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Estonija jau susitaikė su Rusija
____________   < - - - ---    -    -- - -  - - —   -   ■ .._■■■ . . . .   . ... .... . ' .. _     _ _

Anglija nebegelbės lenkų
Bolševiku sukilimas Kaukaze

Estonija ir Rusila pasirašė taiką

Rusija leidžia kooperacijoms vesti pirklybą 
su užrubežiu

ESTONIJA IR SOVIETŲ RU
SIJA DARĖ TAIKĄ.

Bolševikai sukilėliai užvaldė 
Kutais ir Tiflisą.

IjONDONAS, vas. 2.—Kaip 
pranešama, bolševikiškas sukili
mas ištikęs Tiflise ir Kutaise, 
Trans-Kaukazįjoje. Abu mie
stai dabar esą valdomi bolševi
kų.

šiandie po piet gautoji Mask
vos bevieliu? žinia sako, kad 
taika galutinai tapą padaryta 
šįryt tarp E&tonijos ir Rusijos 
sovietų valdžios.

Bolševikų delegatai Dorpate 
užreiškia, kad Lenkija atsiža

dėjo* savo karinių prisirengimų 
prieš Rusiją, kurią pasekti turė
jo bendros atakos kartu ant Pet 
rogrado ir Maskvos, sako Cen
tral Nenvs žinia iš Reveljo. De
legatai sako, kad Lenkija tai 
padarė lodei, kad Livonija (Es
tonija?) “sulig taikos sutartim 
su sovietais,” atsiėmė t savo pri
žadą pavesti savo armiją ir Be
velk) uostą lenkų naudojimui.

lankai sutrukdė koncentraciją.
VARŠAVA, vas. 1.—Pasak 

karės ofiso išleisto pranešimo, 
sukoncentravimais didelių bolše
vikų spėkų į šiaurę nuo Daugu
vos upes tapo išardytas atako
mis lenkų pulkų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

TRIBUNALAS TEIS 
KOLCAKĄ.

Kolčakas galbūt bus pasiųstas 
Maskvon teisman.

LONDONAS, vas. 2.— Dūly 
Mail žinia iš Manžurijos prane
ša apie, Irkutsko sovietų sudary
mą tribunalo teisti admirolą 
Kolčaką, buvusią galvą visos Ru 
sijos valdžios Siberijoje. Toli
mųjų rytų gyventojai mano, 
kad Kolčakas bus pasiųstas 
Maskvon, kur jį teis augštesnis 
teisimas.

Žinia yra išsiųsta subatoje 
ir sako, kad situacija rytinėj 

Siberijoje kiek aprimo paskel- 
• bus karės stovį.

Aukso laukai palei Lenos upę 
tapo nacionalizuoti.

True tranMidlnn filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

BERMONDTAS IŠĖJO Iš 
PROTO.

Lietuvos užpuolikas patalpintas 
beprotnamio.

LONDONAS, vas. 2.—Pulk. 
Avalov-Bermondt, komanduo- 

tojas rusų-vokiečių spėkų, ku
riuos užpuolė Rygą 1919 m. ru
denį, pasak Maskvos bevielinės 
žinios, tapo patalpintas beprot
namio.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

RUSIJOS BOLŠEVIKAI LEI
DŽIA KOOPERACIJOMS 

VESTI PIRKLYBĄ.

Sovietų valdžia netrukdys 
kooperacijų pirklybai su 

. užrubežiu.

PARYŽIUS, vas. 2.—Rusijos 
kooperacijų raštinė Paryžiuje 

gavo įgaliojimą nuo sovietų 
valdžios vesti pirklybą su sve
timomis šalimis. Paskelbimas 
sako: ,

“Sovietų valdžia leidžia Cen- 
tralinei Unijai Rusijos koope
racijų pradėti pirklybioius ry
šius su kooperacijomis ir pirk- 
Įlybineinis firmomis Europoje, 
Amerikoje ir kitose šalyse.

“Sovietų valdžia davė Ccn- 
tralinei unijai visas gvarantijas 
apie apsaugojimą visų koopera
cijų eksportuojamų ir impor-

“Centralinė unija yra pasi
rengusi pralieti apsimainymą 
tuojaus.

“Sovietų valdžia leis liuosai 
važiuoti atvažiuojantiems ir iš
važiuojantiems iš Rusijos dele
gatams, kurių vardai bus suteik 
ti atstovų Rusijos kooperacijų 
centralinėj Europoj.”

True translation filed wHh tbe post- 
master at Chicago, III. Feb. 3. 1920 
is reąuired by the act of Oct. 6.1917

SIBIRIEČIAI NENORI 
SVETIMŠALIŲ.

HARBIN, vas. 1.—Sovietų ko
misarai Irkutske veikia pilnai. 
Jie sudarė tribunalą teisti Kol- 
čaką, bet manoma, kad jis bus 
išsiųstas Maskvon, kad jį teistų 
augštesnis teismas.

Lena aukso laukai tapo na
cionalizuoti.

Japonijots ambasadorius iš
važiavo Japonijon, o Anglijos 
ko misionierius išvažiavo Peki- 
nan. Francijos ir Amerikos 
atstovai taipjau turbūt tuoj iš
važiuos.

Demonstracija prieš japonus 
pienuojama ant rytdienos. Nuo
saikesnieji siūk) sustabdyti dar
bą, jei dar daugiau japonų bus 
atvežta. Jie sutinka daryti vis
ką, kad palengvinus svetimša
lių išvažiavimą, bet visi griež
čiausiai priešinasi prieš plėtimą 
ar prailginimą svetimos šalies 
intervencijos Siberijoje kokioje 
nors formoje.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
Neleis Hapsburgo ant Vengri

jos sosto.

PARYŽIUS, vas. 2.—Ambasa
dorių taryba šiandie išleido for
mali užginčijimą gandams, kad 
buk talkininkai pakurstys ir 
pripažins Hapsburgų dinastiją 
Vengrijoje.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. tt. 1917
RAUDONOJI ARMIJA TURĖS 

DIRBTI.

WASHINGTON,'vas. 2.—Val
stybės departamentas gavo pre
sus žinių, kad Lenino sausio 17 
d. išleistu dekretu, Rusijos bol
ševikų armija tapo pristatyta 
prie darbo.

Sulig to dekreto, kareiviai so
vietu armijoj nuo šio laiko taip
gi turi atlikti visokius darbus 
dirbtuvėse.

True translation filed with the post- 
niuster at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

ANGLIJA ATSISAKO GEL
BĖTI LENKIJĄ.

Nesipriešins, jei Lenkija taikin
gis su Rusija.

LONDONAS, vas. 2.—Pasak 
Morning Post, kunigaikštis Sa- 
pieha, Lenkijos ambasadorius 
Londone, pranešė savo valdžiai, 
kad Anglija atsisako toliau gel
bėti Lenkijos armijas, jų karė
je prieš bolševikų spėkas.

Varšuvai pranešta, kad Lloyd 
George nesipriešina Lenkijos 
darymui taikos su Lenino vald
žia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired bv tue act of Oct. 0.1917

RUSAI BANDO ĮVYKINTI 
TVARKĄ.

LONDONAS, s. 31.—Pasak 
Berlino žinios, Rusijos valdžia 
pradėjo milžinišką judėjimą 
įvykinimui šalyje tvarkos.

Žinia sako, kad gen. Brusilov 
vadovauja raudonąja armija po 
šešių menesių neatlaidaus jos 
lavinimo ir vienija po savo vė
liava visas šalies spėkas judėji
me už nacionalę reorganizaciją.

Bolševizmas, sakoma, užlei
džia vietą nuosaikesniai dva
siai.

GELEŽINKELIEČIAI REIKA
LAUJA PAKĖLIMO ALGOS.

WASHJNGTON, vas. 2.—Ge
ležinkelių darbininkai vakar 
formaliai atnaujino reikalavi
mą, kad jiems butų pakelti/ al
ga prieš kovo 1 d., kad geležin
keliai galbūt bus sugrąžinti pri- 
va'tinėn nuosavybėn. Jie nori 
to pakėlimo įgyti kol dar vald
žia kontroliuoja geležinkelius, 
taip kad savininkai paskui m* 
bedrįstų mažinti tos algos.

Geležinkeliečiai ir kitos pa
žangios organizacijos daro dide
lių spaudimų, kad valdžia arba 
nacionalizuotų geležinkelius, ar
ba prailgintų kontrolę ant jų 
dar dviems metams.

Kalbama, kad nacionalizavi
mas geležinkelių pataps svarbiu 
politiniu klausimu ir kad delei 
to gali susitverti trečia politinė 
partija, kuri už tą stovės ir siek- 
sis to įvykinimo.

Geležinkeliečiai jau prispirė 
kongresmanus atmesti Cum
mins geležinkelių biliuje tą skir
snį, kuris uždraudžia geležin
keliečiams streikuoti.

SIUNČIA PAGELBĄ VIENNAI.
PARYŽIUS, vas. 2. Du trau- daug Rumunija norėtų pasko- 

kiniai su Amerikos Raudonojo los> jis pasakė, .kad Rumunija 
Kryžiaus reikmenimis, vertės nor5(ų 2,000,000,000 franeuziš- 
$585,000, šiandie išvažiavo iš kų franktJ( kas sfcfchf apJe 
Paryžiaus Į Vienną ir Budapeštą. 200,000,000 dolerių.
Vežama drabužiai, vaisiai, su
tirštintas pienas, miltai ir kito
kia maistas. *NAUJTENAS*’

REGISTRUOKITE ŠIANDIE

šiandie yra registracijos die
na. Visi, kurie po paskutinių 
balsavimų pereitą rudenį, persi
kėlė kitur gyventi, nauji bal
suotojai ir visi kili, kurie nėra 
tinkamai užsiregistravę, vyrai 

ir nioterįs, registruokitės šian
die. Balsavimo vietos bus at
daros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakare. Neužsiregistravę šian
die negales jie balsuoti alder- 
manų rinkimuose vasario 24 d. 
Moterįs irgi gali rinkti alderma- 
nus. Tikimąsi, kad šiandie už
siregistruos iki 60,000 balsuoto
ju-

------------------------- , u..... — ■ f ................ .
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired py ‘.ne act of Oct. 6,1917

Rumunija jieško 
paskolos

RUMUNIJA NORI PASKOLOS 
Iš AMERIKOS.

Norėtu, kad Amerika jai pasko
lintų 2,000,000,000 frankų.

LONIX)NAS, vas. 2.—“Rumu- bet pranešė senate, kad jis ru- 
nija yra viena iš turtingiausių pinsis pradėti svarstymus apie 
šalių pasaulyje ir ji labai nu- sutartį vas. 9 d. galutinam nu
kentėjo karėje. Jai yra reikar , sprendimui jos likimo.
linga pagelba, kad išvyščius jos 
turtins ir atsteigus jos finansi
nį stovumą. lįengviausiai gali 
pagelbėti Amerika.”

Tai pasakę šiandie Rumuni
jos preinieras Dr. Alexander

J Vaidą-Voivod, kuris dabar yra 
JLondone, kad pasitarus su pre
mjeru Uoyd George ir kitais 
Anglijos politikais apie politi
nius ir ekonominius Europos 
klausinius. Jis kalbėjo nuošir
džiai, bet jis sakė, kad jis netu
ri mierio reikalauti ar net pasi- 
siulyti, kad Amerika pagelbėtų. 
Jis tečiaus užreiškė, kad netik 
Europos, bet ir Amerikos intere
suose yra pastatyti Europą ant 
kojų.

“Šiuo laiku pirklybą yra ne
paprastai sunki,” sakė premie- 
ras. “Mes neturime nieko par
duoti ko Amerika reikalautų, 
nes Amerika yra taip didelė ir 
taip turtinga, kad ji savo rube- 
žiuose turi visko, kas jai reikia. 
Musų svarbiausiais produkcijos 
dalykais yra grudai, aliejus ir 
medžiai. Amerika tą viską turi.

“Mums reikalinga daug iš ((ono universitetas sako>, kad že- 
Amerikos—garvežių—mes turi
me tik 58 dar dirbančius—'ma
šinų, ūkio padargų, čeverykų ir 
visokių išdirbtų daigtų. Mes ga
lėtumėm užmokėti vėliau, bet 
mums reikia ilgų metų kreditų, 
iki mainas atsitaisys, bet dabar 
mes neišsiga'ltme pirkti prie da
bartinės mainos—apie 70 leis 
už dolerį, vieton buvusių pir
miau 20.”

Premierui užminta, kad Ame
rikos valdžia galėtų gvarantuo- 
ti kreditus, užgirius Rumunijos 
pirklių ir bankų.

“Valdžia bandys rasti išeitį, 
jei tai yra rimtas pasiūlymas,” 
atsakė premieras, “bet aš daug 
labiau malonėčiau gauti pasko- 

| lą, kad šalis galėtų atsteigti aug- 
; štą mainą. Tas butų mažiau 
komplikuota ir greičiau atsteig- 
tų normales pirklybines sąly
gas.”

Atsakydamas į klausimą kai]) PANAMA, vas. 2.—San Blass 
indionai užpuolė ant Panamos 
policijos ir Porvenir kaimelio 
ir susirėmime 17 žmonių liko 
užmušta ir daugelis sužeisti. Vi- (latesta, anarchistas narys atsto
si jie indionai. Tikrosios prie- vų buto, tapo areštuotas Leg- 
žaslties riaušių nežinoma. Pa- horn, Jis yra viešame kursly- 

Skaitykite ir Platinkite | ligonbučių daktarai ir jų pagel-J narnos valdžia siunčia karino- Įme žmonių prie sukilimo ir nu- 
^NAUHENAS’’ ' buliukai šiandie sustreikavo, menę įvykinimui tvarkos. vertimo valdžios.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

TIK VIENAS WILSONAS 
KLIUDO RATIFIKAVIMUI 

SUTARTIES.

Senatas pradės svarstyti sutartį 
vas. 9 d. Tikimąsi greito ratifi

kavimo su priedais.

WASHINGTON, vas. 2.—Vis- 
konto Grey laiškas, atvirai už
ginantis senato susilaikymus ir 
raginantis, kad ir Anglija juos 
priimtų, visai apvertė visą tai
kos sutarties situaciją. Kalbant 
senatoriaus Lodge žodžiais, de
mokratų senatoriams darosi sun 
kiau “būti angliškesniais, negu 
patįs anglai” ir jeigu preziden
tas Wilsonas vėl nepanaudos 
rimbo prieš savo šalininkus, da
irosi aišku, kad sutartis bus grei 
tai ratifikuota su Lodge susi
laikymais ir pastabomis.

Senatorius Underwood iš Ala- 
bamos, kuris siekiasi būti de
mokratų vadovu, pranašavo, 
kad sutartis bus ratifikuota “šį 
mėnesį.” Republikonų vadovas 
Lodge neapsiimu pranašauti, ku žiurCti Vokietijos jvai-

Į. I I e v , ..
1 1 — Yvtiivm na I Ifill-

Pilnoj satiros kalboj senato
rius Reed iš Missouri, demokra
tas, pašiepė savo demokratų 
draugus už bandymą atiduoti 
daugiau Ąmerikos teisių, negu 
pati Anglija to nori. Jis užrei- 
škė, kad atsižvelgiant į viskon- 
to Grey laišką, jie turi dabar 
atsiprašyti už balsavimą prieš 
davimą Suv. Valstijoms tiek 
balsų tautų lygoje, kiek duota 
Anglijai ir kad niekurie jų (t. 
y. demokratų senatorių) turi už 
leisti savo vietas Anglijos poli
tikams, kurie, pasak jo, galėtų 
geriau atstovauti Ameriką.

Užrekordavo smarkų žemės 
drebėjimą.

uni-CHICAGO.—Chicagos 
versiteto seismografas vakar ry
te užrekordavo ilgą ir labai 
smarkų žemės drebėjimą, kuria
me, jei jis įvyko apgyventoj že
mės dalyje, turėjo žūti labai 
daug žmonių. Kur jis įvyko ne
galima nuspręsti nepalyginus su 
kitais seismografais. Washing 

mes drebėjimas buvo už kokių 
3,500 mylių nuo Washingtono. 
Drebėjimas tęsėsi 4 valandas ir 
buvo labai smarkus. Jei jis 
įvyko vandenyno dugne, tuosyk 
jis nuostolių nepadarė, bet jei 
sausumoje, tai padaręs baisių 
nuostolių.

Žemes drebėjimas Brazilijoje.
BUENOS AIRES, vas. 2.— 

Smarkus žemės drebėjimas ne
dėlioję ištiko Minas Geraes val
stijoj, Brazilijoj.

INFLUENZOS EPIDEMIJA 
MAŽĖJA.

CHICAGO.—Pastaruoju \iku 
siautdsi infhienzos ir plaukių 
uždegimo epidemija pradeda 
mažesni ir, manoma, eina prie 
galo. Vakar buvo tik 802 susir
gimai. Gal neužilgo bus nuim
tas uždraudimas prieš viešas 
laidotuves. «

Daktarai sustreikavo.

VIENNA, vas. 2.-—Viennos

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III. Feb. 3, 1929 
as reąuired by the ?ct of Oct. 6,1917

Talkininkai juos teis.
TALKININKAI PRISIRENGĘ!

REIKALAUTI IŠDAVIMO 
VOKIETIJOS KARĖS 

NUSIDĖJĖLIŲ.

Laukiama Vokietijos pasiprie
šinimo išdavimui.

.—Vokie-PARYŽIUS, vas.
tijos piliečių sąrašas, kurių iš
davimo reikalaus talkininkai, 
tapo šiandie užgirtas ambasa
dorių. Ambasadoriai taipjau 
užgirė sąlygas, kokios seks no
tą. Komitetui pavesta parašy
ti notą. Sąrašas ir nota bus 
įteiktos Vokietijos taikos dele
gacijos galvai baronui vonLers- 
ner kaip tik bus parašytas laiš
kas.

Petit Parisien sako, kad lau
kiama Vokietijos pasipriešini
mo išdavimui karės kaltininkų 
ir kad taikos konferencija gal
būt bus priversta apsvarstyti 
ateities žingsnį ir tuo pačiu lai- 

rius peržengimus mūšių paliau
bos ir taikos sąlygų.

Ambasadorių taryba svarstė 
prasimą priimti Belgijos amba
sadorių į tarybos susirinkimus 
tuo pamatu, kad Belgija yra 

greta Vokietijos ir kad ji daly
vauja Reino žemių okupacijo
je. Tapo nutaria pakviesti jį į 
tarybos susirinkimus, kada bus 
paliesti Belgijos interesai.

Premjeras Mil'lerand, pirmi
ninkas ambasadorių tarybos 
šiandie išaiškino' tarybai apie ne 
gavimą anglių, kurie turėjo bū
ti atgabenti iš Vokietijos.

Tąryba leido Austrijos finan
sų ir maitinimo ministeriui at
vykti į Paryžių ir vėl išaiškinti 
Austrijos ekonominę padėtį.

Reikalaus Hindenburgo ir 
kronpriifco.

PARYŽIUS, vas. 2.—Iš auto
ritetingi’. šaltinių patirta, kad 

fieldmaršalas von Hindenburg, 
gen. Ludendorff, admirolas Tir
pi tz ir Fricdrich Wilhelm, ex- 
kronprincas yra sąraše tų karės 
nusidėjėlių, kurių išdavimo tal
kininkai reikalaus. Sąrašas tapo 
oficialiai užgirtas. 

t

KARĖS STOVIS KUBOJE.

Konstitucinės gvarantijos su
spenduotos dviem mėnesiam.

HAVANA, Kuba, vas. 2.—Ne
paprasta laida oficialio laikraš
čio vakar išspausdino preziden
to dekretą, suspenduojantį kon
stitucines gvarantijas 60 dienų. rje ]<arjll su hitais 207 žinonė- 
Tai padaryta po streikuojančių mjs yra kabinami, fcad jie 1917
dokų darbininkų atmetimo pre 
zidento Menocal pasiūlytos ar- 
bitracijos, kurią buvo priėmę ir 
samdytojai.

Suspendavimas konstitucinių 
gvarantijų reiškia atėmimą pi
liečiams jų civilių teisių ir pa
vedimą šalies į kariuomenės 
rankas.

17 ŽUVO RIAUŠĖSE.

36 I.W.W. nariai 
rasti kaltais

Jie išėjo iš teismo dainuodami 
revoliucines dainas.

TACOMA, Wash., vas. 2.— 
Vakar vakare po 58 valandų ta
rkuosi, grand jury rado kaltais 
36 I. W. W. narius, kurie buvo 
kaltinami kriminaliame sindika- 
lizme. Jie buvo areštuoti da
rant medžiokles ant radikalų po 
įvykusiam šaudymui Centralia, 
*Wash. musių paliaubos dienoje.

Grand jury radimui teisiamų
jų kaltais prašė teismo skirti 
mažiausiai galimas bausmes, 
kadangi greičiau buvo teisiama 
pati organizacija, o ne pavieni 
kaltinamieji.

Kada nuteistieji ėjo iš teismo, 
jie užtraukė skambią revoliuci
nę dainą ir taip dainuodami jie 
nuėjo į kalėjimą.

ATIDĖJO KOMUNISTŲ 
DARBIECIŲ BYLĄ.

CHICAGO.—Vakar teisėjas 
Hebei atidėjo apkaltintųjų Ko
munistų Darbo partijos virši
ninkų ir narių bylą iki vasario 
25 d., kadangi advokatai Dar- 
row ir Siedinai) yra užimti ki
tomis bylomis ir negali daly
vauti šioje byloje. Teisėjas He
bei neves pačios bylos, bet vien 
apsvarstys reikalavimą panai

kinti apkaltinimo prieš kaltina
muosius danbiečius.

Chicagos detektivai yra De
troite ir laukia išdavimo Dennis 
E. Balt. Kitas apkaltintųjų, Da
ntei Elbauni taipjau yra areštuo 
tas ir galbūt bus atgabentas Chi
cago n.

RAGINA DEPORTUOTI 
ATEIVIUS.

EL PASO, Tex., vas. 2.—Kal
bėdamas čia gen. Pershing ra
gino suamerikonizuoti visus 
ateivius, kurie nori pasilikti pi
liečiais, o tuos piliečius, kurie 
nepasiduos amerikonižavimui— 
deportuoti. Jis taipjau ragino 
įvesti visuotiną priverstiną ka
reiviavimą, taip kad visi jau
nuoliai tarnautų kariuomenėj 
mažiausiai nuo 4 iki 6 įnėn.

TEISIA TRIS BISBEE 
DEPORTUOTOJUS.

Viso apkaltinta 210 žmonių 
išvaryme streikierių iš 

miestelio.

TOMBSTONE, Ariz., vas. 3. 
—Šiandie Golilse pavieto teisme 
prasidėjo byla trijų žmonių, ku- 

metais pagelba ginklų išvarė 
1,186 vario streikierius iš Bis- 
bee, Ariz. į Ncw Mexico ir ten 
paliko juos tyre. Teisiami yra 
du vario kasyklų bosai ir buče- 
rus. Tarp apkaltintųjų ym. ka
syklų viršininkai, bankieriai, 
profesionalai ir keli valdinin
kai. Tarp jų yra žymiausi val
stijoje žmonės ir keli milionic- 
riai.

Areštavo anarchistą narį 
parlamento.

RYMAS, vas. 2.—Enrico Ma-

vertimo valdžios.
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Ziltar.

Svečias.
(Tąsa)

Andrius nutilo. Valandėlę 
pa galvojęs tęsė: ,

Gyventi mes nemokame... 
Argi toks turėtų būt gyveni
mas? Nu, gerai, kiekvienas 
kartą paliauja gyvenęs. Bet ar 
dėlto mes turėtume gyventi yt 

41 i a ožiai — be rūpesčių akis 
primerkę ? Nederamai pigin
ti ės vienas su antru, — vagia

me. mušąme, apiplėšiame savo 
artimuosius. By pačiam gera, 
jauku ir šilta — kam rupi n ties 
kaip gyvena kiti! Ir kuomet 
išbadėjusis ne tenka puria usva- 
ros, užsimoja, nutraukia kam 
galvą ar akmeniu paleidžia kak
ton, rėkiame: “Teisybės, tvar-

DR. S. BffižIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 2201 W. 22nd BU

K am p Leavitt SI 
Phone Canal 6222 

VALANDOS: 1 iki 5 vakare, 
nuo 7 iki 9 vakare.

GYVENIMO VIETA: 
3114 W. 42nd St. 

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dienų.

kos, įstatymų!” Bet kur jie? 
Kode! anie dvesia ir Sala? Mes 
jų likimu nesirūpiname — įsta
tymai reikalingi tik tuomet kai 
akmuo atsikaria kakton...

— Tu visa prirista tad perdaug 
juodomis spalvomis... budena 
Budulius ir atsistoja, užžiebia e- 
lektrinę lampą. Visą laiką jis 
atidžiai prisiklausė svečio kal
bos ir minai jautė savy ką tokia 
nepaprasta, slegiantį jo sielą. 
Tatai jam buvo pirmiena: iki 
šiol nieks nepajiegdavo audrum 
sti turtingojo žmogaus gyveni
mą. Iki šiol jis buvo sprendė
jas, o kiti jo bendrai pasiginči
ję pasiskerečioję galų gale nusi
lenkdavo. Bet dabar, Andriui 
kalbant, Budutis jautėsi save e- 
sant bejiegiu, visišku nežineliu. 
Tik jautė, kad širdy kuriasi di
dis, nepareiškiamas nepasiten
kinimas savimi.

Elektrinės lempos blyskėsis 
draugų pašnekėsi tarytum nu
traukė. Andrius yt nubildąs č- 
mė prisižiūrėti kambariui ir, 
rodos, savy jautė didelį nepasi
tenkinimą tuo, ką kelios minu 
lės atgal pasakojo savo buvu 
šiam draugui; draugui, kuris 
rasi savy tyčiojasi juo ir min
timi, skaitydamas jas esant 
paikomis, kurių turtingas žmo
gus nemoka ir neprivalo su
prasti.

— Aš, tur būt, suruošiau tau

Siųskite Pinigus j Lietuvą
Kursas yra $4.50 už šimtą lietuviškŲ 

markių. Norintiems išvažiuoti i Lietuvą 
parūpiname pasportus,

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs.

3249 So. Halsted Street, Chicago, UI.
A. Petratis. S. L. Fabijonas.

Vasario 22 diena 
• t

bus

NAUJIENŲ 
BALIUS

West Side Auditorium
Tailor St ir Racine’Ave

nesnui ūmo* prabilo And 
rius. Bet tu nėrusią t ik... Ttfv< 
aš atlankau rasi paskutinį kar 
tą... Norėjau pasimatyti. Kai 
kas priminė jaunystes meilę...

Andrius pasižvelgė laikrodai 
ir trumpai pareiškė:

— Su sekamuoju laivu ir ve 
la išvažiuoju...

— Manaisi, kad aš tave išlei
siu?—rūstavo Budulis. Nieku 
budu. Už valandos pas mane 
ateis daugiau svečių. Praleisi
me vakarą smagiai. Tu visus 
nustelbsi. Tikrinu, prieš tave 
nė vienas jų negalės pasistatyti. 
Tavo originali filosofija jiems 
bus tikrai neįkandamu riešutu...

Dar kartą Andrtilaus veidas 
ėmė niauktis.

— Visus nustelbti, —- jis du
deno. Visa to, mano priVteli, aš 
negeidauju. Jokios rolės neno
riu lošti. Savo nuobodumui 
patenkinti tegul jie lankosi čir- 
kap...

— Tu visa prisistotai perdaug 
juodomis spalvomis... Kodėl tu 
visu taip nepatenkintas? Nor.‘ 
vienam vakarui galėtum užmes 
t i tas nepermaldaujamas teori
jas... / • ' d !

— Suprantama... Jus laimin
gi, patenkinti. Taip visą gyve
nimą...

Andrius ėmė nerimastauti.
— Suprask, — įkirto Budu 

lis. Tu mirti dar nemanai? 
Gerasai, priimk m,a no pakvieti
mą — pasilik. Kurion nors 
jieapgyventon salon nuvykti — 
dar suspėsi, bet šį vakarą priva 
lai likti su manimi. Prisimin 
rime savo jaunystę, pasišnekėsi 
va. Pasišnekėsiva ir užmirši v? 
visas teorijas — gyvenimo ir 
mirties teori j ils.

— Bergždžia, — povaliai du
deno svetys. Mudu visviena ne 
susiprasiva... Beto, mane dusina 
tavo kambarių puošnumas, ta
vo įkyrus tarnai. Nusimanau 
ir tavo svečiai nemažiu slėiF 
mano sielą. Neitekęs pusiausv? 
ros galiu prasitarti į juos kn 
nors nederamo. Tai visa. Ta
vo namų svetingumas tuo bus 
suardytas...

Budulio ;;įmonėj ėmė megz
tis didis, nepareiškiamias lindu
sia. Jis prisistatė, kad 'prieš ji 
itovįs žmogus, kur taip aštriai 
įmerkia jo gyvenimą, jo kam
barių puošnumą, vis dėlto jau t 
dilinai reikalingas. Jis priva- 
o, jis dar pasakys ką tokia, kas 
/utiniu reikalinga išgirsti. Ta
ni jis visa atiduotų, jeigu gale

lį sulaikyti,
— Šį vakarą iš mano mimų 

u neišeisi, — rinitai pareiškė 
Budulis. Aš tave neišleisiu. Jei 
nori, liepsiu, kad svečiams pra
neštų, jogei aš sergu ir tuo bu
du jų nelaukiu, ir visa. Nu, buk 
toks geras, klausyk manęs — 
lik mano svetimi!...

Andrius kymiai dudeno:
— Svetys... Nuo tamstų gyve

nimo aš nūnai atlužęs yt smil
ties gabalas nuo griūvančio u- 
pės kranto. Nė vienai valandai 
negaliu užtrukti toj atmosferoj, 
kurios pats nepripažįstu... nega
liu. Nusimanau, veikiai tu už
mirši mane ir gyvensi kaip gy
venęs. Bet atsimink: tu ir tavo 
irtimieji esate sudruniję didžia
me plataus gyvenimo miške 
medžiai. Bet visa tai kada 
nors turės užsibaigti. Kils didi, 
Įsiutusi vėsula, kuri visus jus 
nušluos į tamsiąją užmirštį... 
Lik sveikas, nepasimatymui !...

Yt šešėlis svetys slinko pro du 
ris. Buduliui, kuris yt stalbo iš
tiktas, stovėjo pasirėmęs stalo, 
rodėsi, kad pas jį nieko nič įlin
ko nebuvo. Visa jam rodėsi e- 
saiit tik liūdnas, slegiantis sap
nas.

Ilgai jis taip stovėjo ir galvo- 
’o apie tik ką buvusį, bet nebe
santį. >

Įėjo tarnas, valandėlę pastyp
čiojęs jis ir vėl dingo.

Svetruimy šnekučiavosi susi
rinkusieji svečiai ir emė teirau
tis pono. Jis visuomet būdavo 
(oks svetingas, kiekvieną pasi
tikdavo, sveikindavo ir daryda
vo įvairių reikšmingi; pastabų. 
Nūnai jo nėra. Kas pasidarė?

Pagalios svetruimjn įėjo tar
nas ir trumpai pareiškė i ponas 
sergąs—svečiai prašomi neru- 

stauti... Nusivylusieji svečiai 
Uiskirstė, ir turtingojo žmo

gaus name liko nepaprastai 
klaiku.

Buduliui rodosi, kad lempos 
šviesa kai ką slėpiningai tariasi 
m slegiančia jo sielą tyla.

Budulis sėdi ir masto. Jaučia, 
kad jame šėlojasi didis ilgėsis. 
Tūkstančiai klausinių, yt žaibai, 
bastosi neramioj vaidentuvėj. 
Kaip, argi ištikrųjų kartą reiks 
kirties su šituo erdviuoju kam

bariu, draugais ir visa, kas jam 
miela? Nejaugi kartą reikės eiti 
’enai, kur nieko nėra... Andrius 
sakė, kad jo gyvenimas esąs 
bergždžias. Taip, tatai sakė jis, 
jo geriausias svetys. Bet kaip 
reikėtų gyventi, kad nenuėjus 
ten, kur nieko nėra? Kur tikra
jai gyvenimui tikslas?...

Nė vieno klausinio Budulis 
nopajiegė deramai baigti, nė vie
nam jis nesuranda atsakymo. 
Visa jo vaidentuvėj sukosi di
deliu miglotu ratu. Pagalios visi 
jie vienu kartu nutruko. Budu
liui liko nepakenčiamai sunku. 
Tokią padėtį turlingasai žmogus 
pergyvena dar pirmu kartu.

Visur tylu-raunu. Nė vieno gar 
so. Tik ausyse kai kas aitriai 
spiegia:

“Svetys, svetys... svetys, sve
tys. .. ”

Budulis kymiai sušuko:
—Svetys? Koks svetys?.. .Šia 

tau svetys! — Budulis pastvėrė 
skambutį ir metė jį kampan. 
Skambutis atsikorė į brangią 
stovylą ir sutrupino ją. Po to ji
sai ėmėsi darbo: ypatingu pa
mėgimu Budulis naikino visa^ 
ką rado savo kambaryj esant 
geresniu, vertingesnia. Ko lie
pa j iegė sunaikinti rankomis, 
baudė kojomis. Dirbo sušilęs ir 
nuolat dudeno:

—Taip, taip... ve šitaip... Iš 
žemės kilai, žeme liksi — ne, 
dulke... Cha, cha, cha!... Visa 
kada nors turi išnykti... Nepasi- 
matymui! Cha, cha, cha...

Visa savo kambary pavertęs 
pagailėtina krūva griuvėsių, 
Budulis valandėlei atsikvėpė ir 
beprotingai stebeilijosi į griuvė
sius. Po to puolęs ant kauro ė- 
mė kukliai verkti. — Vertė Fa.

Didis Salius Gazo Laukuos McKeesporte
Žmonės plaukte-plaukia j McKeeport Gazo ir Žibalo laukus ir kiekvie

nas žmogus, kurio gįslosą teka raudonas kraujas ir turi ganėtinai išminties 
perka serų tiek, kiek pajiegia. Tūlas neturtingas žmogus nusipir
ko McKeesport gazo serų už $150.00 irdabar jis gauna $5000.00 į mėnesį.

Gatvekario konduktorius pirko McKeesport Gazo Šerų ir dabar jis 
gauna po $50 į dieną; dabar jis nebereikalauja dirbti visą savo gyvenimą.

Tūlas gydytojas McKeesport pirko McKeesport Gazo Šerų ir dabar gauna 
$6000.00 į mėnesį.

Jus galite padaryti tą pat; jus irgi galite pasidaryti turtingais ir nepri- 
gulmingais; jums gal nebereikės dirbti taipgi.

Pirk sau serų tuoj iš Greater McKeesport Gas and Oil Company, pirm 
negu visi serai bus išparduoti.

10 šėrų kainuoja jums $15.00
20 šėrų kainuoja jums $30.00
50 šėrų kainuoja jums $75.00

100 šėrų kainuoja jums $150.00. Gali atnešti jums $5000 į mėnesį.
500 šėrų kainuoja jums $750.00. Gali atnešti jums $150.00 į dieną.
Greater McKeesport Gas and Oil Company turi dvyliką didelių šulinių į 

pat didžiulio gazo lauko širdį. Bus išgręžta dar 10 naujų šulinių tuojau. 
Pirmoji plieno kilnojamoj*! svirtis jau atgabenta ant to lauko — ne atidėlioki.

Ateiki į musų ofisą ir įsigyk sau Šerą arba pasiųski pinigus per Money 
orderį arba registruotame laiške.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųski drauge su pinigais:
C. L. GLASS & Co.,

3234 — 4th Avė.,
' Pittsburgh, Pa.

i ■’> •

Enclosed find $......................... full payment for............................. shares
GREATER McKEESPORT GAS & OIL COMPANY. Shawing in all Hold
ings and in all weels. 
Name .........
P. O. Box.....
City or State

or Street
State ....

“Aušros”Užsirašyk Lietuvos laikraštį 
išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 
ingaliojhną tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M.,
Gcncralis štabas

Literatūros Dalis
Groudžio 19, 1919 m.

No. 437, Kaunas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 

Boston, Mass.
šiuomi įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 

rinkti prenumeratą “Kariškių žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruseckas
Generalio štabo Literatūros Dalies viršininkas.

(Parašas) Vyrcsn. leitenantas Steponaitis
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę, kuri kovoja už mu
sų tėvų šalį. Prisiuskite mums $2.00 ir savo adresą ir 
gausite ‘‘Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiuskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

CARTER’S 
LITTLE LIVER_

FOR
SIXTY YEARS 
THE WORLD’S 
MOST PERFECT 
LIVER and BOWEL 
REGULATOR.
DEMAND THE GENUINE

PŪRELY VECETABLE
I ■'■"■I........................................ .... ............................. ................... .. .......  ......

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriną ir desainą 
kirpti Ir siūti vyriškus aprėda- 
lūs. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviąusį amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis* 
kitę tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLĘ GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

-w3103 So. Halsted St, Chicago.

Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašyta- A n_
|a verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. /ti S IT
Atneškite arba atsiųskite į ir* CACVnFTM jp,
Atdara kasdien nuo 9-6 oACnHUJM & LU.
Utarninkais, Ketvergais 1885 MILWAUKEE AVĖ.

fr Subatonais d—9 tarp Paulina i< Wood Sto.
— .. ■■■■"' ■■ ...               1

SERGANTI ŽMONES
Gydoma chroninės ligos,. Pilna diagnoza Seram dol pri- 

vatiškų ligų. Francuziškų daktarų gydymas dėl Kraujo ligų.

Dr. J. Van Paing

Mokykloj
Yra Šie skyriai: 

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.Aritmetikos.
Algebros, Geomctrojos ir kitų

D
2)
3)
4) 

matematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikas — V 
MiŠeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagelba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa
rankamo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

ŠALIN DEGTINE:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

žmogui reikalinga nors retkarčiais 
susišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdii binėjame toki extraktą, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveik?) gėrimą, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekviena. Jeigu nori išsj- 
gerti prieš pusryčius, po darbui, ve
stuvėse, krikštynose, gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi
giai. Pakelis iš kurio galima pasi
daryti G galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus šiandien jau.

VVALTER NOVE LT Y CO., 
Dept. 346,

1117 N. Paulina St., Chicago, 111.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Aslaud Avė. Jis 
gydo Ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmety j. nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drcxel 2880.

DR. JOSEPH ZIFF
Akių Specialistas

Akis egzaminuoja už dyką.
Jūsų galvos skaudė
jimus ir negalėji
mus matyli aiškiai 
gali būt prašalinti.

Dr. Glaser’g ofise ant 2 lubų 
3149 So. Morgan SU

DR. C. K. KLIAUGA 
Dantistas. 

NAUJIENŲ NAME
1789 So. Halsted SU Chicago, III.
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 25M

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—-11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną.
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NORWOOD, MASS.

Drg. P. Grigaičio prakalba.

Sausio 18 d. 1920, vielos LSS. 
133 kp. surengė prakalbas. Kal
bėjo drg. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius. Pirmoj dalyj 
savo kalbos aiškino apie komu
nistų pragaištingų taktikų, jų ne 
nuosakumų; kritikavo komunis
tų nekurtuos programo punktus 
ir lt. Antroj dalyj kalbėjo apie 
dabartinę Lietuvos valdžia, kaip 
ji atsineša linkui darbininkų, 
kai)) varžo laisvę ir tt. žodžiu, 
abejose temose taip puikiai ir 
nuosekliai išaišk i <: dalykus, 
kad kiekvievaip būva aišku, km 
link komunistai važiuoja ir •: >- 
kia dabartinė Lietuvos valdžia.

Nors diena buvo prasta: snie
guota 1x4 į prakalbas nemažai 
publikoos atsilankė.

Kadangi LSS. 133 kp. silpnai 
stovi finansiškai, tai padengimui

DR. M. T. STRIKOLIS
L i e t u y i i 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tek Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedaliomis 9 iki 12 dieną. 

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

lėšų aukojo šie draugai: P. Ja
nužis, J. Pakarkiis, V. Grinkevi
čių, A. Liutkus, A. Prn'lušius, .1. 
Dundulis, A. Smolskis — po $1; 
S. J. Karalius 50c.; A. Zaruba, G. 
Lebednikas, A. Neviackas, S. 
Vasiliauskas, F. Glebus. S. Survi- 
lienė, .1. Truskauskas, M. Jasio- 
nis, A. Vaicekauskas, P. .lakstys, 
J. čepliku, J. Jočius, M. Smols
kis, J. Babila, J. Daudonis, K. 
Mikšis, S. Semonavičia, P. L. 
Vėla, E. Vetaitė, S. Aliukoius, 
po 25c. Išviso su smulkiomis au
komis $11.21. Visiems aukoto
jams širdingai ačiū!

Musų LSS. 133 kp. laikys re
guliarius savo susirinkimus kas 
antras nedeki ienis kiekvieno 
mėnesio, kaip 1 vai. po pietų. 
L. S. Bendrovės svetainėje.

Beje d. Grigaičiui kalbant, 
buvo pasipylę gana įvairus ir ne
apgalvoti klausimai, kuriuos kai 
bėtojas ant vielos sutriuškino.

Seniau, būdavo, komunistai 
sekdavosi su ‘‘klausimais,” bet 
dabar rodosi kad jų nė vieno ne
bėra I sėdi; kaip žemes pardavę, 
kur kur, bet jau Norvvoode su 
sausio 2 diena komunistų die
nos pasibaigė. Jie pasibaigė, pa
sibaigė ir jų visos “idėjos”.

— Nairietis.

įii®

Infhienza. |
Sugrjžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok ==E 

iŠE savę, savo šeimynų, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. §3 
= Pirrniausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
ase skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir 

jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata- ga 
= riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, ES 
= vartodamas vieną jo dali trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 

turi šalti ar pradeda Šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkelcs a 
nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- Š3 

== suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins i vie- S 
= ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios == 
= gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide- S 
= mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda s 
= jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:

Severa’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s (’old ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

gB *-• -1> f -»i'b’k-.
Jeigu negautume: savo’vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:. |j| 

J W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. S 
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Kitas Laivas Rengiamas Lietuvon
Gavę žinių iš Lietuvos, kad jau siuntiniai, kurie musų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po Lietuvą, da
bar rengiame kita laivų, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie musų infor
macijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan prista
tyti nevėliaus vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 Tremont Streets, Boston, Mass.

PIRTIS-MAUDYNĖ.
čysčiausia ir geriausia garinė pirtis, ir kitokios 

vigados, su visokiais sveikatos pagerinimais.

S. MARKŪNAS,
2448 West 47th Street, „ Chicago, III.

VUNAT1NU UGlfTBUOTAS SUSAS APTISKOB1U8 ANT BBIDGBPOBTO
IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuos* nuo “11.00 ir aa- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo <1.00 Ir 
ausčiau. Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
mu, akių skaudėjimas, ulvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių litrų, kurio* ga
li būti prašalinto* gerų akinių pritaky- 
mu. lityrimas uidykg, jai p*riti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jai gal
va sopa, jai blogai matai, jai ak|s silp
sta, netosk ilgiau, o jieškok pagalbos 
aptfokoj, kur kiakvianam pritaikoma a- 
klniai tildyk*. Atmink, kad mas ko*- 
nam gvarantuojam akinius ir kiakvia
nam garai prirenka*

B. M. MKSISOFF, Bkspartaa Optikas.
Jai jų* sargata ir ralkalaujata patarimo arba vaistu, ateikit pas mana. Al buvau a^- 
tiakorius Rusijoj viri 10 matų. Amerikoj 10 matų. Ai duodu patarimus DTKAL Galiu 
padaryti bitą kokius nutikus vaistu*. Al rakonsanduoju tik GERUS daktaru*. Ai «*u 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
j dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

(Atsiųsta).

SVARBUS PRANEŠIMAS.

(LLS. Reikale).

Pastaromis dienomis pa'lirta, 
kad Am. lietuvių visuomenėje ir 
ypatingai tarpe pučių “Liuosy- 
bes Sargų“ senais pamatais su
siorganizavusių. kilu daugelis 
neaiškumų, abejojimų ir painia
vų dėlei naujai besikuriančios 
L. L. Sargų Sąjungos. Todėl L. 
L. Sargų Sąjungos Laikinasai 
Centras skaito savo pareiga štai 
ką paaiškinti:

, 1) Tveriasi dabar naujais pa
matais visai nauja L irt. Linos. 
Sargų Sąjungą, kujęi mažai ką 
bendro turi su 1919 motų Linos. 
Sargų kuopelių steigimo planu; 
lik vien vardas liko tas pats.

2) Tveriamoji L. L. Sargų Są
junga yra nepartijinė Lietuvos 
nepriklausomybės šalininkų, su- 
sispiefthųų aaH pagrindo kūniško 
lavinimosi (sporto) bei šelpimo 
organizacija.

3) Anksčiausiai L. L. S. Sųjun 
gos tikslas yra: remti Lietuvos 
nepriklausomybę žodžiu, darbu 
ir turtu.

4) Tariamoji L. L. Sargų .Są
junga kuriasi ne. kuriam apri
botam laikui, ar kokio einamojo 
momento specialiu tikslo aHsie- 
kimui, bet ji bus ilgalaikė, nuola
tinė Amerikos lietuvių visuome
nės organizacija.

5) L. L. Sargų organizacija 
veiks sulyg savo “konstitucijos”, 
kurios projektas bus netrukus 
patiekiąs. Pagrindiniai L. L. 
Sargų Sąjungos dėsniai ir arti
mieji uždaviniai yra nurodyti til 
pusiąme jau laikraščiuose majo
ro P. Žadeikio atsišaukime ant
galiu: “Svarbiuoju Reikalu.”

6) L. L. Sargu Sąjunga ateity
je bus užregistruota ir legali
zuota organizacija Suvienytose 
Valstijose. Ji turės savo “čar- 
terj“ ir galės veikti visoje šito
je šalyje.

7) Organizacinį L. L. Sargų 
darbą dabar veda L. L. Sargų 
Laikinasis Centras po majoro 
P. Žadeikio pilna priežiūra. L. 
L. S. Sąjungos Centro antrašas 
257 West 71 St., New York, N. 
Y.

8) L. L. Sargų kuopelės, su
siorganizavusios prieš lai senais 
pamatais, įeidamos į L. L. Sar
gų Sąjungą, dabar privalo persi
organizuoti pagal L. L. Sargų 
Laikinojo Centro nurodymų.

9) Netolimoje ateityje yra 
pramatbmas L. L. Sargų atstovi, 
suvažiavimas, kuris galutinai m 
sllatys tolimesnius šitos organi
zacijos veikimo pienus.

mi kai kur su prakalbomis ar 
ba atsiliepdami laiškais. — vei
kia su žinia L. L. S. Laikinojo 
Cont., kaipo 'techniški pidytojai 
jiems pavesto darbo. Be to, Lt. 
P. J. Purvis laikinai eina L. M. 
Misijos adjutanltO pareigas.

L. L. S. Laikinasai Centras.
Po vadovyste Lietuvos atsto

vo majoro P. Žadeikio.

Laiškai iš Lietuvos.
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10) L. L. Sargų, kaipo narių 
organizacijos, mokesčiai yra šie: 
įstojimo mokestis $1.00 ir me
tinė mokestis $2.00, kurie gal 
būti išmokami kas pusė metų. 
Tie L. L. Sargai, kurie užsimokė
jo $1.00 pirmiau, dabar nuo įs
tojimo mokesčio yra liubsi. Su
plaukusieji L .L. Sargų būriuo
se pinigai gali būti naudojami 
paties būrio organizacijos reika
lams (pav. įgijimui raštinės dai
ktų, mankštinimosi prietisų 
etc.), arba siunčiami centrai). 
Tokios įplaukos, pačių L. L. Sar
gų pastangomis pagamintos, 
kaip: kolektos, pelnas iš vaka
rėlių, spektaklių įete./ siunčia
mos jau tiktai centrui, jei tai 
nebuvo daroma specialioms vie
tos reikalams.

11) L. L. Sargų Laikinasai 
Centras prisiunčiamus pinigus 
panaudos sulig esamo reikalo 
šiems dalykams; a) L. L. Sargų 
Sąjungos organizaciniams reika
lams, b) Lietuvos Laisvės Šau
liams Lietuvoje, c) Lietuvos ka 
rhionienes reikalams čionai arba 
Lietuvoje.

12) L. L. Sargų Laikinasai 
Centras yra nusistatęs laikyti ar
timus ryšius su pačioje Lietu
voje veikiančiomis organizaci
jomis: a) ‘f.ietuv. Šaulių Sąjun
ga”, b) “Kareivių Rėmėjų Drau
gija” Kaune, c) Lietuvos Spor
to Sąjunga ir su Am. lietuvių 
pašalpinėm i‘s organizacijom is.

Pasarga. — Am. lietuviams 
žinotina, kad kar. lietuviai P. 
J. Purvis ir J. K. Milius ir kari
ninkai amerikonai, dar pirmiaus 
turėję progos L. L. Sargų reika
luose pasidarbuoti, atsilankyda

Lietuvos valdininkai esą 
blogesni ne kaip buvę rusą.

Chicagiečiui P. K. rašo iš Gra
žiškių valsčiaus, Vilkaviškio ap
skričio (laiškas datuotas gruo
džio 1, 1919 m.):

....Prieš karę musų namas 
buvo laibai turtingas, trobos 

los pačios senoviškos, bet tro
bose visko buvo. 191 1 m. javų 
buvo pilni kluonai ir da 4 kūgiai 
o dabar lik trečdalis to viso. 
Delbi blogų tvartų negalima bu
vo daug gyvulių laikyti, o dabar 
ir tie ne pilni. Yra neva 5 arkliai 
ir 3 kumeliai, bet arkliai tokie, 
ad prieš karę, kitą ant kelio ra- 
les bučiau neėmęs. Lauko apie 

50 margų guli dirvonais. Apka
sais tik apie 8 margus skaitė su
naikinta. Vielų tvora dabar jau 
nudraskyta. Kaip buvo prieš ka
rę, tai dabar negreit tokiam sto
vy musų namas bus. Yra namų, 
kurie 10 kartų geriau stovi kaip 
kad jie stovėjo prieš karę, bet to 
ki žmones tankiausiai užsiimda
vo prekiavimu, kartais ir vog
tais daiktais. Vagių priviso la
bai daug. Nekuriuos sušaudo. 
Pavirto į vagis ir tokie žmonės, 
kurie rodės prieš karę buvo ne
blogi, tankiausiai dievobaimin
gi katalikai. Dabar žmonės 
daug tamsesni atrodo kaip kad 
nivo prieš karę. Dvasiškija kaip 
laikė savo saujoj žmonių pro
tus taip ir tebelaiko, ir negreit 
tamsumas išnyks. Kaip užaugs 
tie, katrie dabar dar maži vai
kai, tai gal ir bus kas gero. Dau
giausiai žmonės kenčia vargą 
delei savo tamsumo, ir kol Lie
tuvoj nebus gerų mokyklų ir 
mokytojų, tai vis /vargas žmo
nes spaus. Dabar leista bažny
čios valgyti mėsą kada nori, bet 
žmones sako (ne visi), bet da
bar visi žmonės ištvirko, o su 
jais kartu ir kunigai, tai ir pa
vėlina mėsą pėtnyčioj. Kokie 
žmones, tokia ir valdžia. Jai 
steigiamasis Seimas kiek pagel
bės, tai gal ir tapti nepriklauso
ma Lietuva. Aš labai myliu sa
vo tėvynę Lietuvą, kuo galiu 
padedu jai, ypatingai agitacija, 
bet kaip imu mislyti apie valdi
ninkų pasielgimus, tai nenorom 
ateina mintis; nejaugi valdinin
kais tapo visi žulikai, aferistai 
ir h’toki visuomenės atmatos? 
Be abejo, kad yra sąžiniškų val
dininkų, tik mažesnis skaičius, 
prie tam taip, rodos, valdžios 
aparatas sukasi, kad darbo 
žmonėms tik ant blogo išeina. 
Daugumas valdininkų esa atviri 
Lietuvos priešai, kaip tai vokie
čiai, lenkai, rusai, o lietuviai no- 
rintįs gauti tarnystę, norint ir 
gauna, bet ne pirmaeiles vietas, 
neskaitant ministerjų. Kaip 

Lietuva laikosi, ir kaip ji pir
mus savo metus perleido, aš 
pats negaliu suprasti. Visi, kas 
nenorėjo jai nekenkė. Valdinin
kas lenkas ar vokietis gauda
mas kelis šimtus markių algos 
mėnesiui, atvirai prieš žmones 
dergjia Lietuvą, rodo savo sim
patiją kaizeriui arba Pilsuds
kiui, o už tai nubaustas nebūna, 
Kartais da paaukštinimą gauna. 
Kaip aš kartais vakare atsigu
lęs apmislinu, tai nuo ašarų su
silaikyti negaliu, kad toki skait
lingi tėvynės tranai žudo ją. 
“Lietuva“ kaipo valdžios oficio
zas, per savo storus biurokratiz
mo akinius tik mato, kad vsio 
blagopolučno.. Valdžią kritikuos 
ti negalima; galima greitai pa
pulti j “randonsiulių” nagus, o 
jie blogesni ne kaip buvo rusų. 
Vokiečiai labai blogai elgėsi 
Lietuvą bevaldydami, daug 

bausmių pinigais turėjo žmones 
mbkėti, bet galėjai visgi surasti 
ir teisybės. Bet to apie Lietuvos 
valdžfią pasakoti negalima. 
Trumpai pasakius, mes patįs sa 
ve blo'giaus valdomės, kaip kad

....... ................... . ........................... ... . . Np.
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BUREAU

Musų atstovas veža pinigus Lietuvon
Pinigai bus parvežti Lietuvon Amerikos doleriais ir ten per

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banką 
bus išmokėti musu kostumerių giminėms, kuriems pinigai siunčiama. 

y!S!
kurie norite geriausiu budu ir greičiausiu laiku nusiusti pinigų savo gimi
nėms, tuojau. Prisiųskite pinigus Money orderiu ant vardo Baltic Consul- 
tation Bureau arba

Ateikite Musų Centralin Ofisan
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p. p. 

ARBA
Nuo 7 vai. iki 9 vai. vakarais sekančiai:

UTARNINKE, T0WN OF LAKE, 
Ežerskio svetainėj, 4600 So. Paulina St. 

SEREDOJE, BRIDGEPORTE,
“Lietuvos” svet., 3249 So. Morgan St. 

KETVERGE, WEST SIDĖJE, 
Meldažio mažojoj svetainėj, 2242 West 23rd Place.

SUBATO JE, ROSELANDE, 
Brolių Strumilų mažojoj svetainėj, 158 E. 107 St.

Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon. Taipgi, suteiksi
me informacijas prie važiavimo Lietuvon.

Baltic Consultation Bureau
' 105 WEST MONROE STREET,

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephonas Majestic 8347

Telefonas Pullman 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Ave^ Koseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

vokiečiai mus valdė. Kituos lai
kuos parašysiu daugiau. Kaip 
^girdėt socialistiškų pakraipų, 

arba jiems prijaučiančių lakraš- 
čių išleidimas bus uždraustas. 
Kaip tik valdžiai striukiau eina
si, tai ima veikiau minėt apie 
seimą; kaip tik geriau, tai ir vėl 
apie tai mažai minima. Kada 
jo (Seimo) sulauksime, patįs 
nežinome. Buvo žadėta prieš 
naujus motus. Nauji metai jau 
visai arti, o apie Seimą tik ret
karčiais minima. Dabar pasku
ti nią dieną laikraščiai socialis- 
tiški vis liūdnesnes žinias atne
ša. Artik ne sujungs mus baro-
nai su smetona, su ponais var- 
šaviakais. Gaila butų Lietuvos 
žmonių, tiek (išvargusjių, jei 
jiems pakištų špygą po nosia. 
Kaip prasidėjo tik valstybė tver- 
vis\ tai aš mjsliau, kad Lietuvos 
valdžia bus viena iš teisingiau
sių, jos valdininkai kyšių neži
nos, nes tai vis ūkininkų vaikai, 
nes kokių kapitalistų lietuvių 
nėra, bet kad jie darytų blo
giau ne kaip rusų arba vokiečių 
laikuos, tai aš niekada nebū
čiau tikėjęs. lAmerikiečfiai su 

grįžimu į Lietuvą turi da pa
laukt, o kol kas tik padėt čionai 
esantiems daibo žmonėms iš
kovot nuo savo biurokratų žmo
niškų gyvenimo sąlygų.

AS ADOMAS A. KARALIAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija.nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau šau pagelbos, nesigailčjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolėm pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt; Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas, Prof.

1707 So. Halsted StM Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo badas išgydė jau daug 
žnionių' nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti.

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsigy
do.

Kirmėles ženklai
žmonės sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

/=...................  .............. '■ - .-g

j Mc KEES ROCKS, PA.

Lietuviška 
BUČERNĖ!

\ Bus atidaryta

Subatoj, Vasario 7 d.
211 CHARTIERS AV.

Šviežios ir rūkytos mėsos, 
sūrio, sviesto ir kiaušinių, po 
žemiausioms kainoms, ateik 
pas mumis pirkt ir suseivik 
nuo 25c iki 40c ant kiekvieno 
dolerio.

Defibaugh & Groton
Savininkai i

Tel. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 8 vakare.

DR JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kampjfarshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157 v. ............. ■■■■■,.......; , , .... . ,

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligų Specialistas 
217 >4 Capitol St.
Charleston, West Va.
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Judėjimas.
bet norima, kad kongresas įvyk 
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Užsisakomoji Kainai 
Chicago je — pačta;

Metams ...........................
Pusei metą ........................
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui *............

Chicagoje — per nešiotoju:
Viena kopija ...................... .
Savaitei ..................... . .........
Mėnesiui ...............................

Savienytoao Valstijose, no Chlengoj, 
pačta;

Metams ...................................
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui . ...............

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metą ............................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85

75

02
12 
W

$5.00
8.00
1.65 
1J25

17.00 
4.00 
100

True translation filed wilh the post- 
nuister at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Kolčako galas.
“Vyriausis vadas” admi

rolas Kolčakas žuvo. Bevie
lis telegrafas pranešė iš 
Maskvos, kad Kolčako ka
reiviai iškėlė jį ant durtuvu.

Prieš tai buvo žinia, kad 
Kolčaką suėmė čecho-slova- 
kai ir išdavė Sibiro revoliu
cionieriams. Ar tai tie revo
liucionieriai dabar padarė 
jam galą, ar kiti kokie karei
viai, kolkas nėra aišku.

Bet šiaip ar ta p, “vyriau
sio vado” karjera jau pa
sibaigė. Jam neteko patapti 
visos Rusijos valdytoju.

Kolčako valdžia prasidė
jo ginkluotu perversmu. Me
tai laiko suviršum atgal jo 
šalininkai nuvertė vadinamą 
Direktoriją Sibire, kuri bu
vo pakvietus jį užimti karės 
ministerio vietą, ir apšaukė 
jį diktatorium. Direktorijos 
nariai, socialistai-revoliucio- 
nieriai, su Asksentjevu pry- 
šakyje, buvo suareštuoti ir 
išgabenti iš Sibiro. Kaiku- 
rie Direktorijos pastatytie
ji ministeriai tapo taip-pat 
suareštuoti arba nužudyti. 
Ir Kolčako valdžia ėmė val
dyt Sibirą ir mobilizuot jie- 
gas kovai su bolševikais.

Tos valdžios autoritetą 
viena po kitos pripažino vie
tinės anti-bolševikiškos val
džios: Prieuralės apskričio, 
/lietinės Rusijos, šiaurinės 
Rusijos ir k. Kolčako valdžią 
rengėsi pereitą Vasarą pri
pažinti ir talkininkai.

Ir dabar josios nėra. Ją 
pražudė josios reakcionišku- 
mas. Tie gaivalai, kurie nu
vertė Direktoriją ir padarė 
Kolčaką “vyriausiuoju va
du,” savo žiaurumu sukėlė 
prieš jo valdžią Sibiro žmo
nes ir pavertė josios prie
šais čecho-slovakus. Gaiva
lai, kontroliavusieji Kolča
ko valdžią, buvo caro oficie- 
riai ir stambieji Sibiro pirk
liai. Prieš jų despotišką jun
gą žmonės ir sukilo.

Ne bolševikai nuvertė 
Kolčaką, bet jie, be abejonės, 
laikinai pasinaudos tąja sui
rute, kuri dabar kilo Sibire.

Tie gaivalai, ką dumia 
(žmonėms akis r-r-revoliuei- 
oniškomis frazėmis, nudžiu
go, kada kapitalistų partijos 
New Yorko legislaturoje 
prašalino iš jos penkis Soci
alistų Partijos atstovus. Pa
sak jų, tasai atsitikimas pa
tvirtinąs “komunistų” teori
jos teisingumą.

Kodėl patvirtina?
Todėl, girdi, kad jisai pa

rodo parlamentarizmo neti- 
kumą.

Rinkimais atstovų į parla
mentus (įstatymų leidimo 

įstaigas) ir jų veikimu par
lamentuose darbininkų kle-1 

|sa negalinti nieko gera at
siekti: nes ve — kapitalis
tai ėmė ir išmetė socialistus 
iš parlamento! Darbininkai 
turį veikti “tiesioginiu bu
du.”

Pagal šituos “komunis
tiškus” išvadžiojimus, išei
na taip, kad jeigu kapitalis
tai ką-nors gali atimti iš dar
bininkų, tai jiems tas daik
tas yra nereikalingas.

Nereikalingas daiktas bal-l 
savimo teisė, kadangi kapi
talistai gali panaikinti ją.

Nereikalingas daiktas da-| 
lyvavimas parlamente, ka
dangi kapitalistai gali kiek
vieną savo priešą išmesti iŠ 
j°‘

Nereikalingas daiktas įs
tatymiškos reformos, kadan
gi kapitalistai gali atšaukti 
jas.

Nereikalingas daiktas eko 
nomiški darbininkų būvio 
pagerinimai, kadangi kapi
talistai gali atimti juos.. .

Bet klausimas? kokio-gi 
daikto kapitalistai negalra- 
timti iš darbininkų? Asme
niškos laisvės? progos užsi
dirbti duonos kąsnį? gyvas
ties? Ne. Kapitalistai ir 
šituos daiktus gali atimti iš 
darbininkų.

Taigi išeina, kad darbi
ninkams viskas yra nereika
linga. Jie už nieką nepriva
lo kovot, nieko neprivalo rei
kalaut —• kadangi kiekvieną 
daiktą gali iš jų atimti kapi- 
talistai.

Iš to logiškai išeina, kad 
darbininkams šioje nelemto
je kapitalizmo tvarkoje ne
palieka nieko daugiaus, kaip 
tiktai atsigult ant šjono ir 
gulėt. Tegul sau kapitalis
tai daluką nori!

“Komunistai” faktiškai ir 
skelbia šitokį “moks
lą” darbininkams. Ma
tydami, kad kapitalis
tai tol, kol jie viešpatau
ja, turi galios atimti iš darbi
ninkų kiekvieną jų laimėji
mą, jie sako: tol, kol tęsis ka
pitalistų viešpatavimas, dar
bininkai turi susilaikyt nuo' 
visokios kovos už savo teises 
ir už būvio pagerinimą. Vie
nintelis darbininkų išgany
mas yra kapitalizmo nuver
time, revoliucijoje.

Taigi vardan “revoliuci
jos”, “komunistai^ skelbia 
darbininkams susilaikymą 
nuo kovos, atsidavimą kapi
talistų valiai, žodžiu, po “re
voliucijos” priedanga jie 
skelbia vergo evangeliją. Ir 
randasi dar tokių neišmanė
lių darbininkų, kurie klauso 
jyi

Protaujantis žmonės turė
tų suprasti pagalios, kad tie 
“komunistai” yra y. niekas 
daugiaus, kaip reakcijos ir 
kontr-revoliucijos tarnai.

True transhdion filed wlth the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJA.
[Federuptoa Spaudos žinia]

Baltasis teroras. Savo pastan
gom iššluoti komunistus taip, 
kad jų ne pėdsako nebeliktų. 
Rortlio vadovaujami baltagvar
diečiai užpuolę sunaikino Buda
pešto laikraščio Nepszava įstai
gą, Budapešto Žmonių Rumus 
ir visą buvusio komunistų dikta- 

I toriaus Belą Kimo veikimo cen
trą. Pasak Vienuos Arbeiterzei- 
timg, Hortho oficieriai viešai gy
rėsi, kad jie taip padarysią įėję 
į Budapeštą. Ir ištiesų kaip tik 
Reakcijos jėgos įėjo Budapcštan, 
tuojau buvo suorganizuota už
puolimas ant Nepszava laikraš
čio. Buvo kreiptasi į policiją dėl 
apsaugos, bet ta nieko sau iš to J 
nedarė. Suorganizuota govėda,! 
užpuolusi ant įstaigos, sunaikino 
visą brangų knygyną, sulaužė su 
daužė visas spaudinamasias ir 
raidžių renkamąsias mašinas ir 
pačius namus apardė. Nuostolių 

j tuo budu padaryta apie 20 mili
jonų kronų. Goveda didžiumoj 
susidėjo iš jaunų studentų ir 
šiaip įvairių gatvėj surinktų 
gaujų. Nemaža pasižymėjo ši
tame užpuolime taipgi kunigai. 
Ant apdraskytų įstaigos sienų 
visur paskui buvo išlipinti dide
li plakatai parašu: “Tegyvuoja | 
Krikščionių spauda!”

Suvarginti Budapešto darbiniu 
kai betgi čia pasirodė, ką jie ma 
no apie tuos “krikščioniškus“ 
vandalus ir teroristus. Pinigiš- 
kai, žinoma, jie negalėjo nieko 
padėti savo laikraščiui ir savo 
įstaigoms, bet jie pasiskubino 
savo darbu, kad a'tsteigus visa 
tai, ką baltieji teroristai padarė. 
O kas galėjo pinigiškai, tas ne
sigailėjo paskutinį savo skati
ką atiduoti. Be to, darbininkai 
kreipėsi į savo atstovus parla
mente, kad jie kuogreičia usiai 
užprotestuotų prieš tokius van
dalų žygius.

. Laisvė veidmainiavo pirma, 
ji veidmainiauja ir dabar. Siū
kite jums pavizdys. Kuomet bu
vęs LSS. X tas suvažiavimas bu
vo prisiminęs apie tą “Sąjungos 
nuosavybę,“ tai Laisvės redakto
rius Paukštys be mažiausio abe
jojimo suriko: “Laisvė yra gry
nų gryniausias privatiniai leid
žiamas laikraštis!”

Taigi kokiais tikslais tas laik
raštis apgaudinėjo sąjungiečius? 
Pirmiausia lodei, kad gavus sau 
sekėjų, kad įsiskverbus į vado
vus ir ipasi tverus į savo rankas 
musų Sąjungos vairą. Business 
as usual! Tada mat to laikraščio 
šėrininkams ir patiems Patikę 

I čiains butų užtikrintas gyveni
mėlis. ..

Dabar klausiu: koks čia ko
munizmas? Ar tai komunizmas 
nesirūpinti Sąjungos laikraščiais 
o remti privatinius, kurie me
lagingai skelbiasi esą kieno tai 
kontroliuojami ir kam tai pa
vesti? Jeigu taip, tai toks ko
munizmas darosi stačiai nebesu
prantamu — jeigu nepavadinus 
kaip nors kitaip. Bet jeigu mu
sų komunistai savo mokslą su
pranta kitaip, tai kode! jie leid
žia save dumti keliatui prisipla
kėlių, kuriems ne idėja, bet jų

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

GRAIKIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

Paryžius. — Besilankąs čia 
vienas Graikų pilietis, p. Pour- 
naras, sako, kad premjeras Vc
nizelos sugrįžęs iš taikos kon
ferencijos ne tik be triumfo, bet 
priešingai: žmonių pasipiktini
mu ir neapkanta. O ded jo at- 
žagareiviškos politikos ir ypač 
dėl jo bandymų smaugti darbi
ninkų judėjimų, jis darosi vis 
labiau nepakenčiamas, ir jo po
zicija vis eina blogyn. Sugrįžęs 
į Franeijos Vcnizelos susitiko su 
atviru žmonių protestu prieš 

dėjimąsi su talkininkais ir ka
riavimą prieš Rusiją. Jo gi žiau
ri represijų politika sukėlė di
džiausio žmonių nepasitenkini
mo, o socialistų partija, pasida
vus rankas su visuotina darbi
ninkų federacija, pradėjo smar
kią kampaniją už sugrąžinimą 
žmonėms visų pilietinių teisių. 
Vcnizelos bandė tą audrą nutil
dyti, pareikšdamas parlamente, 
kad socializmo idealai esą labai 
gražus, bot kad jų, atsiekti tik 
ilgu evoliucijos keliu tegalima. 
Socialistas atstovas Sideris, iš 
Salonikų, trumpais žodžiais pa
prašė poną premjerą grįžti iš 
“ilgo evoliucijos kelio” prie 
dabartinių realių faktų ir parei
kalavo, kad ant ‘tų pėdų butų 
paskelbta amnestija visiems po
litiniams kaliniams, panaikinta 
cenzūra ir sugrąžintos teisės. 
Krypčiodamas tai vienon, tai 
antron pusėn, Vcnizelos pasa
kė keičią nieko nereiškiančių 

frazių, o ant rytojaus jau vėl 
buvo areštuotas vieno darbinin
kiško laikraščio redaktorius ir 
represijos eina kaip ėjusios.

VOKIETIJA.

[Fedoruotos Spaudos žinia] 
Berljnas. — Ccnlralinis ne-

jos komitetas šaukia tarptauti
nį visų Europos kairiojo sparno 
socialistų partijų kongresų. Lai
kas galutinai dar nepaskirtas,

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, III. Feb. 3, 1920 
as reųtiired by Ihe act of Oct. 6,1917 

FRANCIJA.
[Federuotos Spaudos žinia] 

Negeidžiama dovana. — Fran
ci jos valtižia, manydama pada
ryti garbės Periqueux miestui, 
pasiuntė jam keletą armotų, ku 
rios turėtų būt pastatytos vic- 

| šuose daržuose ir parkuose. Bet 
atsitiko* taip, kaip valdžia visa] 
nelaukė: miestiečiai kaip vienu 
baisu nutarė ir atsakė, kad jie 
tų žmogžudybės padargų, kurie 
jiems primintų karą, nenorį ir 
nepriimsią. šitoks periqueuxie- 
čių atsakymas sukėlė didelio 
entuziazmo tarp visų, Franeijos 
pacifistų [karių priešininkų], 
kurie sako, kad noriąją idant ši
tas karas butų ištikrųjų “paskui 
tinis karas,” tai visos anuotos 
turėtų būt sutarpintos, o pinigai 
atiduoti dėl karo likusioms naš
lėms ir našlaičiams. Reikia čia 
dar pastebėti, kad visa Periąu- 

ieux mesto administaricija susi
deda iš socialistų.

Darbininką solidarumas. —
Augantį audyklų darbininkų so^ __
lidarum, Francijoj parodo kų priminio biznio’‘reikukd touprt 
Uk įvykęs audėjų streikas Tour- v ai> i( tai visa> tik 
coiuze. Kaip tik Jie stojo kovon, k()nuinizmil9. _ p. Kaušius. 
tuojau kaimynių miestų, kaip | _________
Ronbaix ir k., atėjo jiems į pa
galbą. Prie jų prisidėjo ir kitų 
amatų unijos. Oarbninkai veikė i luo var(lll vadi.
taip sutartinai, kad samdytojai na t ž kuris nicko naudin 
neužilgo buvo privers i pasKhio- (laI.billinkų klesai ncveikia. 
ti ir strekimnkų reikalavimus is Kuris ljk šmeižiluus ir kitokius 
P1* L I plėtkus nešioja. Tai yra musų

buvę draugai, o dabar pasivadi
nę komunistais. Jie, kad turėtų 
galės socialistą šaukšte vandens 

________  .-.-3-.-,, I paskandintų. Bet laimė, kad jie 
[Už išreikštas šiame skyriuje galės neturi.
nuomones Redakcija neatsako.} | Brooklyuo “komunistų” orga

no II-tame numeryje tūlas “Ne
žinomas“ puolėsi šmeižti Lietu
vos Socialdemokratų vadą drg. 

Tie miksų komunistų darbai, I S. Kairį. Tasai Nežinomas pri
kuriu jie atliko, taip ir rodo, kalbėjo tokių dalykų, kad žmo- 
kad tai yra visa, tik ne komuniz- glls gerbiantis save neišdrįstų 
mas. Imkime kadir tokią “Lai- taip kalbėti. Bet nuo komunis- 
svę” Visi žino, kad pradžioj ji tų nėra ko geresnio tikėtis. Me- 
buvo tyriausio vandens oportu- iaį įr kolionės tai jų numylėtas 
nistų laikraštis. Ji ryžosi būt darbas.
moksline nepavyko. Ryžosi Kas skaitė “Naujienose” drg. 
atakuoti Keleivio poziciją ne- s. Kairio prisiųstą straipsnį Lic- 
pavyko. Ryžosi patapt laikrašti- Luva cinamuoju momentu,” tas 
ne akušere— irgi nepavyko. Ja | gali aiškiai SUiprasti, kad Lietu

vos Socialdemokratai nenukry- 
po nuo savo kelio, kurį buvo 
1904 ir 1905 m. nusistatę. Bet 
komunistiškas rašytojas norėjo 
sufabrikuoti drg. S. Kairio min
tis ir mauti jas ant savo kurpa
lio. Norėjo įkalbėti Amerikos 
darbininkams lokių dalykų, apie 
ką drg. Kairys visai nebuvo mi
nėjęs. Tuo tas komunistų la
po bendradarbis pasirodė kuo
mi jis yra. Žmogus, gerbiantįs 
darbininkų klesą ir kovojantįs 
už darbininkų laisvę, niekados 
neišdrįstų panašių nesąmonių 
rašyti ir falsifikuoti kito mintis. 
Bet musų komunistai į tai visai 
neatsižvelgia ir nepaiso, kad jie 
nekaltai plėšia žmogaus garbę. 
Bet vargiai atsiras žmogus, ku
ris patikės “Laisvės” melams.

To lapo bendradarbis norėjo 
pripasakoti, kad Lietuvos so
čiai demokratas drg. Kairys gy-? 
nė ir tebegina buržuazijos reika
lus. Bet kiekvienas protaujantis 
darbininkas lai pasiskaito 
“Naujienose” drg. S. Kairio ra
štus ir palygina “Laisvės“ nesą
mones, o gerai supras, kad ji 
meluoja. Jiems pikta ir nesma
gu darosi, .kad Lietuvos darbi
ninkai, o kartu ir socialdemokra 
tai pepaglostė jų taip numylėtų 
bolševikų. Aš gerai žinau drg. S. 
Kairį, taip-ipat gerai pažįs'tu ir 
tą komunistišką šmeižiką Neži
nomą. Jis po savo straipsniu ir 
pasirašė Nežinomas dėlto, kad 
žmogus perskaitęs nežinotų to 
žmogelio silimumo ir ne subren
dimo. Mat gėdinasi savo vardą

Skaitytoju Balsai

TAI NE KOMUNIZMAS.

NENAUDOS.

da ji pasiskelbė esant Socializ
mo mokslo skelbėja: nuolat ata
kuodavo Grikštą, Jukelį, Gele
žėlę ir Darb. Balsą. Vienintelis 
jos “mokslinis argumentas“ 
prieš juos būdavo “sorkinin- 
kai.“

Tos rųšies “mokslinių” sen
sacijų Laisvėje visuomet būda
vo perpilna ir dabar taippat. Ji 
savo skaitytojus maitino ir te
bemalama sensacijomis. Delei 
to aš Laisvės niekuomet nemėg
davau.

Bet dabar tas laikraštis liko 
dar uolesniu. Dabar jo vedėjai 
nuolat šūkauja esą vieninteli ir 
geriausi darbininkų draugai. 
Naujam Laisvės atsivertimui 
davė priežasties didžioji visa pa
saulinė skerdynė. Ji ir yti'ii rim
tiems žmonėms “susuko” gal
vas, o ką jau bekalbėti apie to
kią Laisvę. Kada kilo ta didžio
ji suirutė, 'lai į LSS. ėmė bėgti- 
plaktls daug neaiškaus gaivalo. 
Musų organizacijon atbėgo ne
tik vyčiai, o ir jų generolai. Tos 
rūšies elementams Laisvės “te
orijos” labai patiko. Ji tapo jų 
vadove. Laisvė tada pasiskelb- 
bė esant vienintėliu darbo įmo
nių laikraščiu. Vėliau ji dagi 
“atsidavė” Sąjungos globai.

Pažiūrėkime tečiaus kaip ji 
tuos savo prižadus pildo. Atsi
mename, kada buvo užgniaužti 
LSS. organai Kova ir Naujoji 
Gadynė, <la pati Liiisvc nė piršto 
nepajudino, kad juds atnauji
nus. Dagi ji ėmė vapėti, kad 
dabar leisti Sąjungos laikraš
čius neapsimoka — reakcija. 
Užteksią tų, kur dar liko. Lais
vė dar tebeina ir ji galės eiti. 
Matpt? Je, o kodėl ji galėtų vai- 
kščiolli, kuomet valdžia uždarė I tada nereikėtų galvą “džiovinti” 
daugiau kaip šešiasdešimts so- Į suradimui naujų pseudonimų, 
cialistinių laikraščių? Ar todėl 
yra pamato tikėli, kad ta nepa
liestoji Laisvė skelbė “nesutep
tą liesą” ir “šventai gynė” dar
bininkų reikalus?

Et, verčiau jie pradėtų savo 
darbą iš naujo: apie social-bur- 
žujus, social-biaurybcs ir tt., o

Užtuktų Melagių dėdė ar Gulbė.
Dar turiu pasakyti, kad tas 

“Laisvės” Nežinomas, kol save 
ne 'titulavo komunistu, dar bent 
šiek liek buvo galima susikalbč-

ti, bet kada įsėdo į jo paties pra
manytą komunistų vežimėlį ir 
nu<lardėjo jų abazan, tai nė pats 
nebešižino ką darąs.

— K—lis Petras.

L.S.S. Reikalai
DEL LSS. ORGANO.

Nesenai Naujienose buvo iš
spausdinta straipsnelis, raginau 
tis musų organizacijos narius 
pasirūpinti LSS. organu.

! Klausimas laiku ir vietoj. Sa
vo organo klausimu mums bū
tinai reikia pasirūpinti ir steng
tis, kąd jisai pasirodytų kaip 
galima greičiau. Mano many
mu, tatai padaryti nesunku. Tik 
reikia, kad tuo klausimu intere
suotus visi musų organizacijos 
nariai. Aš manau, kad; tuo •tar
pu, kol organizacija galutinai 
nesusitvarkiusi, mums užtektų 
kadir mėnesinio laikraščio—to
kio farmato ir dydžio kaip kad 
kitą syk eidavo Apžvalga.

Be savo laikraščio mes, drau
gai, vistiek negalime apsieiti. 
Dabar mums tarnaujančius laik 
raščius gal nevisi musų organi
zacijos nariai teskaito, ypač nau 
jieji. O kad ir skaito, tai tarp 
daugybės kitų juose išspausdin
tų straipsnių Sąjungos reikalų 
skyreliai kaipir prapuola, dažnai 
esti neužtėmijami.

Taigi būtinai reikėtų pasirū
pinti atgaivinimu Sąjungos or
gano Kovos. Tegul pradžioj 
ji bus mažesne ir rečiau teišeis. 
Kai susitvarkysime, leisime daž
niau ir padidinsime.

Draugai, ką jus fnanote? Ypač 
norėtųs išgirsti musų organiza
cijos viršininkų nuomonės.
x — P. Narkauskas.

po iš jos pašalinti, bet yra užsi
mokėję už pereitus'metus, duo
ti draugijos išleistų knygų tiek 
kiek jiems priklauso. Vadinas, 
socialistai nenor pasilaikyti nė 
vieno cento, kuris jiems nepri
klauso. Na) o kaip elgiasi musų 
komuniniai ten, kur jie sudaro 
didžiumą? Jie netik meto lauk 
jiems nepritariančius narius, 
bet be jokių ceremonijų užgrie
bia jų turtą. Tai mat koks skir
tumas taip socialistų ir “komu- 
nisilų“.

Beje, knygos bus atiduota ki
tame susirinkime. Praeitame ta
tai nedaryta todėl, kąd “komu
nistai” buvo nusitarę pąikiry*ti 
puolimą. Mat, kadaise jų vadas 
Jonušas juos “tikino”, jogei su 
socialistais jie, “komunistai“, 
turį argumentuot ne faktais, 
bdt imti už krūtinių ir pavartot 
kėdės... Delei to valdyba knygų 
dalinimą atidėjo kitam susirin
kimui. Knygas gaus visi tie, kur 
yra užsimokėję senąjaių kuopos 
sekretoriui. Tie, kur užsimokė
jo “komunistams”, tegul reika
lauja pas juos.

Lietuviai darbininkai yra 
kviečiami burtis į tą vienintelę 
apšvietus organizaciją, šiais me
tais žadama išleisti naudingų 
knygų, pav. Europos darbininkų 
judėjimo istoriją ir kitą — en- 
cyklopedinį žodynėlį. Tatai se
kite Naujienas ir žiūrėkite kada 
įvyks kitas 19tos kuopos susirin
kimas. — Kuopos Narys.

Iš (vairių Sričių
Rašo ŠERNAS.

IŠRADIMAI KARĖS LAIKU.

c

L.D.L.D. Reikalai
Kuopu veikimas
LDLD. 19-tos kuopos 

susirinkimas.

Fcl-Aną s ubą tą, sausio 24, 
lovvsbip svetainėje įvyko L. D. 
L. D. 19-los kuopos susirinki
mas. Tai buvo pirmas susirinki
mas i>o to kaip kuopa lapo reor
ganizuota. Taigi ir musų kuopa 
galų gale atsikratė tų gaivalų, 
kuriems rūpėjo ne draugijos iš
laikymas, o tik pasiglemžti jo
sios turtą. Bet draugai apsižiūrė
jo ir “komunistiškų’’ triukšmą-

tie triukšmadariai sutvėrė savo 
‘‘komunistišką4’ kuopą ir pava
dino ją musų kuopos vardu. Ir 
tos kuopos vardu sausio 18 die
ną buvo surengę neva prakal
bas. Kalbėti buvo pasikvietę du 
gerai vietos lietuviams žinomus 
patauškus — koril rak torių Ku
kutį ir tūlą šarkiuną. Tiedu vy
rukai jau nekartą yra pasižymė
ję savo prasimanymais bei šmei
žimu socialistų. Tatai ir tose 
“prakalbose” jie nieko gerespia 
nepasakė.

Tie socialistų šmeižikai eina 
dar toliau. Neatsiekę savo tiks
lo LDLD. 19-loj kuo'ix)j jie daro 
pastangų išardyti Chicagos L. D. 
L. D. kuopų apskritį. Tūlas len 
gvo budo vaikinėms, Gasiunas, 
vietose “komunistų” komanduo
jamas išsijuosęs “darbuojasi“ 
neva apskričio vardu. Jo pastan
goms buvo šaukiama neva aps
kričio konferencija. Bet LDLD. 
19tos kuopos nariai suprato kas 
Čia do košė viriama ir “komuni
stu” konferencijoj nedalyvavo.

eina niekais. LDLD. 19-ta kuo
pa jau nebesiduoda save valkio
ti kur kam patinka.

Taip ir reikia.
Bet socialistai vistiek, kadir 

pašalinę savo organizacijos grio 
vikus, jų turtu pasinaudoti ne
nori, — kaip kad daro musų 
“komunistai. Pav., susirinkiman 
buvo atsilankęs buvęs kuopos 
narys p. A. Kairia. “Sakytom,” 
pareikadavo savo dolerio, kurį 
jis buvo įmokėjęs. Ir dėl to nieks 
nė pusės žodžio. Pinigai gražin
ta. Maža to. Kuopa nutarė vi
siems tiems, kur deki jų pas
tangų kenkti musų draugijai ta-

mažiausiai, turbūt, rūpinasi frau 
euzai: ką jie išranda, tai nori, 
kad jų išradimu visas pasaulis 
naudotųsi. Ir vokiečių išdarėjai 
daugumą savo išradimų žmoni
jos naudai pavedė. Apie kitų 
tautų išradėjus to pasakyti ne
galima. Ką jie išranda, tuoj 
patentuoja, kad jų išradimas tik 
jiems patiems naudos ir pelno 
duotų. Taip, pavyzdžiui, daro ir 
Amerikoos išradėjai: ką išradę, 
tą savo išradimą jie tuojau pa
tentuoja, kad niekas kitas jų iš
radimu naudoties negalėtų be 
atsakomo jiems atlyginimo. 
Svarbiausi franeuzų išradimai, o 
jų yra daug, visai nebuvo pa
tentuoji, nebuvo apsaugoti iš
radėjo naudai. Ir vokiečių išra
dėjų besidarbavimas neit kares 
laiku neapsistojo. Vienas svar
bių karės laiku vokiečių padary
tų išradimų tai išradimas med
žiagos užvaduojančios plieną; tą 
medžiagą jie praminė vardu ele
ktronas. Ta vokiečių chemikų 
karės laiku išrasta medžiaga tu
ri plieno kietumą, bet 50 nuoš. 
lengvesnė už plieną. Todėl ji ga
li būt prilaikoma visur, kur tik 
reikia didelio kietumo, aštrumo, 
o mažai sunkumo, ko plienas ne
turi, nes jis yra gana sunkus. 
Elektronas yra daug lengvesnis 
ir už aliumini jų, lengvesnis už 
jį 50 nuoš. Taigi lengvesnes už jį, 
kol kas, kitosmetalo medžiagos 
visai nėra. Elektronas gali ras
ti platų prilaikymą ypač orlai
viuose, kur reikia kietų ir len
gvų medžiagų, taipgi visur kitur 
kur tokių medžiagų reikalinga.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų /

Tel. Drover 1310T
Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn lt 
1111-13 Unity BldC.

Tel. Central 4411

r DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 E. Washington St. 
Marshall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė.
Valandos: 6 iki 8 vakare.

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III



igtuviu Rateliuose
Nebenor savo “garbingo vardo.“

Buvo laikai, kada vietos “ko
munistai“ gvoltu ryžosi pakrik
štyti vietos LSS. 138tą kuopą ko 
muiiisliška. Tuos narius, kurie 
tani nepritarė, musų karšta ko
štai vadinėdavo judošiais, išdavi
kais, reakcionieriais ir dar ki
taip. O vieną kuopos narį jie 
pavaišino dagi kumščiomis.

Kada pagalios vietos kuopa 
buvo reorganizuota, tai “komu
nistai” vki dar save vadinosi 
“komunistų 138ta kuopa.”

O kaip dabar? Dabar jie ne
tik kad nebesivadina komunis
tais, bet laitai pyksta ir kolioja 
tuos, kurie juos vadina komu
nistais. Girdi, mes jokie komu
nistai. To vardo mes iwbenori- 
me, jis falšj’vas... Jų kuopa jau 
senai išlaidota ir ilsis amžinu 
miegu.

Taip greit susmuko tas jų 
“komunizmas.“

— Vietinis.

4

Išeivis”
Deja!
Tai didelis užsivylimas.
Šimkus pasiėmė ne savo dar

bo, ir su juo atsitiko tas pats, 
kas atsitinka su kiekvienu, kurs 
tik ne savo darbo pasiima.

Jis pabandė parašyti neva dra
mą, o atsimindamas, kad jis ir 
dainomis užsiima, pridusto vie
nur kitur po kupletūlį, ir iš to 
išėjo nei vežėčios nei akėčios.

muzika prie tokios dramos— 
kaip šuniui penkta koja.

Fromas Gužutis rašė juokin
gai silpnas dramas ir komedi
jas, bet Šimkus prieš jį išrodo 

paprasto mokėjimo rašyti, nei

A. A.
Pranas Visockis

Mirė County Hgonbutyj. Paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėd., Ra
seinių pav., Skaudvilės para
pijos. 34 m. amžiaus. Netu
ri nei giminią, nei pažįstamų. 
Jei kas ji pažįsta, malonėkit a- 
pie jo lavonų pasirūpinti. Jis 
gyveno 507 Taylor St.

1 ZACHARIJOŠIUS PRANAITIS 
Persiskyrė su šluom pasauliu 
1 vasario, 9:30 v. nakties, su
laukęs amžiaus 44 metų; paei
na iš Lietuvos Raseinių apskr. 
Valatkiškių kaimo. Laidotuvės 
Įvyks 4 vasario, 8:30 iš ryto į 
lietuvių Tautiškas Kapines. Ve 
lionis randasi 3149 So. Eine- 
rald Avė. Giminės ir pažįsta
mi malonėkite dalyvauti lai
dotuvėse. Paliko nubudime 3 
dotuvėse. Paliko Petrą ir Juo

zą, o Lietuvoje motiną ir se
serį Vincentą. J. PRANAITIS.

ANTANAS VANAGAS
Mirė vasario 1 d. š. m., ,5-se 
vakare. Velionis buvo kilęs iŠ 
Adomonių sodos, Raguvos vai. 
Ukmergės pav. Amžiaus 50 m. 
Paliko liūdėjime Lietuvoje du 
broliu. Kūnas pašarvotas na
muose prie 2302 S. Leavitt St. 
Laidotuvės Įvyks seredoje iš 
ryto vasario 4 d. j Aušros Var
tų bažnyčią. Meldžiame gimi
nes ir pažįstamus suteikti pas
kutinių pagarbą mirusiojo la
vonui.

JUST KIDS—Revenge!

tų!
!LIB

L1TTLE JULIUS SNEEZEk BY BAKER
DAW-GOh/IVIT- JU5T MV 
LUCK! THPTS THE ElGHT*/- 
SFCOND TIME 1'1/6 j— 
MI5SED!

W£LL XVE ONLV S 
NII5SED FORTV-THRGE,1 
TIMES.’ OH T H AT IV/V T 

50 BAP« p

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

I KNOU/ I'M A M T TU E 
V/HIRL-VV/A/D VVACMIT 
COM£S D01MV TO 
PLMIN’ GOLF.’ 
I F6£L ui, 
STREET CAR 
UCTOR OR 

AHVOME EISE 
thąt HAS 
MOMEY'

| menkiausio supratimo apie sce- 
' ną ir lošimą.

Jeigu tokia drama butų bu
vus parašyta penkiolikos ar še
šiolikos metų vaikino, tai žmo
gus sakytum, kad gal kai toks 
vaikinas tai galėtų ateityj išsi
tobulinti ir įsigyti geresnio su
pratimo apie dramą. Bet čia ne
gali būti nei tos vilties.

Deja!
Gaila!
Žmonės, kurie buvo pirmiaus 

girdėję chorą iš “Išeivio,” spė
jo “Išeivį” busiant kuo tai ne
paprastu. Nes to choro muzika 
skambėjo žavėjančiai. Bet ka
da dabar tas choras buvo su
dainuotas po vaikiškų vapleni- 
mų, prie nesvietiškai erzinančio 
lošimo, tai žmogus mojai ranka 
ir į tą chorą. Kas iš žėrinčio 
vainiko, jeigu jis pamestas krū
von su skarmalais?

“Birutes” pasirodymas šita
me neveikusiame veikale irgi 

buvo labai ne koks. Ant kiek 
gerai Birutė dainuoja, ant kiek 
blogai ji lošia. “Išeivyje” net 
ir Birutės dainavimas buvo lyg 
sudaužytas, lyg pakrikę®, lyg 
apšhibęs.

Iš atskirų dainininkų ir lošė
jų:

P. Stogis turi puikų balsą ir 
neblogai dainuoja, bet lošti jis 
visiškai nemoka.

P-lū Marijona Rakauskaitė, 
kuri turi tokį galingą balsą ir 
taip gerai jį vartoja, kur jis ga
lima gerai vartoti, šitoj “dra
moj” neturėjo kur pasirodyti 
nei savo dainavimu, nei lošimu.

Užtai turėjo progos pasirody
ti “burleskiniame” lošime A. 
Makaras, J. Liakavičienū, M. 

ir E. Šatkauskienė, 
parodė taipgi ir K.Gabumo 

Jenčius.
Tik tiek. Deja.
Kuo daugiau ko lauki, tuo 

labiau žmogus nusimeni, kada 
nieko negauni, ir matai, kad ir 
laukti nėra ko.

Ar-gi tikrai nebebūtų ko dau
giau laukti iš Šimkaus?

Norėtųs, kad kitaip butų.... 
Ale. ..

Pamatysim.
G. ir š.

ST. ŠIMKAUS “IŠEIVIS.“ 
-- ----------- U p

Vasario 1 dieną erdviojoj 
CSPS. svetainėj Birutės Drau
gija davė naują p. St. Šimkaus 
veikalą “Išeivis.” Tai dviejų 
veiksmų ir dviejų paveikslų mu
zikalu drama. Vaidino patįs bi
ru tieČiai.

“Išeivį” birutiečiai vaidino 
geriau negu kada nors iki šiol. 
Lošėjai-dainininkai buvo parink 
tiniai. Man labai patiko Jonas 
(p. Stogis). Ten, kur jis nepa
veikė kaipo lošėjas, jis žavėjo 
publiką kaipo dainininkas. Tą 
patį reikėtų pasakyti ir apie Jė- 
vą (M. Rakauskaitę). Bet ge
riausiai man tiko tos ameriko
niškos kūmutės: Gužienė, Barš- 
kalienc ir Rauplienė. Tai buvo 
savo rųšies “flirtas,“ ir atliktas 
kuogeriausiai. Aplamai, loši
mas dėrė labai gerą įspūdį.

Žmonių buvo pitna-pilnutelė 
CSPS. svetainė. Dėlei pelno bi- 

.rutiečiams guostis nereikės.

Didelis protesto mitingas.

Sekamą nedekiienį, vasario 8, 
didžiuliame Chicagos Coliseume 

rengiama milžiniškas protesto 
mitingas tikslu užprotestuoti 
prieš valstijos prokuroro Hoy-! 
ne’o ir kitų atatinkamų valdi
ninkų žygius. Mitingą užgiriu 
ir jo rengime dalyvauja visų 
Chicagos organizuotųjų darbi-1 
ninku įgaliotiniai. Mitingui taip 
jau pritaria ir šiaip pažangus 
žmones iš turtingųjų klesos.

Mitingas prasidėls kaip 2:30 
v. po pietų. Kalbės geriausieji 
šioj šaly kalbėtojai. Visi, kur pik 
tinusi žmonių laisves bei jų or
ganizacijų varžymu, tegul atsi
lanko ir kartu su visais organi
zuotais Chicago® darbininkais 
pareiškia savo protestą.

Chicagietis galės kalbėti su 
newyorkiečiu.

Sakoma, kad neužilgio busiąs 
padarytas toks dalykas, kaip be
vielis telefonas. Tada chicagie
tis be jokio vargo galėsiąs gin- 
čyties su savo prieteliu newyor- 
kiečių. Dabartinis “long dis- 
tance” telefonas tada išeisiąs iš 
mados.

Pagavo keturias jaunas 
paukštytes.

Vakar naktį policija pasiveli- 
jo įsilaužti ponios Violet Wicks 
namą 3433 Michigan Avė. Paga
vo keturias jaunas paukštytes- 
mergytes. Visos kaltinamos dėl 
į ieškojimo neleistinų jaunikai
čių, kitaip—tvirkavimo.

Padėjo bombą.

Nežinomi piktadariai vakar 
naktį padėjo bombą prie namo 
120-22 Calumet gatvėj. Eksplio- 
zija tečiaus nė vieno nesužei
dė, tik išbirėjo visi namo lan
gai. Manoma, kad tai baltųjų 
kerštininkų ^darbas. Mat ten
gyvena kelio® negrų šeimynos, j 
Tad norima jas išvyti.

i______________ •

Mirčių skaičius irgi mažėja

Dabar Chicagoj vidutiniai 
kasdieną suserga truputi dau
giau kaip po tūkstantį žmonių. 
Mirčių skaičius 'taipjau suma
žėjo. To neveizint sveikatos de 
parlamento komisionierius per- 
sergsti gyventojus: reikią būti 
atsargiems ir kiek galima šalin
tis influenza sergančių žmonių.

Chicaga—vagių ir mušeikų 
lizdas.

Akylasis valstijos prokuro
ras, demokratas Maclay Hoyne, 
kuris taip uoliai gaudo raudo
nuosius, turbut užmiršo, kad 
Chicagoj įvairios rųšies piktada
riai— kriminalistai siaučia nepa
lyginamai sparčiau nė by vie
name Jungtinių ValĄtij’ij. mie
ste. Tai pasakė direktorius va
dinamosios Crime Commission, 
Henry Chamiberlin. Jisai sako; 
kad atatinkamos įstaigos per- 
maža tesirūpinančios užgniauž
ti piktadarių veikimą.

Hoyne turėtų tai įsidomėti.

Taigi, taigi.

semi-
Ross Ste-

chicagiečiams pasakė

Princietonietis, kunigų 
narijos direktorius, 
venson, 
naują dalyką, būtent tokį, kad 
darbininkiškasai klausimas esąs 
nė daugiau nė mažiau—tikėji- 
minis klausimas. Užvakar ji
sai sakė spyčių Orchestra 
Hall’ėj ir pasakė, kad darbinin
kus privertė reikalauti didesnių

NAUJIENOS, Chlcag#

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimų, 
kuomet raštas susibėga į krūvų, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
toliregis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors kitur. Ma- 
no26 metą patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligų.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 12 die
nų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Are., Chicago, I1L 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite j mano parašų.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedčliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.
.............. . ........ ..... ....................... ■ ... .....i............... m i

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas vra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta 
greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai per
siuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už 'kiekvieną dolerį per mus 
pasiųstą išmokame Lietuvoje

25 AUKSINUS.
Kurie siunčia $50.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame <

30 AUKSINŲ.
už kiekvieną dolerį.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS^
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti nueina 

Lietuvon ir yra išmokami į Vieną mėnesį laiko.
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 

nori tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, Boston,

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki.
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St.. Chicago.

—————1     <

algų ir streikų pagalba jų iš
gauti—tikėjimas. Dabar, girdi, 
samdytojų eile: būti gerais krikš 
čion imis ir tikėjimo pagalba su
prasti, kad darbininkų algos 
esančios permažos.

Ko dar tas pons teologas ne- 
išmis'lys?

Darbininkai smerkia 
/ pelnagaudas.

Duonos kepėjų unija viešai 
paskelbė, kad samdytojų pastan 
gos Kelti kainas duonai yra nie
kas daugiau, kaip noras pasipel
nyti. Kainos, pakelta ne todėl, 
kad' kepyklų savininkai negalė
tų sudurti gailą su galu, bet to
dėl, kad jie nork turėt ekstra 
pelnų.

Unija žada daryti visa, kad 
kainos duonai butų numažintos.

Langų plovėjai laimėjo streiką.

Whndow Washers unija galų 
gale laimėjo kovą. Samdytojai 
buvo priversti nusileisti ir pa
didinti darbininkams algas.

Ima po aštuonis centus ir gana.

Elevatorių kompanija nepaiso 
savo geradarių iš Public Utili
ties komisijos. Tie geradariai 
andai® pasakė, kad transferio 
kaina turinti būt septyni ir pusė 
cento. Bet kompanija ima po 
aštuonis. Tai todėl, kad ji ne-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Burnos švarumas

j Severa’s 
5 Antisepsol !
I IS? (Severos Antlsepsoliu). Vartokite ji 
įį) kasdieną gargaliavimui ir i nosį 13- ■

mirkStimui. Jis taipgi vartojamas,
ja kaipo antiseptiAkas plovimas žaiz- ■ 

dams, nusidreskimams ir odos išbari-
■ nuims. Jisai pagydo užgautas vietas, H 

palengvina užkimimą ir palieka mulo-
ig| nu skoni burnoje. Kaina 35 ot. ir 2o ■ 

taksu. Parsiduoda visose aptlekose.

W F. SEVERĄ ČO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

—Parsiduoda svarais
v po 16c svaras.
Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin
kite, kol neišparduota.
Kreipkitės į NAUJIENAS

Mjatyt gyvus atsitikimus Lie
tuvoje. Krutanti paveikslai iš 
JJieituvos bus rodomi' Vasario 
3-čią d., 1920, So. Chicago, III. 
Tamašausko svetainėje, 8801 
Commercial Avė. Prasidės 8 
valandą vakare. Rodis, Kaunas 
Krutamu Paveikslų Komunija.

Prez. V. K. Puodžiūnas, 
Sckr. M. Truska.

40 nuošimtis skiriama Lietu
vos Šiauliams.

MCm i ui m mm
V’*’* nupirksi gražų $125 fonogra
fų drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo 

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tiaros šikšnos 
svetinei eilę ir ki
limų.

Mos taipgi turime ke 
lėtų augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietų.

jEf GYVENATE UŽMIESTYJE MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojau. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondus. 
WESTERN FURNITU’RE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

Įlomis nuo 10 iki 4

kaip Ir nosies, yra būtinas norint apsi
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar
ba fluzės, kurios gali būti pavojingiau
sios 18 visu žiemos nesmagumu, bol Il
gu. Taigi, prisirengkito iŠ kalno ir 
laikykite po ranka arba parankiojo 
vietoje

Vyrišky Drapaną Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinijnas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.0t

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa* 

kol prieš ateinančių žiemų nepaki
lo kainos.

Mes Draikome taipgi pilnų sandė
lį nežynjjai vartotų siutų ir ovęr- 
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visų dienų iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chctago, 

įsteigta 1X17

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chicago, III 

Tek Canal 2199.
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GERKLES LIGOS 
Gydomos Spscbilbito

Mass.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 8. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir .Vyrišky. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nua 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
, Telephone Yards 687

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

1303 S. Morgan 8L Chicago, Iii.

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rosęlande: 10900 8. Michigan Ava. 
telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergi; vakarais nuo 5:30 
—7. TeL Yards 723.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipo patyręs gydytoju, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chronišku ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Laharatorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fitk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

KERES A SHOUEL MIS'TER!
MAKE YOUfc BACK

PAY* TA AT 
CLUB V/AS
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Pranešu Visiem
Kad , Salų t e Stomach Bitters yra 

pripažintas Washingtone, D. C. už 
tikrą ir geriausią gyduolę dėl kiek
vieno, katras tik jaučius vidurių ne-, 
sveikatą, skauda po krutinę, vidu
rių užkietėjimo. ski»vio nedirbima* 
neskanaus neturint ape
tite, galvos skausmą strėnų ir inkstų 
ir taip toliau. Salutes Stomach Bit
ters viską prašalina ir palieka lai
mingu, taigi kurie jaučiatės nykstat, 
tai persitikrinkite, o busite užganė
dinti. Kaina bonkai $1.50, 2 bonkos 
$3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bonkos $7.50 
12 bonkų $14.00.

Salute Bitteris iš šaknų žievių, 
žolių sėklų ir žiedų, ir nėra pripa
žintas svaigalu, bet gyduo ė.

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, 
o jeigu negali gauti tai prisiųsk mo- 
ney orderiu pinigus, o mes gavę pi
nigus ir užsakymą kiek reikalaunat 
tai prisiusime dėl tamistų.

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aišku sr.vo antraša ir rašy
kit taip:

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO.,

616 W. 31 st St.. Chicago, III.

Pa j ieškoji mat
ASMENŲ“ J IEŠKO J IMA!
PAJIESKAU švogerio J. Bartkaus 

paeina iŠ Kauno rėd., Tauragės pa
rapijos, Orcliškių kaimo, ir pajieš- 
kau brolio Antano Kirkickio, paei
na iš Kauno rėd., Pagramančio par., 
apie 20 metų kaip Amerikoje, 10 me
tų atgal gyveno Merrvill, III. Kas 
žinot arba jis pats, meldžiu atsi
šaukti, gavau svarbių žinių iš Lie
tuvos.

MYKOLAS KIRKICKIS, 
8428 Vincenncs Avė., Chicago, 1)1.

PAJIESKAU brolio įsazimiero Vi z 
gaičio ir pusbrolio Juozo Jurevi
čiaus ir dėdės Antano Vizginėk). Jie 
visi paeina iš Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavirto, Garliavos pa
rapijos.

ANTANAS VIZGAITIS, 
3328 So. Parnell Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ

RANKOM SIŪTI

Mes atidarėme dvi mokyki i mokinimui rankom siūti 
musų naujoj aprėdalų siuvykloje, kurios atsidarys bė
gyje kelių savaičių prie

4518 W. 22nd Street.

MERGAITĖS IR MOTERS

Galės rasti puikią progą išmokti rankomis siūti įvai 
riose musų Siuvyklose prie vyriškų aprėdų.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

NATIONAL LEAD CO.

900 West 18-th Street

Pranešimai

PAJIESKAU savo pusbrolio Frank 
Raltikausko, Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Šilalės miesto: girdėjau, kad 
gyvena ant Town of Lake 45 ir So. 
Paulina SI. Pajieškau Barboros Au- 
šrnites iš Šilalės vai., Struikų kaimo. 
Girdėjau kad gyvena ant 23 St. ir 
So. Union Avė., Chlcagoje. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

JOHN BALTI KAUSKIS, 
365 Alesander St., Sharon, Pa.

Darbo valandos nuo 
7:45 ryto iki 4:30 vakaro.

Rankomis išsiuvinėti skyles guzikams. 
Finishingo

Armhole bastingo

Gera mokestis laike mokinimosi
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus

I numeryj.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
DIDELIS šviesus kambarys su at

skiru inėjimu parandavojimui, 3001 
So. Halsted Street. los lubos fron
tas. \

PRANEŠKITE

ANT BANDOS gražus kambarys 
su garu apšildomam name. Yra ge
ras dei vieno ar dviejų vaikinų.

I. JESAITIS,
3425 So. Leavitt St. 1 flat.

Ateikite tuoj dirbti.

REIKIA VYRŲ 
Abelnam dirbtuvės darbui, 
tovus darbas. Mokestis 50 f 
valandą. 8 darbo valandos 
kitę tuojaus:

DARLING & CO., 
4201 So. Ashland Avė.

Pas-

HART SCHAFFNER & MARX

2218 So. Cicero Avenue 
(Buvusioji 48th Avenue) 

(i/> blocko šiaurėspi nuo 22-ros) 
“ 823 South Tripp Avenue

DARBININKŲ ir truckcrių 
Nuolatinis darbas.
Time keeper

Kreipties:
WELLS & POI.K STS.,

BALTIMORE & ORIO R. R.
Alex. Savickui, jog jo sesers vy 

ras Difiris miri1; jo sesers praJonu 
tuoj atvyktu ! Kenosha, \Vis. antra 
šu;

REIKIA DARBININKŲ

•168 N. Pleasant St. MOTERŲ
Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Pas. 

mėnesinis susirinkimas Įvyks sere- 
doj, vasario 4, kaip 7:30 vai. vak. 
Liuosybės svet., 1822 \Vabansia Av. 
Nariai malonėkite atsilankyti pas
kirtu laiku. — J. Kalainė, Rašt.

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO., 
1405 W. 21 St., Chicago,

RKIKIA: 50 SMAGIU MBKGAICIU 
DARBUI PRIE SAUSAGE GASINGS 
NUOLAT DARBAS; GERA MOKES
TIS; GRAŽUS DARBUI KAMBA
RIAI.

KREIPTIES:
SUPERINTENDENTAS OFFICE, 

OPPENHE1MER CASING 
COMPANY 

1020 W. 36TH STREET 
CHICAGO.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

REIKIA vyro plovimui aslos
ir abelnam. darbui.PRESBYTERIAN HOSPITAL

1753 W. Congress S t.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas bus pėtny- 
čioj vasario (i, Unijos salėj, 1564 N. 
Robey St. Pradžia 7:30 vakare. Bus 
daug svarbių pranešimų.

— Nut. Rašt. Frank Jozapavičia.

MERGAIČIŲ ir moteriškų sorta 
vinini plunksnų.

Patyrusių ir besimokinančių.
Kreipties:

KURTZ & BRAFF, 
1411 So. Throon St., 

Chicago, III.

GERA PROGA dėl ženolų žmonių 
ne su daug vaikų, tur mokėti ang
lišką ir lenkišką kalbas. Išvažiuoti 
į šiltą kraštą — Floridą; gaus na
mą ir daržą už pridabojimą vietos. 
Susižinojimui rašyti i Naujienų 
ofisą No. 37.

Cicero. — L. S. S. 138 kp. miš
raus choro mėnesinis susirinkimas 
įvyks šiandie, vasario 3, kaip 8 v. 
v. O. ’T'amoliunienės svetainėj 1117 
So. 49 Avė. Visi nariai prašomi at
vykt laiku. —'Valdyba.

MERGAIČIŲ NAMŲ RUOŠAI.
Gera mokestis. Kreiptis į House- 

keeper:
LAKOTA HOTEL

30th & Michigan Avė.

Roseland. — Scenos Mylėtojų Ra
telio susirinkimas Įvyks šiandie, va
sario 3. kaip 7:30 v. v. brolių Stru
milų svetainėj, 158 E. 107 St. Visi 
nariai (Maišomi atvykt paskirtu lai
ku. ' — Valdyba.

Šiandie repeticija “Iš meilės“ Mil
dos svetainėj kaip 8 v. v. Visi lo
šėjai prašomi susirinkti laiku. Vei
kalas bus lošiama 14 d. vasario Cent 
ral Music Hali. — Komitetas.

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI 
DARBININKIŲ

REIKIA — DIRBĖJOS KIŠENIŲ 
APSIAUSTAMS. OPERA UORES 
PRIE SPĖKA VAROMŲ MAŠINŲ; 
PROGA IŠMOKTI SIUVYKLOS
)ARBŲ,

KELNIŲ SIUVYKLAI
DIRBĖJOS KIŠENIŲ KELNĖMS. 

THE ROYAL TAYLORS
731 SO. VVELLS ST.

CHICAGO, ILL.

DIRBYKLAI
50 MERGAIČIŲ

Lengvas, švarus darbas. Paty
rimas nereikalingas. Gera mokes
tis pradžiai.

Kreipties:
PAUL G. NIEIIOFF & CO., 

232-242 E. Ohio Street, 
4th Floor.

REIKIA moteriškų valymui 
ir abelnam darbui.
PRESBYTERIAN HOSPITAL

- Dr stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1, 
mėnesinis susirinkimas įvyks 8 d. 
vasario 1 va), po pietų, Dąvis Sųuaro 
l'aik svetainėje, 45 >r Paulina Sis. 
Visi draugai ir draugės malonėkit 
susirinkti, nes bus daug svarbių da
lykų apkalbėti.

— Nut. Rašt. A. Tarvidas.

MERGAITĖS!
Pasirinkite sau užsiėmimą išmin

tingai.
Apsvarstykite uždarbius, darbo 

sąlygas ir progas —< prasilavinti ir 
pakilti.

korsetų Dirbimas

REIKIA moteriškos ar mergaitės 
patyrusios prie namu ruošos. Ge- 
ras‘ namas, gera mokestis. šeimi
ninkė susikalba lietuviškai. Kreip
ties:

B. GOLDSTEIN,
815 So. Ashland Blvd., arti Polk St. 

Telefonas4 Monroe 2294

OPERATORIAI 
prie šikšninių

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas ivyks 7 d. vasario 
(Ech.), 19.’C m., 7:30 vai. vakare, J. 
Mazelausko svetainėj, 3259 S. Union 
Avė. Visi draugai malonėsit susi
rinkt, nes bus daug svarbių dalykų 
apkalbėjimui.

— Nut. Raštin. G. Sarkaitis.

Suteikia jums šias progas; gera 
mokestis mokama laike mokinimosi; 
Geriausia mokestis, kada išmoksite. 
Svarios, malonios sąlygos. Bonus. 
Trumpos valandos. Geras priva
žiavimas iš visų dalių miesto.

Kreipties:
STALL & DEAN MFG. CO., 

855 Elston Avenue, 
Near Milwaukee Avė.

Roseland. — L. M. P. S. A. 67 kp. 
susirinkimas įvyks utarninke 3 va
sario 7:30 vai. vak. Aušros Knygyne 
10900 Michigan Avė. Visos narės 
būtinai atsilankykit Į susirinkimą ir 
naujų atsiveskit. — A. širvinskienė.

LORETTE CORSET COMPANY 
Kreipties:

4256 N. Western Avė.
arba

500 So. Throop Street

REIKIA merginų ir moterų. Ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas.

PORTER SAFETY SEAL CO., 
Room 1100, 

163 W. Harrison St.

Harvey, III. — Harvey’jos ir Pho- 
enixo, lietuvių visuomenė ir drau
gijų Šelpimo Komisija dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus kviečia visus lie 
tuvius vietinis atsilankyti į susirin
kimą kuoskaitlingiausiai,'kuris atsi
bus 8 d. vasario, nedėlioj 6 vai. vak. 
Dudek svet., 15639 So. Halsted St., 
nes bus išduota atskaita kiek aukų 
surinkta dėl Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir bus svarstoma apie da
bartinį Lietuvos padėjimą.

Kviečia Komitetas.

REIKIA mergaičių 14-15 ir 16 me
tu amžiaus nepaprastai lengviam ir 
švariam darbui musų naujoje dir- by kloję.

Geras privažiavimas iš visų dalių 
miesto; visi naujoviniai patogumai: 
malonus ir smagus musų dirbykloje. 
Valgiai teikiama lėšos kainomis. 
Mes duodame geriausi mokestį mie
ste ir bonus; Nuolatinis darbas; ge
ros darbo sąlygos ir su visomis pro
gomis pakilti

Kreipties:
1516 So. \Vabash Avenue

3rd Floor.

REIKALINGA šeimininkė, našlė 
moteris be vaikų arba mergaitė prie 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kestis. Kreipties

Oremus Cnemical I.nboratory, 
1718 So. Halsted St., Chicago.

Svarbus S. A. L. K. susirinkimas. 
Visuotinas Kareivių susirinkimas į- 
vyks utarninke, vasario 3 
Lietuvos Bendrovės svet., 
Morgan St., Chicago. Ant 
rinkimo privalo kiekvienas 
reivis atsilankyti, nes yra 
bai svarbių reikalų, 
liaus komisija reikalauja, jog visi 
išparduoti tikietai butų sugrąžinti. 
Bet kurie dar yra neišparduoti, tai 
malonėkite pardavinėti iki paskirto 
laiko.

I)r. S. Naikelis, C. Pirm.
J. J. Zamkus, C. Rašt.

d., 1920 
3249 So. 
šio susi- 
Sus. Ka- 
daug la- 

Taipgi ba-

REIKIA mergaičių dirbyklos dar
bui; $15.00 sovaitei pradžiai; išmo
kus darbą — $18.00 iki $24.00. Ge
ros darbo sąlygos ir valandos.

K. C. BAKING P()WDER CO.,
• 16th and Canal Sts.

REIKIA — moteris virėja mažam 
restoranui nuo 8 iki 4 vai. po pietų. 
Nedėliomis nedirbama. $10.00 
maistas.

t r

F. BOCKMAN
808 W. 13 St.

REIKIA—Plain Sevverių 
ir machine operatorių. Ge
ra mokestis; pastovus dar
bas.

Kreipties: Mr. Hennebry. 
GAGE BROTHERS & CO., 

18 So. Michigan Avė.

REIKIA

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
direktoriai šiuo praneša visiems šė- 
riuinkams, kad metiniame susirin
kime nutarta išmokėt lOtą nuošimtį 
už 1919 metus. Kožnas šėrininkas 
teiksitės ateit į direktorių ofisą, 
1334 So. 49th Ct., ir atsineškit savo 
šėrą, bo kitaip negausite nuošimčio. 
Ateikit vakarais, vasario 3, 10, 17 ir 
24 dieną, 7:30 vai. vakare.

Sekretorius,
A. J. Pečiukaitis, 

1533 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

MERGAITĖS
Del Punch Presso 
Swedging Mašinų 
Stalo darbams.

BOYE NEEDLE CO. 
3434 Ravenvvood Avė 

near Montrose.

MERGAIČIŲ REIKIA lengviam 
dirbyklos darbui; 48 vai. savaitėje; 
gera mokestis; pastovi vieta.
MACKIE — LOVEJOY MFG. CO. 

W. 13th & Paulina Sts

Tvirtų moterių dirbyklos 
darbui $14.85 savaitėje pra
džioj.

Daugelis uždirba iki $20 
savaitėje.

PULLMAN COUCH 
COMPANY,

38th & Ashland Avenue.

MERGAITĖS.
Jus galite uždirbti didelius pini

gus prie siuvamųjų mašinų; jeigu 
jus mokate siūti.

STALL & DEAN MFG. CO. 
855 Elston Avenue, 

near Milvvaukce Avė.

Mums reikia tuoj patyru
sių operatorių prie sack co- 
atų musų naujai dirbyklai.

Sleeve sewerių
Joinerių
Lining meikerių 
Flap ir patch meikerių 
Ali around operatorių 
Elbow seam sewerių 
Canvas Basterių(mašina)
Sleve sergerių

Taip-gi mergaičių prie 
mašinų, kad išmoktų įvairių 
darbų.

Hart Schafffmier 
and Marx

2303 W. St. Paul Avė. 
(near Westem Avė.)

REIKIA
Moterių plovimui grindų
Nakties darbas.
Nuolat darbas.

Kreipties:
C0MM0NWEALTH

EDISON CO.
Room 1822

72 West Adams St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vaikiukų dirbyk- 
’os darbui 16 m. amžiaus. 
Gera proga.

NORTHERN BANK 
NOTE COMPANY,

538 South Clark Street

DARBININKŲ rciilkia ilges
niam laikui; $4.80, į dieną.

W. F. TR1MBLE AND 
SONS COMPANY 

New Brighton, Penna.

KEIKIA DARBININKŲ PRIE CU
KRAUS AUGINIMO.

Jeigu esi vyras su šeimyna ir no
rėtum vasaros metu apsigyventi ant 
ūkės, turint gerą uždarbį, dovanai 
butą ir pravažiavimą gelžkeliu, tai 
kviečiame Tomistą pasimatyti su 
musų agentu Chlcagoje, ateinantį 
nedėldienį vasario 8 d. sekamomis 
valandomis ir vietose.

10 vai. ryto ofise John Gotha, 
1954 Larrabee Str., arti Center Avė. 
2 vai. po pietų ofise Max Kasmar, 
Kaczmarek 1131 W. Chicago Avė. 
arti Milwaukee Avė. ir tuom pačiu 
laiku ofise Peter S. Hanczuk, 1820 
South Cleveland Avė.

Ateikite ir atsiveskite savo drau
gus.

MICHIGAN SUGAR CO., 
Saginaw, Mieh.

REIKIA barberio atsakančio, nuo
latinis darbas, gera mokestis, dėl 
persitikrinimo, atvažiuok tuojaus.

1(504 W. North Avė., kertė 
Ashland Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

TOP COLLAR MEIKERIŲ 
OFF PRESSERIŲ 
CANVAS BASTERIŲ 
ŠILK FACING BASTERIŲ 
SHOULDERS IR UNDER 
COLLAR BASTERIŲ 
FINISHERIŲ
ARMHOLE BASTERIŲ 
RANKOM SIUVĖJŲ 
BASTING PULLERIŲ 
SLEEVE PULLERIŲ 
SLEEVE*MEIKERIŲ 
RANKOMIS
POCKET STITCHERIŲ 
ANT MAŠINŲ
THREAD MEIKERIŲ

REIKIA DARBININKŲ 
MUSŲ SIUVYKLOMS 
DIDMIESTIJE

Alfred Decker 
<& Cohn

MAKERS OF SOCIETY 
BRAND CLOTHES 

EMPLOYMENT 
DEPARTMENT

S. W. COR FRANKLIN & 
VAN BUREN ST.

RAKANDAI.
TIKTAI 61 MĖNESI.

Geriausis pasiūlymas gaus puikų 
tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA.l Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir lt. 
visi’ kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

PARSIDUOD/\ — geram stovy j 5 
kambarių rakandai. Priežastis par 
davimo, moteris mirė. Kam rei
kalinga atsišaukite nuo 5 iki 10 vai. 
vakare.

K. PETRIKAUSKAS, 
10610 Edbrooke Avė., Roseland, II).

NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI: 3740 Lowe Avė.; 

mūras, 2 pagyvenimai po 5 kamb.; 
visi intaisyinai; erdva kūtė. Kai
ną $2500; įmokėti $500; $25 kas mė
nuo.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 619 W. 46th St. 
medinis namas; 2 pagyvenimu po 6 
kambarius; visi įtaisymai; vanos, 
gazas, elektriku. Kaina $2950; įmo
kėti $500.

J. Mc DONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

REIKIA — 50 vyrų j serap gele
žies yardą. Nuolat darbas. $5.00 į 
dieną ir augščiau. Atsišaukite 

37th St. and Homan Avė.

REIKIA <

DARBININKŲ REIKIA 
70 centų valandai. 
GERHARDT F. MEYNE 
Wrightwood & Hermitatfe 

Avė.

Pardavimui

Nuo 25 iki 30 pačiuotų ir 
vfengungių vyrų

ANGLIMS KASTI
KE^TUCKY

Nėra unijos. Nėra dar
bininkų nesusipratimo. Pa
stovus darbas. Visą vasa
rą. Kreipties
1125 Transportation Build.

(Harrison & Dearborn 
Streets)

REIKIA darbininkai prie truckų 
ir darbui foundrėje. Gera mokes
tis. Kreipties

Superintendent
LOEWENTHAL CO., 

947 W. 20 St.

lietuvių sėdyboje 6 kamba
rių medinis namas; akmens 
pamatai; 50 pėdų lotas prie 
8420 Kerfoot Av.; visi gat
vės įtaisai. Kaina $3200.00. 
Dalis įmokėti.

GEO. BRIKMAN, 
8000 So. Halsted St.

Chicago, III.

REIKIA dailydžių (cabinet ina- 
kerių). Gera mokestis.

GOLI) FURNITURE CO.,
223(1 So. Union Avė., Chicago.

REIKIA buČerio, kuris moka at
sakančiai savo darbą. Atsišaukite 
greitai.

183(i So. Halsted St.

DIDELIS bargenas, parsiduoda 
dveji namai: Vienas — 2 augŠčių po 
5 kambarius; kitas — 6 kambarių. 
Yra išeigos kamaros ir vanos. Na
mai randasi lietuvių gyvenamoj sė
dyboj, Brighton Parke. Parduosiu 
pigiai, už $3000. Tur būti parduoti 
i trumpa laiką. Savininkas

J. A. ŽITKUS, > 
3829 S. Rnckvvell St., ChicagoĮlll.

DARBININKŲ
Pastovus darbas 
Gera mokestis

Kreipties
9541 Baltimore Avenue 

South Chicago, III.

BEIKI A VYRŲ visokiems 
bams.

B. COHN & SONS, 
1100 West 22 Street, 

Chicago, III.

dar-

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

Pocket meikerių 
Sleve meikerių 
Stitcherių 
Pastovus darbas.

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY

911 W. Jockson Boulevard
5th floor.

ENGINEERTUS; dienos darbas; 
nedirbama naktimis ir nedalio
mis. 
AMERICAN SAW & TOOL WORKS

14th St. & Western Avė.

REIKIA darbininkų dirbti serap 
iron y arde; pastovus darbas; gera 
mokestis.

RELIANCE IRON & STEAL CO.
2133 So. Sawtyer Avė.

REIKIA v\rų važiuoti vežimais ir 
v\ rų darbui serap iron yarde.

‘ ALTON iRON & METAL CO, 
2122 So. I.oomis St.

REIKIA Bushelman’o vyrų parė- 
dalų departamente. Pastovus dar
bas.

J. OPPENHE1MER & CO., 
4700 Ashland Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė ir kote

lis, puikioj vietoj prie Sv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

PARDAVIMUI viešbutis (Kotelis) 
Regai. Kambariai dieniniai ir ant
naktų. Rendos neša $75.00 į mė
nesi. Garu apšildomas. Geroj vietoj 
69 W. Ohio St. Piet-Rytinis Kampas 

Clark St. Chicago, Phone
Superior 5503

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Gera proga geram žmogui, ku
ris myli toki bizni. Atsišaukite to
kiu adresu:

1727 So. Union Avė.
PARDAVIMUI grocernė ir bučer

nė; geroj vietoj, lietuvių apgyven
to!; parsiduoda pigiai dėlto, kad sa
vininkas išvažiuoja ant farmų.

2611 W. 44th St., Chicago, III.

RAKANDAI

E x t r a
Nepaprastas 

Pigumas
$125.00 veržės didelis pastatomas 
PHONOGRAFAS sykiu su 24 
rekordais, deimanto adata 
parsiduoda už $39.00 su 
pristatymu į namus.

Taipgi parsiduoda storage 
sandėžlio kainomis seklyčios 
rakandai, Davenport ir kaurai. 
Sankrova atdara nuo 9-nių ryto 
iki 9 vakaro ir nedėldieniais.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE,

2102 W. 35th St., Corner Archer Avė.

BARGENAS! BARGENAS!
Parsiduoda pigiai biznio namas 

su dviem pagyvenimais. Labai ge
ra vieta barberiui. įnešti tik $500.

JUOZAPAS PAULAUSKIS, 
1213 W. 47th St., Chicago, 111.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEMWž

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

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

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomo? elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Vedėjas

90 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
. 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atinokėjimais.K Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

of Garment Designing
Suite 611. 74 W. Washlngton Street.

Mikinama dienomis ir vakarais. 
Kirpimo mokinama ir per laiškus.


