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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Feb. 23, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 Musų atrištas klysta: — Lietuvis tą imperialistu kuiną dar pasižebos!

Bolševikai sustabdė tautu'
lygos armiją

Talkininkai pykstą
I ■ ............... ......... '■ ■

Bavarija atsisako nusiginkluoti

Montenegro paskelbė “šventąjį 
karą” — Serbams

Bolševikai sustabdę 
Tautų Lygos armiją.

Internacionalinė armija buvo 
pasirengusi vykti į Vilnių, bet 
tapo sulaikyta Lenino sekėjų; 
Europos valstybės bijančios 

sukilimo.

PARYŽIUS, vas. 22.— šian
die tapo sulaikyta tautų lygos 
armija. Sulaikyta Rusijos už
sienio reikalų ministerio čiče- 
rino bevieliu pranešimu.

Kalbamoji armija buvo skir
ta vykt į Vilnių, kad ten prižiu 
rėjos plebiscitą, kuris nusp
ręs ar tasai miestas turi prik
lausyti Lenkijai ar Lietuvai. 
Vilnius yra Lietuvos respubli
kos sostinė. Tuo tarpu miestą 
savo rankose laiko 
inija.

Bolševikai nenori, 
lyga siųstų tenai
neva plebiscitui prižiūrėti. Ne
nori todėl, kad tatai reikštų 
kuopilniausią intervenciją Len
kijos naudai. ’
Šveicarijos darbininkai pirmu

tiniai

plebiscitas buvo nužymėtas ant 
kovo mėn.. bet dabar, (tolei Či- 
čerino bevielihės propagandos, 
veikiausia jisai bus atidėtas 
keliems mėnesiams laiko. Ši
tuo įsimaišimu tautų lygos ta
rybos delegatai esą labai pasi
piktinę, bet prisipažįsta, kad 
Rusija laikanti juos už krū
tų. Beto, jie pareiškė, kad šiuo 
metu atremt kalbamą ataką jie 
neturį įmonių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Feb. 23, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bavarija atsisako nusi
ginkluoti.

Lenkų ar-

Nenorinti paleisti piliečių 
gybą; bijanti “radikalinių 

mentų” sukilimo.

sar-
ele-

kad tautų 
armiją —

pastoję kelią.
Anglų, Belgų ir 

kareiviai, sudaran- 
lygos armiją, pir-

armijai

Ispanų, 
Francuzų 
tys tautų 
miausia bandė pasiekti Vilnių 
per Šveicariją. čičerinas pa
siuntė bevielį pranešimą Švei
carijos radikalams, kurie pa
darė atatinkamo spaudimo į 
savo valdžią ir tuo privertė ją 
neduoti kalbamąja! 
leidimo pereiti šalį.

Po to bandyta pasiųsti ka
reivius per Italiją.

Maskvos bevielio telegrafo 
stotis ir vėl pasiuntė praneši
mą. Kada radikaliais darbi
ninkų elementas subruzdo, 
valdžia įteikė tautų lygai pa
reiškimą, jogei ji neleisianti 
siųsti kalbamąją armiją per 
Italiją. Italijos geležinkeliečiai 
yra radikalingiausis visoje ša
lyje elementas, pareiškusi val
džia, o todėl galį kilti ytin rim
tų painevų, jeigu kalbamųjų 
kareivių pervežimui bus iš
naudota geleži nikeliai.
Kitose valstybėse tas pats.
Šiandie paaiškėjo, kad čiče- 

rinas panašiai pasielgė ir su 
kitomis valstybėmis. Rumani- 
ja, Austrija ir Čeko-Slovakija, 
savųjų radikalų grasinamos, 
taipjau buvo priverstos tautų 
lygos armiją grąžinti.

Tautų lygos taryba šią sa
vaitę tarsis dėl įmonių, kurio
mis palenkus priklausančias 
lygai valstybes, idant jos leistų 
tautų lygos kareiviams eiti 
kur reikia. Pradžioj Vilniaus

MUENCHEN, vas. 22. 
Bavarijos piliečių sargybos 
leidimas priklausys nuo užbai
gimo tam tikros sutarties tarp 
Bėdino valdžios ir talkininkų, 
būtent, nustatymo tikrosios 
sumos kontribucijos, kurią 
Vokietija turės užmokėti ir 
taipjau to išmokėjimo būdų.

Tai esanti tikroji Bavarijos 
pozicija nusiginklavimo klau
simu. Tokį pareiškimą čionai 
davė kaikurie žymus Valdinin
kai.

Pareikšta, kad jeigu Londo
no konferencija nepajėgs pa
daryti finansinės sutarties ir 
jeigu Franci jos ar by kurios 
kitos talkininkų valstybės ka
rinės jėgos užimtų naujų Vo
kietijos teritorijų, Bavarija 
labiau nei kuomet nors pirma 
busianti reikalinga tinkamos 
piliečių sargybos — tvarkai iš
laikyti ir neprileisti, kad radi- 
kaliniai elementai nuverstų 
valdžią.

pa-

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, Ilk, Feb. 23, 1921 
as raquirad by the act of Oct. 6, 1917

Montenegro paskelbė 
“Šventąjį karą” —

■ serbams.
Berlinas skelbia apie monte- 
negriečių sukilimą; padėtis 

esanti rusti.

LONDONAS, vas. 22.— šian
die čia gauta iš Bėdino bevie
lis pranešimas, kuris sako, kad 
iš Šveicarijos gauta žinių, jo
gei montenegrieČidi pdskelbė 
šventąjį karą serbams.

Du Serbų kariuomenės regi- 
mentai užėmę svarbų Monte- 
negro miestą Cettinje. Pasak 
pranešimų, padėtis esanti la
bai rusti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Feb. 23, 1921 
M reąuired by the act of Oct. 6, 1917

SOCIALDEM ATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
33, 34 ir 85. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Talkininkų komisija apleido 
Vienną.

VIENNĄ, vas. 22. — Talki
ninkų militarinės kontrolės ko
misijos nariai jau apleido 
Austrijos sostinę Vienną. Savo 
darbą jie jau užbaigę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 23, 1921 
M required by the act of Oct. 6, 1917

Paryžius sako, kad Tif- 
lisas esąs bolševiku 

rankose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Įll., Feb. 23, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kazokai užpuolė Troc
kio traukinį.

Hardingo kabinetas.
Ministerių kabinetas jau suda
ryta, bet galį dar būti “tūlų 

. atmainų.”

Keli žmonės sužeisti.

Rinkimai Chicagoj.
“Thompson© mašina” 

laimėjusi.

No. 43
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 23, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkai nesusitaria.

RYGA, vas. 22. — šiandie 
gautais iš Maskvos panešimais, 
šiomis dienomis kazokai ka
reiviai buvo užpuolę Rusijos 
karo minint. L. Trockio trau
kinį, ėjusį Maskvos-Orenburgo 
linija. ,

Keli geležinkeliečiai esą su
žeisti. .s

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 23, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija dalyvaus Lon
dono konferencijoje.

Vokietijos delegacijai vadovaus 
užsienio reikalų min|steris 

Simons.

BERLINAS, vas. 22. — Vo
kietijos delegacijai londoniškė- 
je konferencijoje 
Vokietijos užsienio reikalą mi- 
nisteris Dr. Walter Simons.

Vokietijos kancleris, Kons
tantinas Fehrenbach, konfe
rencijoje nedalyvaus. Oficiali
niai pareikšta, jogei koncleris 
negalįs apleisti Vokietijos delei 
tam tikros politinės situacijos. 
Vis dėlto, tikroji priežastis ko
dėl delegacijos pirmininku ta
po paskirtas Dr. Simons esan
ti ta, kad kancleris Fehren
bach pereitais metais Spa kon
ferencijoje padaręs labai ne
malonų įspūdį.

Be Dr. Simons’o veikiausia 
bus dar kiti du svarbus Vokie
tijos delegatai, ir abudu — 
ministerių kabineto nariai. Są
ryšy su tuo yra minima finan
sų ministeris Wirth ir 
mijos ministeris Shloz.

Hamburg-American 
įgaliotinis Heinrich
Hamburgo bankininkas Kari 
Melęhoir, Kruppų kompanijos 
direktorius Wilfeld, industrinis 
magnatas Hugo Stinnes ir or
ganizuotųjų darbininkų įgalio
tiniai, sako, kas dieną laiko 
speciali n ių konferencijų, kur 
studijuojama Vokietijos kon(r- 
pasiulymai. Jie, su keliais ki
tais ekspertais, veikiausia irgi 
vyks į Londoną.

vadovaus

ekono-

Cuno,

šiltinės New Yorke.

NEW YORK, vas. 20. — 
New Yorke pasireiškė šiltinių 
epidemija. Du žmonės jau mi
rė. Spėjama, kad šiltinių epi
demiją čionai atsivežė ateiviai 
iš Europos. '

Vakar Chicagoj buvo rinki
mai. Rinkta tam tikras skai
čius aldermanų, nominuota 
miesto klerkas ir iždininkas ir 
tarta apie išleidimą naujų pas
kolos *bonų, sumoje aštuonių 
milionų dolerių.

Pilni rinkimų daviniai bus 
žinomi tik šiandie. Bet iš to, 
kas jau žinoma, aišku, kad 
šiais rinkimai, kaip ir pirma, 
laimėjo majoro Thompson© 
šalininkai. Didžiuma išrinktųjų 
aldermanų esą “Thompson© 
mašinos” žmonės. Socialisto 
aldennano, turbut, neišrinkta 
nė vieno.

Svarbiausis “Thompsono ma
šinos” laimėjimas tcČiaus yra 
tas, kad vakarykščių rinkimų 
metu tapo užgirta pasiūlymas 
išleisti naujos paskolos bo
nus. Sako, kad pasiūlymas ga
vęs apie keturiasdešimta tūk
stančių balsų didžiumų. Rei
kalinga pažymėti, kad prieš 
šitą pasiūlymą, kaip ir visuo
met, labai griežtai agitavo ko
ne visi vietos laikraščiai, išski
riant Hearsto “American’ą.” ir 
“Examiner’į.”

Toji “Thompson© mašina,” 
matyt, turi didelės jėgos.

Konstantinopolio ir Angoros 
delegacijos atsisakė veikti 

sutartinai.

ST. AUGUSTINE, Fla., vas. 
22.— šiandie čia sužinota, kad 
busimasai Jungtinių Valstijų 
prezidentas Hardingas jau ga
lutinai pasirinkęs “tinkamus 
ministerių kabinetui asmenis.” 
Jie esą sekami:

Charles Evans Hughes, iš 
New Yorko — valstybes sekre
torius.

Audrcw W. Mellon, iš Pen- 
nsylvania — iždo sekretorius.

John W. Weeks, iš Massa- 
chusetts — karo sekretorius.

Harry M. Daugherty, iš Ohio 
— generalinis prokuroras.

Will H. Hays, iš Indianos — 
vyriausia pašto viršininkas.

Edwin Denby, iš Michigan— 
laivyno sekretorius.

Albert B. Fall, iš Iowa — 
vidaus reikalų sekretorius,

Henry C. Wallace, iš Ioiwa— 
agrikultūros reikalų sekreto
rius.

Herbert C. Hoover, iš Cali- 
fornijos komercijos reik, 
sekretorius.

James J. Davis, iš Pennsyl- 
vanijos —- Darbo sekretorius.

Toks, laikraščių žiniomis 
esąs naujasai ministerių kabi
netas. Spėjama, kad ministe- 
rių kabineto sąstatas toks ir 
liksiąs. Vis dėlto, “vienuolik
toje valandoje” dar galį Įvykti 
“tūlų atmainų,” būtent, keli 
asmenis gal busią pakeisti.

Bet Kontantinopolis sako, kad 
jie tapo išvyti.

PARYŽIUS, vas. 22.— Fran
cuos užsienio ofisas šiandie 
oficialiniai pareiškė, jogei bol
ševikai užėmę Gruzinų respub
likos sostinę l'iflisą. Gautieji 
pranešiami pažymi, kad mies
tan Įėjusi generolo Rudeny 
kavalerija ir po atkaklaus mū
šio, kuris ėjo miesto gatvėmis^ 
galų gale raudonoji vėliava 
tapo iškelta ant Tifliso arse
nalo. ' i
Bolševikai išvyti Iš respublikos 

sostinės, bet ir vėl pradėję 
puolimą.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
22.— Paskutinėmis žiniomis, 
bolševikai, kur praeitą subatą 
buvo užėmę Tifliso arsenalą, 
su dideliais jiems nuostoliais 
tapo išvyti, bet dabar ir vėl 
puola miestą.

Erivane, Armėnijoj, susikū
rė nauja anti-bolševistinė val
džia.

Turbut suvaržys 
ateivybę.

" ■........ . ..... ................

Senato ir atstovų buto komisi
jos susitaikiusios. •

LONDONAS, vas. 22. Dvi 
Turkų delegaciji — viena iš 
Konstantinopolio ir antra iš 
Angoros — atvykusi čionai, 
kad dalyvavus artimųjų rytų 
konferencijoj, politiniu žvilgs
niu šiandie stovi labai toli vie
na nuo kitos. Tuo budu talki
ninkų pasiūlymas, kad tos de
legacijos pasitiktų vyriausią 

talkininkų tarybą kaipo vienas 
kūnas, išrodo, bus bergždžios.

Turkų nacionalistų delegaci
jos vadas, Bekir Sami Be j, vis 
dar pasilieka kartu su savo 
bendrais viename kambary. 
Nors jisai ir labai draugin
gai kalbasi su sultono valdžios 
delegacijos nariais, Tiufik Pa
ša ir Reshad Paša, bet Yiuo sa
vo nusistatymo jisai neatsit- 
raukia nė per vieną colį, bū
tent, kad vienintelė veldžia 
Turkijoje yra tik Angoros vak 
džia ir kad ji nori pasilikti 
pilnai nepriklausoma valstybe.
Lietuva ir vėl reikalauja pripa

žinti ją nepriklausoma 
valstybe.

šio ryto, posėdy Lietuva krei
pėsi prašymu pripažinti ją ne
priklausoma valstybe '•— de ju
re. Bet taryba josios aplikaci
ją atidėjo kol bus išspręsta ki
ti “svarbus klausimai.”

Hardingo “susirūpini
mas.”

ST. AUGUSTINE. Fla., vas. 
21.— Busimasai Jungtinių Val
stijų prezidentas Hardingas tu
rįs didelio “susirūpinimo.” Tai 
delei Darbo sekretoriaus vie
tos. Girdi, jis nieku budu ne
galįs pasirinkti tųkį ministe- 
rį, kuris patiktų organizuo
tiems šios šalies darbininkams. 
Jisai norėjęs paskirti J. J. Da- 
vis’ą, bet... ir juo darbininkai 
esą nepatenkinti. Ir tai, nevei
zint to, kad kaibamdsai Davis 
pats esąs “geras unijistas.”

Taip dalykams susidėjus bu
simasai prezidentas Darbo sek
retoriaus skyrimą atidčsiąs iki 
vienuoliktos valandos (tai
reiškia: prieš pat užimsian 
prezidento vietą), Jeigu ir 
tuomet nesurasiąs tinkamo 
kandidato — pasirinksiąs “tin- 
kam;&usį tai vietai žmogų,” 
neveizint ar jisai bus unijMas 
ar ne.

Šituo jis tikrai išloš.

WASHINGTON, vas. 22. — 
Kaip išrodo, ateivybė į Jungti
nes Valstijas bus suvaržyta. 
Šiandie laikė specialį pasikal
bėjimą senato ir atstovų buto 
komisijos. Tartasi delei sena
te priimto Dillinghamo biliaus. 
Pačiais svarbiausiais klausi
mais komisijų nariai jau susi
tarę. Kaip greit bus atsiekta 
pilnas susitarimas, bilius bus 
atiduotas atstovų butui, ir vei
kiausia bus priimtas.

Jeigu bilius liks įstatymu, 
tai nuo balandžio 1 dienos, šių 
metų, iki birželio įnėn., seka
mais metais, ateivybė į Jung
tines Valstijas bus stipriai su
varžyta. ‘

Žada pradėt kampaniją 
prieš indžiokšenus.

Jungtinių Valstijų darbininkai 
reikalaus, kad butų panaikinta 

drausmės.

Nauja pūga New Yorke.
Dvidešimt tūkstančių žmonių 

kasą sniegą.

NEW YORK, vas. 22.— Pe
reitą naktį New Yorką užklu
po nauja pūga. Newyorkie- 
čiai, kurie per dvi pastarąsias 
dienas turėjo nemaža vargo 
delei suparaližavimo trans- 
portącijos įmonių — gatveka- 
rių ir tt. — šiandie turi nau
jo vargo.

Daugiau kaip dvidešimt tūk
stančių žmonių dirba prie ka
simo sniego. Dirba ir dieną ir 
naktį. 

- 1. I 1.. .. ■ ■ ■

Socialistų laimėjimas 
Prūsijoje.

Didžiumiečiai socialistai gavę 
apie šimtą vietų.

BERLINAS, vas. 22. — Rin
kimų daviniai dar nevisai ži
nomi. Gautomis iki šiol žinio
mis, daugiausia laimėjo didžiu- 
miečiai socialistai. Jie jau turį 
99 vietas. Klerikalų partija ga-

WASHINGTON, vas. 22. — 
Į Baltąjį Namą šiandie buvo 

atvykusi specialinė delegacija 
nuo vieno kliubo. Delegacijos 
narius prezidentas priėmęs 
ir pasakęs trumpą prakalbėlę. 
Be kita prezidentas pareiškęs, 
kad likusią savo amžiaus dalį 
jisai pašvęsiąs “išimtinai tik 
taikos reikalui.”

WASHINGTON, vas. 22. — 
Gali būt, kad neužilgio orga
nizuotieji šios šalies darbinin
kai pradės didelę kampaniją 
Už panaikinimą vienos kortų 
teisės — išduoti prieš pavie
nius unijų viršininkus ir visas 
unijas indžiokšenus, kurie yra 
taikomi tik tam, kad sulau
žius jų priešinimąsi samdyto
jams.
Tuo klausimik. Amerikos Dar

bo Federacijos viršininkai šian
die laikė ilgą pasikalbėjimą.

Užsimušė orlaivininkas.
SAN FRANCISCO, vas. 22. 

—Netoli Elko, Nevados valsti
joj, šiandie užsimušė pašto 
lakūnas, kapitonas W. F. Le- 
wis. Nelaimės priežastis —. su
gedimas orlaivio.

vo 70 vietų, demokratų — 21, 
nacionalistai 66, liaudies par
tija — 51, neriklausomieji so
cialistai 24, komunistai — 
27, ekonomininkų partija — 
4.

Galutinieji rinkimų daviniai 
paaiškės už dienos-kitos.

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 dau
ginus 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, kuęs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu- * 
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne- 
dėliomfe.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, UI.
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

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

Chicago. |
18-TOS GATVĖS KOLONI

JA. — Bendro Lietuvos Gyni
mo Komiteto surengtame vasa
rio 16 d. Palace Teatre kon
certe apvaikščiojimui trejų 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių, Lietuvos gy
nimo reikalams aukojo: po 
$10: B. įkaičius, A. Marcin
kus; po $5: V. Truškauskas,
M. Jokubonis/ J. Rosen (žy
das); po $3: Ona šiugžda; po 
$2.50: Stasys Gričius; po $2: 
A. Kukutis, J. Molikauskis, N.
N. , B. Bicis, Purlis, Gurauskas, 
Tubutis, Al. Naudišas, Juozas 
Valančius, A.. Masionis, M. 
Paulauskis; po $1: P. Parnio- 
nas, A. Jurubinskis, S. Kas
paraitis, J. Jovaiša, M. Vi
rius, N. Stakauskas, T. S. (N. 
N.), A. Vaitiekus, P. Ruzgie
nė, A. Kuka, K. Andrijonis, K. 
šidlauąkis, K. Bukulinsldis, 
Kas. Lendraitis, P. P. Sutkus, 
M. Batcaitienė, K. Advartienė, 
P. Kovetis, M. Makavickienė, 
Košt. Jonušas, Valer. Laucius, 
Ramoška, Petras Geryba, Alek. 
Lukas, Jurgis Lenkaitis, Stan. 
Petrišiunas, Pranas Ažusenis, 
Jonas Songaila, Jokubonienė, 
Pelcckienė, Kl. Klimas, Kotri- 
na Peskaitis, Jurgis Bičiušas, 
Alek. Gedvilas, St. šliažas, 
Juoz. Bacevičius, Br. Bacevi
čienė, Iz. Vedeckis, J. Požer- 
naitis, Alek. Vinclavas, T. Ma
čiulis, Juozefa Mataušaitienė, 
Beleckiene, V. Jdcius, S. Ku- 
kcvičius, Ą. Vaičikauskas, J. 
Skinius, V. Zarombas, L. Ju- • 
eitis, F. Jokas, M. Ivanauskas,
M. Vitkuj, P. Bogvilas, J. Vai-, 
nerkis’ P. Stankaitis, K. Si
dabras, A. Keltinas, F. Macius,
N. N.; smulkių aukų $11.20; 
viso $135.70.

Už tikietus paimta $308.75; 
viso įėjo 11.45. Išlaidų buvo 
(teatro nuoma, koncertas, skel
bimai ete) $201.45, tuo budu 
liko viso labo $210.00, kurie 
ant rytojaus, vas. 17 d., tapo 
pasiųsti Lietuvos Misijai.

J šį apvaikščiojimą Lietuvos 
vos Misija prisiuntė pasveiki
nimo telegramą, bet ji pavėla
vo ateiti: ji buvo gauta tik ant 
rytojaus po apvaikščiojamo, 
taigi vasario 17 d. Tos tele
gramos tekstas j a. u buvo pa
skelbtas Nitu j ienose, vasario 19 
dienos laidoj.

B. L. G. K-tas .8ios Kolon.*4

vių šventės apvainikavimui su
rinkta aukų $28.60; už tikie
tus $29.50; viso labo $58.- 
10; atitraukus iškasčius $3.00, 
liekasi gryno pelno $55.10, ku
riuos ir pasiuntėm Lietuvos 
Misijai, idant ji malonėtų per
duoti “Žiburėliui” Šiauliuose.

Dr. A. L. Graiiunas, 
Juozas Vaitulis, 
Jonas Ko dinas.

WEST SI DEL — Susiv. Am. 
Lietuvių Ex-Kareivių 7 Kuopos 
surengtose Meldažio salėj pra
kalbose sausio 28 dieną, Lietu
vos gynimo reikalams aukojo: 
po $10: A. D. -Kaulakis, J. 
Savnoras; po $2: P. A. Mau
kus; po $1: V. Dargužienė, N. 
N., A. Pauža, J. šeštas, V. Bu- 
lauskas, O. Veltienė, A. Bar- 
zaitė, P. Kaupis, A. Stanevi- 
eis, S. Sasis, M. Kanapeckas, 
M. Dūda, M. Kiškunicnė, F. 
Straksia, K. Sahička, P. Se- 
naučis, D. Gudlikienė, V. Bra
zauskas, S. Dautskartas, M. 
Jurevčis, J.. Kai ris, G. Gedri- 
kas, A. šniokas; smulkių $13.- 
20; viso $58.20. Iš kuopos ka
sos pridėta dar $1.80 ir tuo bu
du sudaryta lygiai $60.00, kurią 
sumą kasierius V. Grigaliūnas 
pasiuntė Lietuvos Misijai, kad 
persiųstų Lietuvon.

S. A. L. Ex-Kar. 7 kp. Rast. 
Jos. Parkačimas.

Kitur.
BICKNELL, Ind. — Kaip ki- 

tur, taip ir pas mus darbai ka
syklose sumažėjo, kai kurias 
kasyklas visai uždarė. Žmonės 
susi rupinę nedarbu ir nežinia, 
kada geriau pradės dirbti. To 
nežiūrint, sumanėme ir mes 
parinkti aukų, kad padėjus 
Lietuvai nuo priešų atsiginti. 
Rinkėjams vaikščiojant, kiek
vienas, kiek galėdamas, auko
jo, nedaug buvo tokių, kur 
butų atsisakę savo tėvynei pa
gelbėti.

Aukojo po $10: K. Juknelis, 
V. Gilis, F. Didžiulis, K. Vis- 
niontas, F. Minelga, J. Minei- 
ka; po $5: A. Peleckis, F. Kri- 
vickis^ K. Misevičius, A. Prot-
j"1. 'm i'jai!i m-----------g.Mf-is. *

Aprupinkit 
Savo Taksus

kelis, K. Kundrotas; po $2: J. 
Arinonas, P. Tamošiūnas, Ig. 
Lupeika, J. Mockevičius, A. 
Vienažindis, J. Vienažindis, P. 
Višniaiiskas, Ig. KuuseMičius, 
S. Kernickis; po $1: J. Viena
žindis, M. Grigalius, L. Fried- 
manas (žydas); J. Baranaus
kas (12 metų vaikas) 50c. Vi
so labo $106.50, kuriuos pa
siųsta Lietuvos Misijai. Visiems 
aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

Frank Didžiulis 
Kazimieras Juknelis.

BRIDGEPORT, Conn. — Iš
Liet. Laisvės Pask Stoties vei
kimo. Vasario 13 buvo sureng
tos prakalbos paminėjimui 
trejų metų sukaktuvių Lietu
vos neprigulmybes apsiskelbi- 
mo. Kalbėjo F. J. Bagočius. 
Reikia pastebėti, kad šilų pra
kalbų rengime prisidėjo ir vie
tinis w klebonas kunigas Pan
kus, tai yra, pagelbėjo išgar
sinti draskydamas apgarsini
mus... Kada vienas rengėjų 
nunešė į parapijos svetainę 
išdalint apgarsinimus vakarui, 
kunigas atėmė ir suplėšė, .sa
kydamas: jokių Ragočių man 
nereikia, kad jus čia garsinįu- 
mėt. Nors kunigas buvo visą 
laiką priešingas veikimui L. L. 
P. Stotie*, betgi lig šiol laikės 
nors kiek nei t raliai, bet šiuo 
sykiu viešai pasirodė esą-: prie
šas Lietuvos gelbėjimo darbui.

Organizuojant L. L. P. Sto
tį kunigas likos perstatytas į 
iždo globėjus, ką ir apsiėmė. 
Bet neatsilankant jam ant su
sirinkimų, Stotis nutarė pa
siųsti jam specialį užklausimą, 
ar kunigas rezignuoja iš minė
tos vietos. Kunigas atšaukė, 
kad jis nerezignuojąs, jis at
lėksiąs darbą tada, kada viskas 
bus užbaigta, jis lik peržiūrė
siąs knygas. Bet ir lik šiam 
laikui kunigas neatsilankė ir 
jokių knygų nereikalvo paro
dyti. \

Gi paskutiniame 
rengime pasirodė kas esąs, 
draskydamas apgarsinamus, 
manydamas pakenkt prakal
boms. Bet tame visai apsiri
ko, vietoj kad pakenkus, tai 
pagelbėjo plačiau išgarsinti: 
žmones sužinoję kunigo dar
bus, buvo dar labiau užintere- 
suoti praklbomis, ir atėjus pa
skirtam laikui prisirinko žmo
nių pilnutėlė svetainė, daugelis 
net nesutilpo į svetainę. Dar 
pirmą sykį Bagočius buvo ap
silankęs Bridgeportc. Kalbėjo 
dviejuose atvejuose. Pirmoje j 
kalboje nurodė, kokie yra

prakalbų’kad susirinktų visi kolektoriai,
nes reikės apsvarstyti daug 
svarbių dalykų.

Į L. G. D. 36tą Skyrių na
riai užsimokėjo: po $10: A.J 
Trajonas, M. Čeponis, D. Sviel- 
liaza, M. Jaruševičius, K. Rėk
snys; S. Barkūnas $6; F. žicį 
kis ir S. Žičkis po $5; P. Pikš- 
nis ir Ig. Dūdas po $2; I. Bc- 
liaviČia ir K. Juškas po $1. 
Viso sumokėta ......... $72.00
Nuo laimėjimų .......... 125.00
Nuo pirmiau buvo .... 955.82 

Viso surinkta $1152.82 
1920 Centrui pasiųsta 1100.00 
Skyriaus išlaidų .........  52.82

Pinigus išmoka j 5 dienas 
Lietuvoj.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muziko* kon

servatorijoje mokinama: Skam- 
—dnnti pianu, dainavimo, smui

kuoti, teorija, muziko* istorija 
Ir harmoniją. Baigusiem* iš
duodami diplomai; Įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

8259 So. Halsted Str.
Tek: Boulovard 9244

Pirm negu siųsite pini
gus, gaukite musų kainas, 
tas atsieis pigiau.

-i.'.. - ..

Tel. Kandoiph 2898
A. A. SLAKI8

ADVOKATAS
* Ofisas vidurmieatyj: 

A88OCIATION BLDO.
Lietuvos priešai; antroje kal
boje ragino visus prisidėti prie 
gelbėjimo. Lietuvos nuo priešų. 
Iš susirinkusiųjų daugelis pa
sirodė atjaučią Lietuvos rei
kalą ir aukojo po dešimkę, 
penkinę ir mažiau, kiek kas 
galėjo. Suaukota $169.50.

L. L. P. Stoties raportas ta
po išduotas viešai, ką ji nuvei
kė per metus laiko.

L. Laisves P. bonų išparduo
ta už $11,332.50. Per tą lai
ką surengta trejos prakalbos, 
Vieša vakarienė, teatras ir ba
lius. Aukų surinkta Lietuvos 
šauliams ir kitiems fondams 
viso $439.50%

Stotis rengias ir prie antros 
paskolos, kuri gal neužilgio 
bus paskelbta.

Lit. Laisv. Pask. Stoties
—Spaudos Komisija.

Viso išmokėta $1152.82
L. G. D. 36to Skyr. Pirniin.

F. Pikšris.

Mes aplaikome kvitas nuo 
kiekvieno prderio.

19 So. La Sali* St.
Valandos! 9 ryto iki 5 po pi«t*. 

PanedCliais iki 8 vakar*.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

L. G. D.
PITTSBURGH, Pa. — Lietu- 

vai Gelbėt Draugijos (Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus) 36to Sky
riaus nariai kviečiami susirink
ti pėtny^ioj, kovo 4 <1. Lietuvių 
Piliečių Namuose, 2741 Liber
ty Avė., kaip 7:30 vai. vakaro. 
Bus labai svarbus susirinki
mas. Kviečiami atsilankyti ir 
kiti, kurie dar nepriklauso 36- 
tam Skyriui. Ypač svarbu,

CASĖ AND MARTIN CO.
«

Kepėjai
Connecticut Pajų 

(Pieš) *
Mes didžiausi pajų kepėjai Suv. Valstijose.

Klausk savo .pardavėjo.
Reikalaukit Casc & Martin’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

MII , I )

Kovos su fabrikantų 
užmačiomis.

[Iš Fcderuotosios Presos]

New York. — New Yorko 
centralinė unijų taryba, atsto
vaujanti 75,000 organizuotų 
darbininkų paskyrė komitetą 
kovai su *o^en shop” kampa
nija ir su apdraudos kompa
nijų bandymu panaikinti vals
tijos atlyginimo įstatymus.

SCHIFF
( ♦

And Company

STATEBANK
728 W. 12th St
Arti Halsted St.

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Sali* St. Room 824 
T*l. Central 6390

Vak.: 812 W. 88rd St. Ckicafo
T*l. Yarda 4681.

X.. ........ . -y

IMTYNĖS
ŠVENTO JURGIO BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ 

Ketvergo vakare, Vasario-Feb. 24,
Juozas Bensevičius, lietuvis imtynių karalius vėl pasirodys po 

mažai kojos operacijai, kurią buvo susižeidęs apie metas laiko atgal. 
Imsis su Emest Kartje, žydu čampionu; Ben. Stefanski iš Detroit ims 
Ted. Danks, Canadiečiu čampionu. Domininkas Dodiensky su Jurgiu 
Britz ir Otto Prapotnik parodys, ką gali padalyt didžiuliui Juozui 
Pishnai.

Inžanga: Moterims ir vaikams 50c.; Vyrams 75c. ir $1.00.

KUNIGŲ DARBAI SENIAU IR DABAR
Paveiksluose

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insulinai ir tt.
809 W» 35th St., Kam*. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 3 po pietų.

a »ta « ki k o n a b B«ra *

Atsibus
Seredoje, vasario-Feb. 23-čių, 1921 ift.

Blinstmp svet., 4501 So. Hermitage Avė.
(Town of Lake) »

Pradžia 7:30 v. v.
Ketverge, Vasario-Feb. 24, 1921

Mildos svet., 3138 So. Halsted St.
(Bridgeport)
Pradžia 7:30 v. v. •

Baisus paveikslai apie baisius dalykus — bus rodomi pirmą sykį 
Chicagoje. Visį lietuviai ir lietuvės nepraleiskit šitų paveiksluotų 
prakalbų apie kunigus ir jų griekus. lųžanga tik 25 centai.

Kviečia visus 1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

T?PnlIm*fi URfi

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turi* patyrimą 
a*t*rą ligos*; n- 
peatingal priita- 
du ligony fr k*di- 
M laika ilges.
10929 8. Stale Str. 
• Chicago, Ui.

m u» m * « *> M BUCU fc ft

BRIDGEPORT. — Vasario 
16 d. buvo koncertas ir pra
kalbos Raymond Chapėleje 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms paminėti. Lietu
vos Misija prisiuntė pasveiki
nimo telegramą sekančio turi
nio: j .

“Sveikiname 46^x1. vasario 
sveičius. Kol Vilnius dar len
kų imperializmo nelaisvėje, lai
kykite gynimo pozicijos darbą 
doleriu; supuvus poniška Len
kija neišstovės. < Muzika, dai
nos — paskatins prie tolimes
nės kovos už laisvę tėvynės. 
—Lietuvos Misija’’.—

Koncerte dalyvavo ]>-le Une 
Babickaitė ir broliai Sarpaliai. 
Ačiū jiems!—

Kalbėjo p. J. G. Grossbery; 
Dr. B. Otto, ir Dr. A. Zimon- 
tas. Ir tos iškilmingos lietu-

(Income tax retums)
Liko tik 3 savaitės

Daugybė žmonių turi bėdos 
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Income tax returns) į 
laiką ir teisingai. Bausmė už 
nesudėjimą siekia iki $1000.00.

Bausmė už neteisingai sudėtas 
atskaitas iki $10,000.00 arba ka
lėjimas. Nesudėjusiems atskai
tų ne išduoda pasporto išvažia
vimui Lietuvon.

Atskaitas gali sustatyti teisin
gai tik Auditorius turys patyri
mą ir tam tikrą mokslą.

J. P. VARKALA
.Yra vienatinis

Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.

Jis atidarė offisą
3331 So. Halsted St.

Telep. Yards 6894
Taipgi įsteigia systemas prekybos ir 

pramonės vedimui Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas.

3140 South Halsted Street, *
Chicago, 111.

• •;

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Panedeliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.lt-- JI
- - ________

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę 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, kuris sklaido musų kaimo tamsoj ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

Tas Šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno” 
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

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

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kauną.
' Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1^1739 South Halsted Street, Chicago, III.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uldaYbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertes stako, vyrams ir vaiki
nams, valiausios ir parankiausios rų- 
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelines $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams Čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnopo siutai, $11.50 ir $15.

Atdara vakarais 8 vai. Subatomis 
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet 
° S. GORDON,

1415 S. Halsted St.

EXTRA IR DA EXTRA!
Nauja Knyga “Receptai ir Sekretai”. 

(Apsaugojimas nuo įvairių ligų).
Nuo visokių epidemijų kokios nebūt. 
Nuo visokios formos skuros užsikre
čiamų ligų, ir nuo užsikrečiamų viso
kios formos nervų, ir rheumatizmo li
gų. “Knygoje” yra 390 receptų ir la
peliai duodasi dėl padidinimo ir pa
taisymo Knygos. Su daugeliu recep
tų, antiseptikų, ir solucijų. Gali pa
sigydyti, vartodamas stįucijas plovi
mui drabužius, odos ligas ir visą kūną, 
kad neliktų sausa ne po nagu. Mo
kinti vartoja ir čeverykams plauti so- 
lucijas. Į tarpus pirštų vatos ir 
džiovinančius antiseptiškus miltelius. 
Kas neturi laiko išpirkti Money Or- 
der, siunčiam (C. O. D.), užsimokėsit 
gavę Knygą 10c. brangiau bus. Rei
kalingi platintojai,, duodam gera nuo
šimtį. Kaina $1.10.

WM. L. MATULIONIS,
P. O., West Frankfort, III. (U. S. A.)
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4-rių veiksmų, 6-šių paveikslų Melodrama 
Rengia

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”
.....  - - A... Ą,..-■ . ;, -------- ■ !- ■- .

j Nedėlioj, Vasario-Feb. 27 dieną, J 921
■ C. S. P. S. (School) svet., 4758 So. Honore gatvės
■ Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietai $1.00, 75c. ir 50c

■ša

aš*

Gerbiamieji! Graži Mageliona.yra, vienas iš gra
žiausių istorijos veikalų. Siame veikale dalyvauja 
J. J. Zolp, S. Mažutis ir kiti žinomi Chicagiečiams 
vaidintojai.

Visi kviečiami atsilankyti.
Kviečia Teatr. Kl. “Lietuva”.
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K. SARPALIUS

ASHLAND AUDITORIUM
(CARMEN’S HALL)

Puikiausia darbininkų svetainė 
Van Buren St. ir Ashland Blvd.

Pradžia 4 vai. po pietų
■ ■ ■ ■■■■ i m ■■■ ■■ i n ii ■ ■ ■ i ■■■ i ■■■■■ ■■■■!■■ ■■!■— ■■■■■,■ n   ■■■■■■■■■   . i  ■

Po koncertui linksmus šokiai.
Orkestrą —10 muzikantų.

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

ELZA NOVAK

HELEN GOLDEN

BROLIAI BRIEDUKAI
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CHICAGOS SOCIALISTŲ VYRŲ CHORASPR. CVIRKA
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ASHLAND AUDITORIUM
(CARMirS HALL)

Puikiausia darbininkų svetainė 
Van Buren St. ir Ashland Blvd.

K. SARPALIUS

Pradžia 4 vai. po pietų

Po koncertui linksmus šokiai.
Orkestrą —10 muzikantų.

Šitie visi artistai ir artistės, kurių čia fotografijos telpa, dalyvauja “Nau- 
, f ■

jienų” koncerte. Apart šių dar bus daug kitų, kurių fotografijų neturė
jome.

ELZA NOVAK

HELEN GOLDEN

BROLIAI BRIEDUKAI



PR. CVIRKA
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krikščionių demokratų dar
bus.

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo rinkimų laiku klerikalai 
žadėjo žmonėms nebučiau- 
sių dalykų. Ypatingai pasi
žymėjo tuo kun. Krupavi
čius, kuris mokėdavo apsi
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už bolševikus, šitokia dema
gogija klerikalai patraukė
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Sulaužė savo 
principą.

Bet jeigu franeuzai su 
lenkais bus susivieniję prieš 
Vokietijų ir Rusiją, tai šitos 
dvi šalys anksčiaus ar vė
liaus padarys sutartį tarp 
savęs. Tai bus pradžia nau
jo Europos valstybių pasida
linimo į dvi priešingas viena 
antrai koalicijas, kurių kiek
viena stengsis pralenkti an
trų ginklavimesi.

Tokios ginklavimosi lenk- savo pusėn kone didžiumų 
tynės pirmiaus ėjo Europo- balsuotojų ir laimėjo rinki- 
je per ilgų laikų, iki. 1914Į mus. 
metais kHo pasaulio karas. 
Ne geresnių vaisių iš tos po
litikos reikia laukti ir dabar. | savo prižadus, ir pasirodė, 
Naujo pasaulio karo bus iš
vengta tiktai tuomet, kuo
met bus pergalėtas priešin
gumas tarpe Franci jos ir 
Vokietijos. O to gali atsiek
ti tiktai šitų dviejų šalių dar
bininkai su pagelba viso 
tarptautinio darbininkų ju-l 
dėjimo.

Bet atėjo laikas mokėti 
pagal vekselius, t. y. išpildyt

Vengrijos atžaga
reivių bėdos.

Įsiverždami Gruzijon, bol
ševikai nusidėjo prieš tautų 
apsisprendimo principų. 
Gruzija yra atskira nuo Ru
sijos tauta, kuri pareiškė sa
vo norų valdytis savarankiš- 

. kai ir įsteigė savo valdžių. 
Su ta valdžia Rusijos bolše
vikai jau buvo padarę taikų. 
Taigi bolševikai neturėjo jo
kios teisės kištis į jos reika
lus.

Tų principų, kad kiekvie
na tauta turi teisės spręsti 
apie savo likimų, nuo senai 
pripažįsta socialistai. Jam 
pritaria ir bolševikai. Tatai 
jie pasakė Zimmerwaldo 
konferencijoje, kuri įvyko 
karo laiku, ir tatai jie nuo
latos skelbia dabar.

Bet pas bolševikus, mato
ma, yra taip: kada jiems yra 
patogu laikytis savo princi
pų, tai jie laikosi jų; o ka
da jiems yra išrokavimas su
laužyti savo principus, tai 
jie laužo juos.

Vengrijos valdžiai vėl te
ko paskelbti visoje šalyje ka
ro padėtį. Darbininkai rei
kalauja didesnių algų ir 
grūmoja visuotinu streiku.

Streikai Vengrijoje yra 
uždrausti, bet darbininkų 
judėjimo tatai nesustabdo. 
Nesustabdys jo ir karo pa
dėtis.

Reakcija Vengrijoje įsi
galėjo nuo to laiko, kai puo
lė komunistinė valdžia, va
dovaujama Belos Kurio. Po 
jos puolimo Vengrijoje tapo 
įsteigta karinė diktatūra, 
tūkstančiai komunistų ir so
cialistų sušaudyta, dešimtys 
tūkstančių sugrusta į kalė
jimus, darbininkų organiza
cijos suardytos, piliečių tei
sės panaikintos. Ir to ne
veizint, darbininkų klesa te
nai vėl kelia savo galvų, ir 
atžagareiviams darosi bau-

Pasirodo, kad darbininkų 
judėjimas gali būt sumuštas 
ir laikinai nuslopintas, bet 
negali būt sunaikintas ant 
visados.

Klerikalams Lietu
voje nesiseka.

Franci/os ir Len
kijos sutartis.

Ištikimas Amerikos kleri
kalų žmogus, p. F. Virakas, 
rašo Bostono “Darbininkui” 
iš Lietuvos:

“Krikščionys demokra
tai turėtų Lietuvos pasiti
kėjimą, jei išpildytų savo 
žadėjimus, bet kun. Kru
pavičiui sunegalėjus, jie 
neturi tinkamai kieto va
do, ir nuo to jų reikalai 
daug nukenčia.”
Iš šito p. Virako nusi

skundimo matyt, kad Lietu
vos “krikščionims” ima ne
sisekti. Jų reikalai, girdi, 
“daug nukenčia” delei sto
kos “kieto vado”; jie, girdi, 
“turėtų” Lietuvos pasitikėji
mą, jeigu “išpildytų” savo 
prižadus — bet Lietuvos pa
sitikėjimo jie neturi, kadan
gi savo prižadų neišpildo.

Naivus žmonės gali tikuti 
p. Viraku, jogei visa Lietu
vos klerikalų bėda yra tik
tai tame, kad jų “kietas va
das”, kun. Krupavičius, “su- 
negalėjo”; bet protaujantį 
žmogų šitokie aiškinimai

Francija ir Lenkija jau 
pasirašė sutartį, kurioje jie
dvi pasižada remti viena an
trą. Nors sutarties turinys 
nėra viešai paskelbtas, bet 
galima numanyti, kad svar
biausias jos tikslas yra įstei
gti tarpe Francijos ir Len
kijos karinę sąjungą.

Tokią sąjungą kitąsyk 
Franci ja buvo sudariusi su 
caro Rusija. Francija šelpė 
pinigais caro valdžią, o pa
staroji laikė didelę kariuo
menę, kad padėjus Franci- 
jai, jeigu ši įsiveltų su kuo- 
nors į karą. Caro Rusijos 
vietą dabar užėmė Lenkija.

Francuzų-lenkų sutartis 
yra pirmoje vietoje atkreip
ta, žinoma, prieš Vokietiją, 
kurios keršto Francija bijo
si. O lenkams ta sutartie 
šiandie yra daugiausia rei
kalinga, kad atsigynus nuo 
rusų (ir kad užgrobus Lie- tiktai prajuokins? Dalykas 
tuvą). eina ne apie asmenis, o apie

kad tie vekseliai yra falšy- 
vi. Klerikalai, nors ir turė
dami didžiumų narių Seime, 

[nedavė žmonėms nė dalelės 
to, kų buvo žadėję. Žmonės 
tatai mato ir traukiasi nuo 
fa-

Mums tatai visai nėra 
nuostabu. Dar tada, kada 
tiktai patyrėme Seimo rin
kimų pasekmes, mes pasa
kėme, kad nusiminti delei 
klerikalų laimėjimo nėra ko; 
jeigu jiems pasisekė apgauti 
žmones žodžiais, tai jie tu
rės atidaryti žmonėms akis 
savo darbais.

Dėbso bausme.
Amerikos socialistų vadui 

Debsui tapo paaštrinta bau
smė. Iki šiol jisai galėdavo 
matytis kalėjime su atsilan
kančiais draugais, skaityt 
laikraščius ir susirašinėt su 
kuo norėdavo. Dabar vy
riausybė atėmė jam tas tei
ses. Jisai yra aklinai užda
rytas nuo pasaulio.

’ Mūsiškiai komunistai, pa
šiepdami socialistų vadą, 
skelbia, kad jisai “atvirtęs 
prie dvasios šventos” ir “su
sibičiuliavęs su buržuazija”. 
Jeigu tai yra tiesa, tuomet, 
reiškia, Atlanto kalėjimo vy
riausybė pasidarė komunis
tiška ir ėmė bausti Debsą už 
bičiuliavimąsi su buržuazija 
(kaip Rusijoje).

O jeigu yra neteisingi ko
munistų prasimanymai apie 
Dėbso “atvirtimą”, tai kam 
jie šmeižia jį — kuomet ji
sai yra kankinamas kalėji
me!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

z ČEKOSLOVAKIJA. 
Reakcininkai kelia galvas.

[IŠ Federuotosios Presos] 
BERLINAS. — čionai tik-ką 

gauta viena stipriai cenzūruota 
Čeko-Slovakijos komunistų or
gano, Rudo Pravą, kopija. Iš 
to, kas dar liko nuo cenzūros 
žirklių ir dažų, paaiškėjo, kad 
tos respublikos valdžia ikišiol 
vis dar laiko Įvairiuose kalė
jimuose daugiau kaip tris tū
kstančius komunistų ir kairių
jų socialistų. Jie areštuoti ir 
laikomi kalėjimuose sąryšy su 
generaliniu streiku, kuris buvo 
paskelbtas praeitą gruodžio 
mėnesį. Didelė didžiuma areš
tuotųjų žmonių laikomi pačios 
respublikos sostinės, Pragos, 
kalėjimuose. Būtent: tūkstantis 
astuoni šimtai

Areštuotųjų 
tis esanti labai 
penkiasdešimts
Šimts žmonių laikoma mažoj 
kameraitėj. Beto, jiems tei- 
kiamasai maistas yra kuoprarf- 
čiausis. Jų paliuosavimo klau
simu valdžia nė nesirūpinanti.

Atžagareivių kontroliuoja
moji spauda tolydžio darosi vis 
begėdingesnė. Diena iš dienos 
laikraštiniai gončai skalija, 
kad valdžia kartą ant visados 
turinti apsidirbti su “tvarkos 
bei ramumo” ardytojais.

žmonių.

pagailėtina. Po
ar šešiasde-

Vasario

JUNGTINAS VALSTIJOS.
[Iš Federuotosios Presos] 

Nepaprastoji Amerikos Darbo 
Federacijos konferencija.

WASH1NGTON.
23 dieną čionai įvyks nepapras
toji Amerikos Darbo Federa
cijos konferencija. Artymiau- 
sis tos konferendijos tikslas 
bus — pasitarti einamosios va
landos klausimais.' O tų klau
simų šiandie yra begales. Ne
darbo klausimas, algų mažini
mo klausimas, unijų išlaikymo 
klausimas ir visa eilė kitų 
taipjau svarbių klausimų. Tais 
klausimais nūdien susirūpinę 
ir tie Federacijos lyderiaj, ku
rie iki šiol ėjo pėda pedon su 
seniu Gompersu. Matyt, griež
tas samdytojų nusistatymas, 
gauti po savo kulniu šios ša
lies organizuotuosius darbinin
kus, ir atžagareiviams suteikė 
truputį sveiko protavimo.

Kokie bus tos nepaprastosios 
konferencijos daviniai, dar pa
matysime. - -į- •

Palmerio vargai.
[Iš Federuotosios Presos] 

WASH1NGTON. — Specia
lioji senato komisija (teisių

RUSIJA.
Išvijus paskutinį caristą.

[Iš Federuotosios Presos]
STOCKHOLM. — Gautomis 

žiniomis, tarybų valdžiai išvi
jus iš Krymo paskutinį cajis- 
tą generolą, baroną Vrangclį, 
tarybų sveikatingumo komi
sariatas savo žinion gavo dau
giau kaip septynis lakstančius 
lovų — sergantiem darbinin
kams globoti. Tas lovas ca- 
rininkas Vrangelis, supranta
ma, buvo gavęs nuo jo rėmėjų 
talkininkų. Jos dabar bus pa
siųstos į Maskvą ir kitus mies
tus.

Tarybų valdžia rimtai susi
domėjusi apšvietos reikalais. 
Vienoj Maskvoj praeitais me
tais buvo suruošta daugiau 
kaip 100 įvairių lekcijų, kurių 
pasiklausyti buvo susirinkę 
daugiau kaip šimtas tūkstančių 
žmonių. Lekcijos duota dau
giausia sveikatingumo reika- 
ais. i

Tarybų valdžia taipjau krei
pianti ytin rimto domesio ir 
į žemės ūkio reikalus. Tuo 
tarpu įvairiose Rusijos vieto
se jau yra įkurta apie trys šim
tai agrikultūros mokyklų.

Šalies industrija taipjau po- komisija) vis dar neduoda ra- 
valiai imanti atsigriebti. Visa mumo justicijos departamento 
bėda, kad Rusijai laibai štoko- viršininkui, Mitchell Palmeriui. 
jo reikiamų jos dirbtuvėms į- Andais jis ir vėl turėjo stoti 
monių — mašinų ir t.t. prieš tą komisija ir —aiškinti 

 apie savo “nuveiktus darbus” 
AUSTRIJA. medžioklės “raudonieinsiems

Austrijos komunistai veikia, išgaudyti” metu. Suprantama, 
[iš Federuotosios Presos] Palmeris visu griežtumu smer- 

VIENNA. — Paskutiniuoju kė komunistus, anarchistus ir 
laiku Austrijos armijoje imta kitokius radikalus bei vokic- 
varyti stipri komunistinė pro- ėjų šalininkus. Smerkė ir ne- 
paganda. Daugely vietų esą su- kartą užsigynė tų nederamų 
kurta kareivių tarybos. Vaid- žygių, kurių atliko justicijos 
žios rateliuose delei to reiškia- departamento agentai, dal^va- 
ma ytin didelio susirūpinimo. | vusieji “raudoniemsiems iš

gaudyti” medžioklėse.
Beto, Palmeris stipriai užsi

puolė ant Darbo sekretoriaus 
padėjo Posto, kuris, kaip ži
nia, nepanorėjo išpildyti visas 
justicijos departamento val
dininkų užmačias.

Daugiausia nesmagumo Pal
meriui darą du jo agentų areš
tuoti žmonės. Jie dabar užsi
manę traukti tieson patį tei
singumo departamento vedo- 
jį bei jo padėjėjus!

VOKIETIJA?
Vokietijos geležinkeliečiai ir l 

vėl grūmoja streiku.
[Iš Federuotosios Presos]

BERL1NAS. — Kad kokios, 
Vokietijos geležinkeliečiai įneš 
darbą. Mes, jeigu koalicinė vald
žia neišpildys jų reikalavimų. 
Kaip žinia, Vokietijos geležinke
liečiai jau senai reikalauja di
desnių algų.. Ilgą laiką valdžia 
vilkinosi su atsakymu. Pagalios 
buvo paskelbta, kad geležinke
liečių algos busiančios padidin
tos 20 nuoš. Bet tokiuo padidi
nimu geležinkeliečiai esą nepa
tenkinti. Valdžios pasiūlymas 
dabar paduotas pačių geležinke
liečių išsprendimui. Delei to nū
dien eina ytin gyvos diskusijos. 
Geležinkeliečių viršininkai sako, 
kad darbininkai šitą valdžios pa
siūlymą atmesią. O tuomet val
džiai teksią pasirinkti vieną iš 
dviejų: duoti naują pasiūlymą 
darbininkams ar leisti juos 
streikan. [

Geležinkeliečių darbuotojai sa-| 
ko, kad valdžios pasiūlymas rei
škia tik pasityčiojimą: pragyve
nimas pastaruoju laiku nesvie
tiškai pabrangęs, taip kad tuo 
padidinimu, kurį dabar pasiūliu
si valdžia, nieku budu negalima 
padengti padidėjusias darbinin- 
<ų išlaidas. ;

Samdytojams nevyksta.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Kiek laiko 
atgal viena rūbų gaminimo fir
ma patraukė tieson Amalga- 
meitų uniją. Reikalinga in- 
džionkšeno ir pusės miliono 
dolerių atlyginimo už jai “pa
darytus” nuostolius.

Nė vienam nėra paslaptis, 
kad už tos firmos nugaros sto
vėjo pati Ne.w Yorko firmų 
asociacija. Vis dėlto, kaip ro
dos, toj kovoj išeis pergalėto
ja Amalgamcitų unija. Tar
dymas dar eina. Bet keli fir
mos advokatų pasimojimai, ir 
tai patys svarbiausi, tapo at
mušti. Gali būt, kad teisėjas 
indžionkšeną ir išduos, bet rei
kalaujamos sumos pinigų toji 
firma viekiausia nė nepamatys.

w ANGLIJA.
Ir taip blogai, ir taip negerai.

[Iš Federuotosios Presos] 
LONDONAS. — Šiomis die-

“Geras*’ majoras.
[Iš Federuotosios Presos] 

SEATTLĘ. — Šio miesto gy
ventojai turi labai “gerą” ma
jorą, p. Ole Hanson. Gerą, 
suprantama, ne patiems mies
to gyventojams, bet Stone- 
Webster gatvekarių kompani
jai, nuo kurios miestas kiek 
laiko atgal nupirko gatvekarių 
linijas. Už jas miestas užmo
kėjo 15,000,000 dolerių. Bet ka- 
žinkas ėmė kuždėti, kad “tar 
perdaug”, ir šiandie visas rei
kalas atisdure “grand jury” 
rankose. Pasirodo, kad “ge- 
rasai” majoras gatvekarių 
kompanijai pasiūlęs tris kartus 
daugiau nei gatvekarių linijos 
yra vertos. Sako, kad gat
vekarių linijos esančios vertos 
nedaugiau kaip penkis milio- 
nu$ dolerių.

Kodėl šitaip padaryta? Ogi 
todėl, kad miesto majoras, tas 
uolusis ‘radikalų”, kitaip sa
kant organizuotųjų darbininkų 
ėdikas, vedant derybas su gat
vekarių kompanija neįsakęs 
padaryti atatinkamo tyrinę ji-

LONDONAS 
nomis valdžia buvo pasiūliusi, 
nedarbo mažinimui, tokį dalyką: 
namų statymo industrijoje pri
imti ir nepatyrusius darbinin
kus. Namų statytojų unijos ši
lam pasiūlymui nelabai prieši
nosi, tik jos reikalavo, kad val
džia duotų užtikrinimo, kad į 
vienus metus būtinai'reikalinga 
pastatyti, vidutiniai imant, po 
220,000 triobėsių. Nekitaip. Ša
to, jeigu darbas bus varoma be 
tam tikro, iškalno nustatyto, 
pieno, tai vietoj naudos gali pa
sidaryti dar didesnė nenauda: 
samdytojai gali priimti nepaty
rusius darbininkus ir, nenorėdar 
mi statyti pakankamą’ skaičių 
triobėsių, išvyti gatvėn organi
zuotuosius — patyrusius namų 
statytojus.

Nesitikima, kad valdžia namų 
statytojų unijų pasiūlymą sku
binais priimti. Bet tokiame at
sitikime ji turėsianti ir savąjį mo. Gatvekarių linijos pirkta 
pasiūlymą. “ant nusimanymo”. Supran-

tama, tasai “nusimanymas” iš- ketų po 20c. mėnesiui, bet W 
čjo kompanijos naudai. Bet de-1 įnešimas negavo parėmimo, to
lei to tokiam Hansenui nėra 
reikalo rūpintis: už gatvekarius 
moka ne jisai, o miestas.

Atstatė darbininkų laikraščio 
redaktorių.

DETROIT. — Vyriausias 
Detroito Darbo Federacijos 
laikraščio, Detroit Labor 
News, redaktorius Julius Deu- 
tclbaum šiomis dienomis, pa
čiai Federacijai reikalaujant, |- 
teikė savo rezignaciją. Sako, 
Federacijos nariai nepasitenki
nę jo rašomais editorialais. 
Bcto, ėjo gandų, kad Deutel- 
baumas redaguojąs kitą laik
raštį, kuris su organizuotųjų 
darbininkų reikalais nieko 
bendra neturįs. Delei pasta
rojo priekaišto Deutelbaumas 
sako, kad tai esanti netiesa.

Dar vienas laivas į tarybų 
Rusus.

[Iš Federuotosios' Presos]
NEW YORK. — Pirklybinis 

laivas Panola šiomis dienomis 
apleido New Yorko prieplauką. 
Veža Įvairių reikmenų Į tarybų 
Rusus ir Ukrainą daugiau kaip 
už keturis šim.tus tūkstančių 
dolerių. Reikmens skiriama 
rusų biednuomenei Šelpti.

Sudėjo trysdešimts milionų 
dolerių darbininkų judė-

Ą jimui smaugti.
[Iš Federuotosios Presos] 

ALBANY. — Vaikšto gandų, 
kad United Traction kompanija 
yra surinkusi daugiau kaip trys
dešimts milionų dolerių strei
kuojantiems vietos gatvekarių 
darbininkams smaugti, kitais 
žodžiais — jų streiką laužyti.

Apie pora savaičių atgal vie
tos gatvekarių darbininkai me
tė darbą, nes samdytojai kėsino
si sumažinti jiems algas net 25 
nuoš. Streikininkai žada laikytis 
iki paskutinosios. Organizuotie
ji vietos darbininkai remia strei
kininkus.

Rengiasi kovon.
[Ii Federuotosios Presos] 

Chicago. — Ant Chicagos

narių uždedama 5 nuoš. mokės 
lis į specialį gynimos fondą. 
Fondas bus naudojamas atsiti
kime, jei bus poskelbtas lo
kautas gegužės 1 d., kada už
sibaigs senoji sutartis.

Sulig sutarties sąlygomis 
po gegužės 1 dienos turi 
bu 11 Įvesta 44 vai. darbo sa
vaitė, bot netrūksta ženklų, 
kad samdytojai tam griežtai 
pasipriešins.

L.S.S. Reikalai
Gauta nuo drg. Paškevičiaus 

sekamo turinio laiškas: 
Drg. M. Jurgelionis,
Sekr-Vertėjas, Chicago, III.

Gerbiama Drauge: Sausio 2 
d. š. m. L.S.S. 19 kp. susi
rinkime iškilo klausimas, kiek 
moterys, kurių vyrai priguli 
prie Sąjungos, moka mėnesi
nių duoklių? Tūli draugai nu
rodinėja, kad nekurtose L.S.S. 
kuopose tos moterys moka 10c. 
į mėnesį, kiti vėl sako, kad ki
tose kuopose nieko nemoka, gi 
pas mus. moka 20 c. į mėnesį.

Apkalbėjus šį dalyką ir pa
sirodžius, kad niekas taisyklių 
tikrai nežino — po kiek mo
terys turi mokėti, nutarė, 
kad kuopa užklaustų pas Sokr.- 
Vertėją ir kad Sekr.-Vertėjas 
praneštų apie tai ir kitoms 
kuopoms per organą “Bangą” 

per kitus laikraščius.
Draugiškai

V. Paškevičius 
L.S.S. 19 kp. Sekr. 

Brooklyn, Sausis, 1921 m.

bei

Atsakymas: Kiek man žirib- 
ma, visos tekėjusios moterys, 
kurių vyrai priklauso Sąjungai, 
moka po 10c. mėnesiui, iš ku
rių 5c. lieka L.S.S. kuopos iž
de, o 5c. eina Į L.S.S. Centrą, 
Sekr.-Vertėjo adresu.

Tiesa, L.S.S. 19 kp. kovo 
mėn. 1920 m. padavė Įnešimą, 
kad tekėjusios moterys, kurių 
vyrai priklauso Sąjungai, mo-

dėl nupuolė, kas ir liepos 1920 
m. buvo pranešta per “Naujie
nas” ir “Keleivį”.

Marė Jurgelioniu, 
Sekr.-VertSjaa.

Vas 17 d. 1921 m.

L.D.L.D. Reikalai
Reikėtų pasirūpinti naujų 

leidinių.

nė vieno veikalo.

Delei tos suirutės, kurių mu
sų organizacijoje suruošę bu- 

[ vusieji musų draugai komunis
tai, praeitais metais Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi- 
gija negalėjo duoti savo na
riams to, kas reikėjo duoti. 
Praeitais metais pati draugija 
neišleido
Vietoj to ji padarė tam tikrų 
sutartį su viena privatine spaus 
tuve ir nusipirko josios iš
leistą knygą.

Tai yra nebloga. Nupirk- 
tasai veikalas gan geras. Via 
dėlto, visuomet Šitaip daryti 
draugijai bus neparanku. Ji 
juk tapo Įkurta ne tam, kad 
pirkus kitų spaustuvių išleis
tuosius veikalus, o kad pati 
juos leidus, ir tai tokius, kurie 
atatinka pačios 
lams.

Dabar, kada 
nauja dragijos
pravartu, kad ji imtų rūpin
tis tinkamo veikalo išleidimu. 
Ir tatai reikėtų padaryti nevil
ki na t. Surasti veikalą, išversti 
ar parašyti jį ir atspausdinti 
ima daug laiko. O gale metų 
būtinai reikės duoti nariams 
knygą. Jeigu to nebus, tuo
met ir pati organizacija ne$fe-

draugijos tiks-

tapo išrinkta 
valdyba, butų

Kažin, ar nebūtų gera, kad 
atatinkamosios musų organi
zacijos įstaigos pasirūpintų iš

keisti veikalą, kuris aiškintų 
pamatinius Karolio Markso 
mokslo dėsnius. Toks veika
las, kiek man žinoma, yra. 
Tai Karolio Kautskio veikalas, 
K. Markso Ekonominis Moks
las. Jį būtinai reikėtų išleisti. 
Tai, suprantama, storoka kny
ga ir jos išleįdimas prie da
bartinės visa ko brangeny
bės kainuotų nemažai. Bet 
naudos jisai atneštų labai 
daug. Tokio veikalo lietuvių 
kalba mes dar neturime. Jisai 
reikalingas netik tolinus prasi
siekusiems musų draugams, 
bet ir “eiliniams” darbinin
kams. Pats pažįstu nevieną 
“seną partijos veikėją*, kurie 
apie pamatinius musų mokslo 
klausimus nusijnano visai ma
ža. Juk tik dėlto ir pačioje 
musų draugijos ir Sąjungoje 
kilo tie frakciniai kivirčai, ku
rie musų judėjimui atneše to
kios didelės nenaudos, kad 
daugelis musų apie savo ' or
ganizacijos ir, aplamai, socia
lizmo klausimus turėjome la
bai menką supratimą.

Šitą spragą būtinai reikalin
ga “užkišti.” Ją “užkišti” te
gali tik musų organizacija — 
Lietuvių Darbininkų Literatų- 
ros Draugija. Draugai “val
dininkai”, kaip jus manote?

—Narys.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Are, 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2'10 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis,
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. va k* 
re. Nedaliomis pagal f i i i m< 
3261 So. Halsted SL, Chicar“, 111
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Bet jeigu franeuzai su krikščionių demokratų dar- 
lenkais bus susivieniję prieš 

, Vokietiją ir Rusiją, tai šitos 
dvi šalys anksčiaus ar vė
liaus padarys sutartį tarp 
savęs. Tai bus pradžia nau
do Europos valstybių pasida
linimo į dvi priešingas viena 
antrai koalicijas, kurių kiek
viena stengsis pralenkti an
trą ginklavimesi.

Tokios ginklavimosi lenk
tynės pirmiaus ėjo Europo
je per ilgą laiką, iki. 1914 
metais kHo pasaulio karas. 
Ne geresnių vaisių iš tos po
litikos reikia laukti ir dabar. 
Naujo pasaulio karo bus iš
vengta tiktai tuomet, kuo
met bus pergalėtas priešin- 
gujnas tarpe Francijos ir 
Vokietijos. O to gali atsiek
ti tiktai šitų dviejų šalių dar
bininkai su pagelba viso 
tarptautinio darbininkų ju
dėjimo. i

Vengrijos atžaga
reivių bėdos.

Sulaužė savo 
principą.

Įsiverždami Gruzijon, bol
ševikai nusidėjo prieš tautų 
apsisprendimo principą. 
Gruzija yra atskira nuo Ru
sijos tauta, kuri pareiškė sa
vo norą valdytis savarankiš- 

. kai ir įsteigė savo valdžią. 
Su ta valdžia Rusijos bolše
vikai jau buvo padarę taiką. 
Taigi bolševikai neturėjo jo
kios teisės kištis į jos reika
lus.

Tą principą, kad kiekvie
na tauta turi teisės spręsti 
apie savo likimą, nuo senai 
pripažįsta socialistai. Jam 
pritaria ir bolševikai. Tatai 
jie pasakė Zimmerwaldo 
konferencijoje, kuri įvyko 
karo laiku, ir tatai jie nuo
latos skelbia dabar.

Bet pas bolševikus, mato
ma, yra taip: kada jiems yra 
patogu laikytis savo princi
pų, tai jie laikosi jų; o ka
da jiems yra išrokavimas su
laužyti savo principus, tai 
jie laužo juos.

Vengrijos valdžiai vėl te
ko paskelbti visoje šalyje ka
ro padėtį. Darbininkai rei
kalauja didesnių algų ir 
grūmoja visuotinu streiku.

Streikai Vengrijoje yra 
uždrausti, bet darbininkų 
judėjimo tatai nesustabdo. 
Nesustabdys jo ir karo pa
dėtis.

Reakcija Vengrijoje įsi
galėjo nuo to laiko, kai puo
lė komunistinė valdžia, va
dovaujama Belos Kurio. Po 
jos puolimo Vengrijoje tapo 
įsteigta karinė diktatūra, 
tūkstančiai komunistų ir so
cialistų sušaudyta, dešimtys 
tūkstančių sugrusta į kalė
jimus, darbininkų organiza
cijos suardytos, piliečių tei
sės panaikintos. Ir to ne
veizint, darbininkų klesa te
nai vėl kelia savo galvą, ir 
atžagareiviams darosi bau-

Pasirodo, kad darbininkų 
judėjimas gali būt sumuštas 
ir laikinai nuslopintas, bet 
negali būt sunaikintas ant 
visados.

Klerikalams Lietu
voje nesiseka.

Franci/os ir Len
kijos sutartis.

Francija ir Lenkija jau 
pasirašė sutartį, kurioje jie
dvi pasižada remti viena an
trą. Nors sutarties turinys 
nėra viešai paskelbtas, bet 
galima numanyti, kad svar
biausias jos tikslas yra įstei
gti tarpe Franci jos ir Len
kijos karinę sąjungą.

Tokią sąjungą kitąsyk 
Francija buvo sudariusi su 
caro Rusija. Francija šelpė 
pinigais caro valdžią, o pa
staroji laikė didelę kariuo
menę, kad padėjus Franci- 
jai, jeigu ši įsiveltų su kuo- 
nors į karą. Caro Rusijos 
vietą dabar užėmė Lenkija.

Francuzų-lenkų sutartis 
yra pirmoje vietoje atkreip
ta, žinoma, prieš Vokietiją, 
kurios keršto Francija bijo
si. O lenkams ta sutartis 
šiandie yra daugiausia rei
kalinga, kad atsigynus nuo 
rusų (ir kad užgrobus Lie
tuvą). /

Ištikimas Amerikos kleri
kalų žmogus, p. F. Virakas, 
rašo Bostono “Darbininkui” 
iš Lietuvos:

“Krikščionys demokra
tai turėtų Lietuvos pasiti
kėjimą, jei išpildytų savo 
žadėjimus, bet kun. Kru
pavičiui sunegalėjus, jie 
neturi tinkamai kieto va
do, ir nuo to jų reikąįari 
daug nukenčia.”
Iš šito p. Virako nusi

skundimo matyt, kad Lietu
vos “krikščionims” ima ne
sisekti. Jų reikalai, girdi, 
“daug nukenčia” delei sto
kos “kieto vado”; jie, girdi, 
“turėtų” Lietuvos pasitikėji
mą, jeigu “išpildytų” savo 
prižadus — bet Lietuvos pa
sitikėjimo jie neturi, kadan
gi savo prižadų neišpildo.

Naivus žmonės gali tikuti 
p. Viraku, jogei visa Lietu
vos klerikalų bėda yra tik
tai tame, kad jų “kietas va
das”, kun. Krupavičius, “su- 
negalėjo”; bet protaujantį 
žmogų šitokie aiškinimai 
tiktai prajuokins? Dalykas 
eina ne apie asmenis, o apie

bus.
Lietuvos Steigiamojo Sei

mo rinkimų laiku klerikalai 
žadėjo žmonėms nebučiau- 
sių dalykų. Ypatingai pasi
žymėjo tuo kun. Krupavi
čius, kuris mokėdavo apsi
mesti didesniu radikalu net 
už bolševikus. Šitokia dema
gogija klerikalai patraukė 
savo pusėn kone didžiumą 
balsuotojų ir laimėjo rinki
mus.

Bet atėjo laikas mokėti 
pagal vekselius, t. y. išpildyt 
savo prižadus, ir pasirodė, 
kad tie vekseliai yra falšy- 
vi. Klerikalai, nors ir turė
dami didžiumą narių Seime, 
nedavė žmonėms nė dalelės 
to, ką buvo žadėję. Žmonės 
tatai mato ir traukiasi nuo 
fa-

Mums tatai visai nėra 
nuostabu. Dar tada, kada 
tiktai patyrėme Seimo rin
kimų pasekmes, mes pasa
kėme, kad nusiminti delei 
klerikalų laimėjimo nėra ko; 
jeigu jiems pasisekė apgauti 
žmones žodžiais, tai jie tu
rės atidaryti žmonėm^ akis 
savo darbais.

RUSIJA.
Išvijus paskutinį carlstą.

[Iš Federuotosios Presos] 
STOCKHOLM. — Gautomis 

žiniomis, tarybų valdžiai išvi
jus iš Krymo paskutinį cajis- 
tą generolą, baroną Vran^gclį, 
tarybų sveikatingumo komi
sariatas savo žinion gavo dau
giau kaip septynis tūkstančius 
lovų — sergantiem darbinin
kams globoti. Tas lovas ca- 
rininkas Vrangelis, supranta
ma, buvo gavęs nuo jo rėmėjų 
talkininkų. Jos dabar bus pa-j 
siųstos į Maskvą ir kitus mies
tus. |

Tarybų valdžia rinitai susi
domėjusi apšvietos reikalais. 
Vienoj Maskvoj praeitais me
tais buvo suruošta daugiau 
kaip 100 įvairių lekcijų, kuritri 
pasiklausyti buvo susirinkę 
daugiau kaip šimtas tūkstančių 
žmonių. Lekcijos duota dau
giausia sveikatingumo reika
lais.

Tarybų valdžia taipjau krei
pianti ytin rimto domesio ir 
į žemės ūkio reikalus. Tuo 
tarpu įvairiose Rusijos vieto
se jau yra įkurta apie trys šim
tai agrikultūros mokyklų.

Šalies industrija taipjau po- 
valiai imanti atsigriebti. Visa 
bėda, kad Rusijai laibai stoko
jo reikiamų jos dirbtuvėms į- 
monių — mašinų ir 1.1.

JUNGTINAS VALSTIJOS.
[Iš Federuotosios Presos] 

Nepaprastoji Amerikos Darbo
Federacijos konferencija.

WASHJNGTON. — Vasario 
23 dieną čionai įvyks nepapras
toji Amerikos Darbo Federa
cijos konferencija. Artymiau- 
sis tos konferendijos tikslas 
bus — pasitarti einamosios va
landos klausimais. O tų klau
simų šiandie yra begalės. Ne
darbo klausimas, algų mažini
mo klausimas, unijų išlaikymo 
klausimas ir visa eile kitų 
taipjau svarbių klausimų. Tais 
klausiniais nūdien susirūpinę 
ir tie Federacijos lyderiai, ku
rie iki šiol ėjo pėda pedon su 
seniu Gompersu. Matyt, griež-.. 
tas samdytojų nusistatymas, 
gauti po savo kulniu šios ša
lies organizuotuosius darbinin
kus, ir atžagareiviams suteikė 
truputį sveiko protavimo.

Kokie bus tos nepaprastosios 
konferencijos daviniai, dar pa
matysime. - j. •

tama, tasai “nusimanymas” iš
ėjo kompanijos naudai. Bet dė
lei to tokiam Hansenui nėra 
reikalo rūpintis: už gatvekarius 
moka ne jisai, o miestas.

Atstatė darbininkų laikraščio 
redaktorių.

DETROIT. — Vyriausias 
Detroito Darbo Federacijos 
laikraščio, Detroit Labor 
News, redaktorius Julius Deu- 
telbaum šiomis dienomis, pa
čiai Federacijai reikalaujant, į- 
teikė savo rezignaciją. Sako, 
Federacijos nariai nepasitenki
nę jo rašomais editorialais. 
Beto, ėjo gandų, kad Deutel- 
baumas redaguojąs kitą laik
raštį, kuris su organizuotųjų 
darbininkų reikalais nieko 
bendra neturįs. Delei pasta
rojo priekaišto Deutelbaumas 
sako, kad tai esanti netiesa.

ketų po 20c. mėnesiui, bet W 
įnešimas negavo parėmimo, to
dėl nupuolė, kas ir liepos 1920 
m. buvo pranešta per “Naujie
nas” ir “Keleivį”.

Marė Jurgelioniu, 
Sekr.-Vertėjas.

Vas 17 d. 1921 m.

L.D.L.D. Reikalai
Reikėtų pasirūpinti naujų 

leidinių.

nė vieno veikalo.

Dėbso bausme.
Amerikos socialistų vadui 

Debsui tapo paaštrinta bau
smė. Iki šiol jisai galėdavo 
matytis kalėjime su atsilan
kančiais draugais, skaityt 
laikraščius ir susirašinėt su 
kuo norėdavo. Dabar vy
riausybė atėmė jam tas tei
ses. Jisai yra aklinai užda
rytas nuo pasaulio.

1 Mūsiškiai komunistai, pa
šiepdami socialistų vadą, 
skelbia, kad jisai “atvirtęs 
prie dvasios šventos” ir “su
sibičiuliavęs su buržuazija”. 
Jeigu tai yra tiesa, tuomet, 
reiškia, Atlanto kalėjimo vy
riausybė pasidarė komunis
tiška ir ėmė bausti Debsą už 
bičiuliavimąsi su buržuazija 
(kaip Rusijoje).

O jeigu yra neteisingi ko
munistų prasimanymai apie 
Dėbso “atvirtimą”, tai kam 
jie šmeižia jį — kuomet ji
sai yra kankinamas kalėji
me!

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

ČEKO-SLOVAKIJA. 
Reakcininkai kelia galvas.

[IŠ Federuotosios Presos] 
BERLINAS. — čionai tik-ką 

gauta viena stipriai cenzūruota 
Čeko-Slovakijos komunistų or
gano, Rudo Pravą, kopija. Iš 
to, kas dar liko nuo cenzūros 
žirklių ir dažų, paaiškėjo, kad 
tos respublikos valdžia ikišiol 
vis dar laiko įvairiuose kalė
jimuose daugiau kaip tris tu- 
kstančius komunistų ir kairių
jų socialistų. Jie areštuoti ir 
laikomi kalėjimuose sąryšy su 
generaliniu streiku, kuris buvo 
paskelbtas praeitą gruodžio 
menesį. Didelė didžiuma areš
tuotųjų žmonių laikomi pačios 
respublikos sostines, Pragos, 
kalėjimuose. Būtent f tūkstantis 
astuoni šimtai

Areštuotųjų 
tis esanti labai 
penkiasdešimts
šimts žmonių laikoma mažoj 
kameraitėj. Beto, jiems tei- 
kiamasai maistas yra kuoprarf- 
čiausis. Jų paliuosavimo klau
simu valdžia nė nesirūpinanti.

Atžagareivių kontroliuoja
moji spauda tolydžio darosi vis 
begėdingesnė. Diena iš dienos 
laikraštiniai gončai skalija, 
kad valdžia kartą zant visados 
turinti apsidirbti su “tvarkos 
bei ramumo” ardytojais.

žmonių.

pagailetina. Po
ar šešiasde-

AUSTRIJA.
Austrijos komunistai veikia.

[Iš Federuotosios Presos] 
VIENNA. — PaskutiniuojuVIENNA.

laiku Austrijos armijoje imta 
varyti stipri komunistinė pro
paganda. Daugely vietų esą su
kurta kareivių tarybos. Vald
žios rateliuose delei to reiškia
ma ytin didelio susirūpinimo.

Palmerio vargai.
[Iš Federuotosios Presos] 

WASH1NGTON. - 
lioji senato komisija 
komisija) vis dar neduoda ra
mumo justicijos departamento 
viršininkui, Mitchell Palmeriui. 
Andais jis ir vėl turėjo stoti 
prieš tą komisija ir —aiškinti 
apie savo “nuveiktus darbus” 
medžioklės “raudoniemsiems 
išgaudyti” metu. Suprantama, 
Palmeris visu griežtumu smer
kė komunistus, anarchistus ir 
kitokius radikalus (bei vokie
čių šalininkus. Smerkė ir ne
kartą užsigynė tų nederamų 
žygių, kurių atliko justicijos 
departamento agentai, daina
vusieji “raudoniemsiems iš
gaudyti” medžioklėse.

Boto, Palmeris stipriai užsi
puolė ant Darbo sekretoriaus 
padėjo Posto, kuris, kaip ži- 
pia, nepanorėjo išpildyti visas 
justicijos departamento val
dininkų užmačias.

Daugiausia nesmagumo Pal
meriui darą du jo agentų areš
tuoti žmonės. Jie dabar užsi
manę traukti tieson patį tei
singumo departamento vedė- 
jį bei jo padėjėjus!

Specia- 
(teisių

Dar vienas laivas į tarybų 
Rusus.

[Iš Federuotosios' Presos]
NEW YORK. — Pirklybinis 

laivas Panola šiomis dienomis 
apleido New Yorko prieplauką. 
Veža įvairių reikmenų į tarybų 
Rusus ir Ukrainą daugiau kaip 
už keturis šimtus tūkstančių 
dolerių. Reikmens skiriama 
rusų biednuomenei šelpti.

VOKIETIJA.
Vokietijos geležinkeliečiai ir I 

vėl grūmoja streiku. 
[Iš Federuotosios Presos]

BERLINAS. — Kad kokios, 
Vokietijos geležinkeliečiai mes 
darbą. Mes, jeigu koalicinė vald
žia neišpildys jų reikalavimų. 
Kaip žinia, Vokietijos geležinke
liečiai jau senai reikalauja di
desnių algų.. Ilgą laiką valdžia 
vilkinosi su atsakymu. Pagalios 
buvo paskelbta, kad geležinke
liečių algos busiančios padidin
tos 20 nuoš. Bet tokiuo padidi
nimu geležinkeliečiai esą nepa-| 
tenkinti.
dabar paduotas pačių geležinke-1 ma 
liečiu išsprendimui. Delei to nu- meilų uniją, 
dien eina ytin gyvos diskusijos, džionkšeno ir pusės 
Geležinkeliečių viršininkai sako, dolerių atlyginimo už jai 
kad darbininkai šitą valdžios pa- darytus” nuostolius.
siūlymą atmesią. O tuomet vai- Nė vienam nėra paslaptis, 
džiai teksią pasirinkti vieną iš kad tos firmos nugaros sto- 
dviejų: duoti naują pasiūlymą V^J° paIi Ne.w Yorko firmų 
darbininkams ar leisti juos a^oc^ac^a* ^is dėlto, kaip ro- 
streikan. dos, toj kovoj išeis pergalėto-

Geležinkeliečių darbuotojai sa-Na Ainalgamcitų l*n^a’ ^ai” 
ko, kad valdžios pasiūlymas rei- dytnas dar eina. Bet e i n- 
škia tik pasityčiojimą: pragyve- m.°9 advokatU Pamojimai, ir 
irimas pastaruoju laiku nesvie- lai vpaty^ s'ai lau,1’ . ap°_a 
tiŠkai pabrangs, taip kad tuo™"*?1 , f’ah .bu?’ kad ilsėjas 
padidinimu, kurį dabar pasiuliu- ‘n‘ž,onkšcu’ ir 1S<1,,°?' .*’et 
si valdžia, nieku budu negalimaballll'J‘im<,,s sum°s. Joj*
padengti padidėjusias darbinin-' 
kų išlaidas.

Samdytojams nevyksta.
[Iš Federuotosios Presos] 

NEW YORK. — Kiek laiko 
Valdžios pasiūlymas | atgal viena rūbų gaminimo fir- 

patraukė tieson Amalga- 
Reikalinga in- 

miliono
pa

“Geras” itiajoras.
[Iš Federuotosios Presos]

. ANGLIJA. SEATTLĘ. — Šio miesto gy
li- taip blogai, ir taip negerai. ventojaj tlirj ]abai “gerą” ma- 

’ - I'iomis die- iort!’ P- 01e G?“’
- -- • | suprantama, ne patiems mies

to gyventojams, bet Stone- 
Webster gatvekarių kompani
jai, nuo kurios miestas kiek 
laiko atgal nupirko gatvekarių 
linijas. Už jas miestas užmo
kėjo 15,000,000 dolerių. Bet ka- 
žinkas ėmė kuždėti, kad “tar 
pdrdaug”, ir šiandie visas rei
kalas atisdurč “grand jury” 
rankose. Pasirodo, kad “ge- 
rasai” majoras gatvekarių 
kompanijai pasiūlęs tris kartus 
daugiau nei gatvekarių linijos 
yra vertos. Sako, kad gat
vekarių linijos esančios vertos 
nedaugiau kaip penkis milio- 
nus dolerių.

Kodėl šitaip padaryta? Ogi 
todėl, kad miesto majorus, tas 
uolusis ‘radikalų”, kitaip sa
kant organizuotųjų darbininkų 
ėdikas, vedant (jerybas su gat
vekarių kompanija neįsakęs 

binsis priimti. Bet tokiame at-1 padaryti atatinkamo tyrinėji- 
sitikime ji turėsianti ir savąjį mo. Gatvekarių linijos pirkta 
pasiūlymą. “ant nusimanymo”. Supran-

[Iš Federuotosios 
LONDONAS.

nomis valdžia buvo pasiūliusi, 
nedarbo mažinimui, tokį dalyką: 
namų statymo industrijoje pri
imti ir nepatyrusius darbinin
kus. Namų statytojų unijos ši
tam pasiūlymui nelabai prieši
nosi, tik jos reikalavo, kad val
džia duotų užtikrinimo, kad į 
vienus metus būtinai'reikalinga 
pastatyti, vidutiniai imant, po 
220,000 Iriobėsių. Nekitaip. Sa
ko, jeigu darbas bus varoma be 
tam tikro, iškalno nustatyto, 
pieno, tai vietoj naudos gali pa
sidaryti dar didesnė nenauda: 
samdytojai gali priimti nepaty
rusius darbininkus ir, nenorėda
mi statyti pakankamą’ skaičių 
triobėsių, išvyti gatvėn organi
zuotuosius — patyrusius namų 
statytojus.

Nesitikima, kad valdžia namų 
statytojų unijų pasiūlymą sku-

Sudėjo trysdešimts milionų 
dolerių darbininkų judė

jimui smaugti.
[Iš Federuotosios Presos] 

ALBANY. — Vaikšto gandų, 
kad United Traction kompanija 
yra surinkusi daugiau kaip trys
dešimts milionų dolerių strei
kuojantiems vietos gatvekarių 
darbininkams smaugti, kitais 
žodžiais — jų streiką laužyti.

Apie pora savaičių atgal vie
tos gatvekarių darbininkai me
tė darbą, nes samdytojai kėsino
si sumažinti jiems algas net 25 
nuoš. Streikininkai žada laikytis 
iki paskutinosios. Organizuotie
ji vietos darbininkai remia strei
kininkus.

Rengiasi kovon.
[H Federuotosios Presos]

Chicago. — Ant Chicagos 
spaustuvių darbininkų unijos 
narių uždedama 5 nuoš. mokės 
lis į specialį gynimos fondą. 
Fondas bus naudojamas atsiti
kime, jei bus poskelbtas lo
kautas gegužės 1 d., kada už
sibaigs senoji sutartis.

Sulig sutarties sąlygomis 
po gegužes 1 dienos ,turi 
būti įvesta 44 vai. darbo sa
vaitė, bet netrūksta ženklų, 
kad samdytojai tam griežtai 
pasipriešins.

LS.S. Reikalai
Gauta nuo drg. Paškevičiaus 

sekamo turinio laiškas: 
Drg. M. Jurgelionis,
Sekr-Vertėjas, Chicago, III.

Gerbiama Drauge: Sausio 2 
d. Š., m. L.S.vS. 19 kp. susi
rinkime iškilo klausimas, kiek 
noterys, kurių vyrai priguli 
prie Sąjungos, moka mėnesi
nių duoklių? Tūli draugai nu
rodinėja, kad nekurtose L.S.S. 
tuopose tos moterys moka 10c.

mėnesį, kiti vėl sako, kad ki
tose kuopose nieko nemoka, gi 
)as mus moka 20 c. į mėnesį.

Apkalbėjus šį dalyką ir pa
sirodžius, kad niekas taisyklių 
tikrai nežino — po kiek mo
terys turi mokėti, — nutarė, 
<ad kuopa užklaustų pas Sokr.- 
Vertėją ir kad Sekr.-Vertėjas 
iraneštų apie tai ir kitoms 
tuopoms per organą “Bangą” 

per kitus laikraščius.
Draugiškai

V. Paškevičius
L.S.S. 19 kp. Sekr. 

Irooklyn, Sausis, 1921 m.

jei

Atsakymas: Kiek man žiito- 
nia, visos tekėjusios moterys, 
tūrių vyrai priklauso Sąjungai, 
moka po 10c. mėnesiui, iš ku
rių 5c. lieka L.S.S. kuopos iž
de, o 5c. eina į L.S.S. Centrą, 
Sekr.-Vertėjo adresu.

Tiesa, L.S.S. 19 kp. kovo 
mėn. 1920 m. padavė įnešimą, 
tad tekėjusios moterys, kurių 
vyrai priklauso Sąjungai, mo-

draugijos tikę-

tapo išrinkta 
valdyba, butų

Delei tos suirutes, kurią mu
sų organizacijoje suruošę bu
vusieji musų draugai komunift- 
tai, praeitais metais Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi- 
gija negalėjo duoti savo na
riams to, kas reikėjo duoti. 
Praeitais metais pati draugija 
neišleido
Vietoj to ji padarė tam tikrą 
sutartį su viena privatine spaus 
tuve ir nusipirko josios iš
leistą knygą. /

Tai yra nebloga. Nupirk- 
tasai veikalas gan geras. ,»Via 
dėlto, visuomet Šitaip daryti 
draugijai bus neparanku. Ji 
juk tapo įkurta ne tam, kad 
pirkus kitų spaustuvių išleis-^ 
tuosius veikalus, o kad pati 
juos leidus, ir tai tokius, kurie 
atatinka pačios 
lains.

Dabar, kada 
nauja dragijos
pravartu, kad ji imtų rūpin
tis tinkamo veikalo išleidimu. 
Ir tatai reikėtų padaryti nevil* 
kinat. Surasti veikalą, išversti 
ar parašyti jį ir atspausdinti 

i ima daug laiko. O gale metų 
būtinai reikės duoti nariams 
knygą. Jeigu to nebus, tuo
met ir pati organizacija nega
lės pasilaikyti.

Kažin, ar nebūtų gera, kad 
atatinkamosios musų organi
zacijos įstaigos pasirūpintų iš

keisti veikalą, kuris aiškintų 
pamatinius Karolio Markso 
mokslo dėsnius. Toks veika
las, kiek man žinoma, yra. 
Tai Karolio Kautskio veikalas, 
K. Markso Ekonominis Moks
las. Jį būtinai reikėtų išleisti. 
Tai, suprantama, storoka kny
ga ir jos išleįdimas prie da
bartinės visa ko brangeny
bės kainuotų nemažai. Bet 
naudos jisai atneštų labai 
daug. Tokio veikalo lietuvių 
kalba mes dar neturime. Jisai 
reikalingas netik tolinus prasi
siekusiems musų draugams, 
bet ir “eiliniams” darbinin
kams. Pats pažįstu nevieną 
“senų partijos veikėją’, kurie 
apie pamatinius musų mokslo 
klausimus nusųnano visai ma
ža. Juk tik dėlto ir pačioje 
musų draugijos ir Sąjungoje 
kilo tie frakciniai kivirčai, ku
rie musų judėjimui atnešė to
kios didelės nenaudos, kad 
daugelis musų apie savo ' or- 
ganizacijos ir, aplamai, socia
lizmo klausimus turėjome la
bai menką supratimą.

Šitą spragą būtinai reikalin
ga “užkišti.” Ją “užkišti” te
gali tik musų organizacija — 
Lietuvių Darbininkų Literatų- 
ros Draugija. Draugai “val
dininkai”, kaip jus manote?

—Narys.

■te
f DR. A. MONTVID

* . CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu

25 East Washington St. 
Marshall Field Annea 
18th fl. Ruimu 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė, 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

I X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis/
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. v ak m 
re. Nedaliomis pagal r-uUiimc. 
3261 So. Halsted St., Chieage, III.
.............. ..................... ...... ... ............................. #
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PROŲIBICIJA.

Daugiau kaip metai laiko 
Jungtinėse Valstijose veikia 
taip vudinamusai prohibicijos 
įstatymas. Nuo to laiko šioji 
šalis skaitosi “sausa’*. Bet ar 
daug rasis tokių, kurie many
tų, kad pravertus kalbamąjį 
įstatymą šioji Šalis tikrai liko 
“sausa“?

Tpkių žmonių jus gal rasite 
tik vieną iš šimto. Ir patys 
griežčiausioj i prohibicijos ša
lininkai šiandie yra priversti

llfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Pranešimas.
Gerbiamieji Viengenčiai: —

Pranešame, kad atidarome pirmos 
klesos lietuvišką valgyklą. Valgiai 
bus gaminami tikrai lietuviškai ir 
suteiksime draugišką patarnavimą.

Su pagarba,
TAUTOS VALGYKLA,
1841 So. Halstetl St., 

Chicago, III.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllffl

pasakyti, kad nuo to lako, kaip 
ėmė veikti kalbamasai įstaty
mas Jungtinėse valstijose nei 
per nago juodymą nepaliko 
“sausesnės“. Jie sako ir dau
giau, būtent tai: kažin ar ne 
per anksti įvesta visatinė pro- 
hibicija. ..

Prieš prohibiciją, kaipo to
kią, nieko bloga negalima pa
sakyti. Svaiginamieji gėrimai, 
šiaip ar taip, yra nuodas. Bet 
kartu reikalinga pažymėti ir 
tai, kad žmones nevisuomet 
bėga no to kas yra bloga. Jei
gu šitaip butų, jeigu žmonės 
sava valia atsisakytų visokio 
blogo, tuomet nereikėtų netik 
tų įstatymų, kurie,’ kalba apie 
prohibieiją, o ir tų, kurie kalba 
apie tam tikras bausmei kri
minalistams ir kitokios rųšies 
nusižengėliams. Tuomet pa
saulis butų “laisvas’* nuo vi
sokios rųšies piktadarybių.

Taip betgi nėra, ir veikiausia 
šitaip niekuomet nebus. Tokių 
žmonių, kurie neturėtų vienos 
ar kitos rųšies ydų, dar nebu
vo ir nebus. Labai paprasta: 
žmonės nėra angelai. Gali 
būti, kad kada nors, ateityj, 
žmonės reikš didelio nusistebė
jimo praeitųjų gentkarčių dar-

Asu

TtlEPHONE 
DlRECTOftf

THE 

ūmo States

America Leads 
the World

Abelnai, amerikonai myli greitą veikimą, ir telefo
nas suteikia jam tai. šiandiena, Amerika yra di
džiausia telefono vartotoja ant visos žemės.

Mažiau nei keturiasdešmts-penki metai, nuo prof. 
Bell įsteigimo kalbamąjį telefoną ir šiandien yra 
12,000,000 telefonų Suvienytose Valstijose pri
klausančių arba sujungtų su Bell Systema.

Iš nesuskaitomos daugybės pasikalbėjimų per tele
foną, pereina per pasaulio dratus, daugiau nei pu
se sujungiu telefonų su Suvienytoms Valstijoms.

Stebėtinas Amerikos telefonų ištobulinimas remiasi 
ant augšeiausių įrengimų ir metodų prie didelės 
idėjos — kad geriausia publikai patarnavus per 
Visuotiną Systemą, kurioje Bell Telefonas yra 
centru paskalbėjimo ratelių, aprubežiuota tik to
lumu, iki kurio paskalbėjimas gali būt pernešamas. 
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

bais. Bet ar jie nebus be klai
dų.

Neesame be klaidų ir mes. 
Viena tokių klaidų yra prave
damas prohibicijos įstatymo. Ir 
toji klaida yra gan stambi. 
Stambi dviem žvilgsniais. Pir
ma, įvedimas prohibicijos įsta
tymo davė puikios progos pra
lobti tam tikrai rūšiai pelną- 
gaudų. Pirųiiausia pralobo 
aptiekininkai, kurie, uždraudus 
pardavinėti svaiginamuosius 
gėrimus saliunuose, gavo lei
dimo turėti jų savo aptiekose. 
Uždarius saliunus jų vietą tuo 
hudu užėmė aptiekos. Asme
niškai pažįstu kelis aptiekinin- 
kus, kurie tuo “skystimėliu“ 
pasidarė ytin gražaus pinigo.

Antri, kurie taipjau pasidarė 
to “gražaus pinigo“, yra — 
“munšaino“ varytojai. Štai ką 
apie juos papasakojo vienas 
mano artimas draugas:

“Ar tu pažinai Petrą P? Kai 
žinotum, jis liko tikras pinige 
maišas... Per menesį laiko ji
sai išvarė visą šimtą galionų!“

Tokių “munšainierių“ mes 
turime, taip sakant, “devy
nias galybes”. Jie varo "mun- 
šainą“ ir juo nuodija žmones. 
Bet mes juk turimo prohibici
jos įstatymą, šioji šalis esan
ti “sausa”! Kodėl tad valdžia 
nepasirūpina šitą piktą pašalin
ti?

Atsakymas į tai tegali būti 
vienas: Musų valdžia yra be
jėgė. Pašalinti tą piktą ji ne
gali. Negali todėl, kad patys 
gyventojai nėra prie to “pri
brendę”. Pašalinti tą piktą į- 
"tatymais negalima. Reikalin
ga ko nors daugiau.- Reikalin
ga apšvietos. Kol Žmones ne
supras tos paprastos tiesos, 
kad svaiginamieji gėrimai ne
ša jiems ne naudą, bet didelę 
pragaištį, tol kad ir čia dar 
taip jie gers.

Vadinas, visatihė 
liko labai negudria 
Kada nors ji turės
Užbaigti jeigu ne vienu tai ki
tu budu. Aš esmi linkęs ma
nyti, kad ji užscibaigs atšauki
mu paties prohibicijos įstaty
mo.

prohibicjn 
komedija, 
užsibaigti.

Gali būti, kad tai bus vie
nas išmintingiausių žingsnių, 
kakį šios šalies valdonai kada 

nors galėjo padaryti.
—šiaulietis.

ISPANIJA.

Persekioja organizuotus 
darbininkus.

extra Stebėtina proga extrai
a m 1 ui Miwa m i : i mn 1 < n ■ 11 ■ 111 mmhh*

Dr. A. R. Blumenthal!

Sankrovos
kaina tik

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, kcturiasde- 
Siints augžtos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertes iki 
$250.00, už taip pigiai kaili $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatų veltui.

šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tiškų dirbtuvės gvarancija. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik, už $35.00. 
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašinų arba mokėti nepaprastų kainų 
už naujų, kuomet gali gaut pirkti visiškai naujų gvarantuotų Vic
trolų iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir 
adatas veltui

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes 
turime ant rankų keletu augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry 
fruntinės setų, kuriuos parduosime už xpirmų pasiūlymų, 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, liindsdle, Glencoe, Chi- 
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Buro
kam, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimamo 
Liberty Bondsus. ’

Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų 
NATIONAL STORAGE COMPANY

x Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
J 2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės___________

sankrovos
kaina tik

tukliu, kada pra
nyksta regėjimas, 

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thaimsmator. Y- • 
patinga domi at- į 
kreipiama j val

kus. Vai.: ano 9 ryto Iki 9 vak, 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 St,

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

”BANGA
llBtuvIy Socialistu Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.

savo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius 
‘'BANGA11 nuot'ki,|# visame paianlijc, bet du ypatingą domi) at

kreips į nuotikius, įvykstančius darbininkų gyveninio, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus '‘RANGA” aocialistij ir sklaidys daibininkij vienybės ardytoji] 

" klaidinimus.
tavo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškią 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
Žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininku 
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje rnpha- 

IlDINpi** -*>8 teikti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai DAnUn gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitų 
mokslą teorijas.

n savo BELETRfSTlKOS Špaltose talpins apysakas, 
eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymu® 
nnotikią musą kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 
musą socialistą literatines spėkas Amerikoje, bet ir 
musą įžymiąs rašėjus Lietuvoje.
jš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu j 
mėnesį, o paskiau, prie pirtfios progos, — kas sąvai- 

“BANGA'1 “Bangos” prenumerata yra: lįSl. — už 12 numerių;
?2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.—

• už 48 numerius.
liDANCiD užsiprenumeruokite sau ir savo draugams. Pinigus OAnuĄ siąskit© adresu:

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

Mrs. A. Michniewicz
AKU1ERKA

Baigusi Aku
šerijos * kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Dus

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Diwxel 
950 - Drovai 4186

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

Telephonai: -

"BANGA"

"BANGA"

"BANGA'

"BANGA"

BRIGHTON P ARK
S. J. Sammis ___

Lietuvys Siuvėjas
3750 So. Kedzie Avė., 

Kampas 38 St.
Geriausia proga''dabar užsisakyt B
naują siutą, už pusę kainos pas 

mus, k«> tamstos turėtumėt mokėt kitur. Cystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausį dar
bą. Pilnas užsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iŠ senų nauįus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

_____ kiose ligose 
FS- ffffi JI moterims ir 

merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, D!, 

(ant antri lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 Ud Hlai f.

į Tel. Canal 65 B
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius !
g 1424 So. Halsted St j 
M Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. JĮ 
H Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Lietuvio Dentintu

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drovar 7M1

Canal 257
Naktims Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZAEATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Valandos 110 Iki 12 ryt a; 1 IK < pa 
plot 8 iki 9 vakaro 

HedUiomla nuo 9 IK 11 ryto, 
1821 S. Halsted SU 

Kampan 18 Ir Halsted 8L

Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- | 
sosi nejučioms. Bet jis i 
žino, kad jam niežti, ir t 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia I 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai^. 4

' nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus j 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. į

R UFFlvE? O j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. I 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. |

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES^ jei turite pleiskanų. I

Jus aptiekininkas parduos jums yž 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: I

AD. RICHTER & CO., 326-330 Ęroadway, New Tark

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

MMM

ELEKTRA

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St 
Arti St Loais Avė. 

CHICAGO, ILL.

šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, I 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Plektro® Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n

- A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicam

Tel. Mofcroe 2814

DR. W. F. K ALISZ 
Siteciatamas: Moterą ligos Ir Chlrvrgija 

114S MILWAUKEK AVĖ.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu 
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, lUiaoia.
Specialistas džiovė® 

Moteriškų, Vyriška k 
Vaikų Lig«.

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:89 
▼ai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po pilt 

Telefonu Drex«l 2889

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

. Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrilką. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki S po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet
Telephone Yards 687

Tai. Austin 787
DR. MARY A .

DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo ii Calilornijoa Ir 

vėl tęs savo praktikavimą po Ne, 
(208 W. Harrisoe St.

Valandos i 8—12 kasdieną ir 0—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

[Iš Federuotosios Presos]
Bern., vas. 1. — Po pradžioj 

pereito mėnesio Ispanijos Ge
neralinės Darbo Konfederaci
jos išleisto atsišaukimo, kuria
me visos pasaulio revoliucinės 
darbininkų organizacijos buvo 
prašomos boikotuoti Ispanijos 
produktus, kad tuo ,padari|is 
spaudimą į reakcinę valdžią ir 
privertus ją paliuosuoti apka
ltintus darbininkų vadovus, 
Dato ministerija prižadėjo, kad 
visos sąlygos bus pegerintos 
ir darbininkams tbus suteikta 
daugiau laisvės veikimui.

Dabar ateina iš Madrido ži
nių, kad valdžia nepildo savo 
prižadų, bet dar smarkiau ne
gu kad pirma naudoja geleži
nį kumštį jos pastangose už
smaugti sindikalistinį judėji
mą. Antrame atsišaukime į vi
so pasaulio darbininkus, Ispa
nijos sindikalistai sako, kad 
kasdie valdžios agentai žudo 
revoliucinius darbininkus ir lo
dei jie prašo kitų šalių orga
nizuotus darbininkus slapta 
prisiųsti į Ispaniją savo pasiun
tinius, kad jie patįs galėtų pa
matyti kokių piktadarybių pa
pildo Ispanijos vidurines kle-
sos.

L LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

rankų lumberio, durių, langų, mill- 
work, sienomš lentų, plumbingui, ap
tvėrimui ir tt. Pirkite dabar, o su
taupysit pinigų Atdara Nedalioms 
rytais.
The General Wrecking & 

Lumber Co., 
Archer and Ashland Arės.

.... Tel.: Lafayette 3443...... ...

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS 
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITU”.

"Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš 
jiems įvairiausiu naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie 
musų karžygiui — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie 
musų priešo nedorus darbus ir klastas.

"Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

"Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir 
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.

"Trimitas” eina 84 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: "Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

GYDYTOJAI PER- 
SERGSTI NUO 

ŠALČIO
Todelgi ir buvo sunkios ligos, kai

po pasekmės neatbojimo ant šalčio 
pereitose žiemose, nors gydytojai it 
patarė nebūt nepaisančiais ant šal
do. Čiaudėjimas, jautimas gerklėje 
irba bėganti nosis, tai yra pavojaus 
ženklu ir nurodo urnai naudot Turpo, 
„arputyno mostį. Tai yra moksliškai 
iutaisyta iš išspausto tarputyno, kam
paro ir inentolo į tyrą mineralą, kuris 
gyduolę perneša kiaurai odą arba nu
eina prie nesmagumo šaknų.

Turpo nesiremia ant garų arba ki- 
.ų netikrų reikšmių kad aplaikius pa
sekmes. Jis suteikia urną paliuosa- 
vimą. Išskirsto susimetimus ir už- 
legimus. Jis nesutraukia odos nei 
nesutepa drapanų.

Gydytojai pripažįsta vertę Turpo, 
caipo patikėtiną namų gyduolę ir 
‘pirmos pagelbos” gydymą nuo viso
kių šalčio nesmagumų. Vaistininkai 
lino, kad jis suteikia užsiganėdinimą 
savo kostumeriams. Jie parduoda su 
užtikrinimu grąžinime pinigų, jei ne
busi užsiganėdinęs.

Parsiduoda baltuose opaliniuose 
juodeliuose su pomerančio ir juodu 
ėbeliu po 30c. ir G0c.

Tu R PO
Nuo visokio šalčio ir susimetimų.

PRANEŠIMAS
Lietuviška, motei'iškų drapanų siu

vykla. Siuvame moterims ir mergi
noms siutus, kotus, sejonus, dreses ir 
mdarome breiding, įsiuvam su kario- 
iais, kaip kas nori. Padarome ge

riausia.
CHAS. WITKIEWICZ, 

3048 Wallace St.
Puse bloko nuo 81-os gtv., priešais 

Public School.

m

Tol.: Yards 66fW
Drovar 8443

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

Akušeres
82113 So Halsted SU Chicago.

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

Telephone Yards 583d

Dr. P. G. Wiegner 
priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v» vak.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Denįistai 
10881 S. Michigan Av„ Roselaad 

Valandos: 9 iki vakare

SMMMNMMMNMMMNMMtaHHNiaii
Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—6, 7—8 P. M.

Ofiso Tel. McKinJoy 7«
DR. L H. GINDICH

■ DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojamo 

Kalbama visas Ehropiškas kalbu. 
8804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

PRANEŠIMAS
. Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos] 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta
Res. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

TeL Boulevard 2160
Dr.A.J,KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

| DR. YUŠKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8466

LA

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirargu 

1637 W. 51 st. kam*. Marshfield av. 
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 Iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakaro. 
Tel. Prospact 1157

•tex. 1189 Indspondence Bivd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
MISAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas : 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr -ver 9693

Valandos: 10—11 iyj; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

ūr. M. Stupnickl
8107 Morgan St Chicago
VALANDOS] Nuo 8 Ud 11 ryto

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorą, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
, pančias, senas ir paslaptie 

gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampai 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va- 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St Phone Lafayetta, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

-1 .................... ...........................
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prio^' 
fimdymo ir duodu patarimus ms- 
terims ir merginoms. Antrašas: 
8333 So. Halsted St, Chicago, DL 

Phone: Boelevard 4121.
.......... ........ ■ ..... „■■■/

DR. C. K. KLIAUGA )
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

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

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lieta vys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselanda, 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8| 
iki 8:80 vak.

Tel. Čepai 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto Iki 12 dieną 

nuo 1 po pietą Iki 9 vakaru
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Lietuviu Rateliuose
Naujienų Bendrovės šė- 
rininkams pranešimas

Visuotinas Naujienų Bendro
vės šėrininkų susirinkimas, 
kuris buvo atidėtas delei Ja- 
monto 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 Bendrovėą šėrininkų 
susirinkimas yra atidėtas ne
apribotam laikui.

Sekretorius: J. šmotelis.

viso dalyvavo apie tryliką šim
tų žmonių. Vyrai visi buvo 
uniforiųuose. Gen. Leonard 
Wood yra šio kliubo preziden
tas, jis buvo ir vyriausias va
karo kalbėtojas. Kaip visuo-/ 
met, taip ir šį kartą jis agi
tavo už “preparadness.” Tarp 
ko kita jis pasako: “Profesio- 
nalis kareivis, ant kurio visuo- 
menė visuomet žiuri kreivaX 
akia, nenori karo. Jis biaurisi i kalba apie

'kiti — 
certą.

valandą nakties jis tapo atga
bentas Lakeview ligoninėn. Jo 
kišeniuje rado knygelę, kurioje 
buvo 25 
vardai ir

merginų paveikslai, 
adresai.

ĮR VISI KALBA.

Susimušė studentai.
Praeitą panedėlį po piet 

Carl Schurz augštesnes mokyk
los studentai susipešė su Lake 
View augštesnes mokyklos stu
dentais, taip kad reikėjo mo
kyklų valdybai kreiptis į Irving 
Park stoties policiją, kad ji 
nugniaužtų riaušes. Vakar gi 
vienas Ijike View augštesnės 
mokyklos studentas, Alvin 
Rose, 17 metų amžiaus, 2515 
N. Shefield avė., buvo ant ker
tės Kenneth ir Milvvaukee gat
vių baisiai sumuštas. Manoma, 
kad jam kas nors atkeršijo už 
pasižymėjimą kalbamos^ riau
šėse. Nugabentas Armijos 
goninėn.

li-

Sumalė žmogų.
West Side Tombstone 

ke tekėlas netikėtu bildu pa
gavo šešiasdešimts vieny me
tų senelio, Anton Leimlecker, 
226 Engehvood avė., drabužius 
ir įtraukęs vidun senelį taip 
sumalė, kad jo tiktai porą kau
lų teliko sveikų.

fabri-

Norėjo nusiskandinti.

Vakar vakare ties North 
Avenue dviem policistam be
matant įšoko ežeran viena jau
na moteris. Apie už minutos 
laiko pasigirdo šauksmas “gel
bėkit!” Policistai tuoj pribėgę 
išvilko ją ant kranto ir pa
šaukę ambuliansą nugabeno 
Cohimbus ligoninėn. Čia mer
gina pasisakė, kad ji yra Miss 
Mitzi Kalaback, 32 metų am
žiaus, 1704 Crilly court. Ji no
rėjus nusiskandyti delei blo
gos sveikatos, bet ežere vanduo 
buvęs peršaltas.

Išvogė kaurus.
Plėšikai praeitą naktį įsilau

žę Donchian Furniture kom
panijos krautuvėn, 29-31 S. 
VVabash avė., išvogė virš šim
to tūkstančių dolerių vertės 
kaurų. Manoma, kad tai buvo 
padaryta su išlaukinio sargo 
ir janitoriaus žinia. Abu jie 
yra areštuoti.

Keturių minutų spyčiai.
Pagerbimui George Wa- 

shingtono gimimo dienos va
kar visuose didesniuose teat
ruose buvo atsilankę iš 100% 
amerikiečių lygos kalbėtojai ir 
pasakė keturių minučių spy- 
čius. Praeitą panedėlį dvide
šimts penkiose Chicagos aug- 
štesnėse mokyklose buvo saky
ta dvidešimts penkių minučių 
spyčiai. .

Woodaw kalba apie naują karą
Armijos ir Laivyno Kliudąs 

vakar Drake hotelyje laikė me
tinį balių, kuriame dalyvavo 
daug didesnių armijos ir lai
vyno generolų ir oficierių. Iš

juo. Bet tuo pat kartu jis sten
giasi būti prisirengęs karui. 
Kaip mes nežinom kur ir ka
da mus užklups liga, taip mes 
nežinom kur ir kada mus už
klups karas. Karai buvo pra
eityj; jų bus ir ateityj. Tik mes 
tikim, kad ateityj karai bus 
daug dažnesni, negu jie buvo 
praeityj. Tikrenybėje, karas 
jau dabar siaučia visam pa
saulyj. Ir geriausia nuo karo 
apsauga, tai būti prie jo prisi
rengus! Mes norim turėti ge
riausią 
didžiausią
vyną. Kada mes tą turėsime, 
tada mes galėsim gyventi ra; 
m y bėję.”

armiją — nebūtinai
— ir gerinusį lai-

Reikalauja apdraudimo 
policistams.

Aldermanas Joseph O. Kost- 
ner vakar paskelbė, kad jis jau 
turįs sutaisęs rezoliuciją, kurią 
jis už keletą dienų patieksiąs 
miesto tarybai, kad miesto ad

ministracija pasirūpintų ap
draudimu policistų ir gaisri
ninkų šeimynų; kada policistas 
arba gaisrininkas netikėtai 
aike darbo bus sužeistas, kad 
ų šeimynos gautų pilną algą, 

o jeigu mirtų arba atsitiktų 
taip, kad susyk butų užmušti, 
tai jų šeimynoms turi būti 
atmokėta po penkis tūkstan
čius dolerių. Rezoliucija duoda 
sumanymą, kad miestas įsteig
tų tam tikrą nuosavą fondą, 
arba apdraustų poheistus su 
gaisrininkais tvirtuose apdrau- 
dos kompanijose. Iki šiol už 
užmuštus policistus ir gaisri
ninkus jų šeimynos nieko ne
gaudavo.

Madderom’o nužudy-

Sugavo žudeikas. f
Vakar detektyvai sučiupo 

James White ir Robert Les- 
ter, negrus. Jiedu yra kaltina
mi delei praeitą gruodžio 31 d. 
Charles
mo. Po trijų valandų kaman
tinėjimo detektyvų biure, sako, 
jiedu prisipažinę prie kaltės. 
Juos detektyvai pagavo? biliar
dinėse, 6932 Vincennes avė.

100 kunigą stoja už Landisą.
Kaip jau yra žioma, Jungti

nių Valstijų kongrese yra da
roma pastangų, kad atstačius 
nuo vietos Chicagos federalinį 
teisėją Landisą, kuris dabar 
turi du džiabu — federalio tei
sėjo ir beisbolės tarpininko. 
Užgirdą apie tai Chicagos bap
tistų kunigai puolėsi jam pa- 
gelbon. Vakar jie buvo sušau
kę susirinkimą, kuriame atsi
lankė šimtas kunigų ir visi 
kaip vienu balsu priėmė rezo
liuciją, kurioje prižadama duo
ti Landisui moralę ir materia- 
lę paramą kovoje už bandymą 
atimti iš jo vietą. Rezoliucijoje 
sakoma, kad jį norį išmesti 
blogy norų žmonės už tai, kad 
jis teisingai ir atvirai stengę
sis palaikyti įstatus,
buvo taikoma prašalintu blo
gos aplinkybes.

Teisėjas Landis pasižymėjo 
kaipo atkakliausias organizuo
tų darbininkų priešas. Tokius 
žmones kunigai tik ir remia.

k tirais

Pašovė mergininką.
Frank Marvin buvo pratęs 

ateiti vakarais ir žiūrėti pro 
langą dviejų merginų, Halen 

: ir Anna Konkel, kambarin, 
i 4733 Kenmore avė. Gi namų 
savininkas, R. D.Oilar, kuris 
gyvena ant antro augšto, ma-į 
te, kad koks tai vaikėzas kone 
kas vakaras ateina ir šnipinėja 
apie langus. Praeitą naktį, ka
da jis atėjo pasižiūrėti kaip 
merginos išsirengia, namų sa
vininkas pasiėmęs revolverį 
paleido į jį tris šuvius. Vaikė
zus pasileido spiegdamas bėg
ti — ir pabėgo. Apie pirmą

VISUR

Kur tik dabar nepasisukši, 
Chicagoj ir už Chicagos, visi 
kalba apie Naujienas.

Naujienų’ 
apie “Naujienų

Vieni 
bylą, 
Kon-

kon-
certas bus puikus.

Žinoma
Žiūrėk, kiek ten visokių ar-

atsako kitas.

—Aš manau, kad “Naujie
nos” šįmet savo koncerte turės

met nors pirmiau.
Nėra abejonės.
Mes jau iš anksto nusipir

kom bilietus. Mat paskiau ga
li nebeįsileisti nė į svetainę 
kaip pernai kad buvo, kuomet 
tūkstančiai žmonių nebetilpo 
ir turėjo grįžti namo nuo salės

—Šįmet ir svetainė koncer
tui paimta daug didesnė, gra
žesne. Aš mačiau ją.

Na, tai iki pasimatymo.
—Iki pasimatymo “Naujie

nų” koncerte.
Dailės Mylėtojas.

PADfiKOS ŽODIS.

kai Lietuvių Moterų Draugi
jai “Apšvietei” už surengimą 
šaunią vakarienę mana atsis
veikinimui. Taipgi už brangią 
dovaną visoms Apšvietos na
rėms. Brangią ne kad aukso, 
bet brangią man, kad iš geros 
ir atviros širdies dovanota.

Ačiū visoms draugėms ren
gėjoms ir šeimininkėms vaka
rienės. Nesigailėjote draugės, 
savo 
mui 
tam 
si su
nu man 
Draugiją Apšvietę.

darbo ir triūso surengi- 
pdkilio mano neužpelny- 
pagerbimui. Atsisveikinu- 
Ainerika, visuomet malo- 

bus atsiminti L. M.
* . Ačiū Dr.

Montvidui už didžiausį gelių 
bukietų. Taipgi ačiū visiems 
dalyvavusiems šioje iškilmėje 
ir ačiū už sumetimą dovanos 
$37.70. Dar sykį visiems ačiū! 

Draugiškai, J. žemaitė.

VIEŠA PADĖKA.
Šiuo tariu didelį ačiū Izido

riui Petrauskui, manadžeriui 
The Bridgeport Clothing Co., 
už auka Lietuvos laisvės Pa
skolos komitetui,, būtent, 45 
dol. vertės siutą dovanų tam, 
kas daugiau parduos bonų. Ta 
dovana teko man. Nešiodama 
tą siutą, rupintuos dar daugiau 
tėvynės labui darbuotis. Gerb. 
Iz. Petrauskas netik aukojo 
dovaną, bet ir pats dar didelį 
boną pirko. Ačiū jam.

—Thamas Janulis.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi J vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adame 
gatvės), pasakant laiško nume
rį Laiškus paštas laiko tik ke- 
t u ridiką dienų nuo paskelbimo.

903 
904 
906 
907 
909 
913 
920 
929 
942 < 
943 
955 
957 
960 ] 
966 
971 
985 
988 
990 
1012 
1014 
1015

< 1016 
\1018 

1025 
1025 
1027 
1030 
1031 
1032 
1036 
1047 
1050 
1052

Adomaitis Antanas 
Adint Leonard 
Alekna 
Aleknienė Morta 
Armalius Mat. 
Banes B. 
Brasas Alox 
Brazauskas Daminikas 
Cepausk Alimpijei 
Cervelis Motiejus 
Dajnelis Mrs. M. 
Daniunas Jonas 
Dougalos Antanas 
Felinskas (Žilinskas?) Jonas 
Gabulaitei Alsbieta 
Grigalius John 
Griskievviczius Antanas 
Gurevičius Joseph 
Jasiunas Stenli 
Jodzui Jurgiui 
Jokubonis Ramusis 
Juraitis Adam 3 
Jusevice Konstantam 
Karandzikes Vincas 
Karvelis Dominikas 
Katauskas Jan 
Kavaliauskui Juozui 
Kazlauskas Nikolas 
Kesilis F. F. 2 
Kizys Ipolis 
Kreminskaitėi Alizbetai 
Kupsis Stanislau 
Kutis Jozef

Laurinavice Joseph 
Martinas Stefan 
Masiliūnas Jonas 
Matoz Peteri 
Mezelaitei Marijonai 
Minca Micholas 
Minelgaitė Bronislava 
Mukrzyckas Marya 
Mozeikis Kazimieras 
Navagreckis Aleksandra 
Petrauski Jonas 
Palikus John 
Poremskas Jonas 
Pupsta Peter 
Raubickice Raže 
Razgaitis Ignacas 
Riska Jozapas 
Robickiecu Rose 
Sezdauskis Franciskus 
Siekęs Julijonas 
Silaitei Veronikai 
Simonavyciai Tadarusui 
Slusnis Frank 
Smukstai Antanui 
Sonikas Stasis 
Stancikas S 
Statkus Agneska 
Steimant Elzbieta 
Spreinat Peter 
Svelnis Frank 
Tekorius John 
Tropikas Jonas

1054 
1066 
1067 
1068 
1074 
1078 
1079 
1082 
1084 
1088 
1101 
1105 
1107 
1111 
1115 
1116 
1118 
1119 
1133 
1136 
1137 
1138 
1139 
1141 
1145 
1147 
1148 
1149 
1151 
1153 
1155 
1158
1166 Vertialka M.
1167 Vilimui Jozapu
1180 Zakarienė Ona
1181 Zalapugs Feliksas
1185 Zikus Frank
1186 Žoline G
1187 Žutautas D
1188 Zuraitis Kaziihieras

Pranešimai

i

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.
šiuo pranešame visoms draugijoms 

ir kuopoms, kad nedėlioj, rugpiučio 
(August), 7, 1921, Naujienos 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.

Town of Lake. — Paveiksluotos pra
kalbos — kunigų darbai seniau ir da
bar. Seredoje, Vasario-Feb. 23-čia d. 
1921, Blinstrupo svet., 4501 So. Her- 
mitage Avė. Pradžia 7:30 v. v. Bus 
rodomi labai žingeidus paveislai. Kvie
čiami pribūti visi. Kviečia

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Bridgeport. — Paveisluotos prakal
bos — Kunigų darbai seniau ir dabar. 
Ketverge, Vasaio-Feb. 24, 1921. Mil
dos svet., 3138 So. Halsted St. Pra
džia 7:80 v. v. Žingeidus paveikslai. — 
Kviečiami visi pribūti.

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvvks nedėlioj, balandžio 3 d., Stan
čiko svet., 205 E. 115 St., Kensington, 
III. Pradžia 10 vai. ryto., Visos 

kuopos malonėkite išrinkti delegatus 
ir prirengti naujų sumanymų orga
nizacijos labui. J. J. Čeponis, Sekr.

-__ :____i____
Draugystės Lietuvos Dukterų ren

giamojo teatro ‘Genovaitė” generali
nė repeticija įvyks šiandie, vasario 
23 d., kaip 8 vai. vak. Meldažio sve
tainėj. Visi dalyvaujantieji vaidini
me malonėkite susirinkti laiku.

— Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo moteries Mari
jonos Viskantienės. Girdėjau kad pe
reitą nedėlią vaikščiojo ant 63čios 
gatvės. Nesislepk! Sugryšk! Ma
no kaltybė, kada gyvenome 415 Surp 
St., sakei, kad išginti velnią iš stu- 
bos kuris nori musų gyvenimą su
griauti, nulaužk velniui ragus ir su
gryšk. Laiškų, kuriuos buvai rašius 
nei vieno negavau, visi žuvo.

JOE WISCONT,
4214 Milwaukce Avė., 3čios lubos 

Tel. Wellington 5935.

PAJIEŠKAU savo dėdės Ignaco 
Račkausko. 1913 metais dirbo Pitts- 
ton, Pa., kasyklose (mainose). Jaigu 
kas apie jį žinote, praneškite, arba 
malonėkit pats atsišaukti. Važiuoju 
į Lietuvą, noriu pasimatyti.

ANTANAS FABIJONAS, 
2332 W. 24th Place, Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Leono Juciaus, 
pirmiau gyvenusio Springfield, 111., iš 
ten išvažiavo nežinia kur. Turiu 
svarbų reikalą — laiškas nuo motinos 
yra iš Lietuvos. Malonės patsai at
sišaukti arba žinanti jį malonės pra
nešti.

K. JUCIUS
3221 So. Lime St., Chicago, III.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALAUJU kambario; geistina 

kad butų elektros šviesa, garo šiluma. 
Valgyt nereikia daryt. Pageidaujama 
North Sidėje.

Malonėsite pranešt į Naujienų ofisą 
po No. 217.

vicnai 
apšildytas, 

Prancš-

REIKALAUJA kambario 
ypatai. Pageidaujama 
elektros šviesa, be valgio, 
kitę Šiuo antrašu.

K. BUDRIS,
4342 S. Maplewood Av., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
1ŠSIRANDAVOJA 4 kambariai dy

kai, bevaikiai šeimynai. Garu apšil
doma, elektra, Rasas, maudykla, šil
tas vanduo, telefonas. Visas tai uz 
pridabojimą 3 metų vaiko.

JOHN A. GLUOKAS, 
4502 West End Avė., Chicago, 

Tel.: Cohimbus 5466

JIEŠKO darbo

111.

PAJIEŠKAU darbo mokintis bučer- 
nėj, dirbsiu už žemą algą; esu 24 
tų, 4 kalbas moku.. Jeigu kam 
kalingas, meldžiu atsišaukti.

CHAS. L,
25 N. Karlov Avė., 
Tel. Kedzie 1212.

me- 
rei-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų prie 
irstvmo popierių. Pastovus darbas,skirstymo popierių. Pastovus „ 

gera mokestis.
ACME WASTE PAPER CO 

1215 W. 15th Street 
U. F. N.

North Sidės Draugijų Sąryšis Vie->, 
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, vasario 24 
d., 7:30 vakare, Viešo Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Malonėkite 
visi delegatai atvykti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų.

— Sekret. V. Martinaitis.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo ir vaikų prižiūrė
jimo. Gera mokestis, valgis ir kam
baris. Kreipkitės

JOE DESZULSKI
4505 So. Hermitage Avė. 
galinga matyti visą dieną.

RAKANDAI MOKYKLOS

KAM NORS ŽINOTINA
Aš ŽEMIAU pasirašęs paskelbiu, 

kad atsisakau apmokėti skolas pada
rytas mano moters Uršulės Andrikai- 
tės-Macikienės, nežiūrint, ar tai krau
tuvėj ar nuo pavienių ypatų ar 
taip.

PETRAS MACIKAS, 
4404 S. Rockwell St., Chicago,

REIKALINGA moteris apžiūrėjimui 
namų ir pridabojimui 2V& metu mer
gaitės. Valgis, kambaris ir apmo
kėjimas.

Atsišaukite
3018 W. 39th St. 
Ant pirmų lubų

ki

ni.

REIK AI J NG A mergina prie abelno 
namų darbo. Turi būti mylinti vai
kus. Geras užlaikymas, gera mokes
tis. Mazgoti nereikia. Telefonuokit 

Monticello 7428

Pajieškojimai
T

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozo Juškevičiaus ir 

Boleslovo Daubaro, aš atvažiavau į 
Chicagą ant kelių dienų, tai malonč- 
čia pasimatyti. Meldžiu atvažiuoti 
ant šio antrašo.

VLADAS KLEČKAUSKAS 
1415 S. Newberry Avė., Chicago, III.

Antras augštas iš užpakalio.
PAJIEŠKAU Juozapo Sabalausko, 

paeinančio iš Bešovas miestelio. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, meldžiu 
pranerti, už ką busiu dėkinga. AS es- 
mu Ona Balsevičiūte. Paplatelių so
dos, Alsėdžių parapijos.

MRS. ANNA NORKEVITZ, 
815 E. Pratt St., Baltimore, Md.

PAJIEŠKAU savo sesers, Onos Sa- 
manavičienės. Pereitą vasarą gyve
no ant ūkės. Michigano valstijo. Ji 
pati ar kas kitas, meldžiu atsišaukti 
ant sekančio antrašo:

AMELIJA KALVAITIENĖ
39 Spring St., New Britain, Conn.

. ........  — ............... l .. ............-......  .Il.l

PAJIEŠKAU savo pažįstamų Juo
zapo ir Kostantino Daugelių, paeina 
Šaulių pav., Gruzdžių valsč., Nariški- 
no dvaro. Jie gyveno* Chicagoj. Mel
džiu jų pačių, arba kas apie juos žino 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei-

JOSEPH MALINAUSKIS, 
1436 So. 48th Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 23 m. iki 37 
m. amžiaus. Aš esu vaikinas 38 m. 
amž. moku amatą, turiu namą vertės 
$3,000. Mylinti gražų šeimynišką gy
venimą, meldžiu atsišaukti įdėdama 
savo paveikslą. Duosiu atsakymą ir 
paveikslą gražinsiu.

LIUDVIKAS PARAMSKIS
R. 2, Box 75, Waukegan, III.

R E I K IA DARBININKŲ

VYRŲ
REIKALINGAS siuvėjas abelnam ko- 
stumierskui darbui. Pastovus darbas; 
gera mokestis.

Atsišaukite
1 S ALEKNA,

911 W. 33rd St., Chicago, III. 
Tel. Boulo -’ard 6836

REIKALINGAS virėjas. Ge
ra alga, darbas ant visados.

Atsišaukite tuojaus.
3212 So. Halsted St.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

431 So. Dearbom St., 
Rooms 911 — 912.

REIKALINGA patyrusi finišerka 
ant moterų kautų ir siutų.

Atsišaukite
PERCIVAL D. PALMER & CO., 

367 W. Adams St.

REIKALINGAS porteris, geras dar
bas geram vyrui.

Atsišaukit
PERCIVAL D. PALMER & CO., 

367 W. Adams St., 
Chicago, III.

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 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saldinas lietuvių 

tirštai apgyventoj apielinkėj. Biznis 
išdirbtas 
Priežastį 
tos.

gerai duoda gerą pelną, 
pardavimo patirsit ant vie-

400 E. A15th St.
Kentfngton.

PARSIDUODA rcaliunas su 5 kam
barių pagyvenimu, pigi renda, listas 
ant Bjų metų. Turi būti parduota* 
iš priežasties ligos.

2500 Archer Avė., 
kampas Halsted St.

PARSIDUODA gera lietuviška kar- 
čiama ant Bridgeporto, netoli Švento 
Jurgio Bažnyčios.

Atsišaukite
943 W. 33rd St.

PARSIDUODA grosemė ir bučemė 
biznis labai gerai išdirbtas. Su na
mu ar be namo.

2722 W. 47th St.

PARSIDUODA saliunas. Labai 
geroj vietoj — lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj. Biznis nuo seniai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

4343 S. Wood St.

PARSIDUODA saldainių, šiaip įvai
rumų, cigarų ir tt. krautuvė. Atsi
šaukite greitai, nes labai gera proga 
pigiai pirkti ir labai geroj vietoj.

2012 So. Peoria St.

PARSIDUODA vaistinė, puiki pro
ga lietuviui arba lenkui vaistininkui. 
Geras pelnas ir gera priežastis par
davimo, ilgas lysas. Del smulkme
nų pašaukit.

Tel. Cicero 49

PARSIDUODA bučemė ir grosemė. 
Turi parsiduot į trumpą laiką už pir
mą pasiulijimą. Priežastis — savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

1949 Canalport Avė.

PARSIDUODA pigįai didelė gro- 
semė ir delikatesen su 4 kambarių 
pagyvenimu. Priežastis pardavimo 
— savininkas išvažiuoja į Lietuvą.

Atsišaukit
2525 Southport Avė.,

PARSIDUODA teatras, 800 sėdy
nių, randa $70.00 į mėnesį. Neša 
gryno pelno virš $80.00 į savaitę.

Kreipkitės pas menedžerį. 
1638 W. 69tM St.

j_____________ ______________
PARSIDUODA poolroomis su 7 sta

lais, biznis išdirbtas per 7 metus. Ne
šas gerą pelną. Turi būt greitai par
duotas, galima matyt visuomet.

901 W, 14 St., 
Chicago, III. ;

PARSIDUODA saliunas su barais 
ir biliardiniais stalais, labai geroj vie
toj, lietuvių ir lenkų ir kitų tautų ap- 
gyventoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite* ant vie
tos. (

1372 Grant St., 
Gary, Indiana.

NAMAI-ŽEMe
PARSIDUODA farma. Aš čia, kad 

gavus žmonių parodyt savo gyvulių 
farmą, 25,000 akerių labai riebios že
mės; 14,000 dirbamos, su visais įren
gimais. Pirmas įmokėjimas $1,000, 
likusius išmokėti savo uždarbiu nuo 
farmos. Atsišaukite

BENNETT,
421 First National 

Bank Bldg.

PARSIDUODA 6 kambarių moder
niška plytų bungalow su kičin'u, val
gomuoju kambariu ir užbaigtu skie
pu; blektros šviesa, didelis bookcase 
f i re 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 ir nuo 
šimti. Tuoj gali gyvent. Savininkas, 
ne agentas.

5.728 Tumer Avė. 
Te!.: Prospect 9821

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas gražioj vietoj ir lotas. Kaina 
$3,000. Savininkas apleidžia miestą.

MR. CHAS WILT, 
2314 W. 50th PI., 

Chicago, III.

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas gražioj vietoj. Kaina $3.300. 
Savininkas apleidžia miestą.

M R. CHAS WILT, 
2314 W. 50th PI., 

Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlaoa, 
1850 N. Well« St.

187 Mokyklos Jangt. Valstijos®
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokejimaU 
Klesos dhmomte ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygAlė®.

Tai. Seeley 1648.
SARA PATEK, plrmlalnkl..

MA5TER 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi 
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasiiiu- 
riti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Laka St., ant 4-tų lubų.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškosUr lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinšs ekonomijos pilletystšs, dailia* 
rašystls ir tt.

Mokinimo valandos i nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo' 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED 8T„ CHICAHO.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 928 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Jufičius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Radauskas, 
8328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 81st St.; nu- 
tar. rašt. Aleks. Margiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2884 W. 28rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valan
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė., 
7:80 vai. vak.

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 mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 ▼. ▼., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken- 
sington Avė.; padėjėjas L Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas L 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Waat- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvertą kiekvieno mSnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI- 
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. či- 
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 2121 Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai- 
kus, 1557 Girard St.; turto rašt. 
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charlas- 
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913 
Division St.; kasos globėjai: J. Ra- 
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121 
N. Western Avė.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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