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Ir Francija sutinka pripažinti 
Sovietų Rusija

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI ĮĖJO 
ODESSON.

Anglija jau vedanti tarybas 
4

Lenkijos socialistai grąsina 
generaliu streiku

v

Lenkija ir vist talkininkai turbut 
taikinsis su Rusija

IR FRANCIJA SUTINKA 
PRIPAŽINTI SOVIETŲ 

RUSIJĄ.

šaukiama premjerų konferen
cija apsvarstymui Rusijos klau
simo. Francija nebenori remti 

juodašimčių.

PARYŽIUS, vas. 8.—Premje
ras Millerand sekamų savaitę va 
žinos j Londoną, kad pasitarus 
su Anglijos premieru Lloyd 
George ir Italijos premieru Ni- 
tti ir peršinčias talkininkams 
radikalę permainų politikos lin
kui Rusijoj. Millerand pa
skelbs, kad Francija yra prisi
rengusi pripažinti ir daryti tai
kų su bolševikais.

Laipsniškai kiekvienas prade
da suprasti, kad bolševikai iš
silaikys. Viena paskui kitų di
džiosios Europos šalįs pradetla 
suprasti, kad ju žmonės yra pa
vargę nuo penkių metų karės /r 
visai nėra palinkę maišyties j 
naujų karę.

Anglija pirmutinė pasidavė.
Lloyd George suprato tai pir

miausia, kada kareiviai pradė
jo kelti riaušes Anglijoje ir po 
to sekė jo reikalavimas Priki- 
|x>s konferencijos, bet tas pro
jektas pavirto į fiaseo. Tada 
Italija pakripo ir atstovų butas 
nubalsavo pripažinti sovietus.
Clemenceau laikėsi atkakliai.
Fra nei jos rankos buvo suriš

tos jos nenuolaidžia pozicija 
linkui bolševikų. Kada tik 
Lloyd George, Sonnino, Tittoni 
ar Nitti norėjo panaudoti spau
dimų į Francijų, užtekdavo tik 
šnibžterėti premjerui Clemen
ceau, kad jų šalis rengiasi da
ryti' taikų su bolševikais. To 
užtekdavo, kad Francija pada
rytų visas koncesijas.

Nebenori tokios politikos.
Millerand supranta tų silpny

bę ir kadangi jis taipjau supran
ta, kad talkininkai negali nu
versti bolševikų, jis pienuoja 
laimėti nepriklausomybę atsi

stodamas ant tokios pat papė
dės, kaip Anglija ir Italija.

Net reakcionierių laikraščiai 
ir konservatyvų žurnalai užsi
mena, kad Rusija turi būti pri
pažinta, nežiūrint visų bolševi
kų. Tai daroma, kad priren
gus žmones prie paskelbimo.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA JAU VEDA TAIKOS
TARYBAS SU RUSIJA?

STOCKHOLM, vas. 7.—Sven- 
ska Dagbladet,sako, kad Adol
fas Joffe, kuris vedė taikos ta
rybas su Estonija, prieš išva
žiuosiant iŠ Dorpato pasakė, 
kad taikos tarybos tarp Angli
jos ir sovietų Rusijos jau yra 
vedamos. Joffe dar pridūrė, kad 
Rusija nori taikos su visomis 
Šalimis ir vien tik reikalauja, 
kad nebūtų maišomus! į jos vi
durinius reikalus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
LENKAI SUTINKA TARTIES

APIE TAIKĄ SU SOVIETŲ 
RUSIJA.

VARŠAVA, vas. 7.—Rusijos 
sovietų valdžios pasiūlymas tai
kos Lenkijai bus svarstomas 
Lenkijos valdžios, pasak Len
kijos užrubežinių reikalų mini- 
sterio Patek pasiųsto praneši
mo bolševikų užrubežinių rei
kalų ministeriui.

Pateko nota sako:
“Lenkijos valdžia praneša 

apie gavimų bevielinės deklara 
cijos Rusijos sovietų respubli
kos, datuotas sausio 29, 1920. 
Kad deklaracija bus svarstyta 
ir atsakymas bus pasiųstas Ru
sijos sovietų valdžiai.”

Talkininkų šalįs nesipriešins, 
jei Lenkija skaitys paskiausių 
bolševikų notų kaipo pamatų 
taikos taryboms su sovietų val
džia, sako ministerio Patek pa
duotas raportas gen. Pilsud
skiui po Pateko sugrįžimo iŠ 
Londono ir Paryžiaus.

Patek sako, kad talkininkai 
noriai sutinka duoti Lenkijai 
visokius nurodymus galimose 
taikos tarybose ir talkininkų 
valdžios esančios prielankios ne
senai premiero Lloyd George 
paskelbtai Rusijos politikai. 
Francijos premieras Millerand 
pilnai sulinkus s»u premieru 
Lloyd George.

Varšuvos laikraščiai pritaria 
pradėjimui taikos tarybų kaip 
galima greičiausiai. .

True translatinn filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reąuired py Ine act of Oc.t. 6,1917

LENKIJOS SOCIALISTAI
GRĄSINA GENERALIU 

STREIKU.

Reikalauja taikos su sovietų 
Rusija.

VARŠAVA, vas. 4.—Socialis
tai paskelbė, kad generalis strei 
kas bus paskelbtas visoje Len
kijoje. jei valdžia atmes bolše
vikų taikos pasiūlymą.

Jie sako, kacL ir visos kitos 
darbininkų partijos rems tokį

True trąnslation filed with the post- 
innste'r at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reąuired bv the act of Oct. 6,1917

JAPONIJA NEŽINO KĄ 
DARYTI.

TOKIO, s. 3 (suvėluota).— 
Grafas Tsunetada Kuto, specia
lia Japonijos ambasadorius Si- 
berijoje, pasikalbėjime Seoul, 
kada jis važiavo iš Omsko, pa
sakė, kad Japonija yra priver
sta ar ištraukti savo kareivius 
iš Siberijos, ar nusispręsti gel- ’ 
bėti Rusiją be paliovos ir at
rasti naują centrą jtekjnės Si- 
berijoje, su kuriuos kooperuo
ti. Jfe sako, kad kazokai, be- 
abejonės, vis dar turi įtekmės 
Rusijoje.

Judeničius apleis Estoniją.

LONDONAS, vas. 8.—Sovietų 
valdžios Maskvoje ’ bevielinis 
pranešimas sako, kad bolševi
kai triumfaliai įėjo į Odcssų.

Central News žinia iš Revelio 
sako, kad gen. Judeničiui, kuris 
komandavo šiaurvakarinės Ru
sijos armijų, leista išvažiuoti iš 
Eslonijos su keliais savo štabo 
oficieriais. Tečiaus pirm negu 
jam leista išvažiuoti, jis turė
jo įteikti 250,000,000 markių 
komisijai, sudarytai likvidavi
mui šiaurvakarinės armijos.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reouired by the act of Oct. 6,191' 
BOLŠEVIKIŠKAS SUKILIMAS 

SACHALINE.

TOKIO, vas. 8?—Pranešama, 
kad partija iš 200 japonų pro- 
spektorių tapo atkirsta ant Sa
chalino salos bolševikišku su
kilimu ir bijomųsi skerdynės. 
Japonų pagelbos ekspedicija ta
po išsiųsta.

(iPo rusų-japonų karės pusė 
Sachalino salos tapo atiduota 
Japonijai).

TOKIO, s. 31.—Pranešama 
apie bolševikišką sukilimą prieš 
japonus ant Sachalino salos. 
Svarbios japonų kasyklos ir pe- 
troleumo dirbtuvės tapo užpul
tos. Pagelbos partija 30 rogių 
tapo pasiųsta į atsitikimo vietą.

True translatinn filed wlth the post 
master at Chicago,' III. Feb. 9, 1920 
ns rcąuhed by the ret-of Oct. 6.191V
PIRKLYBINIS SUSITARIMAS 

NETOLIMAS.

PARYŽIUS, vas. 7.—Rusijos 
kooperacijų unijos atstovai Lon 
done išvažiavo į Maskvą kad iš
tyrus galimybę įsteigimo pirk- 
lybinių ryšių tarp Rusijos ir 
talkininkų, kaip nustatyta tal
kininkų pasiūlyme. Kooperaci
jų unija, ktfda bus gautas užgi- 
rimas talkininkų valdžių, pa
siims savo atstovų į Francijų.

Trufe translatinn filed witn the post 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6.191"
BOLŠEVIKAI SUĖMĖ TALKI

NINKŲ ATSTOVUS SIBE- 
RIJOJE.

COPENHAGEN, vas. 7.—An
glijos, Francijos ir Italijos misi
ja* tapo suimtos bolševikų Si- 
berijoje. Su jais gerai apsiei
nama, pasak Maksim Litvinov 
gauto pranešimo nuo sovietų 
karės ministerio Trockio.

(Apie kokias misijas kalba ši 
žinia nėra .tikrai žinoma. Lon
dono žinia pranešė apie atvyki
mų į Harbiną Anglijos, Franci
jos ir Japonijos diplomatinių 
štabų. Čitos žinia skelbia apie 
bolševikų suėmimą partijos 
Amerikos inžinierių ir Raudo
nojo Kryžiaus darbuotojų Har- 
bino žinia skelbė suėmimą 8 

amerikiečių ir 2 anglų oficierių.

True iranslatfon filed with the post- 
inaster at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI GELBSTI 
SIBERIJOS REVOLIUCIO

NIERIAMS.

LONDONAS, vas. 7.—Ameri
kos jūreiviai įsimaišė, kada Ja
ponijos kareiviai bandė pakliu- 
dyti revoliuciniams kareiviams 
suimti rusų, general-gubernato
rių, kada revoliucionieriai pa
ėmė miestą, sako Mail gautoji 
iš Vladivostoko žinia.

Žinia yra datuota pereitą ne- 
dėldienį ir sako, kad gen. Ro- 
zanov visgi pabėgo ir pasislėpė 
ant japonų kruizerio uoste.

Chiniečiai dar labiau 
boikotuos japonus
Japonijos nuostoliai delei 

boikoto yra milžiniški.
r * '

SIIANGHAI, vas. 7.—Chinie
čiai dar labiau mano praplėsti 

‘Japonijos lavorų boikotą po 
chiniečių naujų metų vas. 20 d. 
Ir chiniečiai tikisi pirklybiniu 
boikotu pergulėti japonus, ku
rių negalėtų pergalėti ginklu.

Japonijos pirklyba delei chi- 
niečių boikotui kenčia baisių nuo 
siūlių. Apskąitoma, kad tie 
nuostoliai siekia po $3,000,000 
į dienų. Vieton japonų tavorų 
chiniečiai dabar peikusi Angli
jos ir Amerikos tavorus. Japo
nija buvo pradėjusi prašyti Clii 
nijos valdžios ir provincijų val
dininkų, kad jie kaip-nors stab
dytų tą boikotą, kartu prigrą- 
sindami represijomis, bet kiek
vienų sykį tokis prigrąsinimas 
tik dar labiau pasmarkindavo 
boikotą. Daugelis pirklių no
rėtų, pirkliauti su Japonija, bet 
žmonės taip tvirtai laikosi, kad 
tie pirkliai neišdrįsta to daryti. 
Jau daugelyje vietų daug japo
nų išdirbtų daigių buvo viešai 
sudeginti. Kitur pirklių gildi
jos įvedė pažymėjimą kiekvie
no daigto kur jis yra išdirbtas 
ir uždraudė savo nariams par
davinėti nepažymėtus tavorus.

rrue translatinn filed the post- 
master at Chicago, UI. Feb. 9, 1920 
s reąuired bv the act of Oct. 6.1917
PREZIDENTAS WILSONAS

NUSILEIDŽIA TAIKOS 
SUTARTIES KLAUSIME.

Sutinka priimti Hitchcock 
nusileidimus.

WASHINGTON, vas. 7.—Pre
zidento VVilsono laiškas, išreiš
kiantis naujų pasipriešinimų nie 
kuriems senato republikonų di
džiumos patiektiems susilaiky
mams prie taikės sutarties, su
kėlė ginčus demokratų senato
rių, konferencijoje, sušauktos 
apsvarstymui kokios jie turi 
laikyties pozicijos, kada taikos 
sutartis bus išnaujo pradėta svar 
styti senate sekamą savaitę.

Vienatiniu atsiektu susitari
mu yra kooperuoti parlamenta- 
riuose žingsniuose atnaujinimui 
ratifikavimo klausimo ir ban
dyti rasti priimtiną kompro
misą apie susilaikymus.

Kokios rūšies kompromisus 
galima-skaityti priimtinais, bu
vo ginčytasi delei įvairių aiški
nimų prezidento laiško, bet ne
buvo bandoma išdirbti galutiną 
susilaikymų programą.

Prezidento laiškas yra rašy
tas demokratų vadui senate 
Hitchcock. Jis yra taip parašy
tas, jog senatoriai turėjo antru 
kartu prašyti jį perskaityti, kad 
geriau jį supratus. Svarbiau
siais dalykais prezidento laiške 
yra:

Kad jis gali priimti penkius 
Hitchcock susilaikymus, kuriuo 
se parėmė demokratų kaukus, 
jet kuriuos atmetė senatas.

Kad padarytasai demokratų 
compromisas X skirsnio dalyke 
yra labai netikusiu formoje, 
iots pamatiniai su juos sutin
ta.

Ilgi ginčai sekė laišką, keli se
natoriai norėjo pasiduoti ir pri
imti Lodge susilaikymus; kiti 
lorėjo, kad butų stengiamus! at 
siekti kitokis kompromisas ir 
keli ragino ratifikavimą be jo
kių susilaikymų.

CHICAGO.—Subatoj smar
kiai lėkęs State St. gatvekaris 
užbėgo ant 22 gatvės gatveka- 
rio. Keli žmonės sunkiai, o gal 
ir mirtinai sužeisti. Daug žmo
nių, lengviau sužeista. Tarp su
žeistųjų yra viena Heituv&^Ga- 
ideikicnė iš Rosfdandd.

VIDAUS REIKALŲ SEKRETO
RIUS REZIGNAVO.

WASHINGTON, vas. 8.- Vi
daus reikalų sekretorius Frank 
lin K. Lane, skaitomas sugabiau 
siu žmogum visame prezidento 
Wilsono kabinete, vakar įteikė 
savo rezignaciją. Kalbama, kad 
jis užims Sinclair Oil. Co. pre
zidento vietų. *

NET KUNIGAI PRIEŠINASI 
BIBLIJAI MOKYKLOSE.

CHICAGO.—Hyde Park baž
nyčių taryba savo susirinkime 
subatoje. priėmė rezoliucijas, 
kuriose pasmerkia mokinimą 
tikėjimo viešose mokyklose. 
Mat pastaruoju niekurie kuni
gai pradėjo vesti agitacijų, kad 
Illinois konstitucinis susirinki
mas įrašytų naujon konstituci- 
jon leidinių viešose mokyklose 
išguldinėti bibliją. Bažnyčių 
taryba sako, kad butų, nepro
tinga reikalauti įstatymų, kad 
tikėjimas butų išguldomas vie
šose mokyklose ir laikosi nuo
monės, kad tikėjimines pamo
kas daug pasekmingiau galima 
duoti bažnyčiose.

KRASA NEPERLEIDŽIA 
DAUG LAIKRAŠČIŲ.(

CHICAGO.—Krasa subatoje 
paskelbė, kad laike pastarųjų 
dviejų menesių keli pažangus 
laikraščiai Chieagoje visai tapo 
sustabdyti, o 8 laikraščiai liko 
neperleisti per krasą. Pastarųjų 
sulaikyta tik po kelis numerius. 
Tarp sulaikytųjų yra Chicago 
Socialiai, Communist (3 nume
riai), Sočiai Demokrptin, ce
chų Spravedlnost ir lietuvių Ža 
rija 1 numeris. Taipjau už
drausta per krasą siuntinėti se
kamus revoliucines dainas: Pa- 
kįlęs proletariatas, rusų revo
liucionierių Laidotuvių Himnas 
ir Mes maitinome jus visus 
tuksiančius metu.

VIDURINES KLESOS UNIJA.

NEW YORK, vas. 7.—Čia ta
po inkorporuota “Vidurinės kle- 
sos žmonių unija.“ Išėmusieji 
čarterį yra du advokatai, du 
pirkliai ir mašinistas. Ir visa 
unija susidės iš pirklių, profe
sionalų ir kitokių žmonių, ku
rie nesiskaito darbininkais, bet 
nėra ir kapitalistais. Esą vidu
rinė klesa esanti stipriausia vi
soje šalyje, bet tik buvusi neor
ganizuota ir neveikusi sutarti
nai. O delei to gręsia visiškas 
vidurinės klesos išnaikinimas. 
Todėl tai ir tveriama jų unija.

5 ŽMONES NUSINUODIJO..

MEMPHIS, Tenn., vas. 7.— 
Penki žmonės, kurie vakarie
niavo pas Vunkannon, mirė nuo 
užsinuodijimo pavalgę perno
kusių alyvų uogų iš kenų. Dar 
vienais žmogus serga.

Miestas budavos namus.

PATERSON, N. J., vas. 7. - 
Miestas rengiasi pabudavoti 

200 namų, kuriuos paskui per- 
samdys žmonėms. Mayoras jau 
paskirė komitetą, kuriam duo
ta $1,500,000 budavojimui na
mų. Tai daroma, kad sumaži
nus esantį mieste didelį susigru-' 
dimą.

Didelis gaisras.
CHICAGO.—Pereitą naktį prie Į 

4431 S. Halsted St. sudegė di-’ 
delis namas. 12 šeiminų liko 
be pastogės. Gaisras taip urnai 
nlėtėsi, kad vos spėjo išgelbėti 
40 žmonių. Viena moteris su
sižeidė nukrėsdama nuo lango 
ant balkono. Vienas žmogus 

prapuolė ir gal yra žuvęs gaiš-, 
re. !

ŠVEICARIJA BUS NEUTRALE 
SALIMI.

Niekad nedalyvausianti jokioje 
karėje.

RERN, vas. 6.—Šveicarijos 
prezidentas Giuseppe Motta kal> 
bedamas vakar kongrese apie 
Šveicarijos stojimą tautų lygon 
pasakė, kad Šveicarija visados 
bus neutrale šalimi ir niekad 
nedalyvaus karėje, net ir tokio
se karėse, kurias ves tautų lyga. 
Šveicarija taipjau negali sutik
ti perleisti per savo teritoriją 
svetimos šalies kariuomenes ir 
jei kas bandytų tai padaryti, ar 
įsiveržti į jos žemes, ji ginsis 
visomis savo pajiegomis. Ji rei
kalauja niekurių gvarantijų iš 
tautų lygos, kadangi ji atsisako 
pakeisti savo tradicinį neutra- 
liškumą anf labai abejotino tau
tų lygos neutrališkurnu, “kuris 
yra naujas, nenusistovėjęs, ne
tobulas.“

GAL PAKELS KR ĄSOS 
KAINAS.

BERN, vas. 6.—Ispanijos val
džia šaukia Madride tarptauti
nės krasos unijos kongresą, ku
ris turėjo susirinkti 1914 m. 
Madride, bet buvo delei karės 
atidėtas. Tikimasi, kad laiškų, 
siuntimo kaina bus pakelta nuo 
5c ant 8c. o atviručių nuo 2c 
ant 4c. Tą pakėlimą rems Švei 
carija ir Švedija.

Krasos unija Berne visą kares 
laiką veikė sutartinai, be ma
žiausių kivirčių.

LIETUVIS SALIUNININKAS 
AREŠTUOTAS.

CHICAGO;—Vakąr Thomas 
Yukmjayan (Jakimonis?) saliu- 
ne, 1620 S. Union Avė. urnai 
pasimirė Jonas Starkis, 40 m. 
Dėlei to saliuninlnkas tapo areš
tuotas iki koronerio teismui, o 
visi rastieji galiūne gėrimai ati
duoti ištirti chemikui.

4 ŽMONES UŽMUŠTI.

ST. LOUIS, Mo„ vks. 8.—Bur 
lington traukiniui užgavus au
tomobilių 4 jame buvę žmonės 
tapo užmušti.

4 ŽMONES UŽTROŠKO GASU.

NEW YORK, vas. 8.-4 žmo
nės užtroško nuo gaso prie 8 
Astor Ct.

“Dvasios” išvarė 100,000 žmo
nių iš proto.

LONDONAS, vas. 6.—Žy
miausias Londono gydytojas 
Dr. Schofield sako, kad 100,000 
žmonių Anglijoje išėjo iš proto 
vien delei spiritualizmo, kuris 
čia pastaruoju laiku labai įėjo 
madon.

NEW YORK, vas. 5.—Dau
giau kaip 24,000 rekrutų tapo 
paliuosuoti nuo kareiviavimo, 

kadangi jie buvo silpnapročiai. 
Abehiai šeši iš 1,000 žmonių 
buvo, silpnapročiais. Nerviškos 
ir protinės ligos užėmė ketvir
tą vietą paliuosavimuose.

AKRON, O.—Goodyear Tire 
and Rubber Co. paskelbė, kad 
pradedant kovo 15 d. mažiau
sia alga vyrams darbininkams 
bus $6 į dieną, o merginoms $4.

147 ŽMONES MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

NEW YORK, vas. 7.—Laike 
pastarųjų 24 valandų vien nuo 
influenzos mirė 147 žmonės. 
Nuo plaučių uždegimo mirė 
193 žmonės.

True translatinn filed with the post- 
master at Chicago, J11. Feb. 9, 1920 
as rcciųired by the net of Oct. 6,1917

Japonai užpuolė 
amerikiečius lai

vininkas
Pradeda boikotuoti amerikie

čius. Sumušė jūreivius.

YOKAHOMA, vas. 8.—Jau 
nuo kelių savaičių visokių keb
lumų kildavo uoste tarp Japo
nijos laivų kompanijų ir Ame
rikos pirklybiniu laivų, kurie 
vis didesniame skaičiuje atplau
kia į šį uostą.

Pereitą savaitę paskelbta važ
mos laivelių boikotas prieš Ad- 
miral linijos laivus.'* Tos lini
jos važmos laiveliai buvo nu- 
velkami dar neprikrauti ir iš
vaikomi po visą uostą, kadan
gi kompanija atidavė važmą 
amerikiečių sudarytai kompa
nijai.

Vakar kompanija gavo daug 
važmos laivelių iš Tokio. Perei
tą naktį ginkluoti peiliais ir 
lazdomis japonų mušeikos at
plaukė ir paleido los laivelius. 
Paskui jie užpuolė Lake Gitano 
laivą ir sumušė amerikiečius 
jurininkus.

Paskui tie patįs mušeikos nu
ėjo j japono foremano ameri
kiečių, važmos kompanijos na
mą ir jį užmušė.

Generalis konsulas pareikala
vo policijos apsaugos laivams. 
O ambasadorius Morris tą daly
ką iškėlė prieš Tokio užrubeži
nių reikalų ministeriją ir Wa- 
shingtoną.

Dabar Yokahoma uoste yra 
17 Amerikos tavorinių laivų ir* 
japonai pradeda suprasti, kad 
amerikiečiai darosi pavojingais 
jiems konkurentais PacifiRo 
vandenyne.

True translntion filert with the post- 
rnaster at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as regUlrcd bv the act of Oct. 6,1917

VLADIVOSTOKAS APGULI
MO STOVYJE.

TOKIO, vas. 8.—Oficialiai 
pranešama, kad Vladivostoke 
yra apgulimo stovis ir laikraš
čiai ir susirinkimai uždrausti.

Japonų kareiviai pasiekė Ni- 
kolsk ir atidarė geležinkelių ko
munikaciją su Vladivostoku.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as required by the act of Oct. 6,1917
SAKO, 500 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 

BERLINE.

NEW YORK, vas. 8.—J. F. 
Byrnes, laikraštininkas iš Wa- 
shingtono, kuris šiandje sugrįžo 
iš Europos ir kuris buvo Vokie
tijoje laike sumišimų Berline 
sako, kad nors buvo skelbiama, 
kad 46 žmonės tapę užmušti, 
ištikrųjų užmušta 500 žmonių 
kulkasvaidžiais, kurio tapo at
kreipti prieš minią.

Jis priduria, kad maisto kai
nos anglams ir amerikiečiams 
tapo pakeltos 1,000 nuoš., kad 
atsiliginus už mažą pinigų ver
tę.

NOSKE NUĖMĖ UŽDRAUDI
MĄ NUO DVIEJŲ LAIK

RAŠČIŲ.

BERLINAS, vas. 7.—Apsau
gos ministeris Noske leido pra
dedant panedėliu išleidinėti ne
priklausomųjų socialistų laik

raščius Freiheit ir Rolefahne 
(Raudonoji Vėliava). Ministe
ris persergėjo juos, kad koks 
nors bandymas sukelti sumiši
mus bus energiškai tramdomas, 
kadangi “šalis yra labai Tuš
čiame padėjime?’

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS
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Kas Dedasi Lietuvoj
PARTIZANAI.

vo-
bu-

a pleke 
k ir už 
štabas 
pasiry-

miestą,

Kaunas- tylėjo, kuomet 
kiečiai siautė. Tylėjo, kaip 
tų žemę pardavęs. Bet negalėjo 
tylėti Šiauliai. Nesulaukę pagal
bos, jie patys stvėrėsi ginklo.

Įvyko tai lapkričio dienomis.
“Mušti vokiečius!” — Tas o- 

balsis žaibo greitumu 
vienkiemius ir sodžius, 
dienos, kitos partizanų 
jau turėjo vyrų būrius, 
žusius priešą pulti.

Lapkričio dienomis, matome, 
jau ir prasideda puolimai. Pir
mi žingsniai lyg nedrąsus. Ro
dosi — partizanai lyg da mė
gina savo ginklą. Lėtas kaimie
čio būdas, matyti, atsiliepė. Bet 
netruko laukus: kraujas įkaito, 
ir partizano ranka kiečiau stvė
rėsi ginklo.

Sunku jam buvo lygintis su 
priešu: ne tas jo ginklas, ne ta 
paranga. Atvirų didesnių mūšių 
kame turėjo kulkosvaižiai ir ar- 
motos spręsti, dėlto jis vengė. 
Bet jis nepamainomas buvo ten, 
kur reikėjo drąsos ir vikrumo.

Naisiuose, matome, keli par
tizanai užpuola kelioliką vo
kiečių plėšikų ir, atėmę iš jų 
arklius, kiaules ir drabužius, 
kuriuos tie buvo išplėšę, grąži
na juos gyventojams. Gasčiunų 
pusėj trjs partizanai išblaško 
vokiečių raitelių būrį ir, keletą 
jų nudėję, paima 3 arklius ir 
šautuvus. Susirėmime ties Se- 
reikiais nilo jų rankos žūva 2 
vok. leitenantai ir 4 kareiviai. 
Žeimiuose, Amaliuose, Kužiuo- 
sčį Vijoliuose, Skaudvilėje ir 
tt. partizanai išvaiko atvyku
sius plėšti vokiečių būrius, nu
kauna, sužeidžia atskirus karei
vius, atima jų grobius ir tt. Gru- 
zdžiečiai partizanai, sužinoję 
apie savo draugo St. Kclpšo už
mušimą, pagrobę gintkhis, pa- 
sivija vokiečius be jokių iš sa-

vo pusės aukų nukauna vieloje 
7, kitus sužeidžia, atima vežimą, 
2 kulkasvaidžiu, 5 arklius. XII 
— 2 d. užima jie Guberniją, 
Ginkumls ir Zoknius su karo 
sandėliais, aeroplanais ir kito
kia manta, nuginkluoja vokie
čius ir kelias dienas eina sar
gybą, ir, pagaliau, vokiečiams 
išėjus, saugo Šiaulių 
sandėlius, stotį.

Jų leidžiamame “Partizano” 
laikraštėly No. 2 suskaityta, kad 
nuo partizanų rankos Šiaulių 
apylinkėje ^uvo vokiečių 10 lei
tenantų, 13? kareiviai, paimta 
35 arkliai ir tt. Partizanų užmu
šta: mokytojas Kelpšas iš Gru
zdžių, Ružinskas iš Toločių, 
Šiaulių vai., Birgila, ' Rozinas, 
Burba I ir II, Kačanauskas ir 
Vitkauskas iŠ Skaudvilės, Kurt, 
vai.

štai kelios ištraukos iš Kužių 
apyl. partizano dienyno:

XI — 24. Sm ii tinęs kaimą už
puolė plėšti vokiečiai, atvykę 
traukiniu, su kuriais įvyko mu
šis. Truko jis nuo 9 vai. rylą 
iki 3 vai. vak. Vokiečiai, norė
dami apšviesti pozicijas, sude
gino Biručio kūtes. Jų užmušta 
9 ir sužeista daugiau ne 20. Iš 
musų pusės vienas lengvai su
žeistas į ranką. Vokiečiai nus
toję plėšti atsitraukė.

XI. — 25. Vokiečių atvažiavo 
plėšti Tirelkų kaimą. Prisikro
vę maisto, norėjo* išvažiuoti, 
įvyko mušis. Užmušti 2 vok. ar
kliai, paimti 3 arkliai ir vežimas 
ui maistu. Sunkiai sužeisti 2 
vokiečiai. Maistas grąžintas 
navininkams.

XI. — 26. Vokiečiams atvy
kus su kulkasvaidžiais piešti 
Riškiškės dvarą; partizanai 
:uos apšaudė. Jie atsitraukė su
7 užmuštais. Vokiečiai sudegino ,Požėla (15 dienų), Ant. Kriščiu- 
musų būrio vado F. š. tijobėsius nas (7 d.) ir Al. Kodis (4 d.), 
ui visu turtu ir areštavo jo 15 , kam be jo žinios šaukę vais
inėtų brolį... —[Sietynas] ičįius tarybos susirinkimą* Susi-

Šiaulių • savivaldybe ir visuo
menė pavojaus dienomis kėlė 
siuvo balsą kur tik buvo pro
gos krašto ir liaudies reikalams 
ginti. Lapkričio 26 dieną buvo 
įteiktas Niselio komisijai nuo 
miesto ir apskrities savivaldy
bių ir visuomenės organizacijų 
pareiškimas su reikalavimais 
tuojau paliuosuoti visus vokie
čių suimtuosius įkaitus, politi
kos kalinius ir valdininkus, iš
kraustyti vokiečius iš valdžios ir 
savivaldybės įstaigų, liepti išsi
kelti jiems iš Šiaulių apielinkės 
per 3 dienas ir tt. Savo keliu jų 
atstovai visą laiką informavo 
komisiją apie vokiečių darbus, 
suteikdami jai medžiagos apie 
jų daromuosius nuostolius, su
tarčių laužymus ir tt.; jų reika
lauta per komisijų, kad Vokieti
ja gražintų Lietuvai 10 tuks. ar
klių, kaipo atlyginimo už jų 
išvežtuosius arklius. Pagaliau, 
3 XII nuo Šiaulių visuomenės 
tapo paduotas Ministerių pirmi
ninkui griežtas reikalavimas 
tuojau ginti vokiečius lauk ka
ro jėga. [Sietynai].

Tryškiai (Šiaulių apskr.), 
Spalių 31 d. buvo suimtas Try
škių valsčiaus pirmininkas pil. 
M. Demantanavičius. Priežastis 
— intrigos vietos “poniukų” — 
vertelgų, kuriems rupi savi rei
kalai. Demantavičius žinomas, 
kaip sąmoningas, darbininkas ir 
energingas savivaldybių dar
buotojas. Komendantas suim
tąjį paliuosavo.

Negirdėtas daiktas, kad žmo
nių rinktinį valsčiaus pirmi
ninką suiminėtų, tąsytų be svar 
bių priežasčių! [Sietynas].

Linkuva. Lapkr. mėn. Pasva
lio komendanto Įsakymu nu
bausti areštu trys valsčiaus re
vizijos komisijos nariai: Mot.

_-Iii b.-Atlikt,

rinkimas buvo šauktas jų revizi
jos apyskaitai išklausyti.

[Sietynas].

ŠVIETIMAS.

Mokyklų darbai, š. m. lap
kričio mėn. toko aplankyti ke
letas mokyklų, būtent: Amalių, 
Kuršėnų (lietuvių ir žydų), 
Papilės, Kalniškių, Zardclių, 
Darginių, Beržėnų, Šipylių, Ša
kynos, Baužų ir Kušleikių. Pa
sirodė, darbas mokyklose eina 
normaliai. Mokinių visos mo
kyklos prisikimšę ankštai, kaip 
buože primuštos. Žmonių pa
lankumas mokslui didžiausia, 
lik visur stoka mokytojų, mo
kslo įrankių, vadovėlių ir lėšų. 
Mokytojai, nors dar jauni, ne
prityrę darbe, patys neturėdami 
iš ko rengtis pamokoms, visa 
siela atsidėję stengiasi suteikti 
mokyklai visa, ko iš jos liaudis 
geidžia. Nežiūrint į sunkiau
sias gyvenimo sąlygas (mokyto
jai ketvirtas mėnuo be algų), 
bet nė vieno veide nepamatysi 
nė šešėlio liūdnumo. Atbulai — 
pilni energijos, pasišventimo, 
grumiasi, kovoja su okupantais 
— kryžiočiais, gina mokyklų 
butus, saugo baldus, ipokslo į- 
rankius... Be to, kone kiekvie
noje mokykloje įsteigta vakari
niai kursai — eina paskaitos, 
skamba dainos... Vienu žod
žiu, jauna musų mokykla daro 
geriausio įspūdžio. [Sietynas].

— Š. M. Instr. K. JJbcika.
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Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje

AR ŽINAI
kad tas yra 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

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $50.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ

Mokytojų aprūpinimas. Susi- 
dėj ilsiomis aplinkybėmis mo
kytojai senai nebegauna algos. 
Jiems apginti nuo bado Švieti
mo Skyrius prie Šiaulių apskr. 
savival. tuojau išėjus vokie
čiams ėmėsi aprūpinti juos mai
stu.

Apskrities Valdybos posėdy 
10-XII nutartu išduoti mokyto
jams skolon produktus nutarta 
valdžios kainomis lapkričio ir 
gruodžio mėnesiams. Produktai 
išduodami Valsčiaus Valdybos 
rekvizicijos bildu surinkus juos 
nuo gyventojų. Gavus iš vald
žios algą, mokytojai turės atsi
mokėti už paimtus produktus 
per Apskrities Valdybą. Mėnesi
nė norma produktų nustatyta: 1 
pūdas rugių ar ruginių miltų, 20 
svarų kviečių ar kvietinių mil
tų, 3 pūdai bulvių, 4 svarai svie
sto, 10 svarų lašinių arba tau
kų ir 15 svarų mėsos.

Reikia pastebėti, kad daugu
moje vjetų palys gyventojai, su 
pratę mokytojų padėtį, ar tie
siog juos valgydyno arba Tėvų 
Tarybų nutarimu sunešdavo 
mokytojui skolon reikalingų 
jam produktų. —Misa Barzdytė.

PROFESINIS GYVENIMAS.

Iš Šiaulių Profesinės Mokyto
jų Sąjungos. Tik ką pirmiems 
okupantams išėjus, pirmo mo
kytojų susivažiavimo Vilniuje 
atbalsiu buvo mėginta Šiauliuo
se sumegzti mokytojų sąjungų 
Bet raudonarmiečių laiku, gaila 
ne visi mokytojai pasijuto esą 
“prietarais”, darbas sustojo.

Trečioj Šiaulių mokytojų kon 
ferencijoj š. m. gegužės 21 die
ną buvo galutinai nustatyta ir

lesinės Mokytojų Sąjungos” įs
tatai, išrinkta valdyba ir tuo
met mes, mokytojai, pasijuto
me vienas kūnas esą.

Rugpjūčio men. susidarius 
Kaune M-jų Sąjungos Centro 
Biurui, šiaidiečiai vienu balsu 
nutarė įeiti visos Lietuvos M-jų 
Sąjungom

Kokių nors žymesnių darbų 
musų sąjunga nėra nuveikusi. 
Aktyvių narių, pilnai įmokėju
sių nario mokesnį, mažai. Gal 
kalta čia Valdyba, kuri neturi 
veiklių, tam reikaluimtsidavusių 
narių, gal ir gyvenimo aplinky
bės, taip skaudžiai ligi pat pas
kutiniųjų dienų slėgusios šia u* 
liečius. Slogutis, okupantų iš
šauktas, praėjo ir, tikimasi, gy
venimas privers mus pačius la
biau ir‘tvirčiau spiesties apie sa
vo sąjungą.

— Mokytoja M. B. [Siot.].

Skaitykite ir Platinkite 
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' 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 mumsi prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Street, v Boston, Mass.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna nurašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
tr Subatomis 9—9

J. G. SACKHEIM & CO.
13SS MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Ste.

PINIGU SIUNTIMAS
Pasportai, Laivakortės, Taksų Aprūpinimas, Na
mų pirkimas ir pardavimas, Apdrauda — visuo
se šiuose reikaluose jums geriausia patarnaus 

Lithuanian American Information Bureau
V. Norkus vedėjas

3114 South Halsted Street, Chicago, III.

D
2)
3)
4)

laiškai iš Lietuvos
Iš Greičių sod., Jurbarko 

valsč.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas. 

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted St, Chicago, III. 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 9 

vakare Phone Canal 257

“Aušros”
Mokykloj

Yra šie skyriai:
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrojos ir kitų

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

'Luomons; Lietuvių kalbos —• Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

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

Delei didesnes naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradekite tuoj 
neatideliodami visi sykiu.
3001 South Halsted Street

$35 nupirksi gražų $125 fonogra
fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, groja visokio padarymo

Petrui ir Marceliai Greičiams, 
Chicagoje, rašo jų giminės:

...Esame visi sveiki, tik ne
linksmi, kad musų Jonuką iš
šaukė į Lietuvos kariuomenę 
lapkričio 27 dieną. Ale ne jisai 
vienas, turėjo išeiti iš musų kai 
mo ir daugiau berniukų. O mu
lų Juozapas iš savo valios tar
naują ant lenkų rubežiaus, alc 
jis kartą ant nedėlios pareina 
namo. Dabar* biskį geriau esa
tie ne kaip per tą baisų karą, 
įerei'kia nieko kavoti. Drabužiai 
>as mus l'abai brangus, negali 

i įpirkti, o bovelnų pas 
visai nėra, niekur negali 
kad ir kažin kiek mokė- 
o avalinė, čeverykai ar če- 
da brangiau, ir tai nic- 
netinka, popieriniais ar

mis 
ta u t, 
um;

batai 
kam
nediniais padais; kad ir kas nu 
iperlka, nieko nelaiko. O dabar 
nes, jūsų sesutės, ir jaiu visos 
Udelcs, kad pamatylutc, nepa- 
žintute. Mažu kada galėsime pa- 
nmaityti, kai bus galima važiuo 
ti į Ameriką. Kotrynutę leidžiar 
>ne į mokyklą, kaip išmoks, ge
riau ir laišką parašys. O dabar 
likite sveiki. — Ona Greičiūtė.

Klerikalai Lietuvoje viešpatauja

K. Baronui, Chicago, rašo iš 
Tndrioniškio vals., Utenos ap
skr.:

Pas mus dabar yra visokių or 
ganizacijų: klerikalų, liaudinin
kų,“ demokratų, socialdemokra
tų ir kitokių, bet labiausia da
bar darbuojasi klerikalai ir ve
da plačiausią agitaciją. Musų 
kunigėliams nebepakanka sa
kyti pamokslus bažnyčiose,^ bet

/

ir miestelių rinkose jie laiko p ra 
kalbas. Jie labiausiai nori pa
laikyti buržuaziją, nes bijo, kad 
jų stori pilveliai iiesuplonctų.

Kunigai pas mus taip išdidėjo, 
kad į prastus žmones žiuri kaip 
į kokius galvijus. Ir jie taip 
pabrangino Dievo garbę, kad 
sunku mums bus jau gauti dan
gaus karalystę. Kiekvienas jų 
žodis mums labai brangiai at
sieina.

rekordus, vartotas 
tik 30 dienų.

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

Mes taipgi turime ke 
lėtą augŠtos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bite pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi
me pratuštinti vietą.

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

Mes priimame Laisves Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Udara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

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.

L

Dabar pas mus dvarininkai 
pradėjo pardavinėti žemes, nes 
iš valdžios išėjo gandas, kad 
dvarininkų žemė bus dalinama 
kareiviams, tai dvarininkai da
bar ir skubinasi išsiparduoti. .

Pirklyba visa yra žydų rauko 
se, kaip kad ir pirmiau buvo. 
Prieš atėjimą vokiečių, rusai bu
vo visus žydus išvarę Rusijon, 
bet kaip tik karė aptilo, tai jie 
vėl sugrįžo.

Labai ačiū už (> num. Naujie
nų ir du num. “Kardo”, ku
riuos gavome. Kardas mums 
ypač labai ĮMtliko, ir norėtume 
kad ir visuomet pas mus ei
tų. —

n
DR. M. T. STRIKOLISI 

Lietuvis 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1757 W. 47 St.
Tel. Boulevard 160.

Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 I 
po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. I 

Nedaliomis 9 iki 12 dieną. I 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Mardhfield
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vikare.
Tcl. Prospect 1157

DR. MENDELOFF.
Lyties Ligą Specialistas
217 >/2 Capital St.

Charleston, West Va.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti Į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

O—*——■■■ I ■ II— —————M—

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegne?’ 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. 'Halsted St.. Chicago.
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Marcei Prevost

Pergalėtojas 
Kapitonas. 

r

(Pabaiga).
• * *  *

rtabar kada artinasi ta valan
da, aš pradedu nerimauti.

Pas Pjerą pasiliko atsimini
mai apie moterį, kuriai vos su
kako dvidešimt penki melai, o 
aš prisiartinu prie keturiasde
šimt metų. Kokia nelaimė su
griauti jame senąjį pa veikslą ir 
pakeisti paveikslu senutės.

Albume aš suradau savo fo
tografiją to laiko ir veidrody] 
sulyginau lą paveikslą su dabar
tiniu mano veidu. Aš, nelabai at
simainiau. Žinoma, susisuka vi
lną aš nešioju tokį pat ir tik bi- 
skutį pasiduodama madai, rė
čiaus sename styliuje, kaip ir 
pirma! Ne, aš nepersimainiau. 
— Mano bruožai, mano talija, 
mano sušukavimas, mano rū
bai... Aš tik ant dešimties me
tą vyresnė — matomai, nežiū
rint visko, aš pasenau. Kame gi

pasiliko tos pačios formos. Bet 
veidas jau ne toks gyvas: ir kū
nas pasidarė tarsi kiek akytas. 
Ir akis pasidarė ant dešimt 
metą vyresnėmis. Nežinau, ar 
džiaugties man pasimatymu su 
Pjeru — ar liūdėti.
19 d. Birželio.

Dešimta valanda. Aš einu > j 
prefektūrą. Nedrįstu mąstyti 
kas bus. Kas jei Pjer, kaip ka
daise, pareikalaus kad aš eičiau 
paskui jį, išvažiuočiau su juo? 
Gyvenimas mano butą sutriuš
kintas panieka draugijos, bet už 
tai aš paaukaučiau jį Pjerui. Del 
jo vieno, išlikrąją, aš gyvenau 
dešimtį metą. Ir kas man panie
ka draugijos?
Naktį.

Mane atvežė vežime, įnešė į 
miegamąjį, paguldė į lovą po 
nuovargiui; visą laiką triūsė 
apie mane sumišęs vyras ir tar
nai. Pagalios aš pasilikau vie
na.

Bodos kad aš pergyvenau lai- 
vadužį, kad aš skendau, kad 
mane — perveda t ištraukė iš 
vandens ir aš pamaži mirštu.

Tegul bus palikimu mano šir
dies pasakojimas apie tai, kas

slaptybe mano šonatvčs? Mano : atsiliko tą vakarą.
Kulias, mano "veidas. Kočiosi, | Kaip l ik aš įėjau į prefi k t liros

fpillllllllllllllllB

I Influenza. I
Sugrįžus šiai epidemijai, “Flu” esti pavojinga. Apsaugok ' 

savę, savo šeimynų, atsakančiai pridabodamas savo sveikatų. =S 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, Į 

» skaudėjimas nugaros, gaivos ir raumenų, šaltis, šiurpulys ir ; 
3 jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata- S 

riame, mčginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, == 
i vartodamas vienų jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada : 

== turi šalti ar pradeda šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkeles =3 
= nuo Grifo irPeršalimo; daryk tai kas tris valandos kol nepaliuo- @ 
== suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins i vie- S 
S nų dienų, tai pasikvieskgydytoja ir laikykis jo nurodymų, šios S 

gyduolės neatbūtinai pagelbės apsisaugojimui nuo šios epide
mijos, todėl privalai jas visad turėti po rankai. Parsiduoda

== jos visose vaistinyčiose šitokiomis kainomis:
Severa’s Antisepsol 35c ir 2c taksų.
Severa’s Cold ir Grippe Tablets 30c ir 2c taksų.
Severa’s Balsam for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

■ e=
Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

U W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. | 
■llllllllllllllllllllllllllffl

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausį ir 

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

Taigi i LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tų 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 EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

3103 So. Halsted 8L, Chicago.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

P!

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo^nebetekę vilties pasveikti.

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

Kirmėlės ženklai
žmonės sergantis taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodosi 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
' 0 1645 West 47th Street.

farp Marsbfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

salę, aš pamačiau jį ir pažinau 
.Jis stovėjo atsistojęs nugara 
prie kamino ir šypsodamasis 
paėjo štbjįyriausin sekretorium 
ir su inžinierium. .Jis mažai per
simainė, vis toks pat puikus, 
jaunas, — tik plaukai visai pa
balo; jie pas jį nukirpti šepetu
ku ir sulų? manęs, priduoda jam 
jaunesnę išvaizdą. Kaip man 
norėjosi pulti jam ant1 padeng
tos ordenais krutinės ir pasakyti 
jam:

“Tai aš! Aš tave myliu, kaip 
visada! Ar pažįsti mane?’’

Bet prie visą aš jaučiau save 
labai sumišusią, man sunku bu
vo dagi jam persistatyti. Aš at
sisėdau arti savo pažįstamą, ir 
nešimaišydama į ją kalbas, te- 
mijau. Visos ateinančios damos 
buvo perstatytos garsiam žmo
gui ir jis sveikino jas garnį šal
ia šypsą. Pagalios jis atkreipė 
kiek atidos į pliką krutinę 
mažos inadame Dožą, kuri kaip 
paprastai buvo apsirėdžiusi tik 
iki pusės. Urnai jo ak į s apsi
stojo ant mąnęs. Aš nutirpau. 
Vienok pas mane užteko spėką 
neįsmeigti akis. Keletą sekundą 
jis padrikusiai žiurėjo į mane, 
INi^kui atsigrįžo ir visiškai ra
miai tęsė pasikalbėjimo. Nejnu- 

n<-|>užin<> manęs? Ne, sa- 

ki«tt aš sau, jis žiurėjo į mane 
ir išeinate manęs. Bet juk jis tu
rėtą žinoti, kad aš čia. Tas pa
gimdė man dideles kančias. Mui- 
tinyčios viršininkas priėjo prie 
manęs, atsisėdo sale ir pradėjo 
kalbėti paprastus meilumus. Aš 
jo neklausiau; aš mačiau kaip 
generolas Živri prasiėjo nuo ka
mino ir nuėjo į tą kambarį, 
kur lošė kortomis. Man norėjosi 
pasilikti vienai.

Bet pasisekė man tai tik po 
valandėlės laiko. Aš paprašiau 
vieno adjutantą mano vyro pa
lydėti mane į terasą mažo svet- 
ruimio ir palikti mane ten, ka
dangi pas mane galvos skaudė
jimas. Prajautimas sakė man, 
kad Pjer taipgi bus ten. Po 
kelią valandėlių sėdėdama tera
soje aš užgirdau jo balsą svet- 
ruimyj kartu su balsu Julės Do- 
zos. Visą savo gyvenimą atsi
minsiu visas smulkpienas to pa
sikalbėjimo! —♦—

—O jūsų laikuose, generole, 
čia jau buvo nuobodu? — tęsė 
žodžiu Julė, tarsi katytė. — Juk 
jus tarnavote čia garnizone.

—Taip, — atsakė Pjer: — ga
rnizone. Žinoma, tai ne visai lin
ksma. Bet vienok aš tarnavau 
be nenoro, teisingiau, aš mė
gau savo darbą; o jeigu gerokai 
pajieškoti, tai visuomet rasis 
kuo pasismaginti.

—Moterįs, ar netiesa? Juk 
jus visuomet buvote Don Žua- 
nu!

—O dabar aš susivaržiau. Be- 
ti susitikimai, — jis pabučiavo 
Žiulės ranką, — verčiančios už
miršti mane savo molius. O ka
pitonu aš buvau netiek reikalai! 
j antis. Vienu žodžiu, aš, kaipo 
jus išsireištkėt, smaginaus čia, 
kaip pagalios ir kitose vietose.

—O generole! — sušuko ma- 
dame Doza: — meldžiu jus, 
pasakyt man vardus savo perga
lių, Duodu žodį, aš niekam nesa
kysiu kas iš vietinių matroną tu 
ri praeitį.

—Norite tikėti, norite ne, — 
atsake Pjer: — bet aš jūsų pra
šymu pastatytas į sunkų padėji
mą; ką tik dabar aš pažiurėjau 
matronas, kaip jus išsireiškėte, 
ir garbės žodis oficieriaus — 
nepažinau nė vienos. Rodosi, 
maniau aš sau, yra turbut pen
kios ar šešios, kurias aš mačiau 
savo laiku kiek arčiau.

—*Bet generole, dėl Dievo var
dai! Nejaugi jus neatsimenate 
nė vieno vardo?

—Ne, norite tikėkite, norite 
netikėkite — kaip jums tinka, 
visai negaliu atsiminti nė vieno 
varclo. Gal but tas išsiaiškina 
tuo, kad mano prietikiuose ant 
šios scenos nebuvo ne vieno įdo 
maus, o pagalios, ponia, kapito
no meilė žinoma — lauk iš akių, 
lauk ir iš širdies.

Jis pusbalsiai uždainavo šly
kščią dainelę: S

“Musų rotos kapitonas...v 
čia aš netekau sąmonės. Ir 

kam aš atsigaįvalojau? Kam aš 
gyvenu?... — Vertė K. B—nas.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

Gausite Didele Verte
SUČEDYSITE PINIGUS IR LAIKĄ

148.85

DR. G. M. GUSER

PAWLOWICZ FURNITURE HOUSE

■na

3224-3226 SO. HALSTED STREET, Telefonas Drover 9757 CHICAGO, ILL

Dailus vežimukai (bogčs) gražiai 
išpintos su gražiais išpuošimais 
vidus. Parsiduoda po .... $39.50

Pirkdami rakandus dabar iš musų, nes mes turime būtinai išparduoti perpildytų stoką; Divonų, Sta 
Pirmiaus negu kur nors pirkaite, ateikit per 

kur nors kitose krautuvėse.

skuta aptraukti ruda raus
va Mahogani, su mulskine aptraukti. Kainavo $123 ir augščiau, dabar parsiduoda $86 ir augščiau

Divonai visokioms rožėms išpuošti, 9 pėdų per 12 didžio. Kainuoja po $46.00 ir augščiau, parsi 
duoda po $32.00 ir augščiau. *

Dviračiai vežimukai (Sulkus). 
Susilankstančios į mažų, nešimui 
galima imt i strcetkarj. Parsi
duoda po ........................... $8.50Lovukės vaikams medinės arba 

plieninės, baltos arba geltonai 
bronzuotos. Parsiduoda po $14.95

Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietųi ir nu<> 6—8 vakare. Ne- 

dėHomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Y arda 687

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, IIL 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos. 
Tėmykite į mano parašą.

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

ryto iki 12 valandai diena.

Lova su vatiniu mat rasų ir mink
štais dviejų colių storio juodai 
marginta arba žalio ir tt. Kai
nuoja $57.25, pasiduoda po $27.65

Puikus fazinis pečius, šiame 
pardavime parsiduoda labai 
gini

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

> Gyvenimas yra
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam
V Jr pagerinta Oph- 
P thalmometer. Y- 

patinga doma at 
" 8. kreipiama

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

GERKLSS LIGOS 
Gydomoa Specialisto

DR. M. HERZMAN 1$ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniftkas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 

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

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieŠkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo va’yto- 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės 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 INST1TUTION J. Baltrėnas, Prof.

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

Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga i krūvą, 
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 sutelks jums geriausias pasek
mes.

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

I.iilmi puikus Plnycr Pianas, par- 
Niduoda už .................  $450.00
Duodam 20 rolių dykai, taipgi 3 
kartus nustatoma balsai dykai.
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Užsirašyk Lietuvos Laikrašti
“KARIŠKIŲ ŽODIS”

išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
mas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekantį 

ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:
K. A. M.,

Generalis štabas
Literatūros Dalis

Groudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi įgaliojame “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) Vyresn. 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 menesius.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ 
120 Tremont Street, Boston, Mass.

Mano kaipo žinovo 
okulisto vardas.

yra jums užtikrinimu, 
jums atėjus pas mane 
akinių. Jus ateinate 
pas žinovą okulistą, o 
ne vien optikų ar op- 
tometristų. Jie išda- 
lies Kali būti gerais, 
liet kodėl nepasinau
dojus patarnavimu o- 
kulisto, jei tas neatsi

eina augiau? Mano asistentai yra 
žinovais. Aš egzaminavau akis ir 
pritaikiau akinius per pastaruosius.

23 metus prie State gatvės.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Dr. Charles Segal
Persikeis į savo naują ofisą

Nesibijokiic ateiti čia ir duoti a- 
tydžiai išegzaminuoti savo akis, nes 
tas neužtrauks ant jūsų jokios prie
volės. Jus džiaugsitės čia atėję. Jus 
gausite okulisto patarnavimą opto- 
metristo kainomis. Jūsų akis yra 
vertos geriausio atsidėjimo. Nesi
gailėkite jo.

FR. O. CARTER, M. D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

120 So. State St., 2 lubos, Chicago. 
Besisukamų šviesų iškaba per

Valandos 9 ryto iki 6 vak. Nedel- 
dieniais 10 iki 12 v; ryto.

pn. 4729 So. Asland Avė. Jia 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Drexel 2880.

Norim Pirkti Namų
Kas turite namus apie Brighton Park, Gar- 

field Boulevard, Rockwell Street, Western Av., 
Bridgeport ir North Side, ir norite greitu laiku 
parduoti, meldžiam pranešti mums laišku ar 
ypatiškai.

LIBERTY REALTY COMPANY 
3416 South Wallace Street, Chicago, III.

VyriškijDrapanĮĮ Bargenąi
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėliau
sios stailės ir konservatyvi mode
liai, $20.00 iki $45.0(k

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos..

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Snhat<> 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.
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drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
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Ch lestoje — palte: 
Metams ...................... .

Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui . .............

Chicago}* — per aeilotojas:
Viena kopija ..................
Savaitei .................................
Mėnesiui ...............................

•6.00
3.50
1.85

. 02
. 12
. *0

ninkai gaus $24,000,000 per 
metus daugiaus, kaip iki 
šiol.

Taigi pagelba streiko dar
bininkai išplėšė iš trusto na
gų dvidešimts keturis mili- 
onus dolerių metams, ir to-

I dėl jisai nelabai tegali džiau- 
gties savo “laimėjimu”.

Bet kodėl plieno trustas, 
nors ir pergalėjęs streikų, 
pakėlė darbin’nkams alfia3?i 
Todėl, kad jispi bijosi naujoj 
stre:k<». gaut i < inis plic 10 
darbininkų komitetas, vado
vaujamas Fitzpatrick’o, nu
tarė varyti savo darbą to- 
liaus ir rengties prie dar 
smarkesnės kovos su trustu. 
Kad tam užbėgus už akių, 
plieno dirbtuvių savininkai 
ir pasiryžo išpildyt dalį dar
bininkų reikalavimų.

Reiškia, streikininkų pa
stangos nenuėjo niekais. Ne-1 
paliaudami organizuoties ir 
kovoti su savo išnaudoto
jais, jie prispirs įuos dar 
daugiaus nusileisti.

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

Lietuve* Ir kitur užaienluoM:
(Atpiginta) s

Metama ...................................
Pusei metą ........ . .................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

■t

Kapitalistų Pelnai.

•*.00
>.00
1.65
1.25

Niekus Tauzija

•7.00
4.00 
200

-

Žinomasai Amerikos li
beralas, Basil M. Manly, ku
ris keletas metų atgal buvo 
direktorium industrinių ša
lies santykių tyrinėjimo, sa
ko, kad buvusis iždo sekreto
rius McAdoo padavė perže- 

’ mą skaitlinę apie anglių ka
byklų pelnus.

P-as McAdoo užreiškė, 
kad anglių kasyklų savinin
kai pastaraisiais metais tu
rėjo pelrio~iln 2,t)00 nuošim
čių ant savo kapitalų. O pa
sak p. Manly, tų kapitalistų 
pelnai sieke 7,856 nuošim
čių. Vienos-gi plieno dirb
tuvės kompanijos pelnai bu
vo net 290,999 nuošimčių. 
Šita plieno kompanija turė
jo įdėjus į biznį $5.000 kapi
talo, o 1917 m. jos raportas, 
įteiktas iždo departamentiii, 
rodo, kad ji gavo $14,549,962 
pelno. {(

Kita plieno kompanija tu
rėjo 20,180 nuošimčių pelno 
ant savo kapitalo.

Mėsos kompanijos padarė 
pelno iki 4,244 nuošimčių 
ant savo kapitalų. Prezer- 
vuotų vaisių ir daržovių par
davėjai turėjo 2,032 nuo
šimčių pelno; vilnonių dirb
inių kompanijos —1,770 nuo 
šimčių, rakandų gaminto
jai — 3,295 nuošimčius, rū
bų ir skalbinių krautuvės — 
9,82Qliuošimčius.

Dabar matote, kodėl gy
venimas Amerikoje taip 
baisiai- pabrango: ne dėlto, 
kad pakilo darbininkų algos, 
o dėlto, kad kapitalistai, no
rėdami pasipelnyt, pakėlė 
kainas ant savo prekių. Gy
venimo brangumas yra ka
pitalistų plėšimo pasekmė.

“Vienybė Lietuvninkų” 
sako, kad Amerikos lietu
viai socialistai, atsisakyda
mi remti Lietuvos valdžios 
paskolą, padedą “lenkų im
perialistams”. Šitokiais na- 
jchališkais priekaištais tas 
laikraštis verčia mus vėl nu
rodyti, kas yra ta valdžia ku
riai jisai reikalauja pinigų 
iš amerikiečių.

Lietuvos valdžia skiria 
sulenkėjusius Lietuvos bajo- 
rus — grafą Tiškevičių, ku
nigaikštį Radžvilą ir k. — 
savo atstovais svetimose ša
lyse. Tie bajorai yra lenkų 

j imperialistų sėbrai, ir jie, 
be abejonės, panaudos savo 
vietas užsieniuose, kad pa
kreipus Lietuvos politiką 
prielahkioh lenkų imperia
listams pusėn.

Taigi kaip tik \faodami 
pinigų šitokios valdžios pa
laikymui, Amerikos lietuviai 
patarnautų lenkų imperia
listams, o ne atsisakydami 
nuo pinigų davimo.

“V. L.” pasakoja, kad pi
nigų skolinimas Lietuvos 
valdžiai reiškiąs ne val
džios, o valstybės rėmimą, 
nes, girdi, ta valdžia esanti 
tiktai liglaikinė. Bet iš kur 
ji žino, kad dabartinė val
džia greitai pasitrauks, ir 
kad jos vietą užims tokia, 
valdžia, kuri nedraugaus su 
lenkų bajorijos užtarėjais?

Ji to nežino, ir ji nieko ne
daro, kad pagreitinus šito
kią atmainą Lietuvos val

džioje. “V. L.” parodytų, 
kad ji nuoširdžiai kalba apie 
Lietuvos valstybės, o ne val- 
džios^ rėmimą tiktai tada, 
kada ji, stodama už Lietuvos 
valstybę kritikuotų dabar
tinės valdžios atžagareiviš- 
ką politiką.

Bet ji to nedaro. Ji tiktai 
ragina remti tą valdžią pini- 
giškai. Reiškia, jos pasaka 
apie Lietuvos “valstybę” y- 
ra vien akių dūmimas. Ji re
mia Lietuvos atžagareivius.

“Tamsta tvirtinai, kad nuo 
pradžios karės Amerikos lietu
viai daug lahiaus rėme Lietuvos 
Neprigulmybės reikalus ligi ka
rės sustojimui ir Paryžiaus tai
kos. O nuo to laiko, kaip pra
sidėjo taika, ir lietuvių pasiun* 
tiniai (Paryžiuje ir kitur) pra
dėjo eikvoti dideles pinigų su
mas, tai žmonių ūpas nupuolė 
ir aukų kurkas mažiaus surink* 
ta Lietuvos ląis^ės reikalams. Ši

ltą neteisybę S
faktais, vadovlhdamasis oficia
liais fondų raštininkų pranešk 
mais (atskaitomis), neminėda
mas smulkmenų:

“Lietuvos N. Fondas apie 
$45,000;

“Lietuvos Gelbėjimo Fondas 
— $45,000;

“Tautos Fondas — $97.000.
“Taigi nuo pradžios karės iki 

1918 m. surinkta viso $187,000..
“O nuo 1918 m. ligi šiol su

rinko:
“Neprigulmybės Fondas — 

I $80i0(X)
“Tautos Fondas — $250,000 
“A. L. C. K-as — $6,000.
“L. G. t).-ja (Raudonasis 

Kryžius) — $10,000.
Viso $346,000

“Tiesa L. š. Fondas, kuris su
rinko apie -$100,000, paliovė 
gyvavęs apie tą laiką, kai Lietu
voje susiorganizavo liglaikinė 
valdžia. xjį, rodos, išimtinai so, 
cialistai kontroliavo.”

Kaip matome, Čia yra visai 
ne klausimas, o polemika, ir de
ja, polemika visai nevykusi, 
nes ji turi labai maža ryšio su 
“Naujienų” redaktoriaus kal
ba Binghamtonc.

“Klausimo” autorius nepasi
stengė suprasti kalbėtojo išva
džiojimų. P. Grigaitis visai ne
sakė, ir negalėjo sakyti, kad 
Amerikos lietuviai karės prad
žioje uoliau rėmė Lietuvos ne-| 
priklausomybės reikalą, negu 
dabar, kadangi juk yra žinomas 
faktas, kad karės pradžioje a- 
merikiečiai net nestatė “Lietu
vos nepriklausomybės” obalsio 
(ir kalbėtojas tarp kitko nurodė I 
šitą faktą).

Taip-pat yra netiesa, kad kal
bėtojas sakęs, buk karės prad
žioje amerikiečiai surinkę dau
giau aukų Lietuvos reikalams, 
negu po sustojimo kares. Tokių 
palyginimų kalbėtojas visai ne
darė. Jisai, žino gerai, kad tuoj 
po karės sustojimo, kada pra
dėjo musų “diplomatai” važinėt 
į Europą, aukų buvo dedama 
daugiaus, negu kada-nors. Reiš
kia, p. šaučiulis čia kritikuoja 
ne kalbėtojo žodžius, o savo .iš
vadžiojimus. "

Apie ką P. Grigaitis kalbėjo, 
tai ve: kad Amerikos lietuvių 
minių entuziazmas delei Lietu
vos karės pradžioje, kuomet nie 
kas dar net nenujautė, kad Lie
tuva gali patapti visai nepriklau
soma valstybe, buvo palygina
mai didesnis, negu šioje valan
doje, kada nepriklausomybė jau 
virsta faktu. Žmonių ūpą nupul- 
dė netikusi musų veikėjų politi
ka ir blogos žinios apie Lietu
vos valdžią. Taigi tos p. Šau- 
čiulio paduotosios aukų skaitli
nės neturi nieko bendra su kal
bėtojo išreikštąja mintimi.

2.
“Tamsta primėtei abiem par

tijom kun. V. Bartušką, p. Mas- 
tauską ir p. Gabrį, kuomet yra 
žinoma, kad minėtieji vadai 
vadovavo tiktai vienai partijai, 
ir tai, kuomet jie buvo ištirti, 
tai tapo atšaukti. Ar tamsta), 
patiktų, kad kas negerus komu
nistų darbus primestų socialis-

oriu parodyti

nutarimus pildyti ir pinigus jų 
užmanymams duoti. Tame yra 
ir teisybės; bet ar nebūtų gali
ma tas pats pritaikyti Lietuvių 
Darbininkų Tarybai? Ir pagalios 
Tamsta kur girdėjai, kad visa 
minia suvažiuotų ko nutarti?” 

čia ir vėl polemika, ir taip- 
pat visai prasilenkianti su kalbė
tojo išvadžiojimais. P. Grigaitis 
nupeikė suvažiavimų ir nutari
mų darymo suvažiavimuose, o 
tiktai tuos budus, kuriais kleri
kalų ir tautininkų lyderiai dary
davo “su važia viny is” ir “nutari
mus.”

“Kuomet Tamsta pajuokei, 
kad liet, diplomatai po visokias 

I ministerių, priemenes landžioja, 
bejieškodami Lietuvai laisvės, 
ir pasakei, kad laisvę galima iš
kovot, o neišprašyti, — tai ge
rai: kaų/gi pagal Tamstos nuo
monę reikia kovot? Ar dykomis 
rankomis prieš militariškiau- 
sius vokiečius, lenkų legionus, 
raudonarmiečius ir kitus?”

Bet kalbėtojas juk ir nesakė, 
kad su tais priešais reikia kovot 
“dykomis rankomis”! Atpenč, 
jisai nurodė, kaip ginkluoti dar
bininkų ir bežemių ūkininkų bu 
riai kovėsi su lenkų legionais ir 
Suvalkijoje ir su kolčakininkais 
Šiauliuose. Kitų šalių diploma
tai ne tiktai nepadėjo tiems Lie 
tuvos kovotojams, o dagi truk
dė juos. Nejaugi p. šaučiulis nė 
šitų kalbėtojo jšvadžiojimų ne
pastebėjo, nežiūrint to, kad jie 
sudarė žymią dalį jo kalboj?

5.
“Tamsta tvirtinai, kad dabar

tinė Lietuvos valdžia yra susi
tvėrus iš negabiausių žmonių, 
potkfkierių, — tai kurgi tuo
met buvo gabiausieji, kada or
ganizavosi Lietuvos vajdžia?”

Čia klaus, 
do”. Kalbėt
vien tik negabiausieji 
įeina į dabartinę valdžią; jisai 
sakė, kad į valdiškas vietas Lie
tuvoje statoma žmonės ne pagal 
tjų gabumus, o pagal jų simpati
jas atžagareiviams.

6.
“Taipgi Tamsta kalbėjai pa

juokiančiai, iš ko (? “N.” 
Red.) ftrinko prezidentą Smeto
ną. Kas tuomi norėta pasakyti? 
Juk publika galėjo tai visaip su
prasti, arba niekaip’.” * .

P-as Š., matoma, “niekaip” 
nesuprato. O kalbėtojas norėjo 
pasakyti tiktai tą paprastą da
lyką, kad p. Smetona yra atža
gareivių sėbras.

7.
“Tamsta tvirtinai, kad Lietu

vos valdžia einanti ranka ran
kon su lenkų'valdžia; o vėliaus 
pasakei, kad ir dabar dar sėdi 
apie 200 lenkiškų šnipų (suokal
bininkų. “N.” Red.) Kauno ka
lėjime. Tai kas juos tenai padė
jo ir laiko?”

Kalbėtojas nesakė, kad Lietu
vos valdžia eina išvien su lenkų

į^nedagir- 
irtino, kad 

žmonės

Plieno Trustas 
Kelia Algas.

Darbininkų streikas plie
no industrijose tapo sulau
žytas. Vienok jisai nepasi- 
diko be pasekmių^ Plieno 
trustas paskelbė, kad nuo 
vasario 1 d. yra pakeliamos 
algos dešimčia nuošimčių 
viseims dieniniams darbi
ninkams.

Šitas algų pakėlimas reiš
kia, kad plieno trusto darbi-

Klausimai “Naujienų“ 
Redaktoriui.

■■i i ». -M

Sausio 21 d. po prakalbos, ku 
rią P. Grigaitis laikė Bingham- 
tone, N. Y., vienas klausytojas, 
P. šaučiulis, užreiške,.kad jisai 
norįs duoti kalbėtojui keletą 
klausimų. Kai-kurie tų klausi
mų buvo paduoti, ir “Naujienų” 
redaktorius atsakė į juos ant vic 
tos; kiti — kadangi tuomet bu
vo jau labai vėlus laikas — ta
po prisiųsti laiške. Žemiaus 
mes išspausdiname tuos klau-

statoma klausi- 
polemizuojama 
ir polemizuoja

čia irgi neva 
mas, o ištiesų 
su kalbėto jum, 
visai be reikalo. Nes P. Grigaitis 
nė vienu žodžiu neužsiminė, 
kad Bartuška, Mastauskas arba 
Gabrys esą “abiejų partijų” 
(klerikalų ir tautininkų) žmo
nės. Jie buvo paminėti tarpe ki
lų “veikėjų” ir “diplomatų”, tai 
ir viskas.

• 3.
“Tamsta pajuokei tą būdą, 

kad ką partijų vadai nutaria su
važiavime, tai minios turi jų

perdaug sėbraujasi su lenkų ba
jorijos agentais. Lenkų suokal
bininkus suėmė Lietuvos vald
žia, kada jie jau buvo taip įsi
drąsinę, jogei net rengėsi pačią 
valdžią nuversti. *

8.
“Kodėl socialistai atmainė sa

vo obalsį linkui tėvynės? Ma
nau, neužginčysite, jog dar ne
labai senai jų obalsis buvo, jo
gei susipratusiam (? “N.” Red.) 
darbininkui nėra tėvynės, arba 
jogei tėvynė tai visas pasaulis. 
Dabar jie tos tėvynės j ieško Lie 
tavai. Žinoma, patriotams iš 
to tik džiaugsmas.”

P-as šaučiulis, matoma, ne
labai atidžiai seka socialistų ra
štus. Visiškai atmesdavo tėvy
nę tie elementai tarpe socialis
tų, kurie šiandie jau net sociali
stų vardo yra išsižadėję; mat, 
jie niekuomet ir nebuvo supra
tę socialistų pozicijos. Jeigu p. 
š. butų skaitęs “Naujienas,” 
tai jisai žinotų, kad jos šitą da
lyką jau senai yra nurodžiusios.

Socialistai neatmeta tėvynės, 
o tiktai neskaito jos augštesniu 
dalyku už visą žmoniją. Tauta 
yra tiktai dalis žmonijos, todėl 
tokius jos darbus, kurie neatsi
žvelgia į visos žmonijos labą,

I socialistai pasmerkia, nors tie 
daobai ir butų kokiu-nors žvil
gsniu naudingi tautai (pav. pa
vergimas svetimos tautos).

Kas-gi delei to išsireiškimo, 
kad “darbininkai neturi tėvy
nės,” tai jisai tinka darbinin
kams tada, kada jie neturi jo
kių teisių savo šalyje: kada tė
vynė yra jiems “pamote.” Juo 
dauginus teisių iškovoja darbi
ninkai savo šalyje, tuo labinus 
jie “turi” ją. O galutinas dar
bininkų tikslas yra įgyli visas 
teises savo šalyje padaryti ją 
tikra savo tėvyne; ir galutinas 
viso pasaulio darbininkų tiksiąs 
yra padaryt tikra savo tėvyne 
visą pasaulį. To tikslo darbi
ninkai gali atsiekti, tiktai ko
vodami už savo šalių laisvę ir 
gerovę. Taigi susipratusioj i dar
bininkai yra geriausi savo tė
vynės draugai, o ne priešai.

Jeigu kai-kurie darbininkai 
delei meilės savo tėvynei prie
šinasi socializmui, tai tiktai dėl
to, kad jie supranta jį taip, kaip 
jį “išdėstinėja” visokie “komu
nistiški” taradaikos arba pana
šus neišmanėliai. Socializmą 
reikia studijuoti, o ne spręsti 
apie jį pagal tai, kaip kas apie 
jį nušneka?

VOKIETIJA.

[Federuotos spaudos žinia]* .
BERLINAS.,— Kad patapus 

viena stipria politine partija, 
buvusios dvi socialistų partijos 
fakcijos Dancigo srityj nutarė 
susivienyti. Partijos organai 
bus sulieti daiktan ir įsteigus 
jungtinis pildomasis komitetas.

Skaitytojų Balsai
{Ui tire (kitas iiame ekyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

VATIKANAS DAR STATOSI.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ANGLIJA. '
i [Federuotos spaudos žinia] 

LONDONAS. — Vienas svar
biausiųjų klausimų, kuris bus 
išjkeltas busimame nepaprasta
me/ darbo unijų kongrese vasa
rio 20 d., tai anglių kasyklų na
cionalizavimas. Paskutinėj kon 
fcrencijoj, kurią angliakasių fe
deracijos atstovai turėjo su pre- 
mieru Lloyd George’u, jie pada
rė šitokį pareiškimą:

1. Anglių produkcija, nežiū
rint visokių keblumų, stipriai 
padidėjus; o betgi žmonės ken
čia dėl stokos anglių kurui.

2. Ta anglių stoka pareina nuo 
to, kad kasyklų savininkai, su 
anglių, kontrolieriaus pritarimu, 
visas anglis siunčia užsienin, o 
namie, duoda pirmenybę varto
tojams pramonininkams.

3. Tolkia padėtis, tai pasek
mė kasyklų savininkų godumo, 
kurie už gabenamas svetur ang
lis ima dideles kainas, daug di
desnes, negu jie gauna parduo
dami namie.

Tatai, kad šitam piktui pada
rius galą, angliakasiai ruošiasi 
pradėti energingą kovą už na
cionalizavimą kasyklų, kurių 
produkciją ir vartojimą kontro
liuotų kartu ir darbininkai.

Frcd Bramley, Trades Union 
kongreso pasekreloris, skelbia, 
remdamasis surinktomis žinio
mis, kad kasyklų savininkų pel
nas pakilęs nuo 65 milijonų do
lerių 1913 metais, ant 195 mi
lijonų, dolerių 1918 metais. Vi
sa kasyklų kapitalo vertė 1913 
metais buvus 675 milijonai do
lerių; karo laimečiu kasyklų 
savininkai turėjo 800 milijonų 
dolerių pelno, taigi 125iais mi
lijonais dolerių daugiau negu 

visa jų kapitalo verte.

Darbininkų su 
milžiniškuose susi

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

AUSTRIJA.
[Federuoto^ spaudos žinia]

rengtuose
rinkimuose tapo priimtos rezo
liucijos, kuriomis atsišaukiama 
į talkininkų ir Austrijos vald
žias reikalavimu, kad butų pa
daryta reikiamų žingsnių paša
linti reakcinę Vengrijos vald
žią. Taipjau padaryta aštrių 

į protestų prieš masinį komuni
stų galabinimą. Darbininkų va
das, Otto Bauer, graudeno dar
bo žmones veikti solidaringai, 
kad užkirtus kelią panašiam re
akcijos pavojui ir Austrijoj; 
reikalauta taipgi, kad Austrijos 
valdžia areštuotų ir laukan vy
tų iš Vienuos visus Vengrijos 
reakcijos agentus. Rezoliucijų 
tekstai išsiuntinėta į /visas kai
mynes šalis pakvietimais jung
ties visiems išvien, kad bendras 
kovojus prieš bendrą darbinin
kų klesos priešą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

VALSTYBIŲ SĄMOKSLAS 
PRIEŠ RUSIJĄ.

[Federuotos Spaudos žinia]
BERLINAS. — Konferencija 

Deutsche Bank atstovo su ne
oficialiais Francuos misijos 
agentais iškelia eikštėn daugiau 
parodymų, kad vedime konlr- 
rcvoliucijos Rusijoj, Anglija, 
Francija ir Vokietija eina iš
vien. Kalbamojoj konferenci
joj svarstyta apie tų trijų šalių 
sukėlimą 600 milijonų rublių 
paskolos Rusijos kontr-revoliu- 
cionieriams, kurie tą paskolą 
gyarantuotų Rusijos gelžkeliais 
ir mineralinių turtų šaltiniais. 
Be to, sulig vaikščiojamais gir
dais, Vokietija turėtų rūpinti 
kontr-revoliucionieriams karei
vių, Francija aficicrių, o Ang
lija pinigų.

Prieš karą, Bcrlino Deutsche 
Bank turėjo didelių Franci jos, 
Anglijos ir Amerikos kapitalo 
depozitų.

Tą sąmokslą patvirtina ir Vo- 
detijos komunistų organo Rote 
Faline reveliacijos. Jis būtent 
paskelbė, kad vokiečių intrigo
mis su franeuzų generolu Nie- 
sseliu, pulkininko Bermondto 
cariuomenė tapus pasiųsta at-

i su rusų raudonąja armija. 
)el šitų dalykų buvo net ketu

ris kartus kreiptasi į užsienio 
reikalų ministeriją reikalavi
mais paaiškinimo, bet ministe
rija nesiteikė visai atsakyti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 9, 1920 
aš reąuired by the act of Oct. 6,1917

BRUZDĖJIMAS BAVARIJOJ.
[Federuotos Spaudos žinia]

Bavaruose eina stiprus dar
bininkų ir valstiečių bruzdėji
mas dėl atsimetimo Bavarijos 
nuo Vokietijos, ypač nuo Prū
sijos. Tuo judėjimu, pasak 
jcrliniškio Vorwaerts, vadovau- 
a naujai įsikurusis Krikščionių 

Valstiečių Susivienijimas ir Ba 
va rijos Valstiečių Sąjunga, ku
riai Dr. Hcim ir Eisenberger

Nesenai laikraščiuose buvo 
pranešta, kad popežius atskyręs 
nuo katalikų bažnyčios susibun- 
tavojusius Čechijos kunigus, 
kurie reikalavo pripažinti jiems 
teisės laikyti pamaldas gimtąja 
kalba ir panaikint “šventąjį ce
libatą.”

Popežius Čechijos kunigų rci 
kalaviiną neišpildęs ir jie įsikū
rė savo tautišką bažnyčią. Po to 
Vatikanas irgi nutarė pasistaty
ti: atskyrė juos nuo katalikų 
bažnyčios.

Bet kam to reikėjo? čechijos 
kunigai juk patįs nutarė atsi
mesti nuo Rymo!

Vatikanas, matyt, turi dau
giau “unaro” nei išminties.

Ar Čechijos kunigai elgėsi 
teisingai?x Nėra abejonės. Tei
kimas pamaldų latinų kalba y- 
ra senai savo laiką atgyvenęs 
padarinys. Latinų kalba tegy
vuoja tik ant popieros. Ret kad 
ir ji nebūtų mirus kalba—argi 
dėlto pamaldos liktų šventesnės 
jeigu jos butų atliekamos sve
tima kalba? Suprantama kad ne.

O tasai celibatas? Gyvenimas 
priparode, kad tai yra bjauriau 
sias padarinys, kurį tik kada 
nors “išmislijo” katalikų baž
nyčia. Kunigai niekuomet jo ne
silaikė ir nesilaiko. Po priedan
ga “šventojo celibato” kunigai 
gyvena su savo gaspadinėmis ■— 
be šliubo. Amerikos lietuviams 
tatai aiškinti nereikalinga. Jie 
dar labai gerai atsimena “isto
rijas” su Cicero, Detroito ir ki
tų kolonijų kunigais.

Taigi Čechijos kunigų pasi
statymas daugiau nei girtinas. 
Jie viešai ir drąsiai pareiškė, 
kad gyventi su savo gaspadinė
mis be šliubo jie nenori.

Kada nors tą patį užgiedos ir 
lietuviai kunigai. Vatikano pa
sistatymas juos nuo to nesulai
kys. Gyvenimų logika yra stip
resnė nei “unaravas’’ Vatikano 
pasistatymas.

manis.

korespondencijos]
KINCAID, ILL.

žiedai — blogadariai.

odai tvarkai išlaikyti ir visos 
žiaurios represijos bavarams ne 
jcpakcnčiama.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, Ui. Feb. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

BULGARIJA.
[Federuotos Spaudos žinia]

SOFIJA. — Bulgarijoj iškilo 
didelių neramumų, grūmojan
čių revoliucija. Apie 40 tūk
stančių bedarbių darbininkų da
lyvavo demomstracijose taiko

mose prieš karaliaus valdžią, ir 
ies karaliaus rūmais įvyko kru 

virtos muštynės demonstrantų 
su kareiviais. Kareiviams pa
galbon buvo dar pašaukta rai- 
oji policija, kuri šaudė tiesiai 
minias. Pagalios demonstran

tai buvo išvaikyti ir tuojau po 
o paskelbta karo padėtis. Tuo
se kruvinuose susirėmimuos^ 
apie 100 darbininkų negyvai už
mušta ir daugybė sužeista.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI, Feb. 9, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917

ČEKALSLAVOKAI.
[Federuotos Spaudos žinia]

PRAGA. — Čekų-Slavokų so
cialdemokratų, partija išvien su' 
Jaunųjų socialdemokratų susi
vienijimu nutarė pradėti ener-

eroto siautimą Vengrijoj.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalifkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popierosi
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

Miesto Ofisas f 
127 N. Dearborn St. 

1111-1J Unity Bld«- 
Tel. Central 4411

Sausio 25 dieną Čia buvo toks 
atsitikimas. Lietuvė moteris, a- 
pie 55 metų amžiaus, Baratei- 
nienė, ėjo gatve. Buvo labai sli
du, ir puldama moteris griebė
si į tvorą. Atsikėlė, parėjo na- 
mor ir apsižiūrėjo, kad ji nebe
turi vieno piršto. To, ant kurio

rado jį įstrigusį tvoron. Mat 
pirštui patekus į tvorą žiedai jį 
buvo sulaikę ir jis truko.

Parsinešusi tą pirštą Baratei- 
nienė įmetusi jį su visais žie
dais — į pečių. Daugiau nešioti 
žiedus ji atsižadanti.

— Žehruks.

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
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 2016 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 8o. Halsted St. Chicago. III.
...................... —— I I. ■■■! I I .............—

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS: 2201 W. 22nd St.

Kamp. Leavitt St.
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.
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WEST SIDE ap-

šeimyniški kivirčėliai.
se-

iš

Pranešimai

Užmušo du darbininku.

GARFIELD PARK Apsivedus su dėde, nori divorso.

w RASTA-PAMESTAPramogų vakaras ir aukos.

Bus, bus—geri laikai.

Nugriuvo kaminas.
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

iš
Areštavo įtariamą žudeiką.

žada tarnauti “tik publikai

By Ad CartM

TER-CAM-FOHoyne darąs “nelemtą biznį.

LITTLE JULIUS SNKEZEK BY BAKtft
—

GEE-YOUR SdRtRS TITIOUS!
PONT BE AFRĄID? I'LL 
SEE THAT MOTHIN& HN’POftJ

ASMENŲ JIICAKO.MM AI

REIKIA DARBININKŲ

...A.i■ ilHliii lOfcii ■

VU ■

ANTANAS ČEPU K ANAS iš Lai- 
biškių pajieško savo brolio Prano 
Čepukėno. Prašo, kad jam praneštų, 
ar Pranas gyvas ar negyvas.

REIKIA — moterių valymui ir 
plovimui aslos

Kreipkitės Housekeeper
CHICAGO BEACH HOTEL .

51 St. and Cornell Avė

MERGAIČIŲ
14 iki 16 metų sudėstymui (assem- 

ble) lengvutis clektrikinifo dąrbo. 
$11 savaitei. Greitas pakėlimas. 
Nuolatinis darbas.

Lietuviu Rateliuose

Atsisako pirkti Lietuvos 
“laisvės” bonus.

Vasario 1 dieną buvo Jaunų 
Lietuvių Amerikoj Paš. Kliubo 
susirinkimas. Be kita buvo pa
kelta klausimas apie pirkimą 

vadinamų Lietuvos “laisvės” 
bonų. Didžiuma balsų suma
nymas tečiaus atmesta. Mat, 
kliubui priklauso ytin žymus 
skaičius prasilavinusių pažan

gių žmonių, kurie seka padėtį 
Lietuvoj. Tatai ant vietos bu
vo nurodyta, kad dabartinė Lie
tuvos valdžia darbo žmonių rei
kalų nepaiso ir todėl remti ją 
neišpuola. Suprantama, vienas 
kitas narys, kalbėdamas prieš 
rėmimą dabartinės valdžios, 
gal perdaug aštriai ir neapgal
votai išsitarė. Bet tai aties

dalyko neatluaino: ta valdžia, 
kuri dabar prašo, kad mes ją 
remtume, tos paramos neverta.

Tuo betgi begalo įsižeidė mu
sų tautininkai. Jie tuoj kliubo 
narius apšaukė bolševikais. Tai, 
suprantama, yra piktas melas. 
Kliubas niekuomet nebuvo ir 
nėra bolševikiškas. Jisai yra 

pašolpinis kliubas, o jo nariai— 
darbininkai, susibarusieji į kliu 
bą ne politiniais išrokavimais, 
o tam, kad nelaimėj sušelpus 
'savo draugus darbininkus. Toks 
tautininkų purkštavimas jiems 
(tautininkams) gero nežada. 
Kliubiečiai dar aiškiau pama
tys kas do vieni tie musų tau
tininkai ir niekuomet jų poli
tiką nebėroms. — Kliubietis.

bene, J. Burčikas, J. Paliulionu, 
J. Bagdyšenko—po $1; J. Vaiš
vilas 75c; P. Norgėlas, P. Ma- 
delinskienė, A. Zapadniutė, Ta- 
muliuniene, Matusevičienė, A. 
Juškevičienė—po 50c. Smulkių 
aukų surinkta $4.10. Viso labo 
$24.85. Pridėjus likusį baliaus 
pelną $45.40 viso pasidaro 
$70.25. Pinigai tuoj atiduota 
LGD-jos 38to skyriaus iždinin
kui Juozapui Užubaliui, kuris 
esant reikalui pasiųs juos drau
gijos centrui.

Dar kartų visiems skyriaus 
rėmėjams, aukotojams ir atsi
lankiusiems tariu širdingą ačių. 
LGD. 38 sk. rašt.

— J. Bagdyšenka.

guber- 
Frank

DEšlENfi 
jiersislcyr su šiuo pasauliu 

vasario "dieną, 3 vai. ryto, 25 
metų ižiaus; paėjo iš Tel
šių mięXto; Amerikoj išgyveno 
6 metus..Paliko nuliudime vy
rą Franciškų ir sūnų Vytautą.

Laidotuvės bus vasario 10 
d., 8:30 vai. ryto iš namų 2340 • 
\V. 21st Place į Tautiškas Ka
pines.

Gentis ir pažjstami prašomi 
dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nuliudime: ^'yras 
Franciškus, ir sūnūs Vytautas 
Gaudcšiai.

ONA

JUOZAPAS SODAIT1S
37 metų amžiaus paėjo iŠ Su
valkų gub., Lukšiu parapijos, 
Ūselių sodos, paliko nubudime 
moterį Maudeleųa Ir sūnų Juo
zapą 4 metų amžiaus ir brolį 
Antaną.

Laidotuvės bus seredoj, va
sario 11 d., i šv. Mikolo bažny
čią, iš ten t šv. Kazimiero ka
pines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse po num. 1909 Wabansia 
Avenue.

Palieka nubudime
Moteris, Sūnūs ir Brolis.

Juozapas Adomaitis
47 metų amžiaus mirė vasario 
6 d., 11:30 vai. vakare, 1920 m. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Šiau
lių apskričio, Žagarės miesto. 
Paliko nubudime moterį ir 2 
dukteris ir brolį Kazimierą.

laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 10 d., iš namų 3646 So. 
Union Avė. į Lietuviškas Tau
tiškas Kapines.

Kviečia visus gimines ir pa
žįstamus dalivauti laidotuvėse

Laidotuvėmis užsiima grabo- 
rius F. Delnikas, 644 W. 18 St.

Pasilieka nubudęs
Brolis Kazimieras.

redvį Chadsey, kuris panevalia 
norėjo likti mokyklų superin
tendentu. Chadsey gavo “at- 
stavką,” o Hoyne <įelto nori pa
trauki tieson mokyklų tarybą. 
Keli mokyklų tarybos nariai ga
vę “pavieskų” neva grand jury 
vardu. Bet tai esą paties Hoyne 
padarinys.

Mokyklų tarybos nariai žadą 
patraukti jį tieson kaipo teisėjų 
valios klastuotoją.

Reikalauja įkalinti “tą vokišką 
dešrą.”

Skaityk Sitai!!! M! Tūkstančiai žmonly Ir 
Vaiky Miršta kas metą nuo 

PlaučiŲ Uždegimo.

Ir klerikalai ir vietos tauti
ninkai žada daryti visa, kad Lie 
t u vos paskolos bonų butų iš
parduota kuodaugiausia. Bet 
klerikalai turi savo komitetą, o 
tautininkai mano veikti per vie 

j tos dr-jų tarybą. Abiejų “kem
pių” kurie-nekurie lyderiai te- 

' čiaus labai šnairuojąs!. Vieni 
įkužda: “liberalai nori pastot 
mums kelią.” Antri vd: “bro
liai katalikai nenor vienybės.” 

' Ir žinoma, kiekvienas savo 
“kempę” tegiria. Žmones klau 
sosi, klausosi ir sako: “Nu. ku
rių pa ralių jie Čia pešasi? Jei

kitiem.**

Keista, tie “broliai” ir tokia
me dalyke neišmano kaip susi
taikinti. — Pilietis.

Mokytojai skelbia karą 
gubernatoriui.

Kad Illinois valstijos 
natorius, rcpuMikonas
L. Lowdenas, griežtai atsisakė 
pasirūpinti tuo, idant mokyto
jų algos butų padidintos, tai pa
starieji dabar tariasi atsimokė
ti jam kitu budu.

Gubernatorius Lowden yra 
vienas stambiausiųjų Pullman 
kompanijos šėrininkų. Jisai tu
rįs daugiau kaip už devynis mi- 
lionus dolerių Šerų. Ir Pulk 
man kompanija už praeitus me
tus neužsimokėjusi valdžiai 
priklausomų tax*U)—mokesčių 
netoli keturis šimtus tūkstančių 
doderių. Bctto, gubernatoriaus 
komisija, skirta mokesčių nu
žymėjimui, pasidarbavusi taip, 
kad daugelio didžiųjų korpora
cijų mokesčiai praeitais me
tais kone dvigubai sumažėję.

Visa tai mokytojai nusitarę 
kelti aikštėn ir reikalauti, kad 
korporacijų bernai, sėdintis ata
tinkamose valdžios įstaigose 
neskriaustų ir neapgaudinėtų 
visuomenę.

Savo kampaniją mokytojai 
žadą išplėtoti po visą valstiją. 

/

Apskrities prokuroras Clyne 
reikalauja, kad apeliacijos kor
tas tuoj įkalintų Milwaukietį, 

d. Viktorą Bergerį. Esą, jis 
neišpildęs to, ką buvo žadėjus 
leidžiant paduoti apeliaciją. 

Pons Clyne, beto, Bergerį 
teikė nauju vardu, būtent 
vokiška dešra.’*

Mat, vis dar neužmiršta 
novės.

B 1

Bus naujas skandalėlis.

Užvakar policija sugražino 
Kanados Riehl and Siffer- 

man. knygvedę, tūlą Rose Sch- 
weiberg, išeikvojusią apie 50 
tūkstančių dolerių. Mergelė da 
bar spiriasi ir graudena: jeigu 
policija busianti perdaug žin
geidi ir neduosianti jai ramy
bės, tai ji pasakysianti “labai 
daug.” O tai reikštų, kad daly
kai! bus įvelta ylių “žymių pi
liečių.”

A. Gorrell kompanijos dirb
tuvėj ekspliodavus katilui už
mušta du darbininku.

Sausio 25 d. J. Engdls sve
tainėj LGD-jos 38tas skyrius su
rengė pramogų vakarą-balių. 
Buvo ir prakalbos. Kalbėjo dak 
tarai A. Graičiunas ir S. Biežis. 
Beje, buvo pasižadėjęs kalbėti 
Dr. A. Montvidas. Bet delei tū
lų priežasčių jis nieku budu ne
galėjo atvykti. Abiejų daktarų 
prakalbos žmonėms patiko, nes 
abu kalbėjo ne apie politiką, o 
žmonių vargus ir reikalingumą 
šelpti juos.

Beje, negalima nqjadėkoti 
tiems asmenims, kurie aukojo 
tūlų dalykų, reikalingų baliuj. 
Būtent draugams Petrui Davi- 
doniui, Juozapui Užubaliui, Po
vilui Atkočiūnui, Jonui Martin- 
sui ir Motiejui Davidoniui. Taip 
jau reikia padėkoti muzikan
tams Antanui Zalubai ir Jonui 
šidlai, kurie aukojo savo darbą.

Vakaras davė gryno pelno 
$45.40. Beto geros valios žmo
nes LGD-jai paaukojo: A. Ru
dis^; J. šaltis, A. Lapenukė, P. 
Paliulioniene, A. Janilionis, P. 
Balčiūnas, J. Martins, N. Vili- 
maitis, B. Davidonienė, Galiu- 
nienė, O. Ladigienė, A. Užuba-

Svetimų šalių pinigų vertė 
nupuolė. Tos šalįs Amerikos 
prekių nebepirks, o verteivos 

savo prekių nepudys,—leis juos 
i marketą. Taigi: bus, bus geri 
laikai. Taip dabar kalba vietos 
dienraščiai. Bet taip nedaro 
vietos spekulia toriai. Duonai 
kainos pakilo. Sviestui taip pat. 
Visa kita, kas darbininkams 
reikalinga, taipjau nepinga, bet 
brangsta.

Bus, bus geri laikai—tik kam?

Policija areštavo tūlų Carro- 
zzo, italą. Įtariamas nušovimu 
tūlos Chicagos unijos vadą, M. 
Enrighto. Areštuotasai nepri
sipažįsta.

Jauna poniutė, Katherine 
Forket, t reikalauja divorso. Ji 
tik dabar sužinojusi, kad “tas 
senis,” jos vyras Hermai! For- 
ket, esąs jos mamos brolis.

Kompanijos apsileidimu 
vakar nugriuvo,naujai statomo

dcen gatvių. Vienas žmogus 
ant vietos užmušta, o trįs pa
vojingai sužeisti.

JCS 5 KIDS—Behind ihe Times.

Naujasai gatvckarių kompa
nijos prezidentas, Henry Blair, 
vakar paskelbė ilgoką statcmen- 
tą. Pons prezidentas sakosi, 
kad jis savo vietą užėmęs išim
tinai tik tuo tikslu, kad tarnau
ti publikai.

Pamatysime. /

Chicagos mokyklų taryba va
kar pareiškė, kad valstijos pro
kuroras Maclay Hdyne ’ darąs 
“nelemtą biznį.” Valstijos pro
kuroras mat uoliai gina atžaga-

THE
MATTEfc WlD YOU

Naujienų ofise yra atėjusių 
Lietuvos laiškų šiems asme

nims:
Kniukštai Antanui 
Greitjurgiui Vincui (2) 
Grebliunui Vincui (2) 
Pužauskui Brunui 
Budrevicienei Bcsei 
Kūrai Juozui " 
Chereškai Povilui 
Shevokui Charliui 
Tumėnui Petrui x 
Gilvidis, Mrs. A. 
Budriui Jonui
Žilinskui, Ip. 9
Matučiui Chaliui.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

Ar atėjo kada į iitintį pnmfe- 
lyti apie dalykus, kurie praei
tais penkiais metais įvyko Ta- 
mįstos tėvfynėje??? Tuksian
čiai tamistos tautiečių tapo už
mušti. Jie yra mirę; ne mums 
a|ne juos čia dhbar kalbėti: jie 
užmokėjo savo gyvybe už teisę 
kitiems gyventi. Ten buvo taip
gi tuksitančiai, ką tapo apiplėšti: 
Vieni neteko pinigų, kiti — na
mų, o kiti tai užsiėmimo, ir brau 
genybių ir aukso. Ką turi jie 
šiandien?? Nieko. Šie žmonės 
tapo bedinesniais negu elgetos. 
Vakar jie turėjo visiko, o šian
dien jie neteko nieko!!!

Bet kas atsitiko tenai su švie- 
sunija? Jie gal būti1 taip-gi nete
ko pinigų; gal būti neteko ap
daro ir brangakmenių, bet nie
kas iš jų negalėjo atimti įgytojo 
mokslo. Jų mokslas vis tebėra 
su jais. Jų inteligencija vis te
bėra jų nuosavybė. Niekas ne
turi galės 'tokių dalykų kam- 
nors atimti. Jie esti turtingiau
si už turčius. Jei gali vadovauti, 
jeigu vadovavimas eisti reika
lingas. Jįic gali mintyti, įteigti 
mintytojai esti reikalingi. Jeigu 
naujas pasaulis reiktų įkurti — 
jie gali prigelbėti jo įkūrimui. 
Jie gali turėti galę, jiegą, regėti 
ir permatyti ateitį. Jiems nėra 
negalinto. Jiems nėra ūkanotos 
dienos. Jie mato, žino ir supran
ta. ISttiesų tai tikras gyveni

mas. *
Turtai, kokius vakar turėjo tam

suolis, šiandien dingo ir jis paliko 
nuogas, paliko nuogas ne vien kil
nu, bet ir visukuo. Bet mokslas, ko
kį turėjo vakar net bėdiniausias žino 
gus, šiandien tai vis tebėra jo nuo
savybė. Daleiskime, jog Tamsita nu
tarei grįžti tėvynėn ir prigelbėti te
nai atsistoti ant kojų, ar tikrai pa: 
jiegtumei priglebėti?? Atsakyk į šį 
klausimą. Gal būti turi keletą nelem 
tų dolerių.... bet ten tamistos tė
vynėje yra dolerių kur kas daugiau. 
Bet jeigu tamista esi apšviestas tu
ri idėjas ir idealus, tada tamistos tė
vynė pageidaus jūsų tenai. Jeigu 
tamista sugebi susikalbėti su žmo
nėmis, juos įtikinti, su jais vienodai 
jausti, pienuoti su jais ir drauge ko
voti — tada busi tikrai pageidauja
mas tenai.

Ką manai apie šitą?
O, dabar Hoffmano Prircnginio 

ragino juos ateiti mokyklon ir pra
dėti mokslą, kad tapus mokytam. 
Daugelis to dar nepadarė. Kaip ilgai 
dykai leisite laiką? Kaip praleidžia
te vakarus? (Gal muving-pikčeriuo- 
se). Ateikite pas mus tuoj. Bėgyje 
10 liietų mes daugeliui jaunų vyrų ir 
mergaičių suteikėme mokslą ir pa
sidarėme daugeli sau draugų jųsų 
tautiečių tarpe. Mes išmokysime jus 
anglų kalbos. Mes taipgi išmokinsi
me juos ir lietuvių kalbos. Mes pa
mokysime jus aritmetikos, gramati

kos, geografijos, istorijos, gamtų 
mokslų, literatūros. Mes vedame 
“Grarnmar School ir Iligh School”. 
Daugelis musų lietuvių-moksleivių 
esti jau universitetuose. Jie randa
si jau ant kelio prie laimės ir klo
ties; kodėl jus jų pėdom nesekate 
Darykite tai dabar! Musų mokyto 
jai yra visi draugiški.

Jie visi universitetų auklėtiniai 
ir turi dešimties metų patyrimo mo
kinime. Jie esti pažangus mintyto
jai ir gali su jumis diskusuoti nuose
kliai kiekviename dienos klausime.

Nutark šiandien, kad pradėjus sa
ve tobulinti ir gerinti savo sąlygas. 
Ateik pas mus. Mes prigelbčsime 
jums..

THE HOFFMAN 
PREPARATORY SCHOOL 

1537-39-41 N. Robey Street 
arti Milwaukee Avė.

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, infhienzą, kosulius, ka
tarą, Bronchitcs, Tonsulites. skaud
žia gerkle, skausmus krutinėję, ir 
nebūna atsargus gydydami tokių li
gų, Iš kurių Plaučių uždegimas at
siranda. Jeigu Jus kokius skaus
mus arba viršui minėtus kentėjimus 
jaučiate, tuojaus eikite į vaistinę Ir 
nusipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvie
no pakelio. Tas vaistas tubjaus su
stabdys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų alėjų, Šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios 
ramina visus skausmus, kaip gal
vos skaudėjimą, nugaros, nariuose 
ir reumatiškus skausmus.

Daugybė gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
ratikumoj; kaina; 50 ir 85 centai.

THE KAMPHROL CO, 
2633 West 47th St., Chicago, III.

ANNA SPR1NDAITS-KIREIIJS, 
pirma gyvenusi South Bostone, pas
kui, rodos Chicagoj, tuojaus atsi
šaukite į Suffolk Superior Teismą, 
Boston, Mass., nes ten yra užvesta 
Divorce byla prie ją per vyrą Po
vilą Kireilį už neištikimybę Aug. 
20, 1919, su nežinomomis ypatomis.

Vienas žinomas kaipo Mozurkic- 
vlch arba Mozurenko. Jei kas žino 
apie ją, gyvą ar mirusią, praneškite 
šiuomi antrašu:

Adv. F. J. Bagočius, 
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Telefonas Pu II man 856.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

West Side. — Westsaidčs Lietuvių 
Draugijų Tarybos delegatai,, kurie 
draugijų esate išrinkti, malonėkite 
būti susirinkime, utarninke vasario 
1(1 d., kaip. 7:30 vai. vakare. M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 24rd PI. Ma
lonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — Valdyba.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie

ro Striinskio, paeina iš Kauno gub., 
Pahemunėlio parapijos, šetekšnių 
sodžiaus. Gavau iš Lietuvos laišką 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
praneškite adresu:

Ona Strimskaitč-Viliniienč, 
2827 \V. 40th St., Chicago, III.

Tai labai gerai veikiantis vaistas 
panaikinimui bakterijų “Fhi”, gy
dymui gerklės prasišaldymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savoi 
vaistininką.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

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

Tel. Canal 2199.

are Voo
STILL A 

CDLLEGTCR?

IVE NADE TU/ELVC 
CALLS AT YDOK HOUSC 
AMD NO ONE VFAS /N!

T’N A/OT 
&0IN TA 
CALL AGAIN:

BŪT

MOT? 
5“ 
7

DIMITRI POTEMKIN, pirmiau 
gyvenęs Philadelphijoj, paskui Rox- 
bury, Mass., o dabar nežinia kur, 
tuojaus atsišaukite į Suffolk Supe
rior Teismą, Boston, Mass., nes ten 
yra užvesta Divorce byla prieš ji 
per jo moterį Marija Potemkin, už 
apleidimą jos Jan. 24, 1915 metuose 
kaip ji sako. Jei kas žino apie jį, gy
vą ar mirusį, tuojaus praneškite 
šiuomi antrašu:

Adv. F. J. Bagočius,
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

JOHN MILALAŠIS pirmiau gyve
nęs So. Boston, Mass., apleidęs savo 
moterį apie 2 d. vasario, 1919 kaip 
ji sako, tuojaus tegul atsišaukia i 
Suffdįlk Superior Teisiną, Boston, 
Mass., nes ten yra užvesta prieš jį 
Divorce byla per jo moterį Anną Mi- 
lišis už žiaurumą, per dideli vartoji
mą svaiginančių gėrimų ir neužlai- 
kymą. Jei kas žino apie jį, gyvą ar 
mirusį, praneškite šiuomi antrašų:

Adv. F. J. Bagočius
254 Broadway, So. Boston, Mass.

PAJ IEŠKAU giminės Cecilijos 
Bludsakaitės, girdėjau ji yra ištekė
jusi; po vyru pavardės nežinau; 
paeina iš Šiaulių pav., Viekšnos val
sčiaus, Rekečių sodos. JOs pajieško 
tėvai iš Lietuvos ir aš turiu laišką 
iš Licutvos. Meldžiu atsišaukti ar
ba kitų pranešti.

JUOZAPAS GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., Chicago, III.

Phone Canal 4802

Aš Adomas Gečas pajieškau sa
vo brolių: Vinco, Kazimiero ir se
sers Teresės Gečų. Paeina iš Tau
ragės apskričio, Naumiesčio vals
čiaus, Palendrių kaimo. Kas žinote 
apie juos prašom pranešti adresu.

ADOMAS GEČAS, 
4549 So. Hermltage Av., Chicago, UI.

ANTHONY ŪKANAS, pirmiau gV- 
venęs North Weymouth, paskui Cain- 
hridge, o pagalios Waterbury, tuo
jaus atsiliepkite į Middlesex Supe
rior Teismą Cambridge, tenai yra 
užvesta Divorce byla prieš jį per jo 
moterį Liudviką Ūkanas, kurią, kaip 
ji tvirtina jis apleido June 22, 1916, 
ir nuo to laiko nieko apie jį negir
dėjo. Jei kas žino apie jį, gyvą ar 
mirusį, praneškite šiuo antrašu:

Adv. F. J. Bagočius,
253 Broadway, So. Boston, Mass.

JOSEPH DREVINSKAS, pirmiau 
gyvenęs Cambridge, paskiau Chlca- 
goj, tuojaus atsišaukite i Middlesex 
Superior Teismą, Cambridge, nes te
nai yra užvesta Divorce byla prieš 
jį per jo moterį Petronėlę Drevins- 
kas, kurią kaip ji tvirtina, jis aplei
do Sept. 1, 1914 m., ir nuo to laiko 
apie j’ nieko negirdėjo. Jei kas žino 
apie ji gyvą ar mirusį, praneškite.

Adv. F. J. Bagočius,
253 Broadway, So. Boston, Mass.

MARCELLA JASAS, pirmiau gy
venusi Cambridge, paskiau Lovvcll, 
Mass.. tuojaus atsišaukite į Middle- 
scx Superior Teismą Cambridge, 
Mass., nes ten yra užvesta Divorce 
byla prieš ją per jos vyrą Juozapą 
Jašą, kurį, kaip jis tvirtina, ji aplei
do Sept. 27, 1914 ir nuo to laiko apie 
ją nieko negirdėjo. Jei kas žino a- 
pie ją, gyvą ar' mirusią, praneškite 
šiuomi antrašu:

Adv. F. J. Bagočius, 
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

ALM0ST THE TH/RJHENTH 
TIMB.I PoSinVLLYį—" 
WILL-Nor 
CALL- 
AGAIM!

PAJIEŠKAU apsivertimui dolros 
mergirtos nesenesnės, kaip 25 metų 
amžiaus. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti ir paveikslą. Paveikslus su

grąžinsiu kiekvienai. Atsišaukite 
šiuo antrašu.

WI,AD. RAČE
846 N. Paulina St., Chicago.

PAJIEŠKAU savo brolio Ambra
ziejaus Sakalauskio, Kaprio rėd., 
Šiaulių pav., Pašušvio parapijos, 

Gcdraičių kaimo. Jis gyveno Phi- 
ladelphijoj. Malonės atsišaukti.

JOHN SAKALAUSKIS 
3464 Auburn Avė., Chicago.

Kas Halsted St. gatvekariu važiuo
damas nedėlioj, gruodžio 16 d. 1919 
m., pametė tris šventraščio knygas 
(1 Biblija ir 2 šešėliai šventosios šė
tros), gali atsiimti “Naujienų” ofi
se.

Finislierių
Bu t ton Sewerių.
Gera šviesi šapa; nuolatinis 

darbas; gera mokestis.
Kreipkities:
LIEBMAN & PHILIPSON

508 S. Franklin St.

VISOKIŲ darbininkių plovy
kloj dirbti. Geros valandos; ma 
lonios sąlygos podraug ir geras 
maistas.

Kreipki ties:
LAUNDRY MANAGER 

EMPLOYMENT ENTRANCE 
GONGRESS HOTEL.

n
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲMOTERŲ

Prie moteriškų augštos rųšies Rūbų 
DARBO KAMBARIAI DIENOS ŠVIESA APŠVIESTI 

Didžiausioj Chicagos Rubsiuvykloj
Kame užtikrinama darbas apvalį metą 

Kame esti progų didelius pinigus uždibti. 
šit uždarbių lentelė: 

OPERATORĖS.
Gerai patyrusiai gvarantuojam $35 į savaitę ir daugiau 
Pradedančioms, kurios gali prasilavinti, gvarantuojam 

$15.00 sąvaitei, greitai keliama mokestis
z DRAPERĖS

Gerai patyrusioms gvarantuojam $18.00 
sąvaitei ir daugiau.

Pradedančioms, kurios gali prasilavinti gvarantuojam '
$15.00 sąvaitei, greitai keliama mokestis. / 

FINIšERfiS
Gerai patyrusioms gvarantuoiam $25.00 sąvaitei 

Pradedančioms, kurios Hali rahkom siūti 
gvarantuojam $15.00 sąvaitei

Greitai pakeliama mokestis iki $25.00 ir $.10.00 
Valandos nuo 8 iki 5. Subatomis y2 dienos.

MITCHELL BROTHERS CO.,
367 W. Adams St., prie Tilto.

MOTERŲ
MERGAITĖS 

Del Punch l’resso 
Svvedging Mašinų 
Stalo darbams.

BOYE NEEDLE 
3434 Bavenvvood

near Montroso.
CO.
Avė

REIKIA moteriškos nbelnam na
mo ruošbs darbut; nėra plovimo. 
Maža šeimyna, gera mokestis.

MRS F. A. HOFFMAN 
2030 Le Moyne St., Chieago.

MERGAIČIŲ dirbimui pančekų 
ant mašinų.

Kreipties:
ŠTAI.L & DEAN MFG. CO.

855 Elston Avenue
Near Milvvaukee A.ve,

REIKIA kišendirbos apsiaus AR NORI UŽDIRBTI DIDELIUS 
PINIGUS?

tams ir kišcndirbos kelnėms.

THE ROYAL TAILORS.
731 So. Wells Street.

Gali tai atsiekti čia pas mus.
Mums reikia

RANKOMS SIUVĖJOS 
PUIKI PROGA
MERGAITĖMS IR MOTERIMS 
IŠMOKTI ĮVAIRIŲ DARBŲ 
RANKOM SIŪTI. GERA 
MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMOSI.

RUSIUVYKLOJ 
DARBININKŲ

BUTTON HOLE MAKERIŲ 
FINIŠERIŲ
ARM HOLE BASTERIŲ

KREIPTIES ADRESAIS: 
520 So. Wells SI.
35 So. Market St.

1922 So. Halsted St
2303 W. St. Paul Avė.

REIKIA mergaičių knygų taisy
mui. Patyrusių. Taipgi mergai
čių nuo 14 ir senesnių mokinimais!. 
Geriausia mokestis mokama.

C. O. OWEN A CO., 
1066 W. Van Buren St. 

3rd floor

MERGAIČIŲ IR JAUNŲ 
MOTERŲ 18" iki 35 metų 
amžiaus išmokti dirbti kvarmas. 
(core). Nėra dulkių. 45 ar 50 
vai. savaitėje; uždavų darbas. 
Kreipties nuo 10 ryto iki 5:30 
vakario.

VEISČ1Ų SIUVYKLAI
DARBININKŲ

BUTTON HOLE MEIKERIŲ
FINIŠERIŲ

KREIPTIES ŠIAIS ADRESAIS:

VYRŲ IR MOTERŲ
RUF^llTVYKLAI

DARBININKŲ
ir DARBININKIŲ

Ar nori tikrai gero darbo?
Pastovaus ir augšta mokestini.?

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
Lining meikerių
Flap meikerių
Section heads, First Class 

operatorių
Under Ann Seam Sewerių
Seam Piperių
Seam Presserių
Annhole Basterių
Finisherių 1
Annhole Presserių
Buttonhole meikerių I
Basting Pulleriu
Lewis Mach. Feller '
Lining Basterių
Mergaičių įtrimavinnii kalniečių
Mergaičių dvi Pairing

sleve lining
Off Presserių
Welt Meikerių

KELNIŲ SIUVYKLAI
Pocket meikerių
Seamerių
Speciat mashine operatorių 
Mergaičių įvairiems darbams 
Rankoms guzikų siuvėjų.

The House off
Ktippenheiinnierk

Polk St. ir Karlov Avė. 
(Arti Cravvford Avė.)

REIKIA DARBININKŲ
- ■ ——- ...i.,   ...................-.......................  ' ■

VYRŲ
REIKIA DARBININKŲ

Vyrų "
* ■ ■ ■ - -| -į —u-LI--L-u-u-,_nJ

■■ -........t. ■

EMPLOYMENT OFFICE

Wood ir Bhicher Sis.
2303 W. St. Paul Avė.

BART SCHAFFNER & MARX

Į 3> ■ U-----------—

REIKIA — patyrusių mo
terų sortavimui popieros at
matų. >

Rocco Rizzo Sons & Co., 
612 W. Taylor St.

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON COMPANY 

1809 Diversey Parkway 
-

REIKIA patyrusių mergaičių prie 
jiega varomų mašinų. Gera mokes
tis; šviesi ir naujovini dirbykla. 
Nuolatinis darbas

POBTER BBOS. HAT CO.
227 W. Van Buren St.

MOTERIS PARDAVĖJA Patyrusi 
pardavinėti drapanų ir apsiaustų 
sankrovoje, gera alga.

PEOPLES cloak store
1716 So. Ashland Avė.

Fi n išorių
Rankom siuvėju
Basting pulleriu
Button hole meikerių
Flap meikerių
Button sc\verių
Pocket meikerių
Pocket lackeriu
Edge Basterių (mašina)

REIKIA mergaitės prie mažos 
šeimynos. $12.00 savaitei, kamba
rin ir valgis; Namas garu šildomas. 
Kreipties:

2922 W. 13rd St.
Phone:McKinley 3287

PATYRUSIŲ mergaičių prie spė
ka varomų mašinų; gera mokestis 
ir proga pakilti, šviesi ir naujovinė 
dirbykla. Nuolatinis darbas. 

7th floor 
22*7 W. Van Buren St.

Kreipties:
ALFRED DECKEh & COHN

MAKERS OF SOCIETY
BRAND CLOTHES.

EMPLOYMENT DEPT.
.......... „.......  REIKALINGA moteriškų siūti ant 

moteris be vaikų arba mergaitė prie LSingcr spėka varomų mašinų. $15, 
i visą metą. Gera ateitis. Atsišaukite 

AERO MFG. CO. 
22nd and Union Avė.

REIKALINGA šeimininkė, našlė 
i 
šeimynos, pastovus darbas ,gera mo 
kestis. Kreipties

Oremus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St., Chieago.

S. W. COR. FRANKLIN ir 
VAN BUREN STS.

REIKIA moters popieijbms 
skirstyti. Gera mokestis.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ 
■MERGAIČIŲ IR VAIKU 

virš 16 metų sudė.stimo darbui . _ 
luloid’o smulkmenų, garsinimų da
lykėliai ir šikšnos daikteliai. Paty
rimas nereikalingas. Greitas pakėli
mas.; geros darbo sąlygos.

v CRUVER MFG. CO. , 
2156 W. Jackson Blvd.

sudčstimo darbui ce-
— da-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA chipperių ir dar
bininkų į foundrę.

Gera mokestis.
Kreipties:
AER-MOTOR CO., 

2555 Filmore St., near 12th 
St. and Wd8tern Avė. ,

I 1 
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REIKALINGA darbininkų i foun- 
drę, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Atsišaukite

LINK BEtT CO., 
39th St. ir Steward Avė.

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

Superintendent
LOEWENTHAL CO.» 

947 W. 20 St.

REIKIA vyrų važiuoti vežimais ir 
vyrų darbui serap iron varde.

ALTON jRON & METAL CO, 
2122 So. Loomis St.

REIKALINGI vyrai trumpam ir 
jilnam laikui. Patyrimas nereika- 
ingas. Mes išmokinsime biznio. 

Alusų vyrai uždirba nuo $40 iki <160 
sovuitę* *
Room 911-12, 431 S. Dearborn St.

Operatoriai reikia prie 
apsiaustų.

Pocket meikerių 
Sleve meikerių 
Stitcherių
Pastovus darbas.

GERŲ VARIO MOULDERIŲ 
REIKIA

AUGŠTA MOKESTIS.
AMALGAMATED METAL CO., 

2554 W. Fillmore St.

Kreipties

M. L. OBERNDORFF & 
COMPANY

911 W. Jockson Boulevard 
5th floor.

i ■ ■

REIKIA
Darbininkų į serap iron ynrdą.

Algos $30.00 savaitėj.
Kreipties:

ARGO IRON METAL COMPANY
311 N. Curtis .Street

REIKIA žvavus, kiltas vaikiukas 
abclnam ofiso darbui. Puiki proga 
geram jaunikaičiui.

Kreipties:
AVALON FARMS COMPANY 

331 W. Ohio Street 

“DARBININKŲ' Grikiu ilges- 
niajri laikui; $4.80 į dieną.

W. F. TRIMBLE AND 
SONS COMPANY

New Brighton, Penna.
DARBININKŲ REIKIA 

70 centų valandai. 
GERHARDT F. MEYNE 
Wrightwood & Hermitage 

Avė.

REIKIA vyrų dirbti hotelio 
virykloj, skalbykloj ir lauke 
dirbti. Gera mokestis.

Kreipkities:
MR. PETERS.

EMPLOYMENT ENTRANCE 
CONGRESS HOTEL.

DARBININKŲ reikia, 70 
cęntų valandai.
4621 E. Ravenswood Avė., 

GERHARD F. MEYNE

REIKALINGAS Patyręs bučeris, 
lietuvis. Kreipkitės Telephone 
Melrose Park, 1740.
WORKERS CONSUMERS ASS’N 

2005 W. Lake Street
Melro.se Park, III.

REIKALINGAS barberis. Nuola
tinis darbas; $25 iki $38 savaitei 
geram darbininkui.

JOHN ŽYMANČIUS
722 W. 31st St., Chieago.

PARDAVIMUI

VYRŲ REIKALAUJA

GERA MOKESTIS.

PASTOVUS DARBAS.

PARSIDUODA krautuvė ir hote- 
lis, puikioj Vietoj prie Šv. Jurgio 
Bažnyčios pigiai. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami num. 29

PARSIDUODA “hinch room and 
ice cream parlor”. Priežastis par
davimo noriu didesnį pirkti.

MR. TONY RIMKUS, 
10822 S. Michigan Avė.

NATIONAL

900 West 18-th Street

PARDAVIMUI grocernė ir bučer- 
nė arti Crane Co. Apleidžiama mie
stas.

4235 So. Kedzie Avenue, r 
Phone McKiųiey 1056

PARSIDUODA trijų krėslų bar- 
beršapė labai pigiai, biznis išdirb
tas per daug metų; lietuviui gera 
proga.

D. JURANAS
4932 Magoun Avė., E. Chieago, Ind.

PARSIDUODA: cigarų, cigaretų 
ir kendžių krautuvė. Parduosiu 
pigiai.

1044 W. 51 st St.

REIKIA mergaičių 14-15 ir 16 me
tų 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 geriausj mokestį mie
ste ir bonus; Nuolatinis darbas; ge
ros darbo sąlygos ir su visomis pro
gomis pakilti

Kreipties:
1516 So. Wabash Avenue 

3rtl Floor.

MERGAIČIŲ 
ir MOTERŲ

REIKIA mergaičių dirbyklos dar
bui; $15.00 sovaitei pradžiai; išmo
kus darbo —• $*18,00 iki $24.00. Ge
ros darbo sąlygos ir valandos.

K. C- BAKING POWDER CO.V 
16th and Canal Sts. <

pratusių su adatą dirbti; 
galės padaryti didelius 
pinigus. Lengva dirbti nuo 
laiko arba uždavu prisiuvi- 
nėti ženklelius prie vyriškų 

augštos’ rųšies aprėdalų. 

Kreipkitės. \ \

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
DARBININKŲ—IŲ
Taperių
Elbo*w sleeve sewerių
Flap meikerių
Sleeve sewęrių

Ali aroirnd operatorių
Second basterių.
Kriaučiaus.

HART SCHAFFNER & MARX,
35 So. Franklin St.

020 So. Wells St.

Off Prcserių
Second Bcisterių
Top Collar makerių
Shoulder ir Und'cr Coliar 

basterių
Šilk Faciiig Basteriij
Top PresePių
Pocket Makers (kelnėms)
Linning Preserių
Miscelaneous Press
Flap ir Wdt meikerių
Canvas Basterių,

Kreipties:

ALFRED DECKER & COHN, 

Makers OF SOCIETY BRAND 
CLOTHES,

Shoųlder Basterių
Top collar meikerių.
Gera šviesi šapa; nuolatinis 

darbas. ,
Gera mokestis.
Kreipkities:
LIEBMAN & PHILIPSON

508 S. Franklin St.

MOLDERIŲ 
50 DEL GRAY IRON 

abudu floorai ir benčius. Dideli pi
nigai Chicagoje. Nėra darbininkų 
nesusipratimų. Liuosa samda; pas
tovus darbas. Išmokama kiekvie
ną subata. J.

Kreipties:

SENT DEPT. 
irrison St.

TURI BŪTI PARDUOTA šiame 
mėnesyje kepykla už $4000.00. Yra 
trįs arkliai, vežimai duonai važiuo
ti. Vieta gera; apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Kreiptis į Naujienų pfisą, 
pažymint No. 39.

PARDAVIMUI bučern^ ir groser- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas nuo seniai.

3348 So. Morgan St.

ANT PARDAVIMO naujau
sios mados čeycrykų taisymo 
dirbtuvė (varoma elektros pa- 
jiega) ir čcverykų valymo par- 
loras, lietuvių apgyventoj. vie
toj. Biznis pelno neša į savaitę 
nuo $125 iki $150. Smulkesnių 
nurodymų rašykit pas

J. KUKULIS, 
314 Main St., Kenosha, Wis.

REIKIA kelių moterų plovi
mui aslos naktiniui darbui.

Kreipties: 5 vai. vakare.
Superintendento Ofisas

8th floor

Alfred Decker

“ THE HUB”.
HENRY C. LYTTON and SONS 

Šate ir Jackson

Employment Dept.
S. W. Cor. Franklin ir

• Van Buren Sts.

MERGAIČIŲ
16 metų ir senesnių prie lengvaus 

darbo, sudėstimul $15 savaitei. 
STANDARD ELECTRIC

maNufacturing ęo.
208 - 216 N. Clinton Street

APSIAUSTŲ SIUVYKLAI
DARBININKŲ—IŲ
Mums tučtuojau reikia paty

rusių operatorių musų naujoje 
sack coat siuvykloje. .

Pocket sewerių
Joinerių
Sleeve sevverių
Canvas basterių (mašina)
Mergaičių prie mašinų.
Kreipkities:

KART SCHAFFNER <& MARX,
2303 W. St. Paul Avė., 

(Arti Western Avt.)

EMPLOYMENT DEPT.

S W. COR. FRANKLIN ir 
VAN BUREN STS.

REIKIA Darbininkų 
Kreipkitės

Polk St. Viaduct,
Polk & Cafial Sts.

RAIVAISI D AI

TIKTAI ši MĖNESI.
Geriausis pasiūlymas gaus puikų 

tikros skuros seklyčios setą, varto
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNČIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
VVESTERN FURNITUBE STORAGE 

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

dėliomis nuo 10 iki 4 vai. >

DARBININKŲ 
Nuolatinis darbas; 48 vai. 
savaitėje. Laikas ir pusė 
už viršlaikį.
.JAMES GL0W & SONS, 

664 So. Franklin St

PORTERIŲ ir langų mazgo
tojų; gera mokesltis; nuolatinis 
dalbas.

Kreiptis 8:30 iki 10 vai. ryto.

Supit’s Office, 8th floor

THE HUB 
HENRY C. LYTTON and SONS 

Salė ir Jačksoh

EXTRA BARGENAS
Jauna pora yra priversta parduo

ti 5 kambarių rakandus krūvoje ar
ba paskyriuje. Puikus seklyčios, 
valgomojo ir miegamųjų rakandai, 
kaurai, lempos, davenport ir kitkas; 
visa kaip nauji. Persiduos už bi- 
le priimtiną pasiūlymą. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais persiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne>- 
preleiskite šios progos.

Residėnce:
1922 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI

E x t ir a
Nepaprastos 

■Pigumas 
$125.00 vertės 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,

PARDAVIMUI. — Pats 
savininkas prie 1219 Wash- 
burne Avė. parduoda namus, 
viename 2 pagyvenimai ant 
kiekvieno augsčio ir 4 kam
barių namelis užpakalyje. 
Kaina $3550.

PARSIDUODA prieinama kaina 
visi namo rakandai; priežastis par
davimo —. vyras mirė. Pirmos lu
bos.

10500 I^nfayette Avenue, 
Rosland, III.

PARSIDUODA nauji fumičiai (ra 
kandai) penkiems kambariams. Par
duosiu visus sykiu. Vertė rakandų 
$1000. Pardavimo priežastis — 
mirė moteris.

K. OVER1S, 
3309 So. Union Avė.

APLEIDŽIU MIESTĄ
Todėl esu priverstas paaukoti sa

vo dar naujus 6 kambarių rakandus: 
1 grainafonas, 1 setas, 3 lovos, 2 kar- 
petai, 1 valgomo kambario setas ir 
daug kitokių daiktų; pigiai. Visus 
ar po vieną. Atsišaukite bile kdaa.

714 W. 30th Street

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI: naujas didelis mu

ro namas 6—4> kambarių; vanos, 
preiangiai; ąžuolo papuošiami; aug- 
štas basementas; $2000 įmokėti. Kai
na $7600, netolimais ofiso:

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI: 2815 W. 38th St. 
sankrova ir 6 kambariai užpakaly
je, ir 10 kambarių šeimynoms ant 
2rų lubų, vanos, toiletai, kieto me
džio grindis. Inmokėti tik $500.00, 
Kaina $2500. Rendos neša $480; tai
symų nereikia; savininkas Alaskoje.

J. McDONELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

FARMOS! EARMOS-
Turiu 23 Farmas ant pardavimo 

Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj čia 
jau yra pirkę suvirš 400 lietuvių 
farmas. Reikalauk farmų katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Fountain, Mich.

MOKYKLOS

MASTER 
5Y5TEM

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 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuos 
nos varomos elektros jiega.

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

Patterns daromos sulig mleros, 
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.

skyriuose maši-

VALENTINE DRESMAKING 
C0LLEGE8

6205 S. Halsted, 2467 W. Madison, 
1850 N. WeHs SL

137 Mokyklos JungL Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokčjimais. Garantija u> *1O 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telcf. Seeley 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinama dienomis ir vakarais.
Kirpimo mokinama ir per laiškus. 

\ AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLAt
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, ’ knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pir- 
klybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryti 
iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo 4 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

Melro.se

