisin
ga, nes kas nedirba, tas ir ne
valgo. Iš savo pirštų jis išskai
tė tuos, kurie nedirba naudin
go darbo, prie kurių priskaitė
daktarus, advokatus, kunigus
PETRONELe
vienuoles ir pagalios ir laisva
ZINKAITIENĖ.
manių kalbėtoją Mockų, nes
ir tasis nieko nedirbąs, o vis- Kartu su visais kitais muzi
tiek valgąs, tad esąs j>arazi- kaliais artistais “Naujienų”
tas. Bet paties Jukelio išvedi didžią jam koncerte, vasario
mais, tai ir Jukelis, prie bolše 27 d., erdviajam Ashland
vikiškos tvarkos, badu pastip Auditoriume, pirmu syk pa
tų, nes štai kelinti metai, kaip sirodys ant scenos ir šį nau
jis nedirba jokio naudingo dar-1 ja dainininkė.
"ISg.1.Į."!!.'!■
bo, tik bastosi iš vieno miesto ----------- B""—................. ..
į kitą ir gerai gyvena, gauda
Jukelis be to nupeikė tuos
mas riebiai apmokėti iš suau savo draugus, kurie bijosi 'ka
kotų pinigų tų pačių darbinin lėjimą. Esą kalėjimuose nėra
kų. kurių mulkinimui jis yra taip bloga, kaip manoma. “Ko
nusamdytas.
mu tiurma, a mniė dom,” sa
kydavo

senosios

Rusijos

bo

gų pašelpos.
Po prakalbų buvo renkamos
aukos Lietuvos
politiškiemsiems nusižengėliams. Kiek tų
aukų surinkta, negirdėjau, bet
netiki u,kari tos aukos bus su
naudotos tam tikslui, kam jos
buvo renkamos, nes tie žmo
nės, kurie dangstosi L. D. L.
I). vardu su aukotojais nesis
kaito ir surinktus pinigus nau
doja visai kitiems tikslams.
—šapos Darbininkas.
Progreso spektaklis.
Ateinančią vasarą rugpiučio
mėnesyj Chicagoj žadama lai
kyti milžinišką progreso spek
taklį, kurį
ruošia
kaikurie
miesto valdininkai su biznie
riais.
Surengimui spektaklio
yra sutvertas tam tikras komi
tetai, kurio pirmininku yra
pats miesto majoras Thomp
son. Šis komitetas
vakar La
Šalie hotelyj
buvo surengęs
didelį bankietą, kuriame da
lyvavo virš šešių šimtų žmo
nių. Buvo sutaisytas tikrasis j
kalbamojo spektaklio projek
tas. Vyriausiais kalbėtojais bu
vo Illinois universiteto prezi
dentas David Kinley ir kapito
nas Eriward E. Evers.

Reikalauja atidaryti knygynus.
Apšvietos

komisija

vakar

<<•>
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Pranešimai
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mas ir spaudžia mbsų širdis graudus i
inunistai garbina ir džiauskausmas. Ilgu mums be tavęs; liud- gasi, kad Stilspnas dabar sėdįs
numas troškina — {neužims kitas vie- Maskvoje, komunistų
popiepopietos nei širdies nespramms. Atmm- w.
w
w
.
dami tave maldomi^ ant šio pasaulio. ŽIBUS Lenino UŽpečkyj. O tas
Melsk prie Dievo danguje, mums vie- eilinis darbininkas, kuris per
tą.
Liudnumu peĮrimti tėvai ir seStilsono kaltę pateko į kalejišutė,
Niekraiavičiai.

Atkarus vaikas.
Jimmic Wicks,
17 metų
amžiaus, 753 Raveswood place,
andais buvo
areštuotas už
apiplėšimą namų. Praeitą sa
vaitę teisėjas Joseph David jį
paleido, kada jis teisėjui pri
sižadėjo daugiau nebesdlaužti,
į svetimus namus. Jo motina
taipjau uŽ jį garantavo,
kad
jis to daugiau
nehedaryriąs.
Bet jis savo prižadų neišpildė.
Vakar
Oak Park apielinkėje
jis vėl buvo įsilaužęs
John
Sanbourn butan; čia jis tapo
sugautas ir jau dabar turbūt
turės užtai atgailą daryti.

REIKIA moterų' prie šlavimo mo
kyklų; trumpos valandos, 50c į va
landą. Moterų ar mergaičių prie restaprantų ar hotelio darbo, naktimis
ar dienomis, Imo ir 2ro virėjų.
SOUTH PARK EMPLOYMENT AG.
4193 So. Halsted St., 2 fl.
Room 1, mes kalbam lenkiškai

Liet. Taut. Liuosybčs ‘ Draugystės
Susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario
27 d. 1 vai. po pietų A. Valančiaus
REIKIA moteries arba merginos
svetainėj, 1732 So. Union gatvė. Visi
prie
namų darbo. Alga mėnesiui
nariai atsilankykite, nes yra daug
$40.00
prie to kambarys ir valgis.
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi
Atsišaukit
po 5 vai. vakare.
pastebiu nariams, kad draugystės su
J. KINIS,
sirinkimai bus visados laikomi kas pa
1301
So. Morgan St.
skutinį šventadienį.
— Valdyba.
llubos front

SKUBĖKIT PIRKTI
“NAUJIENŲ” KON
CERTO TIKIETUS.
iš anksto, kad prie salės
nuėjus nereikėtų laukti
eilėje ilgą laiką. Kas tu-1 ___________
_____
____
Paveiksluotos
KENSINGTON.
rėš tikietą iŠ anksto, prakalbos — Kunigų darbai seniau ir REIKIA DARBININKŲ
tiesini irnlėfl eiti «nUn dabar,
dabar’ Pėtnyčioje,
Pčtnyčioje, vasario-Feb. 25 d.
d.,
tiesiai galės eiti salen Stančiko svet., 205 E. 115 Str. PraPraVYRŲ
— bus jam patogiau ir džia 7:30 v. v. Bus rodomi labai žinrengėjams patogiau. Ti- »eidu8 paveikslai. Kviečiami
K^e^ami pribūti
pnhuti REIKALINGAS siuvėjas abelnam kostumierskui darbui. Pastovus darbas;
Kp. L. L. F. Komitetas.
r visi. — 1 Kp. L. L.—r.1 Komitetas.
kietai parduodami)
gera mokestis.
“Naujienų” ofise.

Pa jieškojimai

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.

NAMALžEMfi

Dr-stes Lietuvos Dukterų rengiamoMOTERŲ
jo teatro “Genovaitė” repeticijos įvyks
šiandie, yas. 25 d., B y. vak., po num.
REIKALINGA moteris apžiūrėjimui
3259 Union Ave> Visi lošėjai malo namų ir pridabojimui 2V& metu mer
nėkite susirinkti laiku. — Komitetas. gaites.
Valgis, kambaris ir apmo
kėjimas.
Atsišaukite
MELROSE PARK. — Nedėlioj, va
3018 W. 39th St.
sario 27, rengiamas didelis apvaikšAnt pirmų lubų
čiojimas — trejų metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių šventė.
Rengia vietos Lietuvių Piliečių Sąjun
REIKALINGA moteris ar mergina
gos Skyrius. Apvaikš^iojimas įvyks prie namų darbo; šeimyna nedidelė,
Ig. Vaičiulio svet., prie 23čios ir Lake skalbti nereikia, užmokestis geras;
gatvių. Pradžia kaip 3 vai. po pietų. prašau atsišaukti ypatiškai ar per
Kalbėtojai bus iš Chicagos, Dr. Biežis
ir Dr. Cherry. Bus dainų ir kitokių
JOHN GEDVVELL,
pamarginimų. Vietos lietuviai kvie 730 N. St. Louis Avė., Chicago, III.
čiami visi dalyvauti toje iškilmėje. —r
arti Chicago Avė., antros lubos

Kalnietis, 21 E. 102 PI., Chicago.

u

Kviečiame visus gimines ir pažįsta-' hs tūkstančius dolerių, kuriuos
mas.
d .
■ jie išviliojo iŠ darbininkų. VieJau metai praslink*), kaip apleidai i
.
. . ...
šį pasaulį. Miegok amžiaus miegu j no^
pabėgėlius Stilsoną ir
musų numylėtas sijnau. Atskyrė ta-j Stoklickį tokie Jukeliai ir kit

REIKIA DARBININKŲ

Atėmė 75 dolerius.
Glen C. Walker, Highland
Parko saliunininkui, vakar be
einant Green Bay gatve, prilė
kė prie jo automobilius, iš ku
rio iššokę du banditai ir palie
pė jam iškelti rankas.
Jam Į S. L. A. 2-ro Apskričio Kuopų me
tai padarius, banditai išsiėmė tinis suvažiavimas įvyks nedėlioj, ko
20 d., West-Sidėj. Vieta bus pa
iš kišeniaus auksinį laikrodėlį vo
skelbta vėliau. Visos Chičagoj ir
ir septyniasdešimts penkis do apielinkėj S. L. A. kuopos išrinkite
delegatus suvažiaviman. Prirengkite
lerius pinigais ir mandagiai pa- naudingų
sumanymų Susivienijimo la
ačiavę jam, nuvažiavo sau.
bui. — S. L. A. 2ro Apsk. Rašt. K.

----r į—-—

knygyno skyriai, kurie andais (August), 7, 1921, Naujienos rengia
pikniką Gardners Darže, 123
Jukelis sake, kad yra blogi
buvo uždaryti dėlei sumažini metini
gatvė ir Michigan Avė.
Panedėlyj, Vas. 28 <1., 1921 m. me- tie kovotojai, kurie nuo kale mo išlaidų, vėl butų atidaryti
Todėl malones draugijas ir kuopos
tinęs pamaldos už vėlę musų mylimo jimo bėga. Turbūt ir StiTsonas
nerengti tą dieną piknikų, nes Nau
ir darbininkai, kurie juose pir- jienų piknikan visuomet suvažiuoja
EDWARDO NIEKRAšEVIčIAUS 1 su Stojdickiu irgi yra blogi ko- iniaus dirbo, .butų sugrąžinti visos Chicagos ir apielinkių miestelių
Uždušinės pamaldas atsibus šv. Pet- votojai, kad ir jie pabėgo nuo
lietuviai.
Komisija.
atgal
savo
vietose.
ro R. K. baznyčiojį prie St. I'eter kalėjimo, kartu išsivešdami kev <4c*«

PRANEŠIMAI

pradėjo daužyti kėdės, ir UŽ
minutos keliolika desetkų kedžiu buvo sumesta ant estadros,
Tapo pašaukta policija ir riau
šininkai buvo išvaikyti; kęturi
vyrai tapo areštuoti.

siukai. Tą dabar patvirtina ir priėmė rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama,
kad visi viešojo ir tX
Jukelis.
kuopoms”eSaS IX;

A CMIVAICA J

Pėtnyčia, Vasario 25 d., 1921

............. .1

■„
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asmenųJieškojIMAĮ
PAJIEŠKAU ^avo pažįstamų Juo

zapo ir Kostantino Daugelių, paeina
Šaulių pav., Gruzdžių valsč., Nariškino dvaro. Jie gyveno' Chicagoj. Mel
džiu jų pačių, arba kas apie juos žino
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.
JOSEPH MAL1NAUSKIS,
1436 So. 48th Ct.,
Cicero, III.

Naujienų apielinkė. — Paveiksluo- j PAJIEŠKAU brolio Leono Juciaus,
tos prakalbos — Kunigų Darbai se pirmiau gyvenusio Springfield, III., iš
niau ir dabar.
Subatoje, Vasario- ten išvažiavo nežinia kur.
Turiu
February 26, 1921, Malinausko svet., svarbų reikalą — laiškas nuo motinos
1843 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 yra iš Lietuvos. Malonės patsai at
v. v. Svarbios prakalbos — vertėtų sišaukti arba žinanti jį malones pra
pribūti visiems.
Kviečia
nešti.
• 1 Kp. L. L. F. Komitetas.
K. JUCIUS
3221 So. Lime St.,
Chicago, III

^PARSIDUODA 6 kambarių moder
niška plytų bungalov/ bu kičiniu, val
gomuoju kambariu ir užbaigtu skie
pu; elektros šviesa, didelis bookcase
fire place, maudynė; plytų ir stiklo
miegojimui prieduris Vieta puikiau
sioj padėtyj, arti 3 gatvekarių linijų,
pietvakarinėje dalyje miesto. Kaina
$8,100 pusę įmokant, o likusią sumą
po $30 kas mėnuo, talpinant <r nuo
šimti. Tuoj gali gyvent. Savininkas,
ne agentas.
’
5728 Tumer Avė.
Tel.: Prospeėt 9821
PARSIDUODA 2 augštų medinis
namas gražioj vietoj ir lotas. Kaina
$3,000. Savininkas apleidžia nuėstą.
MR. CHAS W1LT,
2314 W. 5()th PI.,
.
Chicago, 111.

PARSIDUODA
Vienas iš didžiausių bargenų, kokis
kada buvo pasiūlytas.
Bizniavus
kampas, užimtas vaistine, gydytojų
ofisais, krautuvėms ir pagyvenimui
flfctais. Dubeltavas plytų namas. Išsirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000.00. Pusę įmokant, li
kusią dalį išmokėjimais. Savastis
randasi prie Wallace St. netoli 81-os;
vertės $25,000.00.
IGNATIUS CHAP & CO.,
31 st & Wallace Sts.

PARSIDUODA bučernė ir biznio
namas, lietuvių ir lenkų apgyventoj
apielinkėj, biznis gerą pelną neša.
Parduodama viskas kartu arba vien
bučeme. Priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą po No. 219.

Atsišaukite
S ALEKNA,
JAU PAVASARIS ATEINA
911 W. 33rd St.,
Chicago, 111.
PARSIDUODA Michigano valstijoj
Tel. Boulo -ard 6836
ūke, 37 akeriai dirbamos žemės, 6 akeriai ganyklos.
Yra namai, sodas ir
upiukas.
Tik
viena
mylia nuo mies
RAKANDAI
telio.
Priežastį pardavimo patirsite
DIDELIS BARGENAS ant vietos. M. GRINIUS,
718 W. 31st St.
VICTROLA
Ant pirmų lubų iš užpakalio.
Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus
PARSIDUODA saliunas visokių
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi tautų apgyventoj ir geroj vietoj; par
deda iš trijų šmotų seklyčios seto siduoda pigiai: Barai, Stalai, Krės
buvo užmokėta $200, parduosiu už lai viskas kas tiktai priklauso savi
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide ninkui. ■ Pardavimo priežastį patirsit
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta ant vietos.
Atsišaukit.
$225 už $50, su rekordais ir deiman
29th Street ir Canal St.
to špilka. Ateikit tuojaus, galit? ma
tyti kasdien nuo 9'ryto iki 9 Vakare
ir nedėlioj.
PARSIDUODA 3 lotai prie daikto,
2810 W. Harrison St.
bet galima pirkti ir pavieniui. Sami
ir šalygatvei pravesti. Turi būti par
duoti į trumpą laiką. Vieta -randa
si Bolman Parke. Savininką galima
RAKANDŲ BARGENAg
kada. /
Pirma negu pirksit rakandus, atei matyti bile
3238 Aubum Avė.
kite ir persitikrinkite musų dideliame
Tel. Yards 5056
pasiulijime. $200 saiza tikras mahagony fonografas, su dviem sprenžinom, grajija visokius rekordus, pil
PARSIPŲODA — Bargenas 2jų
nai gvarantuotas, parsiduoda tik už pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius mūri
$55 su rekordais ir deimantine adata. nis namas. Turi būti nupirktas kuoRašomasis stalelis $25. Taipgi gražus greičiausiai. Veikite tuojaus. Kaina
pianas.
Vėliausios mados parlor tiktai $4,800.
(fruntinės) setas. Valgomojo kam
PAVELCHIK,
bario setas, miegamojo (bedroom)
1948 W. 35th St.
setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
PARDAVIMUI medinis namas 4
nauji. Parsiduos jums prieinamom
kambarių, ant dviejų lotų. Arba mai
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
nysiu ant biznio: groserio arba saGyvenimo vieta
liuno.
1922 So. Kedzie Avė.,
L. PERMAN,
4056 Keystone Avė., ir Ben Plane

PAJIEŠKAU savo brolio Viktoro
Bridgeporto Lietuviams pranešimas. Daujoto, paeina iš Viekšnių miesto,
— Mums pasisekė parūpinti vietos lie Mažeikių apsk.
Iš Racine, Wis. iš
tuviams labai gerą namą, kuriame yra važiavo į Minneapolis, Minn., o iš ten
mą, net apako kalėjime neturėnet kelios salės, labai švarios .ir jo nežinau kur dingti, tbriu svarbų rei
kios pakraipos nekontroliuojamos, tik kalą, jo paties arba kas apie jį žino
patarnauja lygiai lietuviams. Tie na meldžiu pranešti a'ht sekančio antmai tai Raymondo čapelė, 816 W. 31- i rašo:
ma gatvė. Dabartiniu laiku čia, l>e j'
JOSEPH DAUJOTAS,
BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
prakalbų, paskaitų, krutamųjų paveik 3343 So. Union Avė.,
Chicago, III.
42 Broadway, New York City
slų tapo dar atidaryta Lietuvių Mo
kykla: kasdiena nuo 9 iki 11:30 ryto
Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko^per Libavą
PAJIEŠKAU brolio Juozapo BiskuVaikų Darželis (Kindergarten), subaarba Hainburg—Eitkūnus
paičio,
Kauno rėd., Panevėžio apskr.,
tomis nuo 2 iki 4 po pietų Amatų Mo
Į LIETUVA
Sunkiškių
kaimo.
1912 atvažiavo
kykla, kur mergaites mpko siūti, kirp
Amerikon, o švogeris Jonas AndreliuLaivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks
ti
ir
kitokių
darbų.
Jau
65
mergai

Atėmė 1,259 dolerius.
tės lankosi, po priežiūra 7 gerų mo nas yra iš Pasvalio. Amerikon atva
“POLONIA” KOVO 30
"LITUANIA” KOVO 4
Meldžiu atsišaukti ant
A.
Roth
Manuf
icturing
kom

kytojų.
Nedėldieniais nuo 2 iki 4 po žiavo 1910.
“ESTONIA” KOVO 16
“LITUANIA” BALANDŽIO 13
šio
antrašo:
po
pietų
esti
dainos
ir
šokiai,
p-lei
V.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
panijos 3510 Be mont avė., ižPARDAVIMUI
JONAS BISKUPĄITIS,
Bigeliutei vedant. — J. Vaitulis.
Kreipkitės prie musų agentų jusu mieste arba pas
dininlęąs vakar teeidamas iš
Unter Eisseln, Post Ober Eisseln,
K. W. KEMPE, Gen. Westem Pass. Agįnt, 120 N. La Šalie St
PARSIDUODA gera lietuviška karKreis
Ragnit, Ostpreussen, Germany. čiama ant Bridgeporto, netoli Švento
bankus su $1,259 pakliuvo į L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki-.
CHICAGO, ILL.
dviejų banditų rankas. Bandi mas įvyks nedėlioj, vasario 27 d., 1 t PAJIEŠKAU brolio Viktoro Mekš- Jurgio Bažnyčios.
Atsišaukite
»
vai. po piet, Fellowship House, 831' raičio, Suvalkų rėd.j Virbaliaus para
tai jį pasigavo jam tiktai ką W.
948 W. 38rd St.
83 PI.
Visi draugai ir draugės
jį žinanti pranešti.
išėjus iš ?< •’a,iwestcrn Trusl kviečiami būtinai susirinkti laiku, nes pijos. Malonės
JOHN MEKŠRAITIS,
yra
daug
svarbių
reikalų.
BRIGHTON PARK
P. O. Box 897,
ar?d Savings banku ant MilPARSIDUODA saliunas.
Labai
— Org. A. F. Kazlauskas.
Christopher, III.
gatvės ir Inoje g s lie
S. J. Sammis
gerbj vietoj — lietuvių ir lenkų ap
gyventoj. Biznis nuo seniai išdirbtas.
pė bėsti jų uutcmobiliun. Jam Bridgeport. — T. M. D. 22 kp. mė
Lietu vys Siuvėjas
Pardavimo
priežastį patirsite ant vie
RANDAI
'i*i padarius jie ikivežė jį iš nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
3750 So. Kedzie Avė
tos.
vasario 27 d., 8 vai. po piet, Fellow4843 S. Wood St.
PARENDAVOJIMUI
namas,
dviem.»t lo. net iii Jefferson giriu, oll
Kampas 38 St ■«
ship
* " svetainėj,
V v viii 41 v J • Oul
831 W.
W « O
83O PI.
L 1•
<1V1
Malomu**
•
•
• /1
j*
i•
i ?
visi nariui pribūti, nes yra la.' N paKyven>mų, i^barne, galima larir ten paliepė jam išsikrausty nėkite
Geriausia proga dabar užsisakyt
bai svarbus reikalas. Meldžiu atsi- ^5!tl. Kyvuį?l!_,..?Zr^e!..2le’
J**>*-*rrt
naują siutą, už pusę kainos pas
x
ti iš jų automobiliaus. čia iž veskte ir naujų narių — bus duoda- ,n‘est0. Kreipkitės tuojau.
PARSIDUODA bučernė ir grosemė.
mus, ką tamstos turėtumėt molcėt kitur, čystų vilnų materijos siutai
Turi parsiduot j trumpą laiką už pir
ma
labai
naudingos
knygos
visiems,
j
_..
o
.
/D.’ KAMINSKI
a
m
atdininkas
pareikalavo,
kad
jie
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausį dar
— Pirmininke.
5448 Archer Avė., prie Vinona St. • mą pasiulijimą. Priežastis — savi
atiduotų jam jo krepšį su pi
bą. Pilnas irisiįranėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jai/ reninkas išvažiuoja j Idetuvą.
modeliuoju—iš sęnų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas
1949 Canalport Avė.
nigais, bet vietoj krepšio jis
IŠSIREDAVOJA 4 kambarių
ir pažintis per penkis metus Archer A ve. apielinkėj,
North Side. — Kviečiame visuš lie
gavo kumščia į nosį.
tuvius ir lietuvaites, ypač iš Vilniaus, flatas ir garadžius. Kam reikaPARSIDUODA
saliunas
Siivalkų ir Cardino redybų, atsilanky- lingag tokis flatas atsišaukite,
priežastis patirsite ant vietos.
prakalbas nedėlioj, vasario 27 d.,
•
A T
Automobilius užmušo senutę. tišv.į Mikolo
par. svet., 1644 Wabansia
1701 So. Canal St.
Mrs. Ixiwis Tallmadge,
70 Avė., išnešimui protesto prieš nedo-,
3440 So. Morgan St
metų senutė,
1824 Hinman rus lenkų darbus. Pradžia 3 v. v.1
Kalbėtojai bus visokių pažiūrų. .
PARSIDUODA saliunas su barais
avė., vakar ant kertės Davis ir
— Komitetas.
12th STREET
ir biliardiniais stalais, labai geroj vie
ĮIEŠKO darbo
Judsoh gatvių tapo parblokšta
Tel. Kedzie 8902.
toj, lietuvių ir lenkų ir kitų tautų ap
gyventoj.
Biznis gerai iSdirbtas.
PAJIEŠKAU
darbo
subatoms
ir
ne>Bridgeport.
—
Paveisluotos
prakal

automobiliaus,
kuriame
važia8514-16 W. 12th St.
dčlioms. Turiu patyrimą bučerio. Pardavimo priežastį patirsite ant vie
bos
—
Kunigų
darbai
seniau
ir
dabar.,
vo inžinierius John Hendar- Ketverge, Vasaio-Feb. 24, 1921. Mil Kalbu šešias kalbas. Moku automo tos.
Arti St. Lonis Avė.
CHICAGO. ILL.
1372 Grant St.,
son, 619 Laurel avė.
Senute dos svet., 8138 So. Halsted St. PriO- biliu važiuot ir turiu valdžios laisnus
Gary, Indiana.
džia
7
:30
v.
v.
Žingeidus
paveikslai.
-u
važiuot
automobiliu.
Reikalo
kreip

tuojaus pasimirė begabenant ją Kviečiami visi pribūti.
kitės po šiuo antrašu.
Evanston ligoninėn. Hcnder1 Kp. L. L. F. Komitetas.
J. ŽMOGIN,
PARSIDUODA grosernė ir
8231
So. Halsted St.,
sonas
areštuotas.
bučernė. Kreipkitės
Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Tel.: Yards 6624
L. S. S. VIII Rajono Konferencija
1640 So. Jefferson St.
įvvks nedėlioj, balandžio 8 d., Stan i,.i — —....... .. r
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JIEŠKO PARTNERIŲ
dalia gydymo būdas išgydė jau daug
Praeitą seredos vakarą Ma- III. Pradžia 10 vai. ryto. Visos
įmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
PARSIDUODA
saldainių
arba!
kuopos malonėkite išrinkti delegatus
PAJIEŠKAU moteries, į namų bu- smulkmenų krautuvė su 6 kambarių
buvo nebetekę vilties pasveikti
sonic svetainėje buvo pareng ir prirengti naujų sumanymų orga davojimo
biznį partnerkos, nejaunesTūkstančiai žmonių nežino, kad Jie
nizacijos labui. J. J. Čeponis, Sekr. nės 40 iki 5-0 metų amžiaus. Mergi pagyvenimu užpakalyje, lietuvių ap
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”
gyventoj apielinkėj. Pardavimo prie
turi vikriuose kirmėlę, ir gydosi visai
na, našlė ar gyvanašlė; Kauniškė lie žastį patirsit ant vietos.
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nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsiL. S. S. 8to Rajono mokyklos lavi tuvė ar latvė, laisva nuo visokių prie
919 W. 35th St.
gydo.
tūkstančiai. Už bilietus buvo nimosi
susirinkimas bus pėtnyčioj, va-* tarų, ir kad mokėtų rašyti.
Kirmėles ženklai
imama po $1.25. Daugiausia sarto 25, 8 vai. vak. Aušros svet. Esu pavienis, ir noriu gauti sau gy PARSIDUODA express biznis, du
mokiniai kviečiami susirinkti, nes venimo draugę. Arčiau susipažinus,
žmonės serganti taja biauria liga pa
buvo prisirinkusių jaunų vai Visi
be
to
turėsime dar kai kurių svarbių gal galėsime sueiti ir į šeimynišką arkliai, vežimas ir pakinktai, parsi
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
gyvenimą.
Nėra skirtumo, kur gy duoda pigiai, priežastį pardavimo pa
kėzų, kurie tikėjosi, kad vai dalykų -aptarti.
— Valdyab.
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
venat. Atsišaukite į Naujienų ofisą tirsit ant vietos.
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se ūžia, skauda po krutinę.
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Kas tokių simptomų turi, tegul atei■a pas mane: išgydysiu visai trumpu
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virėjų,
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plovėjų,
dirbtuvių; biznis yra kėš, parsiduoda la
rą aktą pradėjus lošti* jau
N. Main gvė. Kalbėti pakviesta iš tuvės darbininkų ir veitarkų. Gera bai pigiai. Pardavimo priežastis paDR. DICKSON
publika pradėjo zurzėti ir kaip Chicagos adv. F. P, Bradčulis, nesenai mokestis, trumpos valandos.
tirsit ant vietos. Atsišaukit
1645 West 47th Street
sugrįžęs iš Lietuvos. Kviečiame vi-'ZIELISKA EMPLOYMENT OFFICE
tik
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pabaigai.
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3247 So. Morgan St.
Tarp Marahfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vak,
sus vietos lietuvius atvykti į tas pra-*
1064 Milwaukee Avė.
čio
akto
pradžioje
jau
prasiNedėliomis nuo 10 iki 12 diena.
kalbas. — B. Liet. Gyn. K-tas, S. B.
Tel. Haymarket 8756

JAU PAVASARIS ATEINA
PARSIDUODA Michigano valstijoj
ūkė, 87 akeriai djrbamos žemės, 6 ake
riai ganyklos. Yra namai, sodas ir
upiukas. Tik viena mylia nuo mies
telio. Priežastį pardavimo vyro mirtis.
M. GRINIENE,
718 W. 31st St.
Ant pirmų lubų iš užpakalio.
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Musų sistema
trumpu laiku
-___ —išmoksite
_____ __ viso amato.
Mes turime didžiausius ir gerti!«•>
rimo
sius kirpimo, designing ii dūri
skyrius, kur kiekvienas gauna akroa
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mattaoe
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, paaiHurSti ir pasikalbėti dėl nalyrwPaterns daromos sulig rnieree, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet teoriea
madų knygos. .
MASTER DESIGNTNO SCllOOt*
190 N. STATE STREET. CJfFCAGfl
Kampas Lake St., ant 4-tų tnbeu
VALENTINE DRESMAKIN9
COLLEGES
420S S. Halsted, 2407 W. lUdisoų.
1850 N. Valia St. ,

187 Mokyklos J«nft. Vabrtijoaa.
Moko Siuvimo, Pattamų KJxplmo, Desigaiag blanhri ir
Vietos duodamos dykai,
Mokslas lengvais atmo
Klesos dienomis h vakarais. P»reikalaukit knygiMa.

SARA PATEK, (imbtakl.
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Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių.
Mokina Lietuvių
ir Anglų kalbų; Grammar
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų j visas augitesniasiaa mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:OT r.
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki9:80
1747 S. Halsted St. arti 18 tat.

