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Feb. 21, 1921 | dveji
Girdi, ĮTrue translation filed with the postmetai kai susmuko jį ko tik kaipo meškerę.
master at Chicago, III., Feb. 21, 1921
paskyri šioji Kerenskio valdžia, jeigu butų padaryta prekybos as
required by the act of Oct. 6, 1917
finansų jjąs pasistengimus šil sutartis, apie užsimokėjimą jie
Indijos sukilėliai užpuo
kurti naują valdžią. Finansuo negalvotų —- pareiškė Davis.
lė vice-karaliaus
jąs juos gautais nuo Jungtinių
True translation filed with the post-'
valdžios pinigais.
traukini.
master at Chicago, III., Feb. 21, 1921
Komi sija, kuri dabar svars- as required by the act of Oct. 6, 1917
to Massachusetts kongresmano
LONDONAS, vas. 19.
Amerikos
kariuomenė
Dallingerio rezoliuciją, reika
Šiandie čia gauta pranešimų,
apleisianti
Vokietiją.
laujančilą, kad valstybės deparkad netoli Allahabado Indijos
Lamentc s pristatytų visų gali !
sukilėliai
užpuolė specialinį
•
mų išpurodymų kai dėl preky Galbūt išsikraustys iš tenai iki vice-karaliaus lordo Chelmsgegužės mėn.
bos su Rusija, posėdin atvyko
fordo
traukinį ir jo partiją
valstybe s sekretoriaus padėjėprivertė atsižadėti savo pas
PARYŽIUS, vas. 18. — Čio tangų pasiekti Kalkuto miestą.
jas Davis. Davis buvo paklaus
nai visa rodo, kad Amerikos
tas ar
Vice-karaliaus partija aplei
nors di limi tų pinigų ($187,- okupacinė armija, kuri dabar do Delbi tuoj u tikslu, kad vy
Jungtinės Valstijos finansuojančios
šios šalies laikoma prie Reino upės, Vo kus į Kalkutą. Kuomet trau
000,000] , kuriuos
valdžia paskolino Rusijai, kad kietijoje, tą šalį apleis — vė kinis artinosi prie Allahabado,
rusų maištininkus
josios ambasadą liausia iki pirmai dienai gegu svarbios geležinkelių kryškeles,
palaikiu s
žės mėnesio.
Pareiškiama, kad Gruzini VVashin
esančios puspenkto šimto my
Rusija kariauja su
i
galimas
daiktas,
kad
“Labi
jos valdžia atakuojanti žmo
lių į šiaurvakarius
nuo Kal
Gruzinija?
True
translation
filed
vvith
the
postnių, turinčių ganėtiną kareivio taip,” Atsakė valstybės sekrekuto, jisai ėmė stoti. Tuo pa
master at Chicago, III., Feb. 21, 1921
temperamentą,
ir kad ji ne tariaus padėjėjas. “Vis dėlto,
čiu laiku traukinį apstojo šipiBolševikų kariuomenė einanti pakankamu griežtumu mobili-I šitam i ikslui panaudota nela as requjred by the act of Oct. 6, 1917
tai ekstremistų, kurie apgulė
ant Tiflizo; kitos žinios sako, zavusi savo kariuomenę. Kuo bai didelė suma.
Krasnošelkov esąs
ir garvežį ir pačius vagonus.
kad karą Gruzinijai paskelbusi met sovietų kariuomenė pradė
gyvas.
Dideliu vargu jie tečiaus buvo
“Ar k uomet susmuko senoji
Azerbaidžano respublika.
jo žygiuotę, Gruzinijos valdžia caro vąldžia,” pasiteiravo Tcatmušti, bet militariniai paly
pabėgo, palikdama šalies sos
senatorius de- Buvo pranešta, kad jį nužudę dovai skaitė esant reikalingu
PARYŽIUS, vas. 19. — šian tinę Tiflizą bolševistinių ele xas va stijos
— bolševikai.
grįžti atgal į Delhi.
mokratAs Connally, ar tuodie gautosios Francijos užsie mentų malonėj.
met caro valdžios savastįs bu
nio reikalų ofise žinios rodo,
[Iš Federuotosios Presos]
jos žinios, gautos iš Rombay
kad Gruzinų respublikos val True translation filed with the post- vo perduotos Kerenskio valNEW YORK, vas. 20. — A. miesto ir datuotos praeitą pčtdžios įsakymu tapo evakuota master at Chicago, 111., Feb. 21, 1921 džiai ?”
T. Karsnoščekov (Krasnošel- nyčią, mini apie ytin rimtus
“S upi an ta m a,
tos valstybės sostinė Tiflizas. as required by the act of Oct. 6, 1917
kov? N. Red.), kuris Ameriko sumišimus pietinėj
Kalkuto
Beto,
pažymima, kad kelios Azerbaidžanas paskelbė vis.
“<O kAda susmuko Kerenskio je yra žinomas kaipo Stroller provincijos daly.
bolševiku kariuomenės divizikarą Gruzinijai.
valdžia ir jos vietą užėmė so- Tobinson, buvęs tolimųjų ly
jos, kartu su kavalerijos butranslation filed with the postvietų vAldžia, ” teiravosi toliau tų (Siberijoj) pespublikos pre True
riais, eina Tiflizo linkui.
master
at Chicago, III., Feb. 21, 1921
Jungtinių Valstijų laivai netoli
zidentas, arpie kurį buvo skel
kongres
manas
Connally,
“
kas
as
required
by the act of Oct. 6, 1917
susirėmimo scenos.
biama,
kad
'bolševikų
valdžia
pasidarė su Kerenskio teisėmis
KONSTANTINOPOLIS, vas.
jį sužudžiusi, esąs sveikas ir
Bavarija nepaiso tal
prie
ka
bailiųjų
savasčių,
maKONSTANTINOPOLIS, vas.
18. suvėlinta)— Gruzijos resapsaugotas. Apie tai vakar ga
kininkų.
kad
Jungtinių
Valstijų
tant,
publika kone visiškai yra už- 18.— Azerbaidžano respublika valdžia nepripažins sovietus?” vo telegramą vietos laikraštis
tvenkta
Rusijos sovietų ka- paskelbė karą Gruzinijai.
Soviet Russia. Gavo nuo Šan- Vilkinasi su nusiginklavimu.
Spėjama, kad vienuoliktoji Tai prik lausą Rusijos žmonėms gajuj leidžiamojo rusų laik
riuomene, kuri grūmoja (jei
BERLINAS,
vas. 19.
gu ji dar nėra užėmus) užimti sovietų armija yra užėmus Tifišspręsti.
raščio, “Saugaj aus Gyveni Deutsche Zeitung išspausdino
lis
’
ą.
'
tos valstybes sostinę Tiflizą,
gautą iš Muencheno žinią, ku
teise paliekama Rusi- mas.”
boji
Gruzinijos valdžia ir talki
iš. kurio Gruiznijos valdžia pa
ri sako, kad Vokietijos val
atvj’ko į jos žm mėms,” atsakė Davis.
bėgo.
Po to, kai pasitraukė ninkų pasiuntiniai
džia buk esanti nusitarusi lai
“Jie tuc tarpu neturi nė vieno
valdžia, sostinę į savo rankas Batumą, kur randasi Jungtinių
kinai atidėti Bavarijos nugink
Sumišimai Airijoje
vado, su kuriuo
pripažinto
paėmę komunistiniai gruzinų Valstijų konsulas Moser ir apie
lavimą.
mes gal lėtume turėti reikalo, ir
pustuzinis artimiemsiems ry
elementai.
(Bavarija labai griežtai pro
todėl m as turime tartis su vie- Militarinė policija skerdžianti
tams šelpti organizacijos na
piliečių
Sakoma, kad įkurti soyįetų rių. Batume randasi Jungtinių nu pasl arųjų, su kuriuo mes Airijos nepriklausomybės šali testavo prieš josios
ninkus; įkalino 21 sinn fein sargybos nuginklavimą, kaip
valdžią Gruzinijoj
esą [labai
torpėdininkai turėjom e reikalo iki šiol.”
Valstijų laivai,
kad to reikalauja padarytoji su
organizacijos narį.
“Pont s Bachemjevas nesenai
Baker ir Whipple. Gi kitas
talkininkais sutartis.
Nesenai
mėnesių išrodė, jogei Maskvos
vykęs Paryžiun, kur jitorpėdininkas
Borie, galimas buvo m
DUBLINAS, vas. 20. — Mi buvo pareikšta,
kad piliečių
intencijos linkui Gruzinijos bu
konferencijoje
yvavo
sai
dal
;
jau vyksta tenai, iš
vusios neaiškios. Sakyta, kad daiktas,
kartu su tūlais žymiais rusais, litarinė policija užvakar ir va sargybos nuginklavimą Bava
Samsuno.
ji (Maskva)
pati norinti iš
apie įkūrimą kar stropiai jieškojo kelių iš rija nepravesianti anksčiau nei
besitark učiais
Du
Anglijos
karo
laivai,
dakalėjimo įvyks talkininkų konferencija
laikyti tą mažiukę respubliką
gvventojams trukusių iš vietos
naujos Rusijos
lis
josios
eskadros,
susidedan

kaipo neutralinį punktą pre
valdžios, kurios kvatiera te sinn fein organizacijos narių. Londone — Vokietijai išpuč
čios
iš
penkių
laivų,
kurie
tikbuvo daug
kratų. iamosios (mokėti) kontribuci
kybai su talkininkais. Vis dėl
čiaus bi tų kur nors į šį kraštą Dubline
ką
atvyko
čionai,
jau
yra
kely
to, bolševikai
buvo pasiuntė
nuo Rusijos — pareiškė p. Montjoy aikštė buvo aptiesta jos ir nusiginklavimo klausiį
Batumą,
kur
prisidės
prie
savo emisarą į Gruziniją, jų
Connally. “Taigi ar dalis šito dygliuotųjų vielų tvora. Šia
kito
karinio
laivo,
skraiduolio
tarpe ir vieną Šiemaną, kurio
fondo [$187,000,000) suteikto me distrikte kiekvieno gyven
Calypso.
pienai betgi susmuko ir pra
Suvaržo ateivybę
Jungtini ų Valstijų valdžios bu- tojo butas buvo atidžiai kre
eitą mėnesį jisai buvo išvytas
vo pam udota operacijų tų fi čiamas ir taipjau kiekvienas
žmogus išklausinėta.
iš Gruzinijos. Beto, vienuolik Hughes busiąs valstygės nansavimui?”
Senatas priėmė bilių, kuriuo
Čia
gautomis
žiniomis,
neto

toji bolševikų armija, kuria
suvaržoma ateivybė į Jungtines
“Aš r. ežinau”— atsakyta,
sekertorium.
Maskva turėjo tikslo
užimti
Valstijas — keturiolikai
. “Veik ausia, kai taip,” įkirto li Cork miesto rasta keturi su
šaudyti žmonės. Juos sušauGruziniją, turėjo būti pašai i nmėnesių.
Vietą jam pasiūlęs pats Har- p. Cuui ally.
džiusi
militarinė
policija.
Pa

ta, kad apsidirbus su maištais
WASHINGTON, vas. 20. —
dingas, ir Hughes pasiūlymą Bachm etjevas skaityta kaipo čiame Cork mieste keli nepa
Dažestane ir Baku.
Vakar senatas 61 balsu prieš
priėmęs.
“globotojas.”
žįstami žmones įsiveržė į vie 2 priėmė taip vadinamą DillinRusai gelbsti Armėnijai.
kuriuo stipriai
Pradž i oje tardymo p. Davis ną ligoninę ir iš jos išsivedė ghamo bilių,
.
y
ST. AUGUSTINE, Fla., vas.
kokį
Michael
Walsh
’
ą.
Išve

Puolimą ant Tiflizo nekartą
suvaržoma ateivybė į Jungti
liudijo, cad po to, kai šioje ša20.
—
šiandie
čia
tikrinamai
dę į ligoninės kiemą nepažįs
ruošė ginčai dėl neutrali© žopareikšta, kad busimasai Jung lyje lik\ iduotj visi Rusijos ka- tamieji Walshą sušaudę. Sa nes Valstijas. Jeigu tasai bilius
no tarp Gruzinijos ir Armėni
liktų įstatymu, tai nuo balan
tinių Valstijų prezidentas Har- ro kon raktai, Bachmetjevui koma, kad jis buvęs šnipas.
jos, būtent, BorČalono sryty.
penkiasdešimts
džio 1 d. š. m., iki birželio
dingas valstybės sekretorium dar likę apie
Anglijos
valdžia
vis
dar
lai

Armėnija įteikė Gruzinijai rei
30 d., 1922 metais, į šią šalį
šitie pinigai
paskyręs buvusį republikonų milionų dolerių.
kalavimą, kad 14 dieną vasa
naudojami po iždo de- ko kalėjime dvidešimt vieną galėtų atvykti nedaugiau kaip
partijos kandidatą (1916 me buvę
parlamento narį Nė apie jų
rio pastaroji
ištrauktų savo
tais) į prezidentus, Charles E. partamelnto priūži ura. Pasak bylą neigi apie paliuosavimą trys šimtai ir penkiasdešimts
kareivius, iš kalbamos sryties.
penki tūkstančiai žmonių.
Hughes. Kartu pareikšta ir tai, Davis’o, valstybės departamen- valdžia nekalba.
bet pastaroji sakėsi, kad šito
Biliuje nužymėta kiek, maž
skaitęs nekad šitą vietą jam
pasiūlęs tas Bac įmetjevą
padaryti ji negalinti. Savo ka
daug, iš kurios valstybės gali
pats Hardingas ir kad Hughes tiek am basadoriumi, kaip tų
reivius ji tenai laikanti prisi
atvykti, būtent: iš Vokietijos
Caruso gal paseiks
pinigų | globotojų, nors diplopasiūlymą priėmęs.
laikydama vienos pirmiau pa
75,000, Rusijos - 51,000, Dimatiniuose užrašuose jisai ir
darytos sutarties. Taigi reika
buvo pu ymimas kaipo aniba- “Parajua jau praėjo” — sako džiosioos Britanijos 77,206,
lavimą išpildyti Gruziniją at- True translation filed with the poat- sadorius
jo gydytojai.
daugiau
Italijos — truputį
master at Chicago, III., Feb. 21, 1921
sisakiusi. Po to Armėnija pa- m reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Vyriausios priežastys,, pasak
kaip 40,000 ir tt.
siuntusi nedidelį skaičių kaNEW YORK,
vas. 20. —
valstybės sekretoriaus padėjė
Beje, senatui buvo pasiulyJungtinės
Valstijos
fi

reivių, kuriuos Gruzinijos kajo Davis, kodėl Jungtinės Val Paskillbusis italų dainininkas, ta ir kitas panašus bilius. Tai
reiviai užpuolė ir sumušf. Tuo
nansuojančia rusų
stijos nepripažino sovietų val Enrico Caruso, gali būt pas Californijos senatoriaus Jobnmet sovietų valdžia savo ka
kuris reikalavo,
džia, bivusios tokios: Ji ne- veiksiąs. Vakar jo daktarai be sono bilius,
maištininkus.
»>
reiviams paliepusi pradėti xžyateivybė visai butų sus
atstovauja Rusijos gyventojų. kita pareiškė: ‘‘Pavojus, kuris kad
giuotę, kad tuo parėmus savo Sako, kad karenskininkai vis Jisai tik tino, kad du trečdaliai iki šiol statė pavojun Caruso tabdyta per vienus metus. At
talkininkę Armėniją.
dar gauną štai
los šalies pinigų. pačios lusijos gyventojų ne gybyvę, išrodo, jau yra prae- stovų butas šitą bilių jau buvo
priėmęs, bet senatas jį atmetė
sovietų valdžią, ir jęs.”
pripažįsta
Nesenai daininkui buvo pa- 43 balsais prieš 19.
WASHINGTON, vas. 19. — kad Rus ijoje yra tik šeši šimSOCIALDEMOKRATAS.
operacija,
Dellinghamo bilių dar turės
Atstovą buto komisijos užsie tai tuks tančių žmonių, kurie daryta ytin rimta
Musų draugų laikraštis iš
delei kurios vėliaus pasireiškė užgirti ir atstovų butas. Spė
nio reikalams vesti posėdy va save va liną komunistais.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
kar duota suprasti, kad Boris
Toliau s Davis išrodinėjo, kad tam tikra netvarka širdies vei jama tečiaus, kad tenai delei
privalėtų jį perskaityti. Nu m.
jo kils nemaža ginčų. Bet jei
Bachmetjevas, kurį valstybės tikrenyb ų bolševikų valdinin kime.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
gu jis tenai ir butų priimtas,
departamentas pripažįsta kaipo kai prekybos visai nenori; jie
33, 34 ir 35. Kaina 5 centai.
Rusijos ambasadorių neveizint nori tik kitų valstybių pripa- SKAITYKIT IR PLATINKIT tai jį vetuosiąs pats preziden
Gaunamas Naujienų ofise.
n
»
tas Wilsonas.
to, kad praslinko daugiau kaip žinimo. jii savo auksą jie telai«kw
M

Rusija kariauja su Gruzinija?

Gruzinijos valdžia pabėgusi
iš Tiflizo
valstybes sekretorius

į
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i.itKi'.T’

Die nraštis Amerikoje

under the Act of March 3, 1879.

True translation filed with the post-master at Chicago, III
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Hughes

Pirmas Lietuvių

No. 41

—

Geležinkelių baronai
smarkauja.
Nenori kolektyviu sutarčių su
geležinkeliečiais.

Želigovskis pasiruo
šęs pulti Lietuvą
BERLINAS, vas. 15.— (Chicagos žydų “Forverts” koresr i
pondento kablegrama).— Lie
tuvos telegrafų agentūra pra
neša, kad lenkų generolas Že
ligovskis jau pasiruošęs viso
mis savo jėgomis pulti Lietu
vą.
Į Vilnių kasdien
atvyksta
vis naujų Lenkų kariuomenės
burių ir amunicijos.
Suvalkų krašte
Lenkų ka
riuomenė perėjo sieną į Lie
tuvos žemę ir plėšia Lietuvos
gyventojus, ypač žydus.

CHICAGO, vas. 20. — Drake viešbuty subatos naktį lai
kė savo konferenciją Jungtinių
Valstijų geležinkelių viršinin
kai. Kaip vienu balsu tapo at
mesta geležinkeliečių' brolijų
pasiūlymas apie kolektyves su
tartis — algų ir darbo sąlygų
klausimais.
Maža to, geležinkelių virši
ninkai nutarė mažinti geležin
keliečiams algas. Ant kiek tos
algos bus numažintos, tuo tar
pu dar nepasakyta. Veikiausia,
LENKUOSE
kad tai bus palikta kiekvienos
kompanijos nužiurai. Pasakyta
BERLINAS, vas. 15.— “Vostik tiek, kad neužilgio visose sišche Zeitung” žiniomis, pas
atatinkamose vietose busią iš- kutinėmis savaitėmis Lenkuo
kabyta tam tikrų pareiškimų se einąs didelis
revoliucinis
kai dėl algų numažinimo.
darbininkų judėjimas. DarbiApie kolektyves sutartis, dėl i ninkai reikalauja
visuotinio
kurių karo metu geležinkelių streiko. Nuosaikiųjų vadų pas
baronai taip daug šukavo, da tangos sulaikyti
juos nuo to ’
bar jie patys saiko, kad tas ge žingsnio
neturi pasisekimo.
ležinkeliečių reikalavimas esąs Šiandie įvykęs begalo
triukš
ir netikslus ir neteisingas. Gir mingas visų Lenkų profesinių
di, tai reikštų nieko kita, kaip darbininkų sąjungų
atstovų
nacionalizavimą geležinkelių— susirinkimas, dalyvaujant taip
pačių geležinkeliečių naudon. jau geležinkelio ir metalo dar
Ką į tai atsakys patys gele bininkų sąjungų
atstovams.
žinkeliečiai, dar nežinia.
Ypač didelis triukšmas kilo kai

Didelis gaisras kasyk
loje.
Nuostolių padaryta už šimtą
tūkstančių dolerių.

0TTUMWA, Ia„ vas. 20. —
Netoli Albia miestelio praeitą
pėtnyčią
kilo didelis gaisras
Rezcrville No. 2 kasykloj. Ka
sykla esanti visiškai sunaikin
ta. Nuostolių busią už šimtą
tūkstančių dolerių.

Paskendo laivas
Laivo įgula, tur būt, žuvo.
NEW YORK, vas. 20. — Ne
toli Coney Island šiandie pas
kendo pirklybinis laivas Cold
Harbor. Nelaimėk priežastis —
didelė audra. Nelaimės metu
ant laivo buvo penkiasdešimts
keturi žmonės. Spėjama, kad
jie žuvo.
Paderewskig atvyksiąs
Chicagon.

NEW YORK, vas. 20. — Pa
sikalbėjime su vietos laikraš
čių korespondentais, buvusi.s
Lenkijos premjeras Padorewskis šiandie pareiškė, kad ar
timiausiu laiku jisai mano at
vykti Chicagon — “atgimusios
Lenkijos reikalais.”

seimo atstovas socialistas Kvapinskis savo kalboj ragino už
silaikyti ramiai ir eiti į komp
romisus su valdžia. Jo rezo
liucija tapo griežtai atmesta ir
jis patsai nušvilptas nuo vie
tos, kalbos nebaigus.
Užtat
sekamas
po jo kalbėtojas,
kurs savo kalboj aiškiai pabriežė,
kad vienintelis kelias
gelbėtis iš dabartinio krizio
Lenkuose tai esanti revoliuci
ja, ir tik revoliucija, konferen
cijoj sukėlė karščiausio prita
rimo ir entuziazmo. Valdžios
reikalavimas,
kad visuotinis
streikas nebūtų paskelbtas bent
iki kovo mėnesio 7 dienos, ta
po griežtai ir vienbalsiai at
mestas.
Lenkų karo miriisteris įstei
gė tam tikrą
departamentą
šnipų,
]kurių uždavinys bus
perimti laiškus
siunčiamus
Lenkų Seimo atstovams žydams.
LONDONAS,
vas. 18. —
Premieras Lloyd George pak
laustas bute, ar valdžia ]>adarė
kokių nors žingsnių užkalbi
nimui Wasliingtono ir Tokio
valdžių tikslu susitarti apie aprubežiavimą ginklavimosi, at
sakė, kad valdžia yra atkrei
pusi į tą klausimą visą domę
ir dar butų peranksti
daryti
apie tai pranešimus.

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
brangyn^ bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas daugiaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
tai dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne-'
dėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
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jau vienas šitas faktas liudi
ja, kad tai yra ne visai pa
prasta mintis.
Butų tečiaus klaida many
ti, kad šiandie jau kiekvie
nas žmogus ją supranta. Mes
Čionai nekalbėsime apie tuos
žmones, kurie yra darbinin
kų pasiliuosavimo priešai;
iš jų yra sunku tikėtis, kad
jie stengtųsi suprasti ją. Bet
imkite pačius darbininkus,
kovojančius už savo pasiluosavimą, ir jų pritarėjus: ar
jie visi žino, ką reiškia dar
bininkų klesos kova prieš iš
naudotojų klesą?
Anaip
tol.
Štai, pažvelgkime į darbi
ninkų judėjimą bent kurioje
šalyje, ir ką mes tenai ma
tome? Mes matome, kad
darbininkai išeikvoja bega
lę energijos, kovodami prieš
vieni kitus, o ne prieš savo
išnaudotojus. Kiekvienoje
šalyje mes randame darbi
ninkus, pasidalinusius į dvi
tris arba daugiaus priešingų
viena kitai politinių partijų,
kurios kaujasi tarp savęs,
kiek drūtos. Daugelyje ša
lių randame ir ekonominį
darbininkų judėjimą suski
lusį į priešingas sroves, ku
rios taippat stengiasi sunai
kinti viena kitą. Pagalios,
net toje pačioje partijoje ar
ba unijoje dažnai eina aštri
kova vienos dalies narių
prieš kitą, paprastų narių
prieš viršininkus ir tt.
O betgi didelė didžiuma tų
darbininkų, kurie dalyvauja
šitose tarpusavinėse kovose,
yra šimtus kartų girdėjus,
kad darbininkų klesa turi
kovot prieš išnaudotojų kle
są, o ne tarp savęs. Dauge-^
lis jų tą mintį patys nuolatos
kartoja ir savo draugams
aiškina, įsitikinę, kad ji yra
teisinga. Kodėl tečiaus jie
elgiasi ne pagal ją, o prie
šingai jai?
Dėlto, kad jie nesupranta,
kas yra klesa.

svetimų klesų įtakos.
Iki da rbininkai ima suprasti, kas yra ta klesa, kuriai
jie prik aušo, praeina daug
laiko. (Į) per tą laiką jie ko
voja taip savęs silpnindami
tuo budu savo jiegas, ir ačių
tam kap italistai, nors ir bu?
darni d uig neskaitlingesni
už darb ninkus, valdo ir išnaudoja juos.

2ydų spaudos balsis
Vilniaus klausimu.
(Iš Žylq Reikalų Ministerijos
S’paui oR Skyriaus, Kaune).

Amerikos žydų (socialistų)
laikrašty “Forverts” iš 1920
m. gruo tlžio 17 d., kuris išeina NaJiijorkc,
jorke, patalpintas
šis
pataipu
p. Noviilco straipsnisi vardu
ncatmez
neatmezgamasai
“Vilniausi
mazgas gali vesti prie naujo
karo su Rusais”:
Kodėl Įjusai kišasi į klausi
mų, kain/ turi prigulėti Vil
niaus sr tis?
Kodėl Lietuvos vyriausybė

ir
moteris — turėjo
bal
so teisės,
Rinkimai buvo
slapti, tiesiogini, lygus.
Bet
praktikoj pasirodo
šitaip:
Lenkai bijojo, jog jie Vil
niaus miesto Taryboj negaus
daugumos ir jie prikergė Vil
niaus miestui visų eilę “gerų”
sodžių, esančių aplink miestą.
Boto jie padarė minėtų kombinuočių su rinkikų lapais ir
kortelėmis. Rezultatas buvo
toks, jog į Vilniaus miesto
Tarybų buvo išrinkta 34 len
kai ir 14 žydų.
Niekas, žinoma, nesakys,
jog tai yra teisinga Vilniaus
miesto atstovybė, kur gyven
tojų žydą esama veik pusė, o
taip pat žymus gudų, lietuvių
ir rusų skaičius.
Bet Vilniuje tai buvo ge
riausia, kas galima buvo iš
lenkų sulaukti. Tose vieto
tose, kur lenkai buvo dides
niam pavojuj, jie su princi
pais irgi ceremonijų nedary
davo, Baltstogėj, pavyzdžiui,
kur gyventojų-žydų yra dau
guma, lenkai įvedė kvotimus
lenkų kalbai. Beto prie mies
to prikergė keletą sodžių (so
džiaus kvotimų nebuvo) ...

Panedžlk, Yrnrio 21, 1921
Bet šit ateina Tautų Sąjun
ga ir sako:
“Gerai, mes siusime neitralę komisiją. Ji prižiūrės, kad
balsavimas Vilniuje teisėtai įvyktų”.
i
—“Ačiū! Visųpirma, visiš
kai nereikalinga balsavimo.
Vilnius yra Lietuvos širdis.
Net pati Lenkų valdžia savo
sutarty, kurių ji yra padariu
si su Lietuvos vyriausybe rug
sėjo mėnesy, pripažino, jog
Vilnius priguli Lietuvai, ir
Lietuvos vyriausybė tuoj per
sikėlė Vilniun. Taigi kokių
teisę turėjo lenkų generolo Že
ligovskio kariuomenė vėl už
grobti Vilnių?”
Todėl Lietuvos vyriausybė
reikalauja, kad Želigovskis su
savo kariuomene išsidangintų
iš Vilniaus.
O antra, Lietuvos vyriausy
bė sako Tautų Sųjungai: “Ko
kia neitralė pusė jus esat?
Vargiai bebusite! Jus pripa
žino te Lenkų valdžių; jtisų
tarpe esama Lenkų atstovų;
jūsų valdovai, santarvė, remia
Lenkus ginklais, prekėmis ir
pinigais. Antra vertus, jus
nepripažinot Lietuvos valdžių,

įsispyrusi ir nenori, kad Vil ir to įvykiais buvo, kad žydai net Amerika nenori pripažin

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
..., , ,
•
AUSTRIJA.

Klerikalų valdžios vargai.

VIENNA. — Pastaruoju lai
ku Austrijos klerikalų valdžia
pergyveno ytin didelių sunke
nybių. Tų sunkenybių jai su
ruošė patys Austrijos ’ darbi
ninkai, pirmoj vietoj pašto
dailininkai. Pradžioj klerika
lų valdžia spyrėsi. Apie pašto
darbininkų reikalavimus ji nei
girdėti nenorėjusi. Ji betgi
apsirikusi. Pasirodė, kad ui
pašto darbininkų nugaros sto
vėjo geležinkeliečiai Ir kitos
atatinkamos unijos. Kada kle
rikalų valdžia jau tarėsi ver
buoti streiklaužių pašto darbinininkų vietai užimti, ji paty
rė, kad tokiam a tvėjy darbą
mes ir geležinkeliečiai Nebu
vo kas daryti. Reakcingieji
klerikalai suprato, kad tatai
gali iššaukti ytin rimtą kom
plikacijų, kurios grūmotų ir
pačios valdžios lisilaikymui
Tuomet valdžia pasidavė. Paim
to darfiininkų reikalavimai U*
pildyta ir tuo katastrofa tapo
išvengta. Beje, reikia dar pa
žymėti, kad pataikaujanti tal
kininkam Austrijoa
hlerlknlij
valdžia taip buvo nusigandusi,
kad ir jų patarimų nebeklau
siusi. Tie patarimai buvę to
kie; daryti visa, kad darbinin
kų pasistatymų nugnikužut.

niaus 1 k i mas butų nuspręa- boikotavo rinkimus ir lenkai ti Lietuvos vyriausybės; jo
O vi e m menesiams___________
1.50
nesidrovėjo “išrinkti
miesto kios paramos Lietuva iš jūsų
tas bals ivimu?
Vienam mėnesiui .75
Rods, esmėj juk ir Lenkų Tarybą be žydų”...
negauna; tatai juk reiškia, jog
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
reikalavimai yra teisingi. Len • Tokiam mieste, kaip Lietu Lenkija yra jūsų sąjungininkė,
(Atpiginta)
kai reikalauja, kad Vilniuje vių Brasta, kur gyventojai su o mes — ne. Tai kokio beša
Metams ----$8.00
Pusei metų ----------------------4.50
butų padarytas balsavimas, tai sideda veik iš žydųr lenkai liškumo galima iš jūsų lauk
Trims mėnesiams
2.25
kas-gi (ali būti teisingiau? jau visai panaikino visus “de ti?”
Pinigus reikiasiųsti palto Money
Kas gal būti deinokratingiau, mokratinius principus” ir taip
Orderiu, kartu su užsakymu.
Juk nėra abejojimu, jog
negu ]> cnas, kad patys Vil- pat privedė prie to, kad žy Lietuva elgiasi teisingiausiai.
RUSIJA*
niaus m iesto ir apygardos gy- dai atsisakė dalyvauti rinki
ven tojai savo noru nuspręstu muose. Suprantama, kad len Kapatalistinės ir Europos ir A- Varysią komunistinę propagan
H_ kai ir čia nesidrovėjo “išrinkti” merikos valstybės, — o ypač
dų Turkijoje.
kam ji| nori
Prancūzai,
kurie
dabar
vieš

STOCKHOLM. — čia gauto
Lietuvai ar Lenkams? Ir kas savo “miesto valdybų” visam
patauja
Eiropoj
kiek
tik
nori,
mis žiniomis, nesenai Maskvo.
jau begali būti teisingiau kaip miestui, nepaisant to, jog iš
—
yra
užinteresuotos,
kad
Darbininkų klesa turi ko
buvo nepaprastas Aaerbalpienas, <ad “ncutralė armija,” viso L. Brastoj esama 3—4
Lenkija
butų
galinga
valsty

voti prieš kapitalistų klesą,
džiano, Turkestano ir Tereko
utį Sąjungos tarptali tuksiančių gyventoj ų-lenkų.
bė,
kad
ji
galėtų
būti
geras
sryčių komunistų susirinki
Galima butų miestų sura
tinę ar nija prižiūrėtų, idant
kad pasiliuosavus nuo išnau
šarvas
prieš
baisųjį
raudonų
mas. Išrinkta specialė komi
balsavinitas įvyktų tokiu keliu, šą, kur lenkai jau parodė sa
dojimo. Tai, rodos, yra to
gaisrų,
slenkantį
iŠ
Rusų
kraš

rinkimų , kombinuotos,
sija, kuri išimtinai rūpinsis
kad nie <s nebūtų skriaudžia- vo
kia paprasta mintis, kad ir
to.
Lenkija
ištikrųjų
yra
jų
pratęsti kiek norint. Lygiai
skleidimu komunistinės pro
mas?
sų
jungininke,
ir
nėra
abejo

mažas kūdikis gali ją supra
pagandos Turkijoje.
Bet pasirodo, kad dalyko kaip miestuose įvyko ir Pins
nių,
jog
jie
nepaaukos
savo
sti; vienok ji anaiptol nėra
esama ic taip paprasto. Tie- ke, Slucke, Jr 1.1. Keliuose
gyvybę už teisingumų; jei Že
tokia aiški, kaip išrodo ant
sa, dori s, teisingas nubalsa- miestuose (Slucke, Slanime)
ligovskis suvaidins Vilniuje , Tarno Mooney reikalu.
lenkai
paleido
išrinktas
mies

vimas
i
«t
ik
rujų
yra
geras
da[Iš Federuotosios Presos].
pažiuro?.
“
balsavimų
”
kaip
jam
tinka,
WASHINGTON. — Pagalio^
lykas. let nelaimė, kad tokio tų Tarybas, nes rinkimų vai
tai
jie
duos
jam
savo
sutiki

dar vienas valstijos liudinin
Tax mintis paskelbta tiktai
pasaulyje visai nėsa- siai nebuvo tokie, kaip jiem
mų.
kas Tarno Mooney ir jo bendro
norėjosi...
apie vidurį, pereitojo šimt
ma.
I
Bet lygiai kaip kapitalistinės Billingso bylos metu, 1910 me
Kaimuose gi lenkai turėjo
mečio. O darbininkų išnau
Principe tai yra labai gera,
bet vpra etikoj, — ne taip jau dar lengvesnį darbų. Su be valstybės yra užinteresuotos, lais, prisipažino neteisingai liu
dojimas prasidėjo daug anks
raščiais gudais ir lietuviais jie kad reakcinė Lenkija butų ga dijęs prieš tuodu San Frandstobula.
• čiau — nuo to laiko, kai atsi
lengvai apsidirbo. Tam tiks linga, taip Rusai yra užintere- co darbininkų darbuotoju. Tai
Žmonių
balsavimas
arba
rado visuomenėje turtingi
lui jie naudojosi kunigų pro suoti, kad Lenkija perdaug ne- John McDonald. Iki šiol apie
“
plebisc
tas
”
—
kaip
jį
vadi

samdytojai ir beturčiai sam
paganda; prižadėdavo atga išsiplėtotų. Beto Rusai užin- tų San Francisco sumokslininna — J'ra tas pat, kaip ir rin benti iš Varšavos žibalo, cuk teresuoti turėti tiesioginę sie kų liudininkų nieks nei neži
dininkai. Ir tie beturčiai
kimai. Visuomet galima jį įstengėsi atsiginti nuo išnau Mažai prasilavinęs darbi rengti tokiu budu, kad vai- raus ir kitų gerų dalykų, o nų su Lietuva, kad galėtų va nojo. Jisai buvo dingęs tary
tum akmuo vandeny. Dabar
dojimo. Per ilgą eilę metų ninkas skaito savo “klesos” šiai butų tos pusės, kuri lai- kai reikėjo, ūkininkus taip į- ryti prekybų su Vokiečiais. jis staiga pasirodė ir prisi
baugino, kad tie netekdavo no Tatai negalės būti įvykdinta,
tečiaus jie kovojo, nežinoda draugais tiktai tuos darbi ko vali žiu savo rankose, Jau ro rinkimams.
jei Lietuva butų atkirsta nuo pažino, kad jo lįudymai buvo
valnekalbant
apie
tai,
jog
netikri. Žmonės sako, buk
mi, kad jie turi kovoti kaipo ninkus, kurie dirba vienoje
Rusų.
Tokiu
budu
lenkai
“
laimė

klesa prieš išnaudotojų kle dirbtuvėje su juo, arba tik džia turi lėšų varyti atatinka jo” t sau Gardino ir Vilniaus Bet svarbiau yra tas, jog McDonald tai padaręs todėl,
mą propagandų savo naudai,
Vilnius nesąs posunis
Ru kad “tam tikrų sferų žmo
są. J
Į
tai tuos, kurie dirba tam pa valdomoji “mašina” gali su rėdybas, nežiūrint į taį jog sams. Raudonoji armija rug^ nės”, kuriems jisai buvo rei
Ir ne vien tiktai beturčiai čiam amate. Kitos dirbtu pjaustyti ir iškreipti rinkimus ištikrųjų jie sudaro ten ne sėjo mėnesy apleido Vilnių kalingas bylos metu, paskui jį
daugiau, kaip 1 dešimtų dalį
darbininkai norėjo pasiliuo- vės arba kito amato darbi taip, kad išeitų kuogeriausia gyventojų.
Lietuvos vyriausybei, nes bol “užmiršę”, taigi neišpildė ką
suot nuo išnaudojimo. Bu ninkus jisai skaito svetimais sau.
Na, o jei rinkimuose į mies ševikai norėjo susitaikinti su buvo prižadėję išpildyti. Delei
vo nemaža ir pasiturinčių sau žmonėmis. Be to, dar Kaip žinoma, esama įvairių tų Tarybąs, dar prieš pusant Lietuva, bet jokiu budu ne tam,’ to McDonald dabar pasistengė
nutraukti jiems maskas, nors
žmonių, kurie matė, kaip be bininkai dažnai nesikenčia priemonių tam įvykdinti. Vi- rų metų, lenkai pasirodė to kad lenkai Vilnių paimtų sau.
Jei Vilnius nelieka Lietuvai, pačių sumokslininkų kol kas
turčiai vargsta, ir jie sten vienas kitu, jeigu jie gauna sųpirma daroma įvairių “lo kie karžygiai, tai ko galima tai Tarybų vyriausybė turi tei neįvardijo. Bet tai netiek svar
pymų”: prie srities, kur val laukti iŠ jų dabar, kai eina
gėsi surasti būdą prašalinti ne vienodą atlyginimą už džia silpnai jaučiasi, priker mirtina kova, kai galutinai tu sės reikalauti Vilnių atgal.
bu. Svarbu yra tai, kad šis bu
tą vargą ir padaryti visus darbą: daugiaus uždirbantis giama “gerų” sritį, kur val ri būti nuspręsta, kam Vil Pastarosios telegramos ir vo pasta rasai valstijos liudi
patvirtina, jog Rusai griežtai ninkas, apie kurio budynių
žmones laimingais. Bet to darbininkas žiuri į mažiaus džia tvirtai jaučias. Toliau! nius prigulės?
kia mintis, kada darbininkai uždirbantį darbininką iš galima griebtis tam tikrų Lenkai, žinoma, griebsis vi nusistatę, kad lenkai apleistų teisingumų minioje nebuvo
daug abejonės. Kas yra gyturį kovot prieš išnaudotojų augšto, o pastarasis žiuri į priemonių sustatant rinkikų sų galimų priemonių. Ypač Vilnių. Rusų atstovas Rygoj vylių pirklys Oxmanas, kas yra
lapus. Blogų rinkikų stengia jie stengsis įbauginti žydus, Lenkų-Rusų taikos derybose
klesą, idant atsiekus to tiks pirmąjį su neapykanta.
masi “pamiršti” įtraukti su nes gyventojai-žydai yra ta perdavė Lenkų atstovui notų ponia Nellie Edeau ir, pagalios,
lo, jiems ir į galvą neateida Dar
$ didesnis nesutikimas rašau, Vėliau, kai surašai jau pajėga, kuri gali nuspręsti rin iš Maskvos, kurioj sakoma josios duktė Sadie, kone visi
vo. Jie manydavo, kad skur apsireiškia tarpe rankų dar pagaminti, “pamiršo” prisiųs kimų vaisius. Ir, reporterių Lenkų valdžiai, kad ji neveid žino. Rimtesnieji žmonės jau
das visuomenėje išnyks, kuo bininkų ir proto darbininkų. ti rinkimų kortelių nepagei žiniomis, lenkai daugiausia do mainiai! tų, buk Želigovskis už pačioj bylos pradžioj jų liū
dimais netikėjo. Bet dabar—
met ji bus suorganizuota pa Del tos priežasties, kad pro daujamiem rinkikam. Na, o mės kreipia į gyventoj us-žy- ėmęs Vilnių be Varšuvos ži dar vienas toks pat liudinin
rinkinių laike taipgi yra žino
Iki šiol jie meilinosi Vil nios. Tarybų vyriausybė —
gal teisingą ir praktišką pie to darbininkų darbas ir gy mų priemonių: priešininko kor dus.
niaus žydams, geriau į juos at- pasakė Jofe — turi tikrų įro kas!
ną, kurį reikia sugalvot. Ši venimo sąlygos yra švaresni, tolių nepripažįstama tikrais sįnešdavo, negu kad į Len dymų, jog Želigovskis yra pa Tenka pažymėti, kad Tarnas
tokio pieno sugalvojimui bū negu rankų darbininkų, tai kiiodaugiausia, o kai jau visai kų žydus: Vilniuje buvo su prastas lenkų valdžios įrankis Mooney ir Billings tapo nuteis
davo pašvęstos visos jų pas pastarieji yra palinkę skai negerai, galima juos išvogti. darytas Žydų Reikalų Depar ir jog Maskvos notoj griežtai ti daugiausiai dėlei tų keturių
tangos; ir kada jiems rody tyt juos ne tiktai svetimais Nieko, valdžia gali leisti sau tamentas, buvo pripažinta žy reikalaujama, kad lenkai ap žmonių liudymo. Bet kaip pa
menkniekį.
dų kalba ir t.t. Želigovskio Vy leistų Vilnių. Rusai, žinoma, sirodo visi keturi liudiję netei
davosi, kad jie jau sugalvojo sau žmonėmis, o net savo tokį
Visos tos priemonės socjalis- riausybė taip pat norėjo pasi nepabugs “tarptautinės armi singai. Vis dėlto, Tarnas
jį, tai jie imdavo varyt agi- klesos priešais, “buržujais”. tiniem Amerikos piliečiam ge rodyt lįberalė esanji: ji, pa jos”, kurių Tautų Sųjunga ma Mooney ir šiandie pūdoma ka
tacią, kad jisai butų priimtas
vyzdžiui, leido Vilniaus bun- no atsiųsti Vilniun. Tarybų lėjime.. .
Pagalios, prie to visko pri- rai žinomos...
ir įvykintas.
Ainis
loilcnis
išsi
JI)
oleino
“
da

rtininkains
išleisti
laikraštį, vyria usybS
sideda ir įvairus idėjų skirnoriai
atnaujins
ryti” rinkimus, o ypač lenkai tlio tarpu kai Varšuvoje nai? kovą su kapitalistinio pasau Kedakcijos Atsakymai.
Taigi ta mintis, kad dar- tumai. Nesutikimas religi- šiais darbais puikiausiai .pasi kiną bundininkų kliubųs ir re lio kariuomene, jei tik ji at
bininkų klesa turi kovoti jos arba politikos klausi žymėjo. Štai faktas * —kaip dakcijas.
Juozui Kazakevičiui, Chica
vyktų Vilniun. —
prieš išnaudotojų klesą, bu muose dažnai veda prie to, tik rinkimai, kuriuos lenkai Dabar Želigovskis ėmėsi ki šiaip ar taip, Vilniaus klau go. — Mašinų karvėms milžti
vo per ilgą laiką nežinoma kad net vienos dirbtuvės ir yra padarę Vilniuje prieš pus tų žingsnių; — įbauginti žy simas darosi vis painesnis. Jis yra keleriopos rųšies. Chicanė patiems darbininkams, nė vieno amato darbininkai antrų metų. Tuokart lenkai dus. Ir daug nereikia: juk gali privesti prie to, kad Ru goj galite kreiptis į A. H. Bar
darbininkų
simpatizato- žiuri į kits kitą, kaip į prie padarė Vilniuje rinkimus į gyventojai žydai neįstengs ko sai prievarta išstumltų Želi bei' Creamery Supply Co., 216
govskį iš Vilniaus. Bet jis ga No Caftal st.
miesto Tarybų.
Pagrindai, voti su valdžios aparatu.
riams iš pasiturinčių žino šus. Tatai esti juo grei- kuriais einant rinkimai buvo Taigi ar reik stebėtis, ko li vesti ir prie to, kad Vilniaus J. Bagdonui, Lafayette, Colo.
nių. Ją išreiškė tiktai Mark- čiaus, juo darbininkų prota- padaryti,
buvo nuosstabųs. dėl lietuviai nepasitiki neva srity prasidėtų kova tarp rau —Income ta^us turi mokėti
sas su Engelsu apie vidurį vimas yra mažiaus pasiliuo- Kiekvienas senesnis už 21 žmonių balsavimu, kurį ma donosios armijos ir tarptauti- visi gyvenantys Amerikoj lie
’
•
-------- ------nr*Afi> — Vnin
vvras. \ tain noma nadarvti Vilniuje?
tuviai piliečiai ir nepiliečiai,
iho kapitalo kariuomenės.

Tarpusavine
darbininkų kova.

šiaip: vedusieji — 4% nuo to,
kų uždiibo daugiau kaip $2000
per metus; nevedusieji— 4%
nuo to, ką uždirbo daugiau per
$1000 metuose. Jeigu vedusie
ji turi nernečių vaikų, tai iš tų
daugiau kaip $2000 metinių
pajamų atskaito kiekvienam
nemečiui vaikui po $200, už
kuriuos irgi nereikia taksų
mokėt. Jeigu vedusieji neuž
dirbo per metus $2000, arba
jei nevedusis (“singelis”) ne
uždirbo per metus $1000, tai
incoma taxų nemoka, šis pa
aiškinimas apie income tax*us
paliečia daugiau darbininkus,
kurie savo uždarbius pelne al
gomis.
Biznieriams income
taxų dalykas daug palnesnik.
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lis
toasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

AR MTU MUZIKAT
BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinama: Skam
binti planu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iiduodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedfjas

'

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244
................. .... .............................

Kazimieras Gugis
VtdavUoUtu rtikattu, *iaįp kriminaliilnKn> •
taip ir cfviliikaoat taiamuost. Darė
Mi»cicia» dokamantua trpopfaraa ■
Namų Ofisas t

Mieeto Ofi»»3

HM S. Halsted St

12? 1. Bearhom $•
1111-11 Unlty IHc
TeL Central 44U

Ant trečių lubų
TeL Drovmr 1310

Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
ASSOCIATION BLDO.
19 So. U Salia St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.
Panediliais iki 8 vakaro.
Namų Tel.: Hyde Park 3895

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

—

........

/-------------------------------------------------- -

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

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUšAS
Reni Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 351 h 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.

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lįetavia Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshali Field Annez
18th fl. Ruimas 1827
Telephone

Central

8862

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
•,
: :i, n.ti: >. n : ■> »
h.
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Didelis Išpardavimas
(jramafonu Geriausių
R5*
Išdirbysčių
Lietuviški gražiausi Rekordai,
didelis pasirinkimas; kaina po
85c vienas.

Prisiunčiame į ki-

I tus miestus už prisiimtinu
nieko nerokuojame.
Indainavo M. Petrauskas

2356
2392
2394
3349
3350
3623
3841
4098
4272
4415
4474

IJetuva Tėvynė Musų. Tykiai Nemunėlis Teka.
Sveikia Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Už šilingėlj.
šių Nakciale.
Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę.
Naujoji Gadynė. Dainius.
Ilgu, Ilgu Man Ant Svieto.
Mano Skarbas.
Vai Kad Aš Išjojau.
Atėjo Žemalė.
Gerkit© šaltyšiai Choras.
,
Spragilų Daina.
Strazdelis.
Piemenėlis. Pavasaryje.
Mielaširdystė.
Vai Verčia Laužo.

1248
1249
4535
1247

Komiški rekordai.
Velnias Ne Boba, 2 dalis.
Mano Palvis Tai Geras Arklys.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų šokią.

4273
3625
3842
3191
2227
3906
3798
3244
2397
3314
2360
2708
4181
4536
4647

Invairios Dainos šokiai.
Paukščių Karė. Našlys.
Indainavo Butėnas.
Miškas Ūžia. Sudiev Lietuva.^ Karužiutė.
Sveika Marija, Indainavo Karužiutė.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo. Ciiauekas.
Per šilą Jojau. Choras.
Bijūnėli Žalias. Važiavau Diena.
Choras.
Esu Garsingas Vyras. Kur Vėjai Pučia.
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle.
Duetas.
Klumpakojis.
Koketka Polka.
Saldžios* Lupos.
Dėdukas Polka.
Varpelis Valcas.
Mano. Mielas Polka.
...
«.*•
Pietinės Amerikos Merginų Maršas.
Alvito Ežero Bangos.
Pilviškių Valcas.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas Tol Linksmas.
Kur Tu Eini Polka.
Mergelė Tu Mano Miela.
Kataliogą rekordų kožnam pasiunčiamo dykai.

Juozas F. Budrik
Chicago, III

3343 So. Halsted St.,

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

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

1

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

"BANGA”
- * """ -■■JL_____ .... g*—!—?!?!

Lietuvių Socialistų Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
•aro CHRON1K0JE perivelg» netik politinius
nuotikiua virsme paftaulije, bet <h ypatingą domą at
kreips į dnetikius, įvykstančios darbininkų gyvenime,
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
BAN6A” Hoeialistų ir sklaidys daibininkų jrieojrbčs ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
apžvalgų gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
“BANGA”
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpina straipsnius;
liečiančius dienos klausimus, ir atraipsnina, plačiai
“BANGA” aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininkę
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINfcJE dalyje rnpirv
(tRAMrA”
te**(t* HSV° skaitytojams straipsnius, populiariai
ORRUA gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kitą
mokslų teorijas.
liDAMCi©
BELETRISTIKOS Spaltose talpins apysakas,
DnflUė eile* įr paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

"BANGA"

riDAMCl1* 8aT° KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
OANbA nuotikių musų kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
“BANGA” tuusų socialistų literajioes spėkas Amerikoje, bot ir
u
jnusų įžymius rašėjus Lietuvoje.

iš pradžios eis Sykį į mėnesį, vėliaus —du sykiu į
mėnesį, o paskiau, prio pirmos progos, — kas sųvaL

"BANGA

tė. ‘'Bangos” prenumerata yra: SI___ui 12 numerių;
t2. — už 24 numerius; |3. — ui 36 numerius; >4.—
,
už 48 numerius.
tiDAMCI1* užsiprenumeruokite sau ir savo draugams. Pinigus
ŪŠNoį siųskite adresu:
*

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., New York, N. Y.

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultųrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kurią sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.
Tas Šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno”
naetiąė prenumerata, — kuria reikia pasiųsti adresu:

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

KORESPONDENCIJOS

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$2507X1, už taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišku dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvąrantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
Šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes pakariame 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

SPRINGFIELD, ILL.
Lietuvis sumušęs lietuvi; su
muštasis jau mirė, o jo mušė
jas pasodintas į kalėjimą.

šiomis dienomis čionai įvy
ko didelė tragedija. Vasario
14, vakare, delei kažinko su
sibarė du lietuviai — Antanas

niai, matyt, juodu nuvedė taip
toli, kad Spudvilas labai pavo

cago Hights, Gary, Lyons, Blue Islund, Summit, Bellwood, Būni-

Sankrovos
kaina tik

Sakalauskas ir Jonas Spudvitas. Jiedu yra švogeriai. Bar

Antanas Sakalauskas paėjo
iš Kauno gub. Tauragės apskr.,
Šilalės valsčiaus. Paliko mo• •
•
•
terj ir du našlaičiu— sūnų ir
dukterį. — Lietuvė.

DR. VAITUSH, O. D.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Iš čia pinigai yra.pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
•

809 So. Main Str.
Rockford, III.
» r »

• i » « i • .» i i »• i

im

»

Tel.: Yarda 6666
Drover 8448

Palengvins aidą įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, 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. Nodėldieniais nuo 10 'ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

*

*

,

A

3208 So. Halsted St,

lone Yards 4817
lulavard 6487

.

AKUiERKA

Baigusi

Aku

ją; ilgai prak
tikavusi Pan*Bilvanijos boa*
pitalisa.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Du*

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.

kioBe
ligose
j
moterims
merginom*.
8118 S. 'Halsted St., Chicago, III.
(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 Ud vilai y.

■L HMMUI

DR. CHARLES SEGAL
Praktikeoja 15 Betai
Ofisai
Chicago, niiaois.
Moterišką, Vyriftką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue 1
Iki 5 v.
nuo 7 iki 8:81
Nedėliomis nee
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexal 2880

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

Lietavi* Dentirta*

4712 So. A*hla*d Av^
arti 47-to* gatvla
Telefoną*: Drover 7641

AKUŠERKA
4. SHUSHO
patyrimą

motorą ligose; r*p«stingai
prita
riu ligonę ir kadiM laika ligos.
10929 S. State Str.
Chicago, UI.

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraatnojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
8804 So. Kedzie Ave^ Chicago, I1L
Arti 88-th Street

|

DR P. Z. ZALATORIS

T.’Pullman 5481

Telephone Yards 5834

■

.....

1
T«l. Austin 787

DR.MARYA
DOWIATT-SASS.

GYDYTOJAS IR CRIRBRSAS

Kątik sugrįžo iš Califomijo* ir

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki I pe
piet 6 iki 9 vakare
Hedillomis nu* 9 iki 18 rytai
1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted St

vėl tęs savo praktikavimą po N*.

5208 W. Harriaoa St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldieniu*.
..................................................................................... —

į

n

■

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’ia
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą i People Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. Boel. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Dr. P. G. Wiegner

Kez. 1189 ledepeedence Blvd. Chicag*
Telephone Van Buren 294

PriCmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v« vakj
3325 So. Halsted St., Chicago^
ai i —»■! ■■■"!

Nedėliomis nue 9—2
po piet
Telephone Yards 687

vakare.

Canal 257*
l
Naktinis Tel. Canal 2118

ntmaiiniviNigmm

*

Praktikuoja 29 metai
Ofisas;
8149 S. Morgas St, kerti 82 SI
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:

Dr.C.Z. Veželis

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Ave^
Chicago,
kerti 18-tos gatvės; 3-čios lubo*
>
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptieko*
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto ild 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

v_

DR. G. M. GLASER

:.............

JOHN J. SMETANA

DR. L H. GINDICH

Ofisas atdaras iki 9 vai vak

Mrs. A. Michniewicz

1424 So. Halsted St

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.
Akią, Ausų, Nosies ir Gerklė*
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

Turi*

DR. R. WAGNER

Gerai lietuviam* žinoma* per 22
motu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniška* ligas,
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St, netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai:
N
aktį
Dr*X*i
, 950
" Yni
Drovai
4186

Dr. J. Sarpalius

Kaip j ūsų Akįs

Ofiso Tel. McKinley 76

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

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

LIETUVIS DAKTARAS

Chicago.

Tas pats “Sosialdemokratas”
paduodu ištrauką iš komunis
PINIGAI.
tų vado K. Radeko straipsnio,
tilpusio “Die Kommunistischc
Iš Amerikos siunčiami pini
Internacionale.” Štai koks įdo
mus dalykas ten pasakyta apie gai į Lietuvą; greičiausiai pakoncesijas užsienio kapitalis Į siekia adresantus Lietuvos kai
tams: “Kol (visose didžiausiose muose, kada yra pasiųsti per
valstybėse proletariatas da ne • Federalę Paskolų Bendrovę
666 W. 18-th St., Chicago,
pergalėjo, kol jis da negali vi
sų gamybos jėgų karybai duo kuri turi sąskaitiškus ryšius su
ti, tol šalę proletarinių valsty Lietuvos Bankomis..
bių da gyvuoja kapitalistinės, Į Pinigai yra siunčiami paš
tol jos — proletarinės valsty to ins ir telegramomis, ir išduo-,
bės — priverstos bus į kom (ta savo čekius (draftus) ant
promisą eiti, srityse savo vals Lietuvos bankų.
tybės leisti koncesijas daryti”. Į Keliaujantiems į Lietuvą yra
Taip, be abejo. Bet ką tuomet sargiausiai ir patogiausiai vež
reiškia visi komunistų šukavi tis pinigus Federalės Paskolų
mai apie neėjimą į kompro Bendrovės Draftu formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie
misus su buržuazija?
bankai išmoka pinigus draftą
savininkui be jokių mitraukų.
parduoda laivokortes ant dvie
LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
rankų lumberio, durių, langų, mill- ant kurių nereikia persėsti. Iš
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
(netoli
tvėrimui ir tt.
Pirkite dabar, o su- Montrėal į Eydkunus
taupyąit pinigų
Atdara »Nedėlioips prie Kauno), kaina $107.15.
rytais.
Iš New York į Liepoją, kai
The General Wrecking & na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
Lumber Co.,
į Ameriką.
Archer and Ashland Avės.
pinigus ant Ame
Tel.: Lafayette 3443........... Skolinama
..
rikos ir Lietuvos namų, žemių
SKAITYKIT IR PLATINKIT ir Ūkių.
“N A U J 1 E N O S”

kus. Vai.: ano 9 ryto Ud 9
Nedėliomis, nuo 9 iki 12

Tel. Canal 65

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akušeres

kraipiama i

.

Specialistas džiovas

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

“Socialdemokrato’* 35 num.
apie bolševikus sakoma: “Jų
laimėjimai lig šio laiko laiduo
ja, kad Tarybų Rusai įvykdys
socializmo tvarką savo krašte
ir padės įvykdinti visame pa
sauly”.
Kažin. Iki šiolei bolševikų
laimėjimai laidavo tiek, kad
jie pajiegė vykdyti ne socializ
mų tvarkų; bet viso pasaulio
darbininkų judėjime suirutę.

sankrovos
kaina tik

Tel. Yarde 8654

Lietuvis Akių
51 Specialistą*

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.

“Komunizmas jau gyvuoja!”
— taip skamba pusiau rusiška,
pusiau lietuviška nauja komu
nistų daina. O betgi... Ęlizabetho komuųistų kalbėtojas
Phingis, įvykinęs su savo gaspadine komunizmą, buvo priverstas išsikraustyti net į Bayonne...

Paskilbęs indų poetas Rapavadino
bindranat Tagore
Tautų Lygą vagių lyga.
Iki šiol da niekas skaudesnio vardo tai įstaigai nebuvo
suteikęs.

patinga doma

*

ham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame’ per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
I
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėtomis nuo 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland'Avė., kampas 21-os gatves

Krislai

Kita komunistė kalbėtoja,
Jozaitienė, kalbėdama Newarko komunistėms patarė neuž
siimti tokiais “buržuazijos iš
mistais” kaip ' mezgimu arba
kambarių valymu, o mokytis
komunizmo...

SPECIALISTAS
paariamo]* Pykai
Gyvanlraas jnr*
»kada prarogljimaa,
Maa vartojai*
f
pagerintą
Oph-

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųSIes, tikros odos ir Tapestry

fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes
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, Glencoe, Chi-

jingai sužeidęs savo švogerį
Sakalauską. Vėliaus sužeistasai buvo nuvežtas į St. Jolms
ligoninę, kur po kiek laiko mire.
Spudvilas, suprantama, buvo areštuotas ir pasodintas ka[Įėjime. Kol kas, jisai dar neišimtas. Gali būt, kad jis bus
kaltinamas kaipo žmogžuda,
tuo labiau, kad arešto metu,
jis, kaip pasakojama, buvęs
girtas.

Dr. A. R. Blumenthal

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

i

Liet uvys Dentistas
10891 S. Michigan Av^ Roseland
Valandos: 9 iki vakare

Tai. Canal 2118
Ofiao valandos: nuo 10 ryto Ud
8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 63rd SL
Tel. Prospect 8466

Telefonas—Boulevard 9199

Talcphena Yards 5682

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

DR. C. KASPUTIS

Dr. M. Stupnlcki

—Dentistas—
8881 S. Halsted St., Chicago, Hl.
Valandos:—

8107 S. Morgan St. Chicage

*

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta
ir nuo 5 iki 8 vakar*,

Waukegano

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas Ir Chirurgas
1637 W. 51 st. karną. Marshfield av.
Valandos: Ud 9 ryto, nue 8 Ud
4 ir nue 7 Iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dover 9693
Valandos: 10—11
2—3 po piet
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai- B
ką ir vyrą. Specialiai gydo limpanžias, senas ir paslaptį**
gas vyrą ligas,
8259 So. Halsted St., Chicago. ■

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8111
W. 42nd S t. Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
Tel. Pullman 842

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,

Akušerka M. Katauska

DR. I. E. MAKARAS

Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
8338 So. Halsted St., Chicago, I1L
Phone: Boelevard 4121.

Lietavy* Gydytoja* ir Chirurgą*
1090d Michigan Avė,
Roaelaade.
Vai. 10 Ud 12, 2 ild 4 ir 6:81
iki 8:80 vak.

kreipkitės i J. E. Bruževik....
—..
čiaus aptieką:
WAUKEGAN
DR. C. K. KLIAUGA 1
PHARMACY,
DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Chicago, IU.
1005 Marion Street,
kampas 18th St
VVaukegan, III.
..

.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak,
Phone Canal 257

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22ad & So. Leavitt SU.
CHICAGO.
nuo 1 po pietą iki 9 vakarą

I

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Lietuvių Tautos Katalikų
Bažnyčios svetainėje, 35-th ir
Union avė., taipjau buvo su
ruoštas vasario 16 d. apvaikš
čiojimas Lietuvos neprigulmybės šventės. Salė > buvo tinka
mai papuošta. Buvo prakalbų,
dainų ir deklamacijų. Pirmiau
sia buvo sugiedota
Lietuvos
himnas, paskui sekė prakalbos,
dainos ect.
Kalbėtojai buvo
M. Žvalioms,
tos bažnyčios
vyskupas kunigas Mickevičius
ir Dras Karalius. Dainavo du
etu ir solo pp. Zinkaitienė ir
Ertmoniene,
deklamavo ir
monologų
sake p. Signoras.
Visa kas atlikta gerai ir gra
žiai. Vakaras užbaigta daina
vimu “Tegyvuoja mus tauta.”
Aukų surinkta $80.00; atskai
čius apvaikščiojimo' rengimo
išlaidas (skelbimų apmokėji
mo etc.) Lietuvos gynimo rei
kalams liko $67.00, kurie nu
tarta pasiųsti Lietuvos Misijai.
Aukotojų sąrašas bus vėliau
paskelbtas. — x.

Vasario 16 d. L. L. P. stotis
surengė apvaikščiojimą pami
nėjimui Lietuvos respublikos
trijų metų sukaktuvių. Būrys
lietuvių su benu nuo 108-tos
ir Wabash gatvių maršavo ne
šini Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis ir tryškančiomis švie
somis Michigan avė. iki 105-tos
gt., o nuo ten Edbrooke avė. į
Strumilo svet. Susirinkę de
monstrantai ir publika pir
miausiai sudainavo Amerikos
himną. Po to kalbėjo S. Va
lančius ir du vietiniai aldermanai, anglai. Tarpais p. Nie
kaus vedamas choras sudaina
vo kelias liaudies daineles ir
ant galo Lietuvos himną. Žmo
nių demonstracijoj dalyvavo
nedaug, o ir su šiaip atsilan
kiusia publika svetainė kur kas
nebuvo pilna.
Susirinkusieji
daugiausiai buvo senyvi žmo
Sugavo plėšiką.
nės, vyrai ir moterys, ir jau
Penki banditai praeitą su
nutės mergelės. Aukų Lietuvos imtos
naktį
buvo užklupę
reikalams surinkta $163.00.
Frank A. Bose aptieką, 2001
—Bijūnėlis.
W. 31-st St. Čia jiems besidar
buojant krautuvėje pasirodė
trys policistai, kurie tuojaus ir
pradėjo
šaudyti į banditus.
Vienas jų tapo pagautas, kiti
pabėgo. Manoma, kad vienas
jų tapo pavojingai pašautas.

AJFA
Kazimieras
Valančius
Mirė netikėta mirčia, užtroško
gazu. Turėjo 50 metų amžiaus
ir paėjo iš Plungės miesto, Kau
no rėd. Lietuvoj paliko motiną
ir seserį Rozaliją, o Amerikoj
pusbrolį Vincentą Žukauską. Velionies kūnas randasi pas graborių po No. 644 West 18th St.
Bus palaidotas Lietuvių Tautiš
kose kapinėse. laidotuvės bus
seredoj, vasario 23 d., 10 vai.
ryto.

Kviečiame visus gimines ir
pažįstamus atsilankyt į šermenis
ir dalyvaut laidotuvėse.

Lieka nuliūdęs pusbrolis,
V. Žukauskas.

Nusinuodino išradėjas.
B. W. Goodsell,
77 melų
amžiaus, vakar Morrison hotelyj nusinuodino.
Jis buvo
išradęs elektrines žirkles. Sa
ko, kad jis turėjęs apie septyniasdešimts tūkstančių doleriu
bankoje,
bet gyveno labai
skurdžiai mažiausiam Morri
son hotelio kambaryje,
kur
jis pats virėsi sau valgį. Jį at
rado besiraitantį ant grindų
jo draugas, dras Jircoch; tuo
jaus buvo pašauktas ambuliati
sas ir išradėjas tapo nugaben
tas University ligoninėn, kur
jis tau jaus ir pasimirė. Prie
žastis sanžudystes dar nesuži
nota.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

**

gos nuo $121 iki $149 menesį.
Jis taipgi reikalavo, kad ir jo
paties alga butų pakelta nuo
$3,300 iki lygiai $4,000 į me
tus. Komisija paskyrė tam tik
rą komisiją, kuri turės išspręs
ti šį reikalavimą.
♦
Atėmė 2,500 dolerių.

Praeitą subatą apie dešimtą
valandą rytmetyj trys bandi
tai užpuolė
The Pruedncial
Life Insurance
koinpanijos
klerką, Wįlliam P. Wisehart,
929 S. Wisconsin avė., nešantį
iš Reliance State bankos pini
gus ($2,550)
apmokėjimui
darbininkams algų.
Banditai
jį užpuolė ties pat ofiso duri
mis; vienas banditų griebė jį
tuojaus už gerklės, o kiti du—
už krepšio, kuriame buvo pi
nigai. Klerką dar bandė pasi
priešinti prieš banditus,
bet
gavęs keletą smūgių į galvą
tuoj išsitiesė ant šaligatvio.
Areštavo vaistininką.

Bcnjamin Mastrowski, savi
ninkas aptiekos, 100 E. 55-th
st., vakar buvo areštuotas už
laužymą taip vadinamo Harrison anti-nareotie įstatymo.
Už jį
reikalauja penkių tūk
stančių dolerių kaucijos. Distrikto advokato pagelbininkas
John Boddie sako, kad Mastrowskis nuo praeito rugsėjo
mėnehio yra padaręs apie aštuonioliką tūkstančių dolerių
gryno pelno, pardavinėdamas
narkotiškus vaistus.
Koteliai numuš kainas.

Miesto tarybos brangenybių
komisijos pirmininkas Russell
J. Poole vakar pareiškė,
kad
mfėste didžiuma • hotelių jau
yra žymiai numušę kainas ant
įvairių valgių ir gėrimų, ir jis
tikįs, kad ateityje jie kainas
numuš da žemiau, taip kad
jos kada nors turėsią pasiekti
tą laipsnį, koks buvo prieš ka
rą.
Užsitroškino, kad sūnų
areštavo.

John Regai,
52 metų am
žiaus, 1718 S. Morgan st., va
kar atsisukęs gasą užsitroški
no. Tai dėlto, kad jo vienas sū
nus, Joseph Regai, Ibuvo polici
jos nužiūrėtas ir areštuotas už
plėšimus.
Paliktam laiškuty]
jis sako, kad jam yra daug
lengviau sutikti mirtį,
negu
matyti
kurį nors iš jo sūnų
sėdint už krotų.

Reikalauja didesnės algos.
Joseph L. Moss,
Probction
Viskas turi būt parduota, nepai-' biuro viršininkas, praeitą sueant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- batą kreipėsi prie pavieto ta
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- rybos finansų komisijos pra
Hee, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- šydamas, kad ji šiais metais
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar paskirtų
dešimt
nuošimčių
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $87.50. daugiau pinigų palaikymui jo
Vyrams kelinės $4.50 ir augičiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5 ir vedamo biuro, negu kad buvo
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė pereitais metais paskirta. Pra
Pavogė 27 automobilius.
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams
eitais gi metais buvo paskir
Sulyg policijos departamen
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
ta
$213,415.74.
Taipjau
jis
rei

Atdara vakarais 8 vai. Subatomis
to pranešimų,
tai į praeitas
iki 9 vak. Nedil. 4 po piet.
kalavo, kad penkiems jo pa- dvidešimt keturias valandas
S. GORDON,
pavogta dvide
1415 S. Halsted St.
1 gelbininkams butų pakelta al- mieste buvo
šimts septyni
automobiliai.
Taigi trimis automobiliais dau
BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
giau, negu kad vienas į valan
42 Broadway, New York City
dą. Matyt, kad nei naujas au
Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą
tomobilių vogimo įstatymas su
arba Hamburg—Eitkūnus
skaudžiomis bausmėmis nieko
I LIETUVA
negelbsti.
Laivai išplaukti kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
“POLONIA” KOVO 30
"LITUANIA” KOVO 4
“LITUANIA” BALANDŽIO 13
“ESTONIA” KOVO 16
Visi laivai tari puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Sajle St
CHICAGO, ILL.

ELEKTRA
šviesą Ir pajiegą suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Caah arba ant išmokėjimo.
Pinantini Lietavią Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c<
A. BARTKUS, Prea. 4

1119 W. 47th St

Tek Boulevard 1892.

Chicago, I1L

Pati areštavo vyrą.
Mrs. Cathryn Stoner, 21 me
tų amžiaus, 739 Spruce place,
vakar nuėjus Town Hali poli
cijos stotin pasiėmė porą policistų ir parėjus namo arešta
vo savo
vyrą, Jadk Stoner.
Tai dėlto, kad ji radus jo kiŠeniuje laišką, kurį jos vyrui
buvo parašius Miss Clara Ma
re vi tz iš La Šalie, Iii. Laiškas
prasidėjo su labai jautriais
žodžiais “Darling Jack.” Džekelis sako, kad tas laiškas'bu
vo rašytas jam daug pirmiau
negu jie buvo vedę.
Moterims mirties bausmė.

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.
“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
Jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbus ir klastas.
“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam TSvynSs gynėjui žinoti.

“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovą lauko ir pačių kovotoją gyvenimo.
“Trimitas” eina 84 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
'
/
Adrese: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Valstijos advokato .pagelbi
ninkas Lyons Rollo laike Mrs.
Cancetta Del Guidice bylos, federaliam teisme vakar pasakė,
kad jis pasistengsiąs gauti už
tektinai šalininkų, su kurių pagelba jis įnešiąs valstijos legislaturon bilių, kad Illinois
valstijoj moterys butų-baudžiamos lygiai su vyrais už lygius
nusižengimus.
Mrs. Cėncetta
Del Guidice ir jos vyras, Emi
lio Del Guidice, yra kaltinami
delei nužudymo jų žento, Carmine De Nata.
Sako, kad Si
£mrb(rfildvsfn

vra

NAUJIENOS, Chicago, III.
šaltakraujė Cook pavieto legisla t uroje.

Riš Landiso klausimą.
Ohio valstijos atstovas Welty prieš kongreso sprendimų
komisiją šiandie pradės išdės
tyti savo kaltinimus prieš Chicagos federalį teisėją
K. M.
Landis.
Nagrinėjimai turėjo
prasidėti utarninkc, bet kadan
gi tą dieną pripuola Washingtono gimimo diena, todėl nag
rinėjimas prasidės
šiandie.
Landisą norima išmesti iš dar
bo. Nebūtų visai blogu daiktu,
jeigu
jo kaltintojai atsiektų
savo tikslą.
8 iš 14 nepilnapročiai.
Cook pavieto neprotingumo
komisionierhis
dras James
Whitney Hali vakar kalbėda
mas Lawyers’ Association /of
Illinois
susirinkime pasakė,
kad Cook paviete
aštuoni iš
keturiolikos pakartųjų nusižen
gėlių buvo nepilnapročiai. Jis
taipgi yra priskaitęs prie nepilnapročių ir Calr Wanderer,
kuris praeitą rudenį
nužudė
savo pačią.

Padėjo daktarui bombą.
Praeitą subatos naktį neži
nia kas ir kodėl buvo padėję
bombą po dro Edward. Cunat
namais, 1714 South Loomis st.
Bomba sprogo apie penktą va
landą ryto, apdraskydama vi
są namo užpakalinį galą. Vi
sam dviejų augštų name veik
nei vieno sveiko lango neliko.
Ant pirmo augšto užpakalinės
durys veik su visa siena tapo
išverktos. Gyvasčių nei viena
nežuvo., bet išgąsties buvo už
tektinai. Nuostolių padaryta
apie ant trijų tūkstančių do
lerių. Sako, kad daktaras nu
manąs kas ją padėjo.

Naujienų Didysis Kon
certas Jau Nebetoli.
.----------

Bukite visi iš anksto pa
sirengę. Sį metiniame kon
certe dalyvaus labai daug
artistinių spėkų — lietuvių
ir kitų tautų. Tokio kon
certo dar lietuviai niekuo
met neturėjo. Nepraleiski
te jo!
štai kokios spėkos daly
vauja:
\
Unė Babickaitė
K. Sarpalius
>
Broliai Briedukai
Pr. Jakutis
I^r. Cvirka
Pirmyn Mišrus Choras
Chicagos Socialistų Vyrų
Choras
Helen Golden
Elza N ovak
James Lillard
T. Karablinoff
Mitina Ysaeva.
Koncertas bus nedėlioj,
27 d. vasario (Feb.) 1921,
Ashland Auditorium Carmen’s Hali), puikiausioj
darbininkų svetainėj Chi
cagoj, Van Buren St. ir
Ashland Blvd. Pradžia *4
vai. po pietų. Orkestrą —
10 muzikantų.
Tikietai jau parduodami
“Naujienų” ofise. Pirkite
tuojau!
Iš kitų miestų ir mieste
lių visi naujieniečiai bukite
šiame puikiame Naujienų
koncerte!
KONCERTO RENGIMO
KOMISIJA.

Pranešimai
I

‘

,

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS,

šiuo pranešame visoms draugijoms
ir kuopoms, kad nedėlioj, rugpiučio
(August), 7, 1921, Naujienoj rengia
metinį pikniką Gardners Darže, 123
gatvė ir Michigan Avė.
Todėl malonės draugijos ir kuopos
nerengti tą dieną piknikų, nes Nau
jienų piknikan visuomet suvažiuoja
visos Chicagos ir apielinkių miestelių
lietuviai.
Komisija.
Extra susirinkimas. Lietuvos Lai
svės Paskolos Apskričio Bonų parda

vėjų įvyks pirmadienį, vasario 21 d.,
7:80 vai. vak.., šv. Jurgio par. svet.,
38-čia ir Aubum Avė.
Malonėkit
skaitlingai atsilankyti, nes yra svar
—
Inikinuaiai bių pranešimų
_
. wa • iš v.Misijos.
t-ti
* —

Panedėlis, Vasario 21, 1921
PRANEŠIMAI.

RAKANDAI

Bridgeport. — Didėlės prakalbos ir
koncertas, kuriame dalyvaus Jauno
sios Birutės Vaikų Choras, po vado
vyste p-lės Salomijos Staniuliutės.
Utarninko vakare, vasario 22 d., 7:30
v. v. Raymond Chaple svetainėje, 816
W. 31st St.
Tai bus vienas iš ge
riausių vakarų ant Bridgeporto Washlngtono gimimo dienoje. Dalyvaus
lietuviški ir angliški, kalbėtojai. Taip
gi bus ir kitokių pamarginimų. Ne
praleiskit šios progos. — Komitetas.
Lietuvių Piliečių Sąjungos Vyriausios

DIDELIS BARGENAS
VICTROLA

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
buvo užmokėta $200, parduosiu už
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
Valdybos Pranešimas, apie suvažiavi ir nedėlioj.
mą ir L P. Sąjungos ženklelius.
2810 W. Harrison St.
Lietuvių Piliečių Sąjungos skyrių
atstovų susivažiavimas neįvyks vasa
rio 24 d.; jis tapo nukeltas į kovo 31,
RAKANDŲ BARGENAS
1921. Vietą posėdžiams bus paskelb
Pirma negu pirksit rakandus, atei
ta vėliaus. Malonėkite pranešti. savo kite ir persitikrinkite musų dideliame
išrinktiems atstovams, kad jie neva pasiulijime. $200 saiza tikras mažiuotų vasario 24 d. į New Yorką.
hagony fonografas, su dviem sprenLietuvių Piliečių Sąjungos ženkleliai žinom, grajija visokius rekordus, pil
jau pagaminti: trikampis-trispalvis nai gvarantuotas, parsiduoda tik už
Lietuvos vėliavos emblemas, su žirg- $55 su rekordais ir deimantine adata.
vaikiu vidui. L. P. Sąjungos Vyriau Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus
sia Valdyba nutarė parduoti juos po pianas.
Vėliausios mados parlor
50 centų.
(fruntinės) setas. Valgomojo kam
Skyrių susirinkimuose malonėsite bario setas, miegamojo (bedroom)
apie tai nariams pranešti ir paraginti setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
juos ženklelius užsisakyti.
nauji. Parsiduos jums prieinamom
— Lietuvos Piliečių Sąjungos
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
Vyriausia Valdyba.
Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,
Roseland. — šiandie, vasario 21 d.
Devintojo Wardo socialistai rengia di
PARDAVIMUI
deles prakalbas K. of P. salėj, 11037
PARSIDUODA saliunas lietuvių
Michigan avė. Pradžia lygiai 8 vai.
vak. Kalbės žinomi socialistų veikė tirštai apgyventoj apielinkėj. Biznis
jai, Seymour Stedmanas, Louis Eng- išdirbtas gerai duoda ^erą pelną.
dahlis ir kiti. Visi lietuviai ateikite. Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos..
— K-tas.
400 E. 115th St.
Kensington.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ANTANAS RULIS
Pirmiau gyvenąs
4500 So. Rockvvcll St., Chicago, III.
Turime svarbų pranešimą. Kreip
kitės į Naujienų ofisą arba praneški
te dabartinį adresą.

JONAS PALEKAS
Pirmiau gyvenąs
4853 W. 40th St.,
Chicago, III.
Turime svarbų pranešimą. Kreip
kitės į Naujienų ofisą arba praneški
te dabartinį adresą.

PAJIEŠKAU Dominiko Jokūbaičio
Kauno rėd., Raseinių apsk., Gurų kai
mo. 45 metų amžiaus. Apie 11 me
tų atgal gyveno Chicagoj. Kas aiiie
jį žino, malonėkit pranešti arba pats
atsišaukit, jūsų brolis Pranas Jokū
baitis, tik atvažiavęs iš Lietuvos nori
matyti.
8852 So. California Avė.

PAJIEŠKAU pusbrolį Dominiką
Naravą. 5 metai atgal, gyveno Chi
cago. Meldžiu atsišaukti, nes turiu
labai svarbų reikalą.
Kas praneš
kur jis yra, gaus atlyginimą.
ALEKSA NARAVAS,
4104 So. Campbell Avė.
Chicago, III.

943 W. 3?rd St.

NAMAI-ŽEMĖ

RANDAI
ANT RENDOS
Didelė svetainė susirinkimams lai
kyti ir dvejos lubos 25x80 pėdų kiek
viena dirbtuvei. Nebrangi renda.
Kreipkitės
BOCH’S DEPT. STORE,
3641 So. Halsted St.
Tel. Yards 1322

REIKIA DARBININKŲ~

"MOTERŲ""

REIKIA patyrusių moterų prie
skirstymo popierių. Pastovus darbas,
gera mokestis.
ACME WASTE PAPER CO.,
1215 W. 15th Street
U. F. N.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo ir vaikų prižiūrė
jimo. Gera mokestis, valgis ir kambaris. Kreipkitės
JOE DESZULSKI
4505 So. Hermitage Avė.
galima matyti visą dieną.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

’

REIKIA pardavėjų — ūmi šiluma,
amžiaus stebuklai. Be ugnies nei
elektros, moksliškai aprūpintas ir gar
sių gydytojų pripažinta. Galime pa
naudot 6 vyrus mieste ir apielinkėse.
LEADS & CO-OPERATION
29 So. La Šalie St.
Room 1032

REIKALINGAS siuvėjas abelnam kostumierskui darbui. Pastovus darbas;
gera mokestis.
Atsišaukite
S. ALEKNA,
911 W. 38rd St.,
Chicago, 111.
Tel. Boule -ard 6836

RAKANDAI
PARSIDUODA labai pigiai 4 kam>arių rakandai, vartoti labai mažai—
caip nauji. Taip pat parduodu lotą
gražioj kolonijoj ant sausaidės prie 58
arti Archer Avė.
Priežastis parda
vimu — turiu išvažiuoti į Lietuvą
greitai. Atsišukite pas
A. PILYPAS,
__ __
TU

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlsoa,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijose,
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klešos dienomis ir vakarais. Pa*
reikalaukit knygilia.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, Hrmhd'ka.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir Jietuviikos
kalbų, aritmetikos, knygvedystCs, ste
nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos pllletystls, daillarašystis Ir tt.
Mokinimo valandos i nuo 9 ryto fld
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
$106 SO. HALSTED STM CHICABO.

Leveskio

Mokykla

Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių.
Mokina Lietuvių
ir Anglų kalbų; Grammar
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augltesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.
...............

■ ■ .
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DRAUGIJOS IR
PARSIDUODA grosernė ir delicatesen. Visokių tautų apgyventoj vie
ORGANIZACIJOS
toj. Priežastis pardavimo reikalas
išvažiuot į Lietuvą.
Kreipkitės pas
DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
savininką.
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
4133 So. Wallace St.
nas MargeviČia, 923 W. 33rd St.;
Tel. Yards 5310
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt.
Izidorius Juščius, 1967 CanalPARSIDUODA saliunas su 5 kam
port
Avė.; fin. sekr. Izid. Vedecbarių pagyvenimu, pigi renda, listas
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ant 3jų metų. Turi būti parduotas
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
iš priežasties ligos.
Juščius;
kasos glob. Juoz. Juščius
2500 Archer Avė.,
ir
Petras
Vestelis; maršalkos: I.
kampas Halsted St.
Jonas Guzauskįp, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
PARSIDUODA saliunas arti šv.
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
Jurgio bažnyčios. Geram žmogui ge
sėjas Stan. Romanas.
ra vieta. Yra 5 kambarių pagyveni
mas užpakalyje ir 7 kambarių viršu LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
je.
Arba kad atsitiktų moteris, jei
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
gu su nedaug vaikų arba mergina no
ras
Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
rinti prisidėti kaipo pusininke prie satar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
liuno. biznio, aš esu vienas. Priežas
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
tis pardavimo patirsit ant vietos. Sa2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
vinirifcą galima matyt visada.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
936 W. 33rd St.
mėnesio paskutinę subatą Valenčiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
PARSIDUODA gera lietuviška kar7:30 vai. vak.
čiama ant Bridgeporto, netoli švento
Jurgio Bažnyčios.
Atsišaukite

Aš JUOZAPAS JESUNSKIS išva
PARSIDUODA mokyklos reikmenįs,
žiuoju į Lietuvą 24 d. kovo (March). saldainių, tabako ir cigarų krautuvė,
Pažįstamų bei draugų meldžiu atsi kitos tokios nėra apielinkėje.
šaukti šiuo antrašu:
Atsišaukite
JUOZAPAS JESUNSKIS,
3518 So. Wallace St
702 Carbon St.,
Rockford, III.

PAJIEŠKAU savo draugo Antano
Vaškio, girdėjau gyvenąs Rockford,
III., gavau laišką iš Lietuvos nuo jo
brolio Malonėkite atsišaukti šiuo ant
rašu.
KAZIMIERAS VOLANTAS,
4039 So. Albany Avė.,
Chicago, III.

MOKYKLOS

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ
SKYRIUS:
Pirmin.

Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.:
iždin. J. Katilius, 1685 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mana
sis pirmą pėtnyČią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.
PARSIDUODA mūrinis biznio na
mas su beizmentu ir garagių. Galima
pirkt su bizniu arba be biznio. Vieta
tinkama bučernei ir grosernei. Prie LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
Storo 4-rių kambarių pagyvenimas,
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
viršuje 2 pagyvenimai po 4-rius kam
240 W. /Blst St.; padėjėjas Ant.
barius. Savininkas bizniai po numeriu z Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
4510 So. Marsrfield Avė.
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P.
Paužolis; kasier. Ant. Antanai
PARSIDUODA farma. Aš čia, kai
tis;
kasos globėjai: L P. Chuplinsgavus žmonių parodyt savo gyvulių
kas,
II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
farmą, 25,000 akerių labai riebios že
Vaitkus.
— Draugijos susirinkimai
mės; 14,000 dirbamos, su visais įren
laikomi
kiekvieno
mėn. antrą sugimais. Pirmas įmokėjimas $1,000,
batvakarį
A.
Urbono
salėj, 3838 S.
likusius išmokėti savo uždarbiu nuo
Aubum
Avė.
farmos. Atsišaukite
BENNETT,
421 First National
Jautiška draugystė mylė
Bank Bldg.
tojų LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
PARSIDUODA 6 kambarių moder
ninkas D. Shatkus, 213 E. Konniška plytų bungalow su kičiri'u, val
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
gomuoju kambariu ir užbaigtu skie
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
pu; elektros šviesa, didelis bookcase
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentfirę place, maudynė; plytų ir stiklo
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis,
miegojimui prieduris Vieta puikiau
10520 State St
sioj padėtyj, arti 3 gatvekarių linijų,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
pietvakarinėje dalyje miesto. Kaina
mėnesio pirmą pėtnyČią F. Shed$8,100 pusę įmokant, o likusią sumą
villo svetainėj, 341 E. Kensington
po $30 kas mėnuo, talpinant ir nuo
Avė.
šimtį. Tuoj gali gyvent. Savininkas,
ne agentas.
5728 Tumer Avė.
RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
Tel.: Prospect 9821
KIJUBAS: pirmininkas A. Kadzevskis, 1217 N. Hoyne Avp.; nut. rašt.
PARSIDUODA 2 augštų medinis
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
namas gražioj vietoj ir lotas. Kaina
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
$3,000. Savininkas apleidžiu miestą.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
MR. CHAS WILT,
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
2314 W. 50th PI.,
jį ketvergę kiekvieno mėnesio LiuoChicago, III.
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
7:30 vai. vak.

MOKYKLOS

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čivinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
MA5TER
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
SYSTEM
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
mo ir Designing jtfokylda. Guzikauskas;
maršalka F. Adomai
Musų sistema ir mokymo budu Jų»
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont'trumpu laiku iimoksita viso amato
vid, 2121 Western Avė.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuyhni CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
skyrius, kur kiekvienas gauna geroi
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
praktikos besimokindamas.
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
Visuose siuvimo skyriuose malino*
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
varomos elektros Jiega.
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
Kviečiame kiekviena ateiti by-ku
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
riuo laku, dieną ar vakarais, pašilių
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
rSti Ir pasikalbėti dėl sąlyru.
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 CharlesPaterns daromos sulig mleros, vi
ton St.; kasier. J. Degutis, 8913
šokio stiliaus ir didžio ii bet kurioi
Division St.; kasos globojai: J. Ra
madų knygos.
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
MASTER DESIGNING SCHOOL,
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
190 N. STATE STREET, CHICAGO
dakt kvot. Dr. A. Montvid, 2121
M*M*#*^W**»*Wtal*M*WW**bm*^^

