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Lietuvos Steigiamoji Seimą šauks pavasaryje
Steigiamojo Seimo rinkimai 

balandžio 14 ir 15 dd.
True translation filed with the post- master at Chicago, UI. Feb. 27, 1920 
as reąuoeit b> šile act of UU. 6,1917

Maištas Lietuvos kariuomenėj

Persijos sukilėliai užėmė miestą
LIETUVOS STEIGIAMĄJĮ 

SEIMĄ ŠAUKS PAVASARYJE.

Žinia apie Seimo rinkimą 
laiką patvirtinta.

Užvakar “Naujieno®”—pir
mutinės iš visų .Amerikos laik
raščių—pranešė, kad laikas Lie 
t u vos Steigiamojo Seimo rinki
mams jau paskirtas, būtent: 
14-15 d. balandžio.

Dabar gavome tos žinios pa
tvirtinimą kartu su žinia, kad 
jau yra daug-maž paskirtas ir 
klikas Steigiamojo Seimo su
šaukimui. Apie tai rašo “Nau
jieną” redaktoriui Dr. Jurgis 
šaulys, buvusis Lietuvos atsto
vybės galva Šveicarijoje.

Laiške iš Bad Nauheim, Vo
kietijos, datuotam sausio 25 d., 
jisai mini kaikuriuos savo pa
žįstamus Lietuvoje ir sako:

“Jie dabar turbut labai už
siėmę priešrenkamąja agita
cija į Steigiamąjį Seimą, ku
ris turi būt sušauktas pava
sari, o išrinktas 11 ir 15. 
IV.“
Klausimas tečiaus, ar dabar

tinei valdžiai pavyks sušaukti 
Steigiamąjį Seimą, nes despo
tiška josios politika iššaukė to
kį pasipriešinimą kairiosiose 
partijose, jogei jos gali atsisa
kyt nuo dalvvavimo rinkimuo
se.

True translation filed w!tli the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27. 1920 
as reąuired by the act of Oct. o, 1917

MAISTAS LIETUVOS 
KARIUOMENĖJ.

Kauno kariuomenė pasipriešino 
valdžiai; sukilimas nugniauž- 

tas.

LONDONAS, vas. 25.—Gau
tosios Londone žinios rodo, kad 
lietu vos kariuomenėj, Kaune, 
kelios dienos atgal kilo ytin 
rimtas sukilimas. Kilusis suki
limas tečiaus veikiai buvo nu
gula ūžtas ir padėtis dabar yra 
normalė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PERSIJOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ MIESTĄ.

Išvijo anglas.

LONDONAS, vas. 26.—Pasak 
bevielio pranešimo iš Maskvos, 
Persijos revoliucinė kariuome
nė, komanduojama revoliucio
nierių vado Kutčukano, užėmė 
Resntą, pietiniame krašte Kas
pijos juros, ir išvijo iŠ ten ang
lus.

Apdegė 17 mergelių.

MANITOWOC, Wis., vas. 2fl. 
—Kilus ekspliozijai Aluminum 
Good Manufacturing kompani
jos dirbtuvėj, vakar pavojingai 
apdegė 17 m ergeli išdarbi n lū
kiu. Keturios veikiausia mif*. 

Tnis translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI SVARTO 
WILSONO ATSAKYMĄ.

Notos bus paskelbto® rytoj.

LONDONAS, vas. 26.—Šian
die, atsidarius premieru tary
bos posėdžiui, tuoj imta smulk- 
men ingai svarstyti prezidento 
Wilsono nota /Adrijos pakraščiu 
klausimu.

Manoma, kad premjerai yni 
nusitarę neskelbti taikos sąly
gą Turkijai iki darbas bus ga
lutinai užbaigtas.

Notos bus paskelbtos rytoj.

WASH1NGTON, vas. 26.
Korespondencija j notos] tarp 

prezidento AVilsono ir talkinin
ką premierą, kurios jie turėjo 
Adrijos pakraščių klausimu, 
bus paskelbta rytoj rytą. Tatai 
čia buvo pranešta šiandie po 

konferencijos tarp veikiančiojo 
valstybės sekretoriaus Polko ir 
sekretoriaus Tumulty.

True translalldn filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. o, 1917

TURKIJA GAUS KONSTAN
TINOPOLĮ.

LONDONAS, vas. 26.—Šian
die po pietą premieras Lloyd 
George atstovą butui davė for- 
inalį pareiškimą, būtent, kad 
Turkijos valdžiai bus leista pa
silaikyti Konstantinopolį.

True trunslatiou filed with the post* 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 0,1917

KAIZERIO1 PALOCIŲ PA
VERS MUZIEJUM.

Paskilbusi pilis padengta dulkė
mis ir griuvenomis.

BERLINAS, vas. 24.—Chica
go® Daily Ne\vs koresponden
tas, George Witte, rašo:

Monarchistą laikrašty Die 
Woche Ludwig Steinaux’as ra
šo: “Ačiū viešpačiui, Vokietijos 
valdžia pasirodo turinti užten
kamai proto, kad išlaikius ka
raliaus palocių Bortine tokiu, 
kokiuo jis dabar yra ir nepa
naudoja jį tiems negudriems 
tikslams, kurią pakartotinai siu 
loma. Daugelio nuoširdžių vo
kiečių širdįs nepaprastai drebi
nama, kada pasigirsta reikala
vimų paversti palocių pabustą 
prieglauda ar valdžios raštine. 
Valdžia dabar paskelbė, kad 
pa Jocius busiąs paverstas dai
liojo meno muziejum ir kad 
vidurinė jo išvaizda busianti 
pakeista taip mažai, kiek tatai 
bus galima.”

Nūdien nedaugelis kreipia sa 
vo domos į tą didelį, atkarų 
akmeninį, mūrą, kartą buvusį 
Mekakce dėl Europos ir Amcr. 
žingeiduolių, kurie nuostabiai 
prisižiūrėdavo WilhelmO ir jo 
šeimynos buveinei. Tik du Nos- 
kė® vargai, vilk] žalvas unifor
mas, vaigšte gatve tie® vyriau-

• f šiomis durimis didelio akmeni- 
Į nio budinko, liudijančio buvu

sią lapkričio menesio kovą tarp 
spartaką ir valdžios kareiviu.

Kovos ženklai pasilikę.
( Iki Ikonas, nuo kurio, karę pa 

skelbus, VVilhelmas saike pra-
kalbą tūkstančiams ten susirin
kusių žmonių ir kuris paskuti
nėj spartakų sukilimo dienoj 
buvo stipriai apardytas, iki šiol 
dar nepataisytas. Viduje, su
laužyti rakandai ii* senovinės 
taures, pasekmė buvusio mū
šio, nustumta į kampus, bet 
visai nepašalinta.

Per kelintą mėnesiu susirin
kusios dulkės visai padengusios 
kaurus, portretus ir brangius 
indus. Kaizerio lova, kurioj 
prieš pat nužudymą gulėjo vy
riausias spartakų vadas, Karo
lis Liebknechtas, nepaliesta. Di
džiulis buvusio kaizerio por
tretas, kabas karalienės kamba
ry, taip apneštas dulkėmis, kad 
stačiai sunku įžiūrėti.

Žaismių vieta—žiurkėms ir 
pelėms.

Oras kambariuose ir erdvio
se salėse tarytum katakombose 

purtantis, nejudamas. Didžio ’ 
ji puotos ir šokių sale, kur kar 1 
tą kelta iškilmingiausių puotų, | 
nūdien geriausia žaismių vieta 
—žiurkėms ir pelėms.

Mano vyriausias įspūdis, pe
rėjus buvusio kaizerio palocių, 
buvo toks: tai vidurnakčio kla
jūnių—vaidulių buveinė. Asine 
niškai, aš visai nenorėčiau mie
goti buvusio kaizerio lovoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reąoired by the act of Oct. 6.1917

KARIUOMENĖ VALDYS 
GELEŽINKELIUS.

Francijos valdžia ryžasi sulau
žyt geležinkelių darbininką 

stteiką.

PABYŽIUS, vas. 26.—Minis- 
terių kabinetas šiandie nutarė 
panaudoti kariuomenę operavi- 
inui Paryžiaus, Lyono, Tarpže- 
minės juros ii’ kitų geležinke
lio linijų, kadangi darbininkai 
atsisako grįžti darban. Gele
žinkelių komunikacija visai su
pą ra lyž no ta.

Tatai reiškia, kad valdžia nu
sitarė stvertis tų pačių įmonių 
streikui nugniaužti kaip kad 
1910 metais, kuomet, kilus ge
ležinkelių darbininkų streiikui, 
premieras Aristide Briand’as 
streikuojančius geležinkelių dar 
bin inkus pašaukė arini j on ir 
paskui juos, kaipo kareivius, 
pristatė operuoti geležinkelius, 
ir streiką sulaužė.

Ar ir dabar valdžia ims tuos 
pačius darbininkus į armiją ir 
jais operuos geležinkelius ar 
tam tikslui panaudos kitus— 
nežinia. Bet visa rodo, kad ji 
griežtai pasiryžusi sulaužyti ki
lusį geležinkeliečių streiką.

Naujas Anglijos ambasadorius.

LONDONAS, vas. 26.—Atsto
vų bute patirta, kad naujuoju 
Anglijos ambasadorium Jungti
nėse Valstijose, busiąs paskirtas 
Auckland Geddes. Laukiama 
tik oficialio pareiškimo.

Padidino kainą.

NEWARK, N. J., vas. 27.— 
Newarko Star-Eagle dienraštis 
padidino kainą—vietoj vieno dn 
centu®. Spaudos jeikmenų pa* 
brangimas.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as rcąuircd by uie net of Oct. b. 1917

Rusija siitlo Jungti
nėms Valstijoms 

taiką
i Japonijai ir Rumanijai taipjau; 

Curzonas prašęs pasigailėti.

LONDONAS, vas. 26.—šian- 
, die čia gauta bevielis praneši
mas iš Maskvos, kuriame sako
ma, kad Rusijos užsienio reika- 

j lų komisaras pasiuntęs Jung- 
| tinėms Valstijoms, Japonijai ir 
Rumanijai notų kviesdamas jas 
taikintis su sovietą Rusija.

j Kitas Maskvos pranešimas, 
kalbantis apie atsitikimus, ku- 

i rie įvyko tuoj prieš užimsiant 
■ Archangelską, nurodo, kad gra- 
, fa s Curzon, Anglijos užsienio 
į reikalu minis,toris, pasiuntęs
Rusijos užsienio reikalą komi
sarui čičerinui sekamą notą: 

“šiaurinio apskričio valdžia 
įsitikino, jogei ji nebegali tęsti 
kovo** prieš sovietą kariuome
nę, esančią Archangelsko fron
te, ir žada atiduoti miestą.

Prašo pasigailėti.
Grafas Curzon dar pridūrė, 

jogei generolai Millet [Arch
angelsko genėtai gubernato
rius] meldęs jo paprašyti, kad, 
miestą užėmus sovietams, nebū
tą vartojama, prievartos. Jis 
pareiškęs, kad tatai iššauktu la
bai “skaudaus įspūdžio Angli
joj, jeigu sovietą valdžia pąnau ’ 
jintų baudžiamąją įmonių prieš 
gyventoj ils.“

čičerinas atsakęs šitaip: “bal 
toji” armija privalo atiduoti 
visus šiaurinius apskričiu®, įskai 
tant Murmansko apskritį bei 
pajūrį, ir kartu visą valdžios ir 
kariuomenės mantą. Jeigu ta
sai pasiūlymas bus išpildytas, vi 
sų armijos [baltosios] narių 
saugumas busiąs užtikrintas. 
Taipjau busią pasielgta ir su 
atsakomaisiais šiaurinės Rusi
jos valdžios bei kariuomenės 
štabo nariais.
Washingtonas paaiulymo dar 

negavo.
WASU1INGTON, vas. 26.— 

Valstybės departamentq valdi
ninkai šiandie pareiškė, kad jie 
iki šiol negavę jokio pranešimo 
iš Rusijos šio vietų valdžios, siū
lančios taiką tarp Jungtinių 
Valstijų ir sovietų Rusijos.

True translation filed with the poM- 
master at Chicago, FU. Feb. 27. 1920 
us reąuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJA REIKALINGA 
JAPONIJOS IR AMERIKOS

PINIGŲ.

BUDAPEšT, vas. 26.—Ven
grijos taikos pasiuntiniai, esan- 
tįs Neuilly mieste, Francijoj, 
paprašė, kad butų paliuosuoti 
Vengrijos belaisviai Siberijoj ir 
prašė, kad Jungtinės Valstijos ir 
Japonija paskolintų reikiamų 
belaisvių sugrąžinimui pinigų.

MfiSOS TRUSTAS KONTRO
LIUOJA PIRKLYBĄ.

WASHINGTON, vas. 26.— 
Plirklybos komisijos narys, Wi- 
Uiain Colvcr, vakar agrikultū
ros komisijos posėdy j pareiškė, 
joged Jungtinių Valstijų mėsos 
trustas pasigrobia į savo .rankas 
kiaušinių, sviesto ir sūrio pirk- 
lybą. Ragina valdžią išleisti 
reikiamų įstatymų tresto apeti
tams suvaldyti.

Mexikos kariuomenė
t

Socialistų byla
kelia maištą

Sukilėliai užėmė miestą; pra
našauja naują Diazo-VilloH 

revoliuciją.

ALTAR, [Mexikoj], vas. 26.
Carranzos valdžios garnizo

nas, susidedantis iš 300 karei
vių, kaip vienas vyras sukilo ir 
užėmė Ures miestą. Ant ka- 
zarniiu iškelta raudona vėliava.

Sakoma, kad sukilimą iššau
kę komunistų agitatoriai.

Komanduoja n lįs i oficieriai 
areštuoti ir įkalinti.

Federalė valdžia esanti pa
linkus manyti, kad tai pirmieji 
ženklai naujos Diazo-Villos re
voliucijos Mexikoj. Valdžia 
skubiai siunčia kariuomenę su
kilimui nugniaužti ir atsiimti 
miestą.

įFeliksas Diaz yra žinomas 
Mcxik’os atžagareivių vadas. 
Kaip jisai galėtų prisidėti prie į 
‘‘komunistiškų agitatorių” su-j 
kurstytos kariuomenes, kuri, j 
jeigu ją ištikro patraukė savo 
pusėn komunistai, Di izo turė
tų nepakęsti labiau nei ytin li
berališko Carranzosr—tai nesu
prantama].

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reouired bv the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI PASIUNTĖ 
VVILSONUI NOTĄ.

Manoma, kad ginčas užsibaig- Į 
siąs. 

_rr ----
LONDONAS, vas. 26.—Vy-' 

riausioji talkininkų taryba šią- j 
nakt pasiuntė į Washingtoną sa 
vo atsakymą į paskutinę prezi
dento Wilsiono notą Adrijos pa
kraščių klausimu.

Atsakymas buvo patiektas 
nedalyvaujant posėdy premje
rams Lloyd George’ui ir Miller- 
and’ui. Mat, Lloyd George ren
gėsi Turkijos klausimo deba
tams atstovą bute, o Milleran- 
das buvo pašauktas grįžti Frau 
cijon dėl kilusio geležinkelie
čių streiko pasitarti. Vis dėlto, 
savo pažiūras delei to klausimo 
premierai išdėstė savo pavaduo
tojams.

Sakoma, kad tarybos nariai 
tikisi, jogei šis jų atsakj^nas 
galutinai užbaigsiąs kilusį gin
čą.

True irnnslatton filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 27. 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Paskandys kraujuje.

BUDAPEST, vas. 26.—Ven
grijos diktatorius, admirolas 
Horthy, sakosi, kad jis visokį 
bolševikų kilimą Vengrijoj pa- 
skandysiąs kraujuose. Bet jis 
prisipažino neturįs užtenkamai 
spėkų, kad atlaikius bolševikų 
puolimą iš lauko.

RENKA NAUJĄ AMBASA
DORIŲ.

WASHINGTON, vas. 26. - 
Čia vaigšto gandų, kad busima- 
sai Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Vokietijoj veikiausia bus 
paskirtas chicagietis—Ira Ncl- 
son Morris, dabartinis Jungti
nių Valstijų ambasadorius Šve
dijoj.
TAIKOS SUTARTIS SENATE.

WASHINGTON, vas. 26— 
Taikos sutartis šiandie ir vėl 
imta svarstyti senato bute. Bu® 
svarstoma tol, kol galutinai mj 
ja visa buš užbaigta.

Kaltina socialistus klastuotais 
dokumentais.

ALBANY, N. Y., vas. 26.
Penkių pašalintų iš Nrw Yorko 
legislaturo® socialistų, kaltina
mų dėl nelojalumo, byloje šian
die iškelta dar viena kaltintojų 
suktybė. Kaltintojų adv., Martin 
Congoy, klausinėdamas vie
ną kaltinamosios pusės liūdi- 
ininlką neva skaitė Nc*w York 
('alio (socialistų dienraščio) re
dakcijos naria. James O’NeB’o, 
raportą api<‘ padėtį Rusijoj. So
cialistų advokatai Morris Hill- 
quit ir Sedmour Stedman ter- 
čiaus sučiupo jį. Jie pareiškė, 
kad tai apgavystė: skaitomasai 
“raportas”’” yra žinomojo soci
alistų ėdiko, VVilliam EngHsh 
Walliiigo straipsnis, kadaise tšr 
spausdintas viename Nexv Yorko 
didlapy, Times. Mat, kalbamasai 
“raportas” labai blogoj šviesoj 
pristato socialistu®, ir kaltinto
jai norėjo juo pasinaudoti.

Pagautąjį advokatą šoko gin
ti pats teisėjas, Arthur Suther- 
land. Po to legjslaturos teisių 
komisijos narys, Martin, parei
kalavo, kad socialistų advokatų 
pareiškimas delei skaitymo no 
klastuoto dokumento butų iš
brauktas iš bylos rekordą, ir 
tai padaryta.

Atžagaredviii atkaklumas ne
beturi ribą.

VALDININKŲ SAVA VALĖ 
PAŽEBOTA.

Washingtonas draudžia dary/J 
kratą ir areštuoti žmones netu

rint specialio leidimo.

CHICAGO, vas. 27. — Kelios 
dienos atgal Iron apskrityj, Mi- 
cliigano valstijoje, kilo didelis 
skandalas. Fcderaliai valdinin
kai sužinoję, kad visas kalbama- 
sai apskritis esąs “šlapias”: ten 
esą slaptą bravorą ir visi ge
ria degtinę kiek tinkami. Su
rengta kratą ir jau rengtųsi prie 
areštų.

Vakar tečiaus federalis apski- 
ties prokuroras, Clyne, gavo iš 
Wasliingtono griešitą pareiški
mą. Jisai yra toks: nevalia da
ryti kratų ir areštuoti žmones 
neturint specialio tam lekihno. 
Valdininkai privalomi rimtų 
priparodymų ir jais raiką liau
ti specialių leidliinų-varantų da
ryti kratas ir areštuoti žmones.

Prokuroras Clyne šitą federa 
les valdžios pareiškimą interpre
tuoja (aiškina) taip, kad kilęs 
Michigano skandalas, turbut pa
liečius ir rengiamas “raudoniem- 
siems” išgaudyti ablavas.

Jeigu tai butų tiesa, tai reik
štų, kad valdininkų savavaliavi
mas tapo pažebotas.

ANGLAI NEBEVARTOSIĄ 
NUODINGŲ GAZŲ PRIEŠ 

INDUSUS.

LONDONAS, vas. 26.—Va
kar atstovų bute valdžios var
du iNireikšta, kad ateityj anglų 
kareiviai Indijoj nebe.vartomų 
nuodingų gazų prieš karingą
sias Indijos pasienio gentis, ne
skaitant tą atsitikimų, kur pri
sieisią atsimokiti 
atremti jų pucflimĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 27, 1920 
as recfuired by the act of Oct. b, 1917 

Reikalauja paliuosuot 
politinius nusižen

gėlius.
WASI1INGTON, vas. 26.— 

Organizuotieji Jungtiniu Valsti 
jų darbininkai šiandie padarė 
pastangą išgavimui amnestijos 
visiems politiniams nusižengė
liams. Pasitarime su kares 
departamento valdininkais 
Hliigh Pine, atstovaująs Ameri- 
kqs Darbo Federaciją, ir Lucy 
1 lobias, atstovaujanti didžiojo 
New Yorko organizacijas, raiką 
lavo, kad bylos prieš 2,050 žmo
nių, vis dar laikomų kalėjime 
delei karės laiku papildytų nu
sižengimų, butą peržiūrėtos iš 
nauja.

Duc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reąuired by the act of Oct. ti. 1917

TURKAI PASKERDĖ TUK- 
STANCIUS ARMĖNŲ.

WASHINGTON, vas. 26. 
Armėnijos delegacijos taikos 
konferencijoj Pajyžduj vice
prezidentas, prof. Der Hogo- 
pian, kuris dabar vieši Washing 
tinę, šiandie gavo kablegramą. 
kur sakoma, keli tūkstančiai ar- 
menųdapo paskersti turkų.

Žinia gauta iš Konstantinopo
lio patriarcho Znveno. Be kita 
joj sakoma:

“Cilicija paplukusi krauju. 
Keli tūkstančiai armėnų nužu
dyta. Išlikimas musų vientau 
čių >tuose apskrietuose yra di
deliame. pavojuj. Taip pasek
mė pasikartojančio turką puo
limo. Kelintas armėnais apgy
ventų apskričių arba apleisti 
arba juos laiko apstojusios tur
ką bandos.

JUNGTINĖMS VALSTIJOMS 
“STOKOJA” CUKRAUS.

Bet siusti į užsienius—užtenka.

WASHINGTON, vas. 25.
Praeitais metais visi laikraščiai 
skelbė, kad Jungtinėms Valsti
joms stokoja cukraus. Dabar 
komercijos departamentas pa
skelbė, kad Jungtinių Valstijų 
pirkliai pernai iš Jungtinių iš
siuntė pusantro biliono svarų 
cukraus, būtent: 1,475,407,678. 
Užpraeitais metais, kada apie 
cukraus badą nieks nė nekalbė
jo, iš Jungtinių Valstijų buvo 
išsiųsta tik 407,296,324 svarą.

t3ran&latt4M> flled with the post- 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as refluired by the act of Oct. 6.1917

PADEREWSKLS VYKSTA 
LONDONAN.

GENEVA. vas. 26.—Ignac Jan 
Padereuski, buvusis Lenkijos 
premieras, kuris nesenai atvyko 
į Šveicariją, dabar išvažiavo 
Llmulonan tikslu išaiškinti vai
riausiai talkininkų tarybai Len
kijos pažiūras kai dėl taikos ta
rybų su sovietų Rusija.

Šiandien—
Mildos svetainėj, kaip 7 

vai. vakarė, LSS. 4-ta kuo- I 
pa rengia dideles prakal
bas. Kalbės Naujienų re
daktorius, d. P. Grigaitis ir 
adv. K. G ūgis. Dainuos Cbi 
cagns Liet. Sdc. Vyrų cho
ras. Visi kviečiami alsi- 
Itokyti.
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Kas Dedasi Lietuvoj
i

ti.
Tai išmislas šimtamargių. 

, Bet kaip tas pavyks ir kiek atsi
ras už jaučiančių jų — nežinia.

1 —. [“L. Uk”]
LIETUVOS ŽINIOS.

—Kretinga. Ir mus buvo sus- 
i ėję aplankyti lapkr. 19 d., ne
prašytieji svečiai kolčakai, ku
rie, nieko neatbodami, trejetą 
dienų Kretingoje norėjo suiri
mą padaryti. Tą pačių dieną 
priklijavo savo atsišaukimų į 
savo brolius, ragindami stoti ru
sų legijbnuosna. Bet tuo nieko 
nelaimėjo. Leitenanto namuo
se plevėsavo rusų tautinė vėlia
va, o ant durų parašas: “Prijom

dobrovolcev v den 12 m irta.” 
N t nuostabu!... n.suskubo ap
siuostyti, kaip jau tuoj savo mo- 
narchizmą štai ir kiša. Kretin
giškius norėjo savo brangia al
ga prie savęs patraukti!

B. (Lilukštis [Liet. Uk.]

—Parlebiai (šakių apskr.). 
Pa riebiuose manoma įsteigti 
“Žemdirbių” sąjungos kuopa. 
Rudenyj? net buvo atstovai nu
važiavę Kaimui kaž kokių pa
tarimų ar “atrakcijų’’ parsivež-

—Rietavas. Rietavo dvare ne 
lik prieš karą knibždėjo lenkų, 
bet ir dabar, nors ir vyriausy
bės valdomame, įėjus raštinėn 
vien tik liukų kalba tegirdi. 
Kurie raštininkėliai kad ir moka 
lietuviškai, bet gėdisi “chamų” 
kalbos, o kiti lai ir visai men
kai tegrebelioja. įdomu, kaip jie 
gali vesti knygas lietuvių kal
ba. — [L. Uk.] Žemaitis.

—-Plokščiai (šakių apsk.). 
Pačiuose Plokščiuose yra trys 
smuklės, galima sakyti — vie
šos. Dejuoja gėrikai, jog degti
nę brangi. Pardavėjai teisina
si, jog pigiau negalimu esą par
duoti. —- [L. Uk.] Bijūnas.

DRAMATIŠKAS ratelis
Vaidins S c e n o j e

Marija Magdalete
Penkių veiksmų Istoriškų Dramų; paimta iš Kristaus 

, laikų gyvenimo.

Vaidinimas įvyks

Nedėlioję, Kovo 14, 1920
C. S. P. S. SVETAINĖJE,

1126 W. 18th St.

Pradžia 6-se vakaro.

Tikielai gaminam' pirkti “Naujienų” ofise ir pas Dramatiško
KateTio narius. i

.......  . .. ...............- . i

—Pustapėdžiai. Vilkaviš
kio vals. Musų kaimas yra gana 
didelis, susidedąs beveik iš stam 
bių ūkių. Yra mokykla, kurių 
lanko gana daug mokinių. Taip 
pat yra ir jaunimo lavinimosi 
kuopa, gyvuojanti antrus me
tus, kurioj yra apie 50 narių. 
Jaunimo gana daug, bet mažai 
susipratusio. Susirinkimuose 
būna didžiausia netvarka, užuot 
gražiai .elgusis, būna vien gir
tuoklių skandalai. Kuopai vado
vauja musų mokytojas p. K. Tik 
gaila, kad mokytojas laiko va
kariniuose kursuose klausyto
jus ligi 12 — 1 valandai nakties. 
Del to kiti jaunieji visiškai kur
sų nenori lankyti. Kadangi kuo 
poje yra ištvirkusių, narių, tai ir 
kuopos darbiningumas nekoks, 
nors kituę, pavyzdžiui “pavasa
rininkus,” labai kai kurie mėg
sta pašiepti, nežiūrint į lai, kad 
pas juos viskas tvarkingiau ei
na. L. Uk.; Kuopos narys.

—Plokščiai (šakių apskr.). 
Plokščių milicijantai mėgsta iš
sigerti, o ypač Jurgis Matusas, 
ir dar ramius žmones iškolioti. 
Kartą Plokščiuose viešai pava
dinęs vieną pilietį bolševiku i> 
kitais žodžiais, už tai jis buvo 
patrauktas atsakomybėn. Tai
kos teisėjas nuteisė Malusį 4 
paroms kalėjimo arba 50 auksi
nų mokėti.

[L. Uk.] Tėvynės Mylėtojas.

TEATRAS “ALKANI ŽMONĖS”
KETURIŲ AKTŲ DRAMA. PARAŠĖ K. JASIUKAITIS (LIETUVOJE» 

Stato scenon LDLD> 19-ta Kuopa.

—Utena. Utenos kooperaty
vas demokratiniais pagrindais 
buvo pradėtas kurti ir Utenos 
Vai. piliečiai, pasitikėdami kun. 
Butvilui, kaipo pirmajam, or
ganizatoriui, nešė pajus.

Tvarkyti kooperatyvui buvo 
išrinkti pil. Žiedeiko ir Budrio
ms, kurie turėjo protekcijų kun. 
Butvilos ir apskr. Viršininko 
padėjėjo. Vedėjas prekių gau
davo kreditan iš Utenos Suėmi
mo K—to, kuris buvo prisiųstas 
iš Teikimo ir Mait Ministerijos, 
kad išdalytų po valsčius be už
darbio.

Ir kas iš to visa pasirodė. Da
bar vagonais atiduoda žydams 
spekuliantams druską ir kitas 
prekes, kurias gabena už fron
to, ir turės, žinoma, uždarbio 
nemaža.

O musų pajininkai turi pirk
ti druskos po 70 auksinų už pū
dą pas žydus.

Kooperatyvas dalino druskos 
po penkis pūdus kiekvienam pa
jininkui. Bet ne visi gavo, o ant
ra — ne visiems lygia kaina da
vę: vieniems po 15, o kitiems po

Mažesnios Maisto Lėšos Prietos Pačios Apstes
......... .....    —.............................................      .i........ ......................    . ...................................... ... ............................ ........ . , ......... .... u

RMOUR’S Oleomargarine prigelbės jums sumažinti mai
sto išlaidas, nemažinant reika lingo maisto. Pinigus, kokius jus 

sutaupysite viename mėnesyje vartodami šį oleomargariną verta padū
moti.

Dėlto, kad VtaSfaat" esi i labai aug- 
štos ryšies maistas, jus busite nustebinti 
jo tyrumu, skoniu ir jo verte maitingu- 
mo. Tepama ant duonos, biscuitų, pira- 
gėlių ir t. p. Jis labai tinka prie karštų 
blynų, kcpalaičių arba virtų daržovių. 
Valioki kepiniui, spirginimui ir dėti į vi
ralą. Nesigailėk duoti daug vaikams.

oleomargarinas yra pa
daromas moderniškomis mašinomis, iš
mėgintais budais Armouro oleomargarine 
dirbykloje ir iš geriausių, tyriausių Val
stybės prižiūrimų riebalų.

Užsisakyk laiKūt oleomargari- 
ne šiandien pas savo groserninką.

armourAcompainy
chicago

ledelio], Vaserio-February 29tą dieną, 1920 
F*udaslcio Svetainėje

x 1709-1715 So. Ashland Avė.

20 auksinų.
Iždininko ir buchalterio koo

peratyvo vedėjas neturi.
Utenos vai. daržininkai paji-

B166

Po perstatymui — Šokiai.
Durjs atdaros 6 vai. vakare.

I

Gries Latvių Orchestra.
Lošimas prasidės kaip 7 vai. vakare.

įlinkai protestuoja prieš koope
ratyvo valdybą, kuri netinka to 
kiani darbui. »

Kdoperatyvas buvo organizuo 
lamas tam, kad sumažėtų spe
kuliacija. Pasirodo dabar, kad 
spekuliacija dar labiau išbujojo 
ėmus kooperatyvui! pataikauti 

šmuklcriams. [L. Uk.] Darbi
ninkų pajininkų kuopelė.

Sėda. čia viešpatauja kleri
kalų inkvizicija. Štai jau 3 mė
nesiai sėdi kalėjime Liet. Soc 
1 iaud. Dem. partijos narys MiL 
vidas. Jis neva kaltinamas de’ 
bolševizmo, Ir t jokių išrodymų 
neturi ir turėti negali, nes dr 
Milvidas nepriklausė jokiom1 
bolševiku organizacijoms. Kai
po pažangus žmogus, jis nepati
ko vietiniams klerikalams ir 
dvarininkams su p. Plechavi
čium priešaky. Norėluntle kur 
Ii Valstiečių Sąjungos kuopą 
bet bijome. Eina kalbos, kad 
Sėdon žada grįžti čia pragarsė
jęs Plechavičius.

Sėdintis kalėjime Juozas Mil
vidas praneša, kad slaptosios 
milicijos tarnautojas Spichols- 
kis pranešęs jam per kalinį Vai
tiekų Vizgirdą, kad jis (J. Milvi
das) gali būti paliuosuotas iš 
kalėjimo ir gauti “čystas popie- 
ras” už 2000 auks. Milvidas at
sisakė duoti kyšį, “nenorėdamas 
griauti valdžios autoriteto” (jo 
žodžiai). J. Milvido laiškas įtei
ktas Armijos teismo gynėjui.

— [L. Uk.] A. B.

' AŠ ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAfiAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep ? j 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstą, _Nervu ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kadM 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame-^ 
rlkoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrėnas. Prof.

1707 So. Hnkted Su Telephone, Ccnal 6417. Chicago, III.

Š; veikalą būtinai turi pamatyti kiekvienas susipratęs darbini.^kas ir d.nrbmike. 
(Vaikai iki 16 metų amžiaus nebus įleidžiami). Tai vra vienas geriausių lietuviškų 
veikalų. Jame aiškiai/ atvaizdina, prie ko veda darbininkus ir darbininkes alkis ir 
skurdas, kaip tos darbininkės tampa aukomis prostitucijos ir užbaigia savo jaunys
tės dienas nusižudymu; ir kokį širdies skausmą teikia savom motinom, kurios tą visą 
matydamos išeina iš proto. Antra dalis aiškiai atvaizdina turčių klesos ištvirkimą, ku
ri su pagalba žandarų alkaniem žmonėm išplėšia viską, net patį "dievą parduoda už 15c.

Kaina tikietų: 75c, 50c ir 35c. Kviečia visus KOMITETAS.

Ką visa tai reiškia?
Kaimo Darbas rašo:
Lietuva ar Rusija?
Šitą klausimą mus verčia sta

tyti trys pastarųjų dienų atsiti
kimai.

1. Rusų karininkų ir ne kari
ninkų užplūdimas. Kaip žinoma 

I Estų ir Latvių vyriausybės vi-
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VAKARU
z Rengia S. L. A. 208 Moterų Kuopa

Bus perstatyta pirmu kartu Chlcagoje
“SUSIPRATO”

Dviveiksmė Trayi-Komediją

l■■■■■l■■■■■Hi■■■■liBBB»BBBBBBBBBBBBBBBHIL 
Nedėlioję, Vasario (Feb.) 29 liena, 1920 m. ;

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242-44 West 23-rd Place. ■

Pradžia 8:15 valandų vakare.
p turim už garbę pranešti Gerbiamai Visuomenei, kad musu va- ■ 

karo programą puoš vien tik atsižymėję asmenis dailėje; kaip tai: ■ 
p-lė Marijona Rakauskaitė dainuos solo, p-lė Onytė Rudauskaitė ■ 

si ir p-lė Helena Volteraitė dainuos duetus. Talp-gi šoks įvairius šo- ■ 
kius musų ateities žvaigždutės, mažytė Silvija Kairytė, p-lė Jonai- ■ 
čiutė ir p-lė Vilkevičintų. Užtat, kiekvienas, mylintis dailė*turės ■ 

įs progas aht šio vakaro pasidžiaugti. ■
Meldžiam nepraleisti šios progos.

® Kviečia S. L. A. 208 Motery Kuopa.
■■■■*MaaHBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBIi

tts rusus, ne savo kraštų pilie-! 
•ius, paprašė išsikraustyti. Ir, 
ie. išsikraustė, lik... ne Į Ku
oją, o į Lietuvą. Ir nepakeliui 
ustojo, bet čia atvykę stengia- 

>i valdžios įstaigose įsitaisyti. 
Vien Žemes Ūkio Ministerijoj 
iename departamente per vie

ną dieną 18 rusų karininkų krei 
peši tarnybos ieškodami. Čia jie i 
daug' nepešė, bet yra įstaigų, • 
kurios ima tuos atėjimus be jo- j 
kios atodairos. į

2. Vasilčikovo majoratų ati
davimas. Vasilčikovo Tauragės 
ir Jurbarko majoratai su 10 
tukst. deš. žemės (jos tarpe apie 
30 duš. miško) 1918 m. gruod
žio 18 d. įstatymų, drauge su 
visais kitais majoratais, buvo 
paimti valdžios su liksiu beže
miams ir mažažemiams išda
lyti. Bet štai “darbo kabinetui,” 
užsienio reikalu min. Voldema
ro iniciatyva ateina kaž kokios 
kombinacijos į galvą ir jis nu
taria ligi šiol niekeno neginčytą 
majoratą sugrąžinti Vasilčiko- 
vui. Kaip tas gali atsiliepti į 
valdžios autoritetą ir prie ko 
gali privesti, — skaitytojas gali 
pamatyti iš spausdinamo Jur
barko valsčiaus ir miesto pilie
čių š. m. sausio 12 d. susirinki
mo protokolo nuorašą.

3. Paštos rusifikacija. Prie vi
su šito dar štai koksai dalykas: 
“Darbo” Redakcijai yra gavusi 
laišką su šitokia pašto žyme: 
“Toviani Kov. 2. 1. 20” (rusų 
raidėmis).

Ką visa tai reiškia? Bušų pil
na valdžios įstaigose, rusams 
majoratai grąžinami, paštos įs
taigose rusų antspaudais siunčia 
mus laiškus žymi.

Ar mos Lietuvoj gyvename ar 
Busijoj?

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“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.,

Gencraiis Štabas
Literatūros 'Dalis

Graudžio 19, 1919 m.
No. 437, Kaunas.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVEI, 
Boston, Mass.

šiuomi įgaliojame “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Amerikoje 
rinkli prenumeratą “Kariškių Žodžio” laikraščiui. Kaina Ameri
koje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai.

(Parašas) Kapitonas Ruscckas
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.

Ištrauka iš Jurbarko valsčiaus 
ir miesto piliečių susirinkimo 

protokolo.
Visuotinis Jurbarko valsčiaus 

ir miesto piliečių susirinkimas 
sausio 12 dieną 1920 m. svarsto 
Jurbarko majoratų gražinimą 
ir turint galvoj, 1) kad p. Vasil- 
čikovas įgijo tuos dvarus kaip 
tik priešingais musų kraštui ke
liais (įstatymas 1918 m. gruod
žio^ d.), išmetė ūkininkus 
(kaip Klitoriai, Dainiai, God
žiai, Mantviliai ir tt.) ir pasisa
vino jų žemes (ir dabar dar žy
mu sodai, kur žmonių gyven-! 
ta); 2) kad toks atidavimas prie 

šingas yra visos apylinkės

manymui ir pasitikėjimui, kad 
tas dvaras jau paimtas musų 
Valdžios bežemių ir mažažemių 
naudai; 3) kad kelia neramumų 
visoj šalyj ir kariuomenėje [vi
si sako, kad Vyriausybė 111119 ap 
gauna] ir tuo trukdo musų Val
stybės statymo darbą; 4) kad 
paėmęs miškus jis nelaukda
mas ne Steigiamojo Seimo pasi
stengs parduoti arba užstatyti 
tuos miškus užsienių bankuose 
— vienu balsu nutarė: 1) kad 
mes visi šio krašto piliečiai, vien 
tik susirūpinę musų krašto lai
me, esame pasiryžę jokiu budo

(Seka ant 5-to pusi.)



(•KORESPONDENCIJOS
INDIANA HARBOR, INI).

Prakalbos apie bonus.

Vietos lietuvių draugijos su
rengė prakalbas tikslu pradėti 
pardavinėti Letuvos paskolos 
bonus. Kalbėtojų buvo trįs, 
venas iš Chicagos, kokis tai Chi 
vagos universiteto studentas 
Stulpinas, kitu du vietiniai 
kunigas ir R. Yasulis.

Pirmiausia kalbėjo chicagie- 
tis Stulpinas. Jis jaunas vyras, 
bet ir jaunas kalbėtojas, gal su 
laiku ir pasimokįs kalbėti. Kal
bėjo iš Lietuvos istorijos, bet 
kad ir pats apie ją mažai teži
no; puldinėjo iš vienos vietos j 
kitą ir beveik prie kiekvieno žo 
džio vartojo priežodį, “vadi
nas.” 1

ir kunigai, to jau neprisiminė.
Pirmas kalbėtojas sakė, kad 

Lietuva yra laisva ir nepriklau
soma ir viskas Lietuvoj yra ge
rai, o kitu du sakė, kad mes tu
rime pirkti bonus iškovoti Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę. 
Kodėl toks nesutarimas?

Žinonių prakalbose buvo 
ha i mažai.

—Izidoriaus Brolis.

Kokia pagelba Lietu 
vai reikalinga.

gas. Jo kalba buvo maždaug to
kai: dabar mes visi turim 'pirk- 

paskolos bonų; mes turi-Ii 
me nupirkti jų kuodaugiausia 
nes už dešimt dol. galima nu
pirkti 10 kulkų, o 10 kulkų už
muš 10 lenkų, o jei mes išpirk 
sim už 15 milionu, tai mes iš
mušime visus Lietuvos priešus. 
Taip tai kalbėjo musų meilės 
artimo skelbėjas. Bet tai kal
bėdamas ar jis atsiminė apie 
penktą prisakymą ‘Neužmušk?’

Trečias kalbėjo B. Yasulis. 
Tasis gali tik šūkauti bet nieko 
nepasako. Jis net žodžių nemo
ka deramai ištarti Kalba, kad 
dabar visi be ųž.sisarinėjimu 
turime dirbti, bet čia pat užsi
puola ant socialistų. Jis tvirtina, 
kad senovėj Lietuvos 
buvo kunigai, jie vedė 
tuvos žmones, todėl, 
dabar mus turi vesti
aiškino kad senovėj bajorai pla 
kė mužikus, bet kad tą patį darė

Sausio 22 diena š. m. Lietu- i
vos Misijos pirmininkas p. J 
Vileišis lankėsi pas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kus, \Vashinglone, kad išreiš
kus padėkos už suteiktą Lietu
vai pagalbą. Prie progos jis bet 
’i prisiminęs, kad ta pagalba, 
ulygiiuis su amerikiečių teikta 
Joms šalims pagalba, buvus 
ykštoka; pagalios jis dar pa
minto Am. Raudonajam Kry
čiui raštą, kuriame jis nurodo,

fa Lietuvai pagalba, .lis sako:

Kokia pagelba Lietuvai 
reikalinga?

valdonai 
visus Lic 
girdi, ir 
kunigai;

ipskritai medicinos personalo. 
Užėjus karui, Rusijos valdžia 
buvo sumobilizavus veik visus 
krašto gydytojus, kurie ir turė
jo pasitraukti iš Lietuvos drau 
{e su Rusų armija. Lietuvoje 
veik nepasiliko gydytojų. Prie 
vokiečių okupacijos valdžios, vi 
si Lietuvos ligonbučiai, aptiekos 
perėjo vokiečių žinion. Daugu
ma šių įstaigų tapo visai panai
kinta ir visas jų turtas vokiečių

dažniau stačiai Vokietijon. Kas

daktariškų jiegų pagaminti. Pri 
seina siųsti mokiniai svetur, j>ri 
seinu steigti felčerių, gailestin
gųjų seserų kursai. Tam veika-

II. Lietuvai trūksta karo ir
šiaip ligoninių. Susitveręs Lie
tuvoje Raudonasis Kryžius turi 
Kaune dvi didesnes ligonines, 
turi keletą judinamųjų ligoni
nių, bet jų įtaisymui ir užlaiky
mui trūksta pinigų; nėra iš ko 
apmokėti medicinos personalas. 
Gyventojams visuose 20 pavietų 
įtaisytos vietos ligonines, bet 
ten trūksta lovų, drabužių, o 
svarbiausia irgi pinigų. 'Lokių 
’igoninių reikėtų įtaisyti ma
žiausiai po 3....t kiekvienoje
ipskrityje, o nesant lėšų, prisi- 
ina tas darbas atidėti.
Tuo tarpu perėjusios per Lie

tuvą po kelis kartus svetimos 
irmijos paliko daug savo pedsh- 
kų: išsiplėtojęs plačiai sifilis, 
kurs plečiasi vis labiau, nesant I 
pagalbos. Be to. dėl blogo mai
sto, prasiplėtė dėmėtoji aibinė, 
dezinterija. Žmonių mirtingu
mas kai-kur padidėjo art 200- 
300 mioš.; pačių gydytojų šia j a 
’iga per paskutinius trejus me
tus išmirė iki 30 nuoš. Svarbiau 
na ligoninių įtaisymas, knę vir
tos gyventojai gali gauti 

t glaudą.
III. Palies maisto Lietuvos . 

gyventojams užtektų, jeigu vi
si neturtingi galėtų ir turėtų už 
ką io nusipirkti. Bet nėra uždar 
bių: patsai maistas perbrangus. 
Todrl reikia steigti prieglaudos, 
ypač vaikams, tarp kurių mir
tingumo nuošimtis irgi yra bai
sus. Geriausia forma pagelbai 
tai įtaisymas maitinimo punktu, 
šiltų virtuvių, pieninių vaikams. 
Gabenti stačiai iš Amerikos vi
sokį maisto produktai yra ge-

tat puikiai parode Hoo- 
bet 

i nu- 
visi 

s ar 
negu

butų pirkti ant

ra i, 
veriu Komisijos

Naujos Pavasari
nes Jakes Ka-tik 

Gautos
Čia jų randasi visokių madų, 

kiekvitna gražiai padirbta ir nau 
ja pavasariui. Medega jų yra 
taffetos, satinai ir Georgette.. Vi

sos atsižymi naujumu veisčių, 
apykaklių, rankovių ir tunikų. 
Tūlos papuoštos nėriniais, stu- 
gomis, juostelėmis, kitos ištisai 
lygiai siūtos; dydžio nuo 16 iki 
44. Specialė kaina97g

Uždarant Musų Išpardavimą Juody Pančiaky

Dr. A. R. Blumentlial

Akis ninnoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domą at 
kreipiama 1 val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 8. Ashland av. kamp.47 et.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
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 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards G87

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Bay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W- 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Rahted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan st. Chicago

besiūlęs; įvairaus dydžio po
ra 45c; 3 poros ......... $1.30
Moteriškų Panciakos, juo
dos fleece pamušinės; į vai 
raus dydžio; labai nepapras 
tos; pora 39c; 3 poros $1.10 
Moteriškų Pančekos, "Bur- 
son”, besiūlęs, mados pance- 
kos; pora 39c; 3 poros $1.00 
Moteriškos Pančekos gražiai 
juodos, bovelninės; apkraš
tuotas viršus; labai nepap
rastos; pora 22c, 3 poros 60c

3 poros .................................. 50c.
Vyrų Pančiakos; juodos; vilnonės, rankų darbo; 

dydžio 9V> iki 111/.,, pora ........................... 85c.
3 poros ....................... .. $2.50.

Vyrų Panciakos Bovelninės; neblunkančios spal
vos; gvarantuotos, juodos, pora .................... 15c.

3 poros ........................... 40c.
Vyrų Pančiakos gražių byjų; "Nabob” šilkų at-

nertos; pora ............................................ 29c.
3 poros ..................................  80c.

Vvrij Pančiota; žieminės; juodo kašmyro; 
Wilson Bros, darbo; 75c vertės; pora ..........  59c.

3 poros.................................$1.50.

juodos, bovelni- 
. .. 29c 
... 80c. 
bovelni- 
pora 55c 
. sl.nO.

Vaikiuku ir Mergaičių
(< Pančiakos

“Tapsy Foxy” išdirbystės;
juodos neblunkančios, storai 
nertos, dydžio 5/2 iki 9Mj; 
pora 33c ar 3 poros už 90c

Kūdikių Panciakos
Plonai nertos; juodos kaš- 
myrinčs; norą ............. 44c

3 poros už ................  $1.20
Moterų Pančiakos.

Moteriškų Pančekos labai 
gražiai juodos, lisle, pilnai

Moteriškos Pančekos gražiai 
nes; spa < s viršus; d,il\| .; i

3 poros ................
Moteriškos Pančiakos gražiai

lės, sparuotas viršus; nepaprastai didelės
3 poros .. . ..................
Vyrų Pančiakos.

Vyrą Pančiakos — To'rill pusšilkinės. dvily
pė kulnis, pėda ir papiršto, pora ................ 50c.

3 poros ................................... $1.10.
Vyru Pančiakos augštos rųšies, juodos bovelni

nės! neblunkančių dažų dydžio 9,4> iki Ii pora 19c.

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

juodos

kritinio vokiečių markės, 
šie produktai apsieina Iri 
keturis karius brangiau, 
šie produktai 
vietos. Šelpk
lai jau esamas Lietuvos Raud 
Kryžiau lai šiaip visuomenės 
organizacijų įstaigas galima al

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai- 

i kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
j 12 rytmetyj, nuo 2 iki 5 va

kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

l-

jolševiku kariuomenė. Pasiliuo- 
savus nuo priešų, Lietuvai prisi 
ėjo viskas išnaujo statyti. Da-

negu organizuojant ar tveriant 
naujas įstaigas ir vežant sta
čiai maisto produktus iš Ameri
kos.

Pagalinus, reikalrim *’
žia.i, medicinos prietaisai, vais

tines šių paskutinių jau yra

DATRUOTlZMAS 
’ Pačėdumap tun būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ana 

Jackson Sts. 
SIOVX CITY, 1A.

kiti iš Vokiečių nelaisvės, bet jų 
mažai; ant visos apskrities, ko 
kio 50,000 gyventojų, randas 
vos'vienas daktaras ar felčeris. 
Be to, susitvėrusiai Lietuvos 
armijai reikalingas irgi gydyto
jų ir medicinos personalas, ku
rio trūksta. Lietuva neturi iki 
šiol savo universiteto su medici-

ganėtinai užpirkta nuo Suvie- v
I Visiems Žinoma

jr Kad nuolatiniu pilvo nedak- 
tekliu prasideda sugadinus vir
škinimą. Kuomc viduriai už- 
1 ritėję tuomet ir kraujas nešva
rus ,ir iš čia prasideda daugy
bė blogų pasekmių.

Pažymėtina, jog protingi žino 
nėsx tokiuose atsitikimuose ne-

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 $100.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ

Toksai bendras charakteris 
pagelbos, kuri reikalinga 
• uoj reikalinga ir tat nemažo
mis sumomis, bet didelesniame 
daug maštabe, negu kiek iki- 
šiol buvo pašalpa suteikiama. 
Taip, primoti eilėn reikalinga 
pašalpa Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, šiandie ten dirba Ame
rikos pilietė, lietuvė šliupiute, 
o pirmininku yra D-ras Rokas 
šliupas. Reikėtų suteikti ma
žiausiai koksai vienas milijo
nas dolerių pinigais. Rods Ame
rikos Raud. Kryžius galėtų pa
remti savo naują seselę tame 
mukiame jos darbe. Visa kita 
pagelba gali būti daroma ant 
vielos per Am. Raud. Kryžiaus 
lelegatus, kurie jau aid vielos 
.'alėtų susižinoti su vietos išlai
domis ir šelpimo organizacijo
mis ir suteikti pašalpą tai per 
pis, tai stačiai per savo naujai 
atvertas įstaigas. Taigi, kvie

čiu pgelbon, ir tikiu, kad tas 
Lietuvos Misijos balsas bus iš
rausytas.

(Pairašo) J. Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pirmininkas

saldainius Partodos, pirm gul- 
riant, o ant rytojaus, jie atsike-

šešiose Pasaulinėse Pa-

už kiekvieną dolerį.
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti nueina 
Lietuvon ir yra išmokami į vien^ mėnesį laiko.

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei 
nori tai gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašytą savo adre
są ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

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

/yriškų Drapanų Bargeiiai
Teisingas apsiėjimas. Garantui, 

as užganėdininias. Vyrų ir vaik> 
jų neatsišaukti, padaryti ant užsh 
tymo siutai ir overkotai vėliau 
Tos stailės ir konservatyvi moik 
:iai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryt 
dutai ir overkautai $1.00 iki $28.0

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

xol prieš ateinančių žiemą aepak 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų tand* 
H nežymiai vartotų siutų ir ove 
kautų $8.50 ir augščiau.

Fu 11 dress, tuxedo, frock stut» 
Ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai va> 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suroti 
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
’415 So. Halsted St., Cktai

■ as tas silpnumas, skausmo? 
galvos, visiškas nusilpnėjimas, 

kaip ranku atimama.
Todcl-gi visuomet reikia til

teli po ranka namuose savo na
minėj vaistinėj ,skrynutę sal
dainių Partolos, kuri žinoma 
visame pasaulyje ir buvo apdo
vanota
rodose Europoje. Skrynutė sal
dainių Partolos 
vieną dolerį, o 
už $5.00.

Partola galima gauti tik pas 
jos išdirbėję, žinomą chemiką 
Nikolajų Partosę, lodel-gi pata
riame visiems išsirašyti ją su 
nasididžiavimu irlaikyti po ran
ka savo namuose. Kuomet tu
rėsite galvos skausmą, užkietėji
mą vidurių, skausmą po liežu
viu, žagsėjimą organizmo — tuo 
mot savo skrynioje • arlba savo 
naminėje vaistinėje Jus rasite 
teisingiausią draugą — Partolą, 
kurios Jus tuojus suvalgysite 
nirm gulsint 3 saldainius, o ant 
rytojaus ir visi kiti giria.
, Bet, kad turėjai ją reikia iš 
inksto prisigatavoti. Prisigata- 
vdkite ir Jus. Užsisakpkite da 
burgi. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L. 4.

New York, N. Y.

kainuoja tik

Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINE 
2181-35 Blue laland Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas i

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graboriua

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

i Tel. Canal 2199.

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky- 

f niu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 Iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Tel. Drexel 2880
j

DR I E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas |r Chirurgas 
Roaelander 10900 S. Michigan Avė 
Telefonai. Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S Wood St 
Tik Ketvergi) vakarais nuo 5:30 
—7 Tel.. Yards 723

Papūtus

Silpnos .. Ak| s Kurčios .. Ausis
Skaudamos Ak s Tekančios Ausjs
Baudomis Ak s Ūžiančios Ausis
žvairos .. Ak s Užkimštos Ausjs

Skaudama

GerktČ
Gerklė

Skaudama Nosis
Bėganti
Kreiva .. Nosis Kataruota
Užkimšta Nosis

Gerklė
Nosis Silpna .. Gerklė

Franklin 0. Carter, M. D.
23 metui prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

"1^1 iiIįi , įįi i ja
O v nupirksi gražų $125 fonogra 

ą drauge su 24 rekordais, deimau 
tinę adata, groja visokio padaryne 

rekordus, vartota* 
tik 30 dienų.

Mes taipgi turi 
me tikros šikšno* 
svetinei eilę ir k> 
Urnų.

Mes taipgi turime k» 
lėtą augštos kleso* 
phonografų, kuriuo* 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kain* 
už tai kad mes turi 
me pratuštinti vieta

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE ME> 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAM* 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA,

Mes priimame Laisvės Bondus. 
VVESTERN FURNITURE STORAGI 
3810 W. Harrison St. Chicago, 11) 
Mdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ned# 

lininis nuo 10 iki 4

SALIN DEGTINE:
Visa Amerika tapo sausa, vienok 

smogui reikalinga nors retkarčiais 
nusišlapinti, dėlto nenusiminki. Mes 
išdirbinėjome toki extraktą, iš ku
rio kiekvienas gali sau pasidaryti 
sveiką gėrimą, kuris užtikriname pa 
tenkins kiekvieną. Jeigu nori išsi
gerti prieš pusryčius, po darbui, ve
stuvėse. krikštynose, gali pasidaryti 
to gėrimo kelis galionus labai pi
giai. Pakelis iš kurio galima pasi
daryti 6 galionus, kainuoja tik $2. 
Tai tikrai verta pamėginti. Pasiųsk 
pinigus Šiandien jau.

WALTER NOVĘLTY CO.,

1117 N. Paulina St., Chicago, III.

u

Telephon* Boulevard 2160

DR A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 

VALANDOS? 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

ĮSOS 8. Morgau 8t, Chicago. ID

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

Kanip. Leavitt St
Phone Canal 6222

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

GYVENIMO VIETA: 
8114 W. 42nd St.

Phone McKinley 4988 
VALANDOS 10 iki 12 dieną.

Tol. Canal 6222.
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 8 vakare._______________________________

Telefonas Pullmaa 8*4.
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentiatas 
106*7 Michigan Ave^ Roaeland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.

DR. MENDELOFF. 
Lyties Ligų Specialistas 

217 i/t Capitol St.
Charleston, West Va. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■i ,

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 ik) 

ryto ir jjuo 7 fki 9 v. vak. 
Šo. Haftted St.. Chlcago.'
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Taikos tečiaus reikia ir pa 
čiai Rusijai ir visam pasau
liui. Darbininkai todėl visur 
reikalauja, kad valdžios pri
imtų bolševikų/pasiūlymą. 

Vienok kliūtis yra tame, kad 
bolševikai nepaliauja kovoje 
prieš demokratiją savo šaly- 
je. Kol jie atsisako sušauk- 
ti ateigiamąjj-' susirinkimą, 
išrinktą visuotinu balsavi
mu, ir neduoda laisvės spau
dai, tol jie negali įgyti pasi
tikėjimo pasaulyje. Darbo 
žmonių minioms nepatinka 
jų priespauda, o buržuazija 
netiki, kad jie pajiegs išpildy 
ti savo bizniskas sutartis su

Naujienos cinu kasdien, išskiriant Į • ktic kitu hutu ieiom 117nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- Į žvas Kita DŪLU, jeigu UZ
bolševikų pečių stovėtų vi
suotinu balsavimu išrinktas 
parlamentas, ir jeigu jie pa
rodytų gabumą valdyt šalį, 
duodami piliečiams laisvai 
kritikuoti juos.

Bolševikų apginėjai sako, 
kad Rusijoje 95% žmonių 
ritarią jiems. Tad kodel-gi 

jie bijo šaukti steigiamąjį su 
sirinkimą ir leisti savo opo
nentams liuosai kalbėt? Be 
šitų dalykų bus sunku jiems 
prieiti prie taikos.

1.85
1.45

.75

{liovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. —» Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ......................
Savaitei ...............................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................
Pusei metų..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam

Lietuvon
mėnesiui ..............

ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 
.65

$7.00
4.00
2.00

Metams ................
Pusei metų ......
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųst Pašto Męney
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, 111. Feb. 27, 1920 

jis reųuircd i<y the act of Oct. 6,1917

Bolševikai ve! 
prašo taikos.

Londone esanti gauta ži
nia bevieliu telegrafu iš Ma 
skvos, kad bolševikų val
džia vėl išsiuntinėjo taikos 
pasiūlymus kitoms šalims 
— šį kartą Su v. Valstijoms 
Amerikoje, Japonijai ir Ru 
manijai.

Bolševikų valdžia jau ne- 
,/suskaitomą daugybę kartų 

siūlė taiką įvairioms valsty
bėms, bet iki šiol beveik be 
pasisekimo. Kolkas ji susi
taikė su viena mažiuke Es- 
tonija, ir tai tiktai labai 
brangiomis sąlygomis: duo
dama Estonijai daugiaus 
žemės, negu jai priklauso, 
paliuosuodama ją nuo atsa
komybės už Rusijos skolas 
užsieniui, prižadėdama jai 
duot 15 milionų rublių auk
su, suteikdama jai milžiniš
kas miškų koncesijas su tei
se parduoti jas kam Estoni- 
ja norės, ir tt. Kitos vals
tybės, net ir šitokiomis sąly
gomis siūlomą taiką su bolše
vikais atmeta.

O bolševikai siunčia vis 
naujus ir naujus pasiūlymus. 
Tatai liudija, jogei jie dabar 
jau supranta, kad be taikos: 
su kitomis šalimis jie negali 
atsilaikyti. Kada bolševikai 
paėmė valdžią į savo rankas, 
jie manė visai kitaip. Troc
kio ir Lenino lupomis jie skel 
bė, kad jiems nesvarbu, ar 
“imperialistiškas pasaulis” 

pripažins juos, ar ne; jie net 
grūmojo “užkariauti” tą pa
saulį. Neretai jie da ir dabar 
pašneka apie “pasaulio užka
riavimą ;” bet šiandie kiekvie 
nas jau mato, kad tai yra tik 
agitacinis bluff’as, daugiaus 
nieko.

Bolševikų išgelbėjimui rei
kia taikos. Savo socialistiš- 
kų pienų jie jau senai yra iš
sižadėję, todėl ne jų princi
pams grūmoja pavojum ka
rės tęsimas. Bet jų asme
nims butų bloga, jeigu jie bu 
tų pergalėti ginkluotoje ko
voje—kas yra neišvengiama, 
jeigu ta kova ilgai tęsis. Iš
gelbėt savo kailį ir savo var
dą jie gali, tiktai susitaikę 
su kitų šalių valdžiomis. 1

Apžvalga
KLERIKALAI NEPASITIKI 

KUN. J. ŽILIUM.

Rymo-Katalikų Federacijos 
suvažiavime, kuris nesenai įvy
ko Pittsburgh’e, kun. Jonas Ži
lius davė raportų iš savo “dip
lomatinių” darbų. “Drauge” 
tatai yra plačiai aprašyta. Kleri
kalai, matoma, labai nepaten- 
tenkinti kun. Žilium už tai, kad 
jisai pritaria liberalams-tauti- 
ninkams. Suvažiavimas ilgai 
kamantinėjo jį ir po to priėmė

“Amerikos Lietuvių R. K. 
Federaeijos Taryba, iškkui
siusi kun. J. Žilinus raporto ir 
atsakymų klausimams, paste
bėjo, kad trūksta aiškumo 
keliuose svarbiuose dalykuo
se, ir pereina svarstyti kitus 
dienotvarkės daiktus.”
Bet to suvažiavimui dar ne

pakako. Prie rezoliucijos tapo 
pridurta ir, kaip sako “Drau
gas,”, beveik vienbalsiai priim
ta dar tokia pataisa:

tyties Išreiškėju Amerikos 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų pažiūrų.”

.„Taigi klerikalai “davė saktį” 
kun. Žiliui. Bet liberalas iš jo 
irgi nekoks. “Naujienos” jau 
minėjo, kokias fanatiškas kal
bas jisai laiko, agituodamas už 
atžagarei viską ją Lietuvos vald-

“SANDARA” PROTESTUOJA 
PRIEŠ MISIJOS 

NETAKTINGUMĄ.

jau rašė. kad 
Lietuvos Misija žada duoti vys
kupo Karevičiaus paveikslų 
tiems žmonėms, kurie daugiau
sia pasidarbuos paskolos bonų 
pardavinėjime. Toikiu Misijos 
pasiulymu pasipiktino ir “San
dara”. Ji rašo:

Lietuvos Misijos galva, adv. 
Vileišis, beabejo žino, kad 
vyskupas Karevičius važinėjo 
į Vokietijų pas klerikalų va
dų Erzbcrgerį ir tarėsi su tos 
šalies atžagareiviais, kad Lie
tuvą padaryti monarchija, su
rišta su Vokietija. Ir dabar

pardavime Misija, tarp kitų 
dovanų, siūlo ir Karevičiaus, 
to tamsybės apaštalo, paveik
slų.

“Sandaros” redaktorius pa
raše protestą L. Mis. Inf. Biu
rui, bet gavo nuo vedėjo at
sakymų, kad dalis lietuvių tų 
paveikslų brangina.

Mes žinome, kad dalis lie
tuvių ir Gabrį brangina, bet 
Misijai netinka pataikauti ig-

HSUJIENOS. CKIc*r«., IJL.
norantišklems žmonėms. Da
linimas Lietuvos liaudies lais
vės žudytojo paveikslo dir
bantiems dėl Lietuvos laisvės 
Am. lietuviams darbininkams 
yra įžeidimas susipratusių 
Amerikos lietuvių, pasišven- 
tusiai <lii*ban£iy dėl Lietuvos 
laisves.

Taip tai taip. Bet ar pardavi
nėjimas paskolos bonų yra 
“darbas dėl Lietuvos laisves”, 
tai dar didelis klausimas. Jeigu 
surinktieji iš paskolos pinigai 
nueis į Lietuvą tada, kada dar 
joje šoimyninkaus Smetona k. 
Galvanausku, tai jais bus latja 
prastai paisitartiautki Lietuvos 
laisvei, nes juk dabartine vald
žia smaugia laisvę Lietuvoje, o 
ne gina ją.

NEBELIKO NEI ŠEŠĖLIO 
PADORUMO.

Jau koks dvejetas menesių, 
kaip “komunistiškoji” “Laisvė” 
užsispyrus kartoja melų, buk 
“Naujienos” apšaukusios “išda
vikais” tuos žmones, kurie eina 
prieš Lietuvos valdžią “Naujie
nos” protestavo prieš tai; kartų, 
kada “Laisvė” padarė neva ci
tatų iš “Naujienų” to melo pa
rėmimui “Naujienos” užreiškė, 
kad tai yra begėdiška falsifika
cija ir pareikalavo nurodyt, iš 
kur ta “citata” paimta. Bet “Lai
svė” ir vėl tęsia tų pačių sufab
rikuotų pasakų. Sako:

Net “Naujienos” apšaukė 
tuos Lietuvos išdavikais, ku
rie atsisakys remti Lietuvos 
valdžių priešakyje su ponu 
Sleževičium.

Mes turime todėl dar kartų 
viešai užreikšti, kad “Laisvės” 
redaktoriai sužiniai užsiima fal 
sifikacijomis ir meluoja, (kaip 
sutvėrimai, netekusieji jokio 
padorumo.

KOMUNISTŲ! ANARCHISTIš-
KUMAS.

“Naujienos” daug kartų yra 
parodžiusios, kad dabartiniai 
komunistai yra pasekėjai idėjų 
ir taktikos, kurių laikėsi anar
chistai Bakunino rųšies. Norin
tiems tečiaus dar (langiaus su
sipažinti su šituo klausimu pa
tariame perskaityt ilgų ir pui
kiai parašytų straipsnį, tilpusį 
paskutiniame “Keleivio” nume
ryje po antgalviu “Kodėl mes 
vadiname juos anarchistais.”

Svarbiausius savo' argumen
tus “Keleivis” semia iš Plecha- 
novo knygos “Anarchizmas ir 
Socializmas,” kurių išleido lie
tuvių kalboje L. S. S. ir kurios 
gerumą nedrįsta nei palįs ko
munistai užginčyti. “Keleivis” 

tarp kitko rtfšo apie komunis
tus:

Tiesa, jie palįs anarchis
tais nesivadina. Jie priėmė

jau1 ir to išsižadėjo!). Bet ar 
jus žinot, kad žodis “komu
nistai” yra antras anarchistų 
vardas? Toj pačioj knygoj, 
ant 95 puslapio. Plcchanovas 
sako:

“Šių dienų anarchistuose 
vieni, kaip John Mackay, sto
ja už individualizmą, kuomet 
kiti—kurių yra daug daugiau 
—vadinasi komunistais. Šie 

yra Bakunino įpėdiniai anar
chistų judėjime. Jie pagami
no gana nemaža literatūros 
įvairiomis kalbomis ir jie yra 
tie, kurie daro tiek daug triuk 
šmo...”
Toliaus “Keleivis” paduoda 

paties anarchistų tėvo, Bakuni
no, žodžiais išdėstytą anarchis
tų poziciją:

“Be pasigailėjimu turi būti 
atmesta demokratinių buržu
jų ir buržuazinių socialistų 
politika, kuri,—kuomet jie 
tvirtina, jog politine laisvė 
yra būtina ekonominio išsi- 
1 i uogavimo sąlyga,—gali reik 
šti tiktai ve ką: pirma reikia 
vykinti politinių, reformų ir 
politinę revoliucija, o paskui 
turi sekti ekonominės refor
mos ir ekonominė revoliuci
ja; todėl darbininkai turį pa*- 
siduoti rankas su maždaug,

radikalais buržujais, Mant 
kartu su jais kunijus tai po
litines revoliucijas, o paskui, 
laisviems esant, kunyt jau pa 
storąsias (ekonomines revo
liucijas).

“Mes garsiai protestuojame 
prieS ta nelaimingu teoriją, 
kuri, k’ek tai liečia darbinio- 

kus, guli tik tokių pasekmių 
duoti, kad darbininkai vfil 
leis save vartoti kaipo įrankį 
prieš patįs save, ir kad jie dar 
sykį bus atiduoti buržuazijos 
išnaudojimui.”
Ir “lU’Je’vis” teisingai pašte-

Taip skamba pamatinis 
Bakunino mokslo “princi
pas.” Tai -juk beveik raidė 
raidėn, kų nuolatos skelbia 
“Laisve” ir kiti anarcho-ko- 
munistų organai. Prieš “bur 
žuazinę demokratijų” ir “bur 
žuazinius socialistus” visi ko-( 
numigtai eina piestu.

Kaip matot, tarp komu
nistų ir anarchistų skirtumo 
visai nėra. Jie nešioja tų pa
tį vardų ir išpažįsta tų patį 
“mokslų.”

Laiškas Naujienų 
Redaktoriui.

P. Grigaičiui. 
Chicago, III.

Gerbiamas Tamsta:
Per ilgą laikų laukiau Nau

jienų šešių metų sukaktuvių, ti
kėdamas išgirsti Tamistos įdo
mių prakalbų ir visus kilus pa- 
margininius, bet mano lauki
mas ir noras neišsipildė. Kadan 
gi man prisiėjo dirbti nedėlioj, 
tad aš tegalėjau atvažiuot tik 
6:30 v. vakare, kur mano drau
gai ir draugės laukė, bet nebe
galėjau įeili svetainėn. Aš pa
lipau laiptais į viršų ir patikau 
tarp durų svetimtautį (tai buvo 
svetainės savininkas, Red.) ir 
be jokio atsiprašymo kaip ma
ne, taip ir kitus žmones išvarė 
lauk, sakytaimas, kad nebėra 
vietos. O tuo laiku girdėjosi 
Tamistos balsas, laikant įdomių 
prakalbą, kurią užgirsti labiau
siai aš ir troškau.

Su didziausni nusiminimu grį 
žau nuo salės dwų namo. Su 
didele širdgėla atsigrįždamas 
žiurėjau į tą namų, kur visi ma
no draugai ir draugės naujie- 
niečiai linksminasi, b aš, kaip 
kokis nuskriaustas, liūdnas grį
žau namo. Ir vis atsigrįždamas 
žiurėjau, ar bene kas nepasa
kys come i n.

Frank Klikno.

PAAIŠKINIMAS.

Man yra labai nemalonu, kad 
taip išėjo. Ir aš žinau, kad taip 
buvo ne su vienu drg. Fr. Klik- 
tut, o ir su šimtais kitų draugų. 
Apie šeštų valandų svetainė jau 
buvo taip prisigrudus publikos, 
kad savininkas pareikalavo ne
leisti į jų (langiaus žmonių, nes 
miesto valdžia galinti jį nubau 
sti. O žmonės vis ėjo ir ėjo 
net iki po 9 vai. Jiems, deja, 
toko grįžti atgal. Kaikurie iš 

rengėjų apskaito, kad nuo sve
tainės durų turėjo grįžti suvir
simi 1000 žmonių.

Man, ir, suprantama, patiems 
“Naujienų” vakaro rengėjams, 
tatai yra begalo nesmagu-—ne
žiūrint to, kad šiaip tasai vaka
ras pavyko kuopuikiausiai. Bė
da buvo tame, kad rengėjai pa
ėmė permažą svetainę tokiam 
vakarui; reikėjo pasamdyti tri
gubai erdvesnę vietą, tada butų 
luošai sutilpę visi “Naujienų” 
draugai. Aš tikiuosi, kad seka
mų kartų taip ir bus padaryta.

Klaida įvyko šį kartų todėl, 
tad išankslo sunku buvo at
spėt, kiek padidėjo musų drau
gų skaičius. Svetainė buvo pa
inia keletu mėnesių isanksto, o 
tada prieš dienraštį buvo veda
mos tokios piktos atakos iš vi- 
stj pusių, jogei ncišrodė, kad 
“Naujienų” vakaras galės pri
junkti keletą tuksiančių žmo
nių. Bet rengėjai vis dėlto 
samdė bene didžiausių salę, 
kioje kada-nors yra rengę 
liūs Chicagos lietuviai; ir 
pat vakaro jie manė, kad jos 

pa- 
ko- 
ba- 
iki

pilnai užteks, nors žmonių ūpas 
šiandie yra visai kitoks, negu 
buvo rudenyje. Tuo pačiu lai
ku, mat, kada turėjo įvykti 
“Naujienų” vakaras, rengė dide 
lį koncertą “Birutės” choras, 
kuris iki šiol buvo labai popule- 
riAkibs tarp clucagiečiu: ir. kad 
pakenkus “Naujienų” vakarui, 
taip-JjMit surengi tuo pačiu laiku 
koncertą vietiniui “komunis
tai;” jie padarė net 15,000 pla
katų savo rengimui išgarsinti! 
Patįs naujieniečiai nustebo, ka
dai prie šitokių aplinkybių at
ėjo į musų vakarą daug (lan
giaus publikos, negu galėjo su
tilpti į didelį West Side Audi- 
toriuin’ą.

Ateityje “Naujienų” vakarų 
rengėjai žinos, kad jiems reikia 
imti didžiausias svetaines, ko
kių tiktai galima tokiam tiks
lui gauti Chicagoje, nepaisant 
jokių konkurencijų ir priešingų 
agitacijų.

Ačiū drg. Fr. Kliknai ir vi
siems draugams už jų prielan
kumų “Naujienoms.”

P. Grigaitis.

Pasaulio Darbininkų 
. Judėjimas.
NAUJOJI ZELANDIJA.

i
Sydney — Naujosios Zelandi

jos parlamentais priėmė labai 
svarbų įstatymą apie rupinimą 
gyvenamųjų namų darbinin
kams. Statyti darbininkams 
namus imsis vielų savivaldybės, 
padedamos cen tralinės vald
žios, kurti tam reikalui, dkirs 

kas metai. Tuos bendruome
nės lėšomis statomus namus te
galės nuomoti arba pirkti tik 
neturtingieji darbininkai, kurie 
per metus neuždirba daugiau 
kaip 1500 dolerių. Namų kai
na neturi siekti daugiau kaip 
.$3,875 mediniai, ir nedaugiau 
kaip $4,250 kitokį. Darbinin
kas, norėdamas vienų tokių na
mų nusipirkti, įmoka 50 dole
rių, o likusiųjų skolų išmoka ra 
tomis per 30 metų.

įką-tik
FRANCIJA.

Paryžius.-—Lajk y toj 
čia Tarptautinės Darbo Federa
cijos konferencijoj buvo atvy
kusiu delegatų iš vienuolikos 
šalių. Tiek samdytojams, tiek 
darbininkams atstovavo po še
šis delegatus. Darbininkų de
legatais buvo: Lcon Jouhaux, 
Francijos; Oudogeest, Olandų; 
Stuart-Bunning, Anglijos; Thir-

Kanados darbininkų delegatas 
Tom Moore neatvyko.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III. Feb. 27, 1920 
as reųuired by Ine act of Oct. 6,1917

Karo nelaisvių rusų vargai.
Paryžius.—Pasak laikraščio 

Le Populaire, Francuzų valdy
bose šiaurės Afrikoj esu apie 
10 tuksiančių rusų karo nelais
vių. Prancūzai laiko juos la

bai neramiu elementu. Tie ka
reiviai nelaisviai atsisakė visai 
kariauti dėl Francijos arba 
dirbti. Visa, ko jie nori, lai 
kad k negreičiausia butų sugrą
žinti į Rusiją. Didžiuma jų yra 
paimti nelaisvėn Salonikuose.

Nežiūrint generolo Nivelle 
įsakymo, kuriuo jis uždraudė 
mušti kalinius, Le Populaire 
sako betgi, kad tų kareivių “ne 
muša tik tas, kas nenori muš
ti.” Į kiekvienų nelaisvių pro
testų jiems atsakoma: “Jeigu 
mums neleista jus mušti, lai 
mes galime jus užmušti.”

Ptoak Le. Poėmiai re, arabų 
šauliai tuzinais tų nelaisvių iš
šaudę. Ret žudeikas 
mas vis išteisinęs.

karo teis-

ITALIJA.
Milanas.—Italijos 

maksimalistų organo
socialistų 

Avanli 
nuo 16,- 

000 egzemplionų 1916 melais, 
iki 130,000 egz. 1918 metais ir 
iki 350,000 egz. 1920 metais. 
Cirkuliacija vyriausiojo laikraš 
čio Milane yra Ž00,000 egz.; jo 
Rupioj spausdinama laida turi 
70,000 ėmėjų, o Turino laida— 
60,000 ėmėjų.

Kooperatyvai Italijoj.
Roma.—Italijoj dabar šimtai 

įvairių kooperacijos draugijų, 
kurioms labai gerai sekasi. Ko
operatyvų steigimas prasidėjo 

čia 1888 metais. Kooperatyvų 
organizacija ir išmokėjimo na- 
riomj* sistema labai paprasta 

Kooperatyvas padaro kontraktą 
padaryti kam kokį darbą, ir pa
skui tą darbų paveda nuveikti 
kuriai nors savo narių kuopai. 
Jei darbininkai -HeHici. nuosavų 
daH|o įrankių, kooperatyvas 
jiems jų parupiiųi. Pradėjus 
darbą, nariai gauna dalinai mo
kesties, kad jie galėtų iš ko gy
venti, o kada darbas pabaigia
ma, tuomet apskaitoma kiekvie 
no darbininko nuveiktas darbas 
ir sulig tuo jis gauna atatinka
mų mokesnį ir pelno dalį.

ANGLIJA.
Mokytojų algos.

Londonas.'—Anglijoj ir Vali- 
joj neturintįs diplomo mokyto
ju padėjėjai gauna kai kur al
gos vos 150 dolerių metams, 
kuomet diplomuotieji mokyto
jai ir mokyklų viršininkai gau
na nuo 750 iki 1750 dolerių me
tams.

L.S. Sąjungoje
.......   —. . --------- :—

LSS. KUOPOMS IR NARIAMS.

Kadangi X LSS. Suvažiavi

Vertėjas drg. D. Motuzą, neturi 
pakankamai laiko atlikti uždė
tąjį ant jo darbų, tai Pild. Kom. 
vienbalsiai nutarė pakviesti 
mane tą darbų dirbti. Aš suti- 

tol kol nebus išrinktas nuolat' 
uis Sekretorius-Vertėjas.

Patogumo dėlei prašau drau
gų visokiais LSS. reikalais krei
pties tiesiog į mane.

Marė Jurgelionis,
3133 So. Emerald Avė., 

Chicago, 111.

LSS. PILDOMOJO KOMITETO 
TARIMAS 7-TAS

LSS-gos Sėkrėtoriui-Vertėjui 
reikalaujant, kad butų nusta
tyta nario mokestis, kuomet 
po vasario 1-mai reikės mokėti 
Nacionalei raštinei 10 centų ir 
valstijos raštinei po 12 ir pusę 
centų, paliekant tik 2 ir pusė 
centų LSS-gos reikalams, —

Į nešu kad LSS-gos narių mo
kestis butų tokio pat didumo.

durnu yra nutarusi, būtent, 50 
centų į mėnesį.

Dabartinėmis mokestimis, 
prie esančio reikmenų brangu- 

silaikvti.
M. M. Račiutė-Herman,

LSS-gos Pild. K-to Narys
K. Liutkus,

Vasario 8, 1920.
no
na-ra kompetentiškas nustatyti 

rių mokestį, irjcadangi pagal se 
ną mokestį (30 centų) dar kuo
met viskas taip daug pabrangę 
negalima jokiu budu organiza
cijos reikalų padengti, tai mes 
paremiant drg. M. M. Kačiutės 
Herma n įnešimų, pataisydami, 
kad butų narių mokestis pakel
ta iki 50 centu tik iki 1-mai die
nai gegužės, 1920 metų. Taipgi 
mes duodam įnešimų, kad narių 
mokos ties pakėlimas butų leid
žiamas narių refreendumui, 
nuskirdami dvi propozicijas: 
Linų, 50 centų; 2-rą 40 centų.

J. Pruselaitis, 
Thomas Matas, 
P. Raškevičius,
P. Plečkaitis,
Sutinku, M. Baltuškienė.

Vasario 10, 1920.

Paskelbiant šilų LSS-gos 
Pild. Kom. tarimų reikia pridė
ti prie jo keletas paaiškinimų:

1. Prie dabartinių musų ino- 

si draugai turbut supranta. Na
riu mokestis reikia pakelti tuo- 

jas tiek, kad jos susilygintų su

Pčtnyžia, Vasario 27, 1920

visų Soc. Part. narių inokesti- 
mis, t. y. padaryti 50 centų.

2. šituo klausimu Pild. Kom. 
ir padarė savo tarimą. Tarpe 
Pild. Kom. narių apsireiškė nuo 
monių skirtumas; du jų stoja 
už tai, kad mokesčiai butų pa
keiti Iki 50 centų. l>e referemlu- 
<no, kiti nariai stoja už tokį mo 
kesčią pakėlimų tiktai ligi pir
mos dienos gegužės, ir galutinų 
lalyko sutvarkymų paveda vi
suotinam sąjunfliečią balsavi
mui. Aišku, tečiaus, kad visi 
Pild. Kom. nariai nori tuojaus 
įvykinti tą mokesčių pakėlimą, 
bent laikinai. Nors LSS. kons
titucija įsakmiai neduoda šito
kios galias Pild. Komitetui nu
tarimų, t. y. tuojau imtų mo
kėti 50 centų mėnesyje, skaitant 
tokias mokestis nuo pirmos die 
nos vasario. — Nariai, kurie y- 
ra išalks to užsimokėję, pagal 
senųjų ratų, turėtų primokėti 
kiek trūksta iki 50c.

3. Pild. Kom. didžiumos na
rių įnešimas sulig mokesčių i.š- 
dalies sutinka su LSS. 81 kuo
pos įnešimu, kuris jau buvo pa 
skelbtas ir gavo parėmimo kuo
pose, todėl palieka kaipo naujas 
dalykas tiktai antroji Pild. Kom. 
įnešimo dalis — pakelt mokestį 
iki 40c. Ši propozicija turi būt 
paimta kaipo antras įnešimas, 
ir todėl turi būt paremta, taip- 
pat kaip ir pirmutinis įneši
mas, nemažiaus kaip dešimties 
kuopų ir ne vėliaus kaip 3 mėn. 
Reiškia, kuopos, svarstydamos 
mokesčių klausimą privalo at-
reipti į tai (lomos, kad dabar 

vra du įnešimai: vienas 81 kuo 
pos, pakelt mokestis iki 50c., ir 
antras Pild. Kom. pakelt mokes
tis iki 40c.

4. Kuopos yra raginamos kaip 
galint greičiaus apsvarstyti tų 
klausimų ir savo parėmimus 
vienam ar antram tų įnešimų 
urnai siųsti šiuo adresu:

Mrs. M. Jurgelionis, 
3133 So. Emerald avė., 

Chicago, III. 
Už Sekr.-Vertėjų

Marė Jurgelionis.

Redakcijos Atsakymai į
R. VaišuČjui.—I etišką suvar

tosime; bet atsiųskite savo ad
resų, kad galėtume originalą 
grąžinti.

Viską Mačiusiam, Chgo.—Ne 
dėsime.

M. S., Chgo.—“(iicsinč” ne 
kaip parašyta. Nedėsime.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krlmlnali^kuose Į 
taip ir clviliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

112$ $. Hats'.sč SL
Ant trečių tunų

Tel. Drorer 1310

Miesto Ofisas: 
m N. Dearborn tt.

UlMSUnlty Bldp
Tol. Contral 4411

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE 

European American Bureau
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokorta* 

NOTARIJUŠAS

3249 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 
Telfphonf Boulevard 611

A. PETRATIS S FABIJONAS

INCOME TAX ' 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

Panedėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais*.

JONO BAGDZIUNO BANK OJE. 
2334 So. Oakley Avė.,

i
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a nuo 3-čio pusi.)

neleisti p. Vasilčikovui šeiminin 
kauti ir nepripažįsime jo tų že
mių ir girių savininku ligi Stei
giamojo Seimo 2) ir reikalu u-

Laiškai iš Lietuvos

bę tų dvarų atidavimų tuojau

Įteikti šį nutarimą musų Vy
riausybei susirinkimas vienbal
siai įgalioja piliečius:. Petraitį 
Petrą ir Stankų Antuną.

Susirinkimo įgalioti po Šiuo 
nutarimu pasirašė: Jurgis Šlite- 
ris, Jeronimas Andriulaitis, I. 
Bosas, I. Aksamltauskas, P. 
Kucinas, Kimontas, K. Mosko- 
laitis, D. Keturauskas, Dominin
kas Loenaitis, Juozapas “Kli
mas, Juozapas Burba.

Brangintina šeimynos 
Gyduolė

TE R-CAM- FO
Tai labai gerai veikiantis vaistas 

panaikinimui bakteMjų “Flu”, gy
dymui gerklės prasišaidymus, užde
gimo, nudeginimo ir reumatiškų 
skaudėjimų ir t. p. Klausk ir rei
kalauk TER — CAM — FO pas savo 
vaistininką.
-iiiiiiiilffl

Iš Bačiūnų, Babtų vals., 
Kauno apskr.

Albinas Plaučiunas rašo savo 
broliui Pranui Plaučiunui Chi- 
cagbje:

...Musų motinėlė mirė 28 
birželio, taipgi 10 gegužės mi
rė Juozapas Jankūnas. Aš pats 
išbuvau Vokietijoj belaisvėj 4 
metus ir 5 men, Gaspadorystė 
jau nebetokia, kokia buvo pir
miau, nes karė viskų apnaikino, 
o kur ir visai sunaikino. Kiek
vienas gaspadoris dabar atliko
me su viena karvute ir viena ku
mele. Dabar pastojo pas mum 
Lietuvos valdžia. Pirma reikė
jo neprieteliui duoti javų, pie
no, mėsos, gyvulių, o dabar rei
dą savienisiems lietuviams duo
ti taip pat javų, mėsos, gyvulių 
ir drobės. Už žemę mokamo 
mokesčių už dešimtinę po 2 r. 
25 k., o nuo galvos mokame po 
2 r. 25 k. Dabar pas mus eina 
karas su rusų bolševikais, su 
vokiečių bermancais ir su len
kais.

Pas mums balsi brangenybė. 
Arld5. 2,(‘0n rnb., k«rvC 32 štai 
.ų, rugių piub; 33 rub., k Jočių 
pūdas 35 rub., balų pora 180 r.

Aš apsivedžiau su Prano Kcr- 
zos iš Kropiu duktere, o Ado
mas Plaučiunas apsivedė su An
tanina Urba kinkė.

Se-

Iš Kruonio, Trakų Apskrities.
Pranui Kazakevičiui, Inker- 

man, Pa. rašo jo brolis:
Sveikas-drutas brolau! 

nai jau, labai senai mudu kal
bėjomės! Daug prabėgo laiko, 
daug visokių atsitikimų buvo!

Labai malonu, kad nežuvom 
gyveninio bangose, kad esam nu 
galėtojai jų. Daug pasipasako
tume, bet sunku mums pasikal
bėti. Daug mačiau vargo ir mir 
tį po akių, bet visur man pasiu
tiškai sekėsi.

Buvau ikare su vokiečiais, 
ant ko turiu liudymą-ženklą 
nuo užgijusius žaizdos ant ran
kos tiesės, bet visgi išlikau gy
vas: mačiau I ir II Rusų revoliu
cijas ir teii nenukentėjau. Lai
mingai prakenčiau Rusijoj ba
dą ir lapkr. 28 d. 1918 m. atsidū
riau Lietuvoj, savo numylėtai 
tėvynėj.

mės kuomandagiausiai, pikta
darių, žinoma, nepagailinam, 
bet abelnai turbūt ne vienoj ša 
lyj dabar nėra piliečiams tokios 
laisvės kaip Lietuvoje. Laisvė, 
tai mat laisvė! Aukščiausioji 
Lietuvoje valdžia yra preziden
tas ir Valstybės Taryba, po to 
visa eile ministerių. Lietuva da
linasi į ApsKfičius, o Apskričiai 
į Valsčius. ’ Kiekviename aps- 
krityj yra Apskrities Taryba 
žmonių renkamoji, o valsčiuo
se —• Valsčių Tarybos. Reiškia 
turim apskrities ir valsčiaus

■■■■■■■■■■■■■■■

HALSTED & 14TV STS

Išpardavimas Vyriškų 
Melinų Sarge Siutų

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

savę, savo Šeimyną, atsakančiai pridabodamas savo sveikatą. 
Pirmiausieji ženklai esti: uždegimas akių, šlapavimas nosies, 
skaudėjimas nugaros, galvos ir raumenų, šaltis, Šiurpulys ir 
jautimas didelio nuovargio. Prašalinimui ligos, labiausiai pata
riame, mėginti šitai: Plauk gerklę ir nosis Severos Antisepsoliu, 
vartodamas vieną jo dalį trijose (dalyse) šilto vandens. Kada 
turi šaltį ar pradeda Šiurpulys krėsti, vartoki Severos Plotkclcs 
nuo. Grifo irPcršalimo; daryk lai kas tris valandos kol nepaliuo- 
suos vidurius. Buk šiltai apsiklojęs. Jeigu nepalengvins į vie
ną dieną, tai pasikviesk gydytoja ir laikykis jo nurodymų. Šios 
gyduolės neatbutimu 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 Baisum for Lungs 25c ir 50c ir 1c ir 2c taksų.

Jeigu negautume! savo vaistinyčioje, užsisakyk tiesiog iš:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

karo aplinkybių sunaikinta. 
Žmonės susirūpinę, išblyškę, 
pikti; žemė dirvonuoja, gyvulių 
neber gyvenimą/ daugiau kaip 
pusiau apmiręs. Labai skaud
žiai atsiliepusi vokiečių okupa
cija ant Lietuvos. Vokiečiai sa
vo kultūra pralenkė ir Afrikos 
laukinius žmones.

Pargrįžti ^aip kartas patai
kiau kuomet) (po vokiečių revo
liucijos) pradėjo tvertis Lietu
vos valdžia. Tuojaus išrinko ma 
ne piliečių apsaugoti (milici- 
jon) Kruonio, Darsūniškio ir 
Kalnių milicijos viršininku, 
kuo ir dabar tarnauju. Turiu sa 
vo rajone 9 milicininkus. Algos 
gaunu 450 auksinių (markių), 
200 auks. gaunu ant arklio kas 
mėnuo.

Lietuvos milicija nėra tai 
kaip rusų policija arba vokiečių'
žandarai. Su piliečiais clgia- kienei, Chicagoje

Lietuvos valdžia jau gana 
stipriai laikosi ir niekas jos jau 
neišgriaus, nes visos politikos 
partijos ir visi visuomenės sluo
ksniai ja pasitiki. Yra jau stip
ri kareivija, kuri sumušė Rusų 
bolševikus, sumušė vokiečius- 
kolČakininikus ir tuoj lenkus su 
muš. Lenkai ties Kruoniu sto
vi šiose vietose: Vievyj, Saneliš
košė, Užuguostyj, Stakliškėse, 
Butrimonyse ir Merkinės link, 
ir visa vasara neduoda mums ra 
m tuno, piešdami musų gyven
tojus, bet tuoj jie eis laukan — 
atsiimsime Vilnių ir tegyvuoja 
musų nepriklausoma Lietuva.

Žmonėms, apskritai/ gyvena
si kiek sunkiau kaip buvo prieš 
karą, bet nesulyginamai kaip 
prie vokiečių. Vokiečių žiauru
mų negalima be aj>sakyti ne ap
rašyti. Arklio žmogus negalė
jo laikyti viešai, tik pakavojęs^ 
ratų, vežimo teipat; kiaulių ne
galima buvo skersti; apskritai, 
lokio suvaržymo pasaulis neina 
te.

Dabar tik žmonės atsikvėpė 
vokiečių- išvaduotojų jungą nu
sikratę.

Dabar ačiū Dievui duonos už
tenka visiems, gyvulius žmonės 
pradeda auginti, niekas jiems 
neatima. Linki viso gero tau ma 
no tėvas, motina, pesuo ir broliu 
kas. —zJuozafe Vaicekauskis.

Iš Šiaulių.
Juzefą Ramanauskiene rašo 

savo seseriai Tekliai Malinaus-

Vyra visikio 
ūgio galima pri
taikyti: storiems, 

<uisVH us, 
giems ir 
tiems.

11- 
papras-

Vyrą Geros Išdirbystės 
Marškiniai.

Marškiniai žinomos rųšies ir 
mados; minkštų dvilypės ran
kovės. Padirbti iš tikrai gero 
perkelio, ir įvairaus pavasari
nio styliaus bei spalvų 
kiniai labai pritaikinti 
g.i as darbas. Dydis 14 
Tik ai dėl Subatos 
už .......................

. Mo
kiniui, 
iki 19.
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IPRIVERSTE PARDUOTI
25

pardavinėto
jų reikia 

šiam dide
liam pardavi

mui..

Visą . $18,000,00 Stako Apavų

ZALESKI & MARTINAUSKI
3229 South Halsted Street

žiūrėkite kur yra didelė raudona iškaba čeveryku bargeno

Stakas Perduotas Goldsmith Sales Systemai

uždaryta 
ketverge ir 
pėtnyčioj 

kad prisiren- 
... gus prie...  

pardavimo

Išpardavimai Prasidės Vasario 28tą dieną, 1920

Shinola Valymui 
čeveryku

| Juoda ir geltona
(Tik ne vaikams)

Moterų čeverykai.
260 poros moterų čeveryku, patentuotos ir 
dūli skuros, vertė iki $5.00, par- $4 1 Q 
davimo kaiha ............................... I ■ I U

Moterų čeverykai.
165 poros moterų čeverjjkų užsakstonių, viso
kių mierų, patentuotos dūli skuros, vertė 
iki $5.00. Pardavimo $4 QE
kaina ................................ (.... ■

PARINKIMAS VYRŲ DRAPANŲ LABAI 
ŽEMOMIS KAINOMIS.

Nei vienas vyras negal numyli, jog jis turįs pakankamai

drapanų, jeigu neturi mėlyno serge- Ml
siuto. Tai yra visad priimtina, visad W
madoje ir kiekvienam pritinka prie ■

i Mr ■■i
šitie puikus siutai už $25 yra ačiū musų permatymui šio išpar

davimo. Mėnesiai atgal, kada niedegos ir darbo kainos buvo žemos, 
mes prisipirkome mėlynų serge, ką yra vit’nų vilnų ir neblunkąs, ir 
davėme padaryti puikias drapanas geriausiose rubsiuvykiose, čia yra 
dviejų ir trijų guzikių apsiaustai irgi dvilypio susegimo. Jie turi Bar- 
telo patentuotas kišenes, delko nebūna atsiloŠimo, ir apsiausto prie
tikis visada dailiai laidosi. Netaip svarba čia pats išpardavimas že
momis kainomis, kaip tai — jog męs galime pritaikyti 
rų didumui ar reikalavimui.

visokiam vy

Moterų 9 colių čeverykai.
400 porų moterų 9 colių užvarstomų Čcvcry- 
kų, juodų, ir geltonų, frąncuziškomis arba 
inilitarėmis kulnimis, ilgais čiur- $4 QČ 
niais, prekė $9, parsiduos |>o ....

Policistų čeverykai.
189 porų vyrų Velour veršiukų skaros, dvigu
bais padais, vertė $8.50. Pardavimo $E QE 
kaina....................... >............

. . Vyrų armijos čeverykai.
200 porų vyrų Jau armijos čeverykai, Blucher 
styliaus, Munson kol yra $7.50 ver- $4 QE 
lės. Pardavimo kaina.............

Moterų pavasariniai Oxfordai
300 porų moterų ()xfordų. Vici Kid skuros 
juodi ir geltoni; augštoinis ir žemo- $4 QE 
mis kulnimis; prekė $8, parsiduos.po**"^**

Vyrų čeverykai.
Didelės vertės, $9.00 ir $10.00 vertės čevery
kai. užvarstomi ir užsagstoini, angliškais ir 
plačiais galais. Ranka prisiūtais padais. Yra 
apie du tonai. Pardavimo
kaina ..................................................... O.UU

Vyrų Briedžio skuros čeverykai.
210 porų vyrų briedžio skutos čeveryku, 
užvarstomų, su aržuolo ir briedžio kulniiųis, 
vertė $4.50 Pardavimo $^ ftK)
kaina ..........................................

Vyrų darbiniai čeverykai.
200 porų vyrų darbinių čeveryku, ju(xlų, tan, 
geltonų, kaina $4.00; pardavimo $O 4g 
<ajna........................................ . . . . .

Vaikynų mokyklai čeverykai
300 porų vaiky n ų kanuolju metalo mokyklų 
čeverykai. užvarstomi ir jižsakstomi—mieros 
nuo 2Mi iki 5i/2; vertės $4.50, spe- $O QE 
cialė kaina šiame išpardavime pora fc»vv

Norima Išparduoti
Musu Burnosai

Visi
čia Subatoje. 

Musų stakas buvo išdalytas j tris ruses dėl greito išpardavimo nuže 
mintomis kainomis, kadangi musų prisilaikomoji tvarka nedalcidžia, 
kad tie patįs vieno sezono daiktai butų pardavinėjami kitame sezone. 
Originaliai kainą tikietai prie burnosų ir jus 
žeminimą

UidirbHt pinigų pirkdamas kitai žiemai burnosą

patįs galite matyti nu
kanos.

No. 1. 
bi burnosą

Lot
Pasirink 
iparduodamą iki $30
ir mokėk mums

Lot No. 2. ..
Pasirink |>i burnosą 
parduodamą iki $50 

ir mokėk mums.

Ix)t No. 3
Pasirink |bi burnosą 
parduodamą virš $50 
ir mokėk mums.

17.50 27.50 37.50
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■na&■■■■■■■■■■■■■■■

Mes esame labai sunykę, nes 
labai sunkiai sirgome, o ir da
bar vienas tebeserga, o vienas 
mano sūnūs, Mečislavas škarla- 
tina mirė.

Vyrų čeverykai.
300 poru vyrų čeveryku, užvarstomų ir užsag- 
stomų, vertė iki $9.00; juodi ir geltoni. Vici 
Kid ir karvių skuros. Ranka siūti $4 4 0 
padai. Pardavimo kaina.

Moterų šliperiai.
Apie 300 porų moterų šliperių, vieno, dviejų 
ir trijų stylių. franeuziškos ir žemos kulnis. 
Patentuotos ir dūli skaros. Vertė iki $4 M 
$5.00. Pardavimo kaina. ■ «<wW

Mažų vaikynų čeverykai.
210 porų mažų vaikynų, juodi arba geltoni, 
užvarstomi čeverykai su frsneuziškomis kul
nimis, imituoti galai. Pardavimo QE 
kaina .............................................

Pirkite Dabar
ir z Cedykite

Mergaičių mokyklos čeverykai.
310 porų mergaičių kanuolių metalo, užsag- 
stomi čeverykai ir Potent Colt skaros, exten- 
sion aulais, vertė iki $4.00, mieros 8*Z> iki 11 
$2.79; mieros nuo 11VG iki $O QE
12 po .......................................... CrVV

Vyrų Dress čeverykai.
Yra daug vyrų čeveryku patentuotos colt sku
ros. Verte iki $6.00. Pardavimo $O QE 
kaina .............................................  fc»vv

Vaikų čeverykai.
160 porų vaiky patentuotais guzikais čevery
kai, su minkš.taise padais, regiiliariškt $2.50 
vertė, mieros nuo 5 iki 9. Pardavimo $4 EQ 
kaina .......................  ■ • W

Vyry darbiniai čeverykai
235 poros vyrų sunkus darbiniai čeverykąi— 
blucher styliaus, tau ir juodi, dvigubais pa
lais, reguliąriški vertės $5.50. ZįQ
Pardavimo kaina .................... Mb’Im

Vaiky n ų čeverykai.
160 porų mažų vaikų kanuolių metalo čevery
kai, užsakstoini ir užvarstomi —- visokių mie- 
rų nuo 9 iki 13Ki> paprastai $4.00. $O 4 E 
Pardavimo kaina ........................ Iv

Parvažiavome mes į Šiaulius 
lik pernai iš Ukrainos, Poltavos 
gub., Rointio miesto, netoli Juo 
dųjų jūrių. Ukrinoje buvau aš 
su vaikais, o mano vyras buvo 
ant karės visų laikų ir jam su
žeidė dešinę rankų. Ukrainoje 
mes išbuvome 3,melus ir tik 
ketvirtais metais grįžome na
mo. Kelyje mus sulaikė mies
te Žiobiu ir ten išbuvom mėnesį 
laiko. Ten man mirė Jonas nuo 
plaučių uždegimo. Gyvenome 
pastatytuose ant lauko bara
kuose, labai sušųlom ir visi su- 
sirgome. Mes Visi išgijom, lik 
vyriausias sūnūs Jonas mirė. 
Tie barakai buvo daržinės, į ku
rias dėdavo šienų, o mus kaip 
kokius šunis į juos suvarė. Mes 
važiavome vėlai rudenį, per šal 
Čius. Tuose barakuose buvo 
tūkstančiai žmonių ir kasdie nu 
mirdavo nemažiau kaip 100 
žmonių nuo bado ir šalčio. Nu
sipirkti nieko negalima buvo, 
nes aplinkui barakus buvo ap
vesti stori, aštrus dratai, kaip 
kad pozicijas užtveria. O kur 
buvo durįs, ten šlovėj i vokie
čiai su ginklais, kad negalėtu
mėm išeiti miestan ko-nors nu- 
dpirkti. ’ Žmonės ką turėjo, tuo 
ir maitinos, šitos daržinės ne

Flor de

MELBA
771 e Cignr Supreme

At the price flor de MELBA is 
better, bigger and more pleasing 
than any indd Havana cigar

L COROKA OR 1 OTHER S/ZES
Šelptos size 1V Different prkes 

u Ask your dealer for your favorite size. 
/ If your dealer can’t supply you,write us.

I.LEVVIS CIGAR MFG CO Newark.N J 
Largest Jndependent Cigar Faciory in ihe World.

VAIKIUKAI! MERGAITĖS, 
KLAUSYKIT!

DOVANAI DOVANAI
Vyriški gvarantuoti laikrodžiai, 

kameros ir t. p.
Parduok 16 gražių tykybinių pa

veikslų po 25 kiekviena. Kiekvie
nas noriai pirks. Kada parduosi, pri 
siųsk mums $1.00 ir pasirink laikro
di, kamerą ar bikokį daiktelį iš- mu
sų kataliogo, dovanai, 
mums savo vardą, adresą 
siusime jums paveikslus, 
sitikime .skaitytojais šio
Jeigu jūsų vaikiukas ar mergaitė ne
gali rašyti lietuviškai, tegul rašo 
mums angliškai.

LIBERTY ART COMPANY, 
905 Cambridge Bldg. 

Chicago, III.

Prisiųsk 
ir mes pri 

Mes pa- 
laikrašcio.

NUSTOK MOKĖJĘS RENDĄ.
$1000.00 pinigais, o likusią dali remia, nupirksi naują I fialų mūri
nį namą su skiepu ir elektros šviesa. Bemins neša $900.00 į metus.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė., Telephone: McKinley 5153.

Iš AJkinenės. Mažeikių apskr.

_ V. Abakanavičia rašo Ignui 
buvo kūrenamos, o durų buvo j Moliui, Kast Chicago, Ind.
10 Ir visos atdaros, kaip kad ve
jas ir šaltis lakstė po barakus.

Viena mergaitė bandė išeiti 
miiestan ko-nors nusipirkti. Ji 
pasistatė prie dratų, kurie buvo

prišliaužė prie viršaus. Jau no
rėjo šokti per dratų viršų, kaip 
(batai užsikabino ir jai 
"špteše rankų mėsas. Sužino
jęs apie, tad vokiečių komendan
tas, atėjo ir pradėjo sužeistųjų 
mušti su pagaliu. Taip kanki
no mus vokiečiai.

Šiemet į Šiaulius buvo atėję 
vokiečiai - kolčakininkai ir iš- 
bngė mus rubavoti; atėmė vi
sus likusius drabužius ir visky 
ką tik turėjome.

Mes parvažiuodami mislijom 
dar rasti kokius norą daigius, 
bet sugrįžę radome tik tuščių

Naujienos . pas mus nelabai 
gražios. Musų lietuvaites buvo 
labai susidraugavę ;u musų bu
deliais — vokiečiais. Kada 
parvažiavau Lietuvon, tai 
dau beveik kiekvienų merginų 
beturint vokietį už kavalierių. 
Kita su vienu vaiku, o kita ir 
dvejetų vaikų beturinti. Ir jeigu 
musų vaikinai pasijuokdavo iš 
tokios merginos, tai apskusda
vo vokiečiui, o tasis turėdamas 
pilnų valią, pagavęs vaikinų :r 
katavoja. štai kokios musų mer
ginos buvo. Nickurios nežiūrė
jo, kad jie musų priešai, kad jie 
jų brolius, jų vyrus, jų numylė
tinius kankino, mušdavo, o jos 
su jais po ranka vaikščiojo ir 
ant gatvės saldžius bučkiu: 
jiems -duodavo. Tiktai 
skirdavosi lieutenantus, 
meistrus, štaršuosius.

vien
VHClb

DR. M. T. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Nedėliomis 9 iki 12 dieng. 
Namai: 2914 W. 43 St.

Tel. McKinley 263

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 WJ1 St. kampjfarahfield
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1137

patarčiau Amerikos lietu
viams jei kurių dienų jos pradė
tų Amerikon važiuoti, paklaus
ti jų kiek vaikų turi su vokie
čiais, nes čia jos apsiženyti ne
gali. Niekusios jų buvo apsive
dusius su kokiais našliais ar 
kvailiukais, bet kaip vokiečiai 
•mirų kartu atėjo į Lietuvą, tai 
jos savo vyrus painele ir nuėjo 
su vokiečiais draugauti.
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Dievo Karvukės.
Pasaulis, arba nu iširai nū, y- 

ra pilna gyvu daiktų. Pradedant 
žolyte, baigiant žmogum, viskas 
gyva, l ik augalai skyrių s i nuo 
kitų gyvių tuo, kad jie nevalgo 
vienas kito, kuomet tarpe kitu 
gyvių “žuvis žuvį ryja". Žmo
gus tą ypatybę ryti kilus gy
vius netik naudoja savo kūno iš 
auginimui sustiprinimui ir pa
laikymui, bet dar ir kitiems tik
slams. Kas nežino, kaip meške
riojimo mylėtojai sliekais žuvy
tes gaudo? Kas nežino, kaip šio 
pasaulio diplomatai kareivių 
gyvastimis didžius pienus vyki
na? Kas nežino, kati Icates na
muose laikomos pelėms gaudy
ti? Ir tokių pavyzdžių galima 
butų daug prirašyti.

Nesenai teko man užtikti toks 
panaudojimas gyviu ypatybės 
ėsti kitus gyvus daiktus, kuris 
manding, rodo, kaiti mokslo 
dvasia mažu-po-mažu sMeidžia- 
si tarpe žmonių ir duoda jiems 
geresnių ginklų kovai su gam
tos spėkomis.

Kalifornijos valstijoje ūkinin
kai dažniausiai sodina tokius 
vaisius kaip kantalupas (canta- 
loupes), orančius ir citrinas.

Užmuša šalti
Sustabdo Flu

Nesirūpink apie šaltį ir kitus nes
veikumas. šaltis dabartiniu laiku 
gali privesti prie influenzos rytoj. 
Buk saugus. 'I'urpo užmuš jūsų šal
tį tuojau. I'urpo taipgi gelbsti praša- 
linimui karščio nuo influenzos ir 
pneumonijos.

§Turpo
THE TUBPKNTINC OINTHENT

DR. C. K. KLIAUGA]
Dantistas.

naujienų name
1739 8o. Kalated 8t„ Chicago, 111.
Valandos: •* — 12 ryto Ir 2 — <* 

vakare- l’ftoue Canat 257
____________________......._- ■ _________ ____________ ____

Ten klimatas šiltas, tie vaisiai 
gerai auga, ir toliau į šiaurę it 
rytus gyvenanlįs žmonės moka 
už juos gerus pinigus. Bet tie 
vaisiai turi aršų priešų pavydu- 
le tam tikrų vabalų, kuriuos va
dina ufidomis arba augalų ute
lėmis. Tie vabalai vieni apsi
dirba su vaisiais, ir ūkininkui už 
savo darbą tenka išgrauštas ska 
tikas. Nors nevisados atidos 
grynai nuvalo lauką, bet vistik 
žalos pridaro nemaža.

Ūkininkai ir Jungtinių Valsti
jų žemdirbystės departamentas 
pradėjo j ieškoti ginklų prieš a- 
fidas. Ir surado Dievo karvu- 
kes, kuriu mokslinis vardas vra v *
Hippodamia convergens. Kas 
nežino tų vabaliukų su apskrito
mis raudonomis nuga nikėmis, 
išpuoštomis juodais taškeliais? 
Dailus yra tie vabalėliaį, bet ii 
dideli afidu mėgėjai. Hera, svei
ka Dievo karvukė gali suvalgyti 
13 atidus per dieną. Taip pietau
ti ji gali 10 dienų. Mokslinin
kai taip vadinami entomologai, 
patyrę tokį tų gyvūnėlių apetitų, 
pataria ūkininkams tas kalmu
kes pavartoti apsigynimui nuo 
afidu.

Tyrinėjant toliau Dievo kar
vukių gyvenimą pasirodė, kad 
be apetito ir gražumo, jos turi 
dar kitą gerą ypatybę — miegoti 
per žiemą kaip meška arba vo
veris. Per Kaliforniją eina lini
ja kalnų vadinamų Kalifornijos 
Sierromis. 'Tuose kalnuose au
ga pusių miškai, nuo kurių 
krinta lapai — spygliai. Ir ši
tuose tai spygliuose Dievo kar
vukės žiemoja, miegodamos 
saldžiai. Valdžios užlaikomi 
entomologai vėlai rudeny apei
na tuos kalnus, nujieško miegan 
čių karvukių kolonijas ir jas su
žymi, išmatuoja ir išrokuoja, 
kiek svarų vabalų jose yra. Tuo
met pabaigoje gruodžio mėn 
ateina darbininkai, špatais iška
sa tas kolonijas ir perleidžia per 
tam tikrus sietus, kurie atsky
riu didžiumą šiukšlių nuo mie
gančių vabalų. Darbininkai ka
sa karvukės per visą sausio ir

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujansloa 
mados iš petrinų ir desainų 
kirpti ir niuti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatų pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didele 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos gerinusios progos, ei
kite į tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arbs 
vpatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WIIITE EAGl.E GARMENTH 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Ilalsted St.. Chlcaga.

Mes perkame Pergales Domius pilna parašytą
ja verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite t ■ c A /'izuvitu v
Atdara kasdien nuo :♦—b & VU.
Utarmnkais, Ket vergais 1335 MILWAUKEE AVĖ.
Ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta.

šviesą ir pajieg.j suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
j dilbiu ves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

vasario menesius. Išsijotus va- 
jalus sukemša j tam tikrus mai
šus, kuriuos mulai pristato nuo 
kalnynų žemyn, į gelžkelio sto
tis. 'Traukiniai gi tam tikruose 
vagonuose, atveža tuos maišus į 
miestų Sacramenlo, kame ran- 
lasi taip vadinama “vabalinė.”

Kalnuose negalima išsijoti yfi- 
m šiukšlių. Boto, laike keliones 
kaikurios karvukės miršta. 'To
lo 1 va balinėse Dievo karvukės 
(kurios vis dar tebemiega) pe
reina mokslišką pirtį.

Prof. J. Loeb ir kili (patyrė, 
kad šviesa turi pritraukiamos 
tekinės į kaikuriuos gyvius. 
Duokime, nakties metu apie 
latvių žiburius (galima pastebė
ti pulkus skraidančių vabalų, 
peteliškių, kurie zuja aplink i 
'viešų stiklus. Prof. Loeb paty
rė, kad tie kirminai kuriems 
lažnai matyt kabojant žiemą it 
Ulko lepšiukuose ant medžio 
iakų, žūtų pavasaryje, jei švie
sa nevaduotų jų pirmųjų žings
nių. Kaip tik saulės šiluma pa
nokia tam tikro laipsnio pava
karyje (tokio, kad medžių lapai 
šsprogsta), šitie kirminai ardo 
savo kipšiuką ir išlenda laukan. 
Jin jie pasitinka su saulės švie
sos spinduliais, kurie taip nusta
to jų kūną, kad jie priverstinai 1 
turi ropoti augštyn. —■ prie tik 
ką išsprogusių lapų. Užvalgę tų 
’apų, už keleto valandų, jie ne
tenka to savo heliotropizmo 
(taip šviesos pritraukimas yra j 
moksliškai vadinamas) ir švie-1 
;os spinduliai jau nebeturi įtek
mės j juos. Bet jiems kelių prie 
maisto rodo jau išsivysčiusios 
uoslės, šviesa, tokiu bodu da
vė jiems progos gyvenimą pra
dėti.

šviesa turi įtekmės ir į Dievo 
karvukės. 'Tuo naudojamasi 
itskyrimui gyvų vabalų nuo 
icgyvų. Atvykę maišai su va
balais vra išbarstomi ant aslos 
didelio kambario, kurio sienos 
vra iš tirštai juodo popiero, iš
skyrus vienų kuri padaryta iš 
stiklo. Per tą stiklą dienos švie
sa gali įeiti. Kambarys įšildo
mas iki termometras (karščio 
rodytojas) rodo 90 laipsnių 
(Farenheito). Prie lokių ap
linkybių, Dievo karvukės pama- i 
no kad pavasaris jau atėjo. Jos i 
una slinkti prie stiklo sienos. 
Čia jas sušluoja i didelius kubi
lus, susaikuoja gorčiais ir su
deda į tam tikrus maišelius. 
Tuos maišelius sudeda į skry
nias, panašias į tas, kurios var
tojamos kiaušiniams supakuoti. 
Kadangi apie miestą Sacramen- 
to žiemos kaip ir nėra, todėl 
skrynios su karvukūmis tampa 
sudėtos ledinėse. Čia jos vėl už
miega, manydamos, kad dar šal 
ta kelties. Ledinė temperatūra 
laikoma apie 35-38 laipsnius. 

*Kas stebėtina, labai maža kar
vukių miršta tokiose aplinkybė
se, nors jos ten užlaikomos kar
tais penkis ir septynis mėnesius.

Atėjus tikram pavasariui, a- 
teir.i ir karvukėms rugiapiutės 
laikas. Ledinės atsidaro ir va
balai siunčiami visiems, kas tik 
jų reikalauja, dykai. Afidoms 

mžeina blogi laikai, bet ukinin- 
tik glosto barzdas.

Pasišvaistę keletą dieną, Die
vo karvukės ima dėti kiaušinius 
po 50 ir daugiau kasdien. Iš tų 
kiaušinėlių už 3 -1 dienų išsiri
ta jaunoji karvukių gentkartė, 
kuri tuoj energingai stveriasi 
dačbo —naikinti afidas.

Bolševizmo Sunki 
Užduotis

.Jus žinote, jog; nupiešimui paveikslo reikia artisto.

Jus žinote, jog padarymui laikrodžio reikia gero mechaniko.

Ir jus žinote, jog kiekvienas gali lengvini sunaikinti laikrodį ar paveikslą vienu kojos spyrimu. 

Bi ką sugriauti — laikrodį, namą ar valstybę — labai lengva. Bet tai atstatyti netaip lengva, 

šitokią užduotį šiandien turi prieš savę Rusijos Bolševizmas. Skaityk, ką Leninas sako apie 
tai savo vėlesniame pranešime “Sovietai Darbuotėje”:

Bolševikai sunaikina kapitalizmą, naciona
lizavo industriją ir sudarė darbininkų so
vietus. Bet Rusija vis dar toli nuo komu
nizmo ir Socialistų Sovietinės Respublikos.
Ką Bolševikai iki šiol padare, tai buvo leng
vinusioji dalis darbo. Tai buvo griovimo 
darbas. Sunkiausioji dalis darbo vis tebė
ra priešakije jų. Bolševikizmas nukentės 
nepasisekimą, jeigu nepajiegs atbudavoti in
dustrijos Rusijoje ir neparodys augščiausio 
gaminimo.

šitai negalima atsiekt pagal dabartinio Bol
ševizmo pieno. Darbininkų Sovietai nežino 
kaip varyti dirbyklas ir palaikyti tvarką. Ir 
darbininkai dar neprisirengę, kad norėtų dirb 
t i įvairus darbus už venodą atlyginimą. Ma
šinistas vis reikalauja daugiau mokesties, 
negu darbininkas dirbantis su špatu; ir sme
genų darbininkas dar daugiau reikalauja, 
negu mašinistas. Rusijoje neįvyks komu
nizmas, kol pati prigimtis žmoguje-nealsi. 
mainys ir kol kiekvienas žmogus nepanorės 
dirbti labui visų, o pe vien savo asmenies 
naudos.

Tai turi imti metų-metus kol žmogaus pri
gimtis atsimainys auklėjimu ir mokinimu 
darbininkų kaip varyti dirbyklas sulyg So
vietų metodų. Bet tuom tarpu industrija 
tur būti atstatyta, augščiausiss pagamini
mas dirbykiu ir atskirų darbininkų išduo
bi m as.

Vienatinė išeiga prieš bolševikų vadus esti— 
žengti atgal nuo Sovietinės tvarkos ir grįžti 
prie buvusios tvarkos. Jie turi pasišaukti 
buržujus - expertus ir mokėti jiems augš- 
čiausias algas, kad tinkamai varius dirby
klas. Jie turi prisisavinti dirbykiu metodus 
kapitalistiškos Amerikos
Ir bolševikų vadai tur eiti atgal dar toliau. 
Jie turi pavesti darbininkus galėžinei dis
ciplinai. Jie turi atiduoti šimtus ir tūks
tančius darbininkų kiekvienoje dirbykloje 
valiai vieno žmogaus — bu^enb buržujo ma- 
nadžeriaus. Darbininkai tur būti verčiami 
ir verčiami stipriai darbas dirbti.

Leninas visa tai daro. Jis esti neaprubežiuotas autokratas. Jis atima galę iš darbininkų Sovietų dirby- 
kloie ir atiduoda ją buržuaziškiems expertams-vedėJanis dirbykiu. Jis teikia tuos naujus bosus, kokių 
jie pirmiau neturėjo — absoliute gale ant darbininkų. Jie negali streikuoti. Jie net negali skusties. Leninas 
priverčia juos klausyti, atimdamas iš jų duonos korta arba prie pagelbos Raudonosios Gvardijos pristato. 
Jo vėliausi žodžiai į Rusijos darbininkus esti: “Klausykit ir nepaisykit tų, kurie jums sako, jog musu te
orijos esti klaidingos!”

Tūli žmonės sako, jog mes privalome turėti Bolševiz mą Amerikoje. Bet pirmiausia męs privalome pa
tirti, kaip tas bolševizmas veikia pačioj Rusijoje. Leninas gali mums tai geriau pasakyti, negu kuris 
bolševikų Amerikoje. Jie pasakoja tai, ką Leninas ubdavo pasakos, bet ne tai ką jis Dabar Sako.

Puikus 2 į 1 kalendorinis laikrodėlis, tik $8.45
Galą gale mes padarėme galimu gauti 

jums praktišką, gerai laiką rodantį ekono
mišką laikrodėlį tik už $8.45.. Kam mokė
ti daugiau, kuomet musą 2 i 1 laikrodėlis 
tarnaus taip gerai, kaip ir brangus laikro
dėlis. Su musą *2 į 1 laikrodėliu jąs ne
reikalausite kalendoriaus, viena rodyklė 
parodys jums mėnesį, dieną net ir mė
nesio besikeitimą, šalę rodomų valandų, 
minučių ir sekundų.

Viršeliai yra stiprus ir gražiai užbaigti, 
vidutinio didumo. Mechanizmas padarytas 
geriausio plieno ir nikelio ir turi tikrus 
akmenis, todėl teisingai rodo laiką. Delei 
tos priežasties yra vartojamas mechani
kų, gelžkelio darbininkų, inžinierių — 
žmonių, kurie žiuri laiką. Kada turėsite 
musų 2 į 1 laikrodėlį pertikrins jus, kad 
jus gaunat tą ko jus reikalavote. Mes gva- 
rantuojame musų 2 į 1 laikrodėlį už 25 me 
lūs.. Jeigu jus mokėsite $25„ jus negau
si! geresnio laikrodėlio negu musų.

Pasinaudok šia proga kol mes galime parduoti keletą šimtų laikro
dėlių šia labai nužeminta kaina, todėl kad mes norime jus įtikinti. At
minkit, kad mes duosime jums tikrą laikrodėlį, bet ne pamėgdžiojimą...

Jeigu jus užsisakysit dabar, mes duosime jums DYKAI paauksuotą 
lenciūgėlį ir gražią špilką. Nesiųsk pinigų iš kalno tik iškirpk šį ap
garsinimą, parašyk savo vardą ir adresą aiškiai,, įdėdamas $1.00 rankpi
nigių, o kitus užmokėsite, kaip atneš laikrodėli. Rašyk tuojąus:

UNIVERSAL SUPFLY CO. Dept. 8.
1574 Mihvaukee Avė., Chicago. III.

Pereitą pavasarį afidos buvo 
užpuolusios Francijos sodus. 
Amerika pasiuntė ten milijonus 
Dievo karvukių, idant jos gel
bėtų franeuzų vaisius.

Taip, vabalų gyvenime yra 
daug įdomių faktų. Jie turi 
daug įvairiu ypatybių. Vienos 
naudingos žmogui, kitos ne. 
Kaip naudingas taip žalingas 
ypatybes tegalima patirti studi
javimu vabalų gyveninio. Toje 
studijoje ypatingai pasižymėjo 
franeuzas Fabre, kuris yra to 
mus prirašęs apie vorus, skruz
dės ir panašius vabalus. Bet 
ir be jo tūkstančiai tyrinėtojų 
varo gamtos pažinimo darbą ir 
užrekorduoja jį daugelyje kny
gių

Pažinkime nors mums nau
dingus ar įdomius faktus.

< — Šarūnas.

I

Ir Leninas dabar pasako, kame Bolševizmas, kaipo alstybė ir produkcija klydo, nes žmogaus prigimtis
yra labiau galinga, negu jo idėjos.

Th e Inte r- r actai Council
12.0 Bro a d w a v ~ N e w Y o r K

12th STREET 
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louirt Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškes ir Turkiškos Vanos
Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone Haymarket 25<4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Tcjephone Drover 9693 *

Valaridogs 10—11 $r*yto; 2—3 po plot 
7—g vak. Nedėlloms 10—12 dieną.

Moterim ir Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas IrChirurgas^^^^
Jeigu jus nesi- Ofisai:
jaučiat gerai 859 North
ateikit pasRobey Street 

mane Vai.—8 iki 10 a.m.
nuo 7 iki 9 vakaro

802 W. Madison'St.
11 rytą iki 7 vai. vak.
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Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

Nors ši miesto dalis ir nėra 
taip skaitlingai apgyventa lie
tuviais, kaip k i tiks Chicagos 
apielinkės, bet visuomeniniame 
veikime ji nėra atsilikusi nuo 
kitų. Čia yra dvi vakarinės 
mokyklos, kurijose mokinamąsi 
lietuvių kalbos, yra knygynas ir 
svetainė sosirinkimams ir pra
kalboms, kurią palaiko draugi
jų sąryšis. Dabar gi čia orga
nizuojasi didelė rubsiuvių ben
drovė.

Va®. 29 <j. vakare Chicagos 
Lietuvių Socialistų Vyrų Cho
ras rengia draugišką vakarėlį 
Li uosy b ės svet., 1822 Wabansia 

Dr. A.
gražus 
šokiai.

atšilau-

Avė., kuriame kalbės 
Montvidas ir šiaip bus 
programas, taipjau 
Northsidiečiai prašomi 
kyti. — Socialistas.

Atleidžia darbininkus.

Kadangi europiečiai sustojo 
vartoti keninę mėsą, o vartoja 
šviežią ir kadangi delei pinigų 
pigumo, gabenimas užjurin su
mažėjo, gyvulių skerdyklos pra į 
deda atleidinėti srivo darbini*!-! 
kus, ypač kur dedama mėsą i: 
blokines. Kansas City skerdy- Į 
klos paleido apie 3,(MM) darbi
ninkų. Chicagos skerdyklos ir
gi nemažai paleido darbininkų, 
nors tikrojo skaičiaus nežino
ma.

Nereikalausianti pakelti gazo 
kainą.

sus. Jis beskrendant laipiojo 
iš vieno aeroplano kitą, visaip 
vartėsi, kabinėjasi ant sparnų, 
tai visiškai nusikardavo. Parko 
valdžia neleido jam pakilti iš 
paties parko, tad jis nuėjo toli 
į ežerą ir ten įsėdo aeroplanan.

Reikia pinigų.

Telefonų kompanija prisiun
tė miestui čekį ant $410,915. 
Tai yra 3 nuoš. visų joa įplau
kų, kurias ji turi kas šešis mė
nesius atiduoti miestui už teisę 
vesti čia biznį.

Už pirmus 6 mėnesius 1919 
m. kompanija užmokėjo $339,- 
346.09.

DRAUGIJOS PRANEŠIMAI JIEŠKO KAMBARIŲ
....... ................................... ui' ELAUBa

REIKIA DARBININKŲ
DDRAUGYSTitS PALAIMINTOS 

LIETUVOS
Valdyba 1920 m.

LDLD. 92 kuopa lai-

Miestui trūksta pinigų ir jis 
negali padengti savo išlaidų. Lo
dei miesto tarybos finansų ko
mitetas svarsto apie pakelinių 
kainos laisnių dėl įvairių biznių.

Dabar miestas tikisi surinkti 
šiemet $31,000,000, kuomet iš 
laidos sieks virš $32,000,000, o 
jei bus pakelta alga darbinin
kams, tad gal ir $35,000,000.

. .Vakar buvo trįs dideli gaisrai 
šudegė Austin and Clark Fur- 
lilure Co., 2618 W. Division St., 
lu namai Austine ir Sųuare 
Furniture Co., 2444 W. North 
Avė. Nuostoliai siekia $75,000.

Tarp krutamųjų paveikslu 
mašinų operatorių ir filmų mai 
nymo kompanijų prasidėjo nau 
jos tarybos,
pusė nenori nusileisti, 
nesitikima, kad 
'iųs kompanijos 
bai tvirtolmis. 
kol-kas sukasi

Negali daryti areštų be 
warrantų.

Gazo kompanijos advokatai 
pranešė public Utilities komisi
jai, kad jie dabar nereikalaus 
pakelti kainos už gazą. Tik ka
da bus surašytas visas koinpa- ■ tai nepavyko, 
nijos turtas, kompanija papra
šys nustatyti nuolatinę kainą už 
gazą, nes dabartinis nustatymas 
kainos užsibaigia balandžio 30

Turbūt dėlei maj. Dalrympk 
pasikėsinimo nuilsinti “degtinė? 
sukilimą” Michigano vaisi, ir jc 
pasiryžimo areštuoti daugybę 
žmonių be jokio warranto, ko 
nedaleidc) grieštas pasipriešini- 

J nias Iron pavieto prokuroro, 
kuris prigrasino, kad jis areš
tuos patį prohibicijos viršinin
ką, jei tasis bandys areštuoti 
žmones, VVashimg tonas dabai 
išleido aštrų paliepimą, kad ne
galima be warranto areštuot 
jokio žmogaus, taipjau negali 
ma užgriebti daigių (degtinės 
ir kitokių prirodymų) be kra 
los warranto. Distrikto proki 
roras Clync sako, kad tokis pa
rėdymas paliečia netik prasižei 
gelius prieš prohibiciją, bet tai| 
jau ir “raudonuosius.” Ir jų d: 
bar negalima bus areštuoti ai 
kratas pas juos daryti negaviu 
iškalno vvarrantą.

Nė viena, nė kita 
tečiaus 

kiltų lokautas, 
nesijaučia la- 

Visas dalykas, 
apie asmenis,

les kompanijos nenori tūlų uni- 
jos viršininkų, unija atsisako 
tarties su niekuriais kompani- 
ų atstovais-.

Wm. H. Taft, buvęs prezi- 
lenlas, vakar lankėsi Cliicago- 
ie, kad dalyvavus žydų draugi- 
’os bankiete. <

Taftas pasihalbejijmiose ra
bino, kad butų pakelta alga vi- 
denis mokytojams.

Pereitą savaitę teisėjas 1 la-' 
'en nubaudė 9(1 automobilistų,J 
kurie neturėjo šviesų užpakalyj i 
uitoniobilio. Dar daug pana
gių bylų laukui teisino nuo- 
prendžio. Visi jie turėjo už- 
imokėti po $1 ir teismo kas

tus.

Drąsus aviatorius.

Vakar virš Grant parko skrai 
tižiojo lieut. Lockrear su kitais 
aviatoriais ir rodė visokius špo

MOTIEJUS MARCINKEVIČIUS 
mirė vasario 25 d., 1920 m. 8-se 
ryto. Kilęs iš Teizų kainu>, 

šventažerio parap., Seinų pav.
Kūnas pašarvotas

— 50th Ct., Cicero, 
tuvės Įvyks 10 vai. ęyto i Tau
tiškas kapines. Vasario 28 <1.

Giminės ir draugai meldžia
ma suteikti paskutinių pagar
bą a. a. velionio kiniui.

Giliame liūdėjime paliko 
penki broliai ir sesuo; visi gy
vena Amerikoje.

Antanas Marcinkevičius.

rie 1240 
II. Laido*

PIEŠIU PAVEIKSLUS.
Ar nori būti ant drobes? — ir tu

rėti savo tvirtą, spalvomis gražiai 
rankomis pieštą paveikslą? Ateik, aš 
jus nupiešiu puikiai ir pigiai. Iš foto
grafijų taipgi tepu, prisiųsk savo 
fotografiją, o gausi paveikslą.

Art Peter Kačerauskas,
3443 So. Union Avė., <

Tūlas John 
bandėta p įplėšti

Pine <iti sykiu 
tris žmones, bei

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

■ jų užpuolus jis tapo pašautas 
Tai atsitiko prie Ashland Avė

Auna Krasardis, (lietuvaitė?) 
2 mėn., 3112 S. Halsted St. nu 
puolė ant degančios žvakės, jo; 
drabužiai užsidegė ir užvakar j 
mirė nuo apdeginu).

įkinko pasiuntinis Max D 
Kelner, kuris pabėgo su $38,001 
laisvės bonų, priklausančii 
Harris Trust and Savings Bank 
tapo pagautas St. Louis. Jis 
f varliavę tuos bonus už $10.00( 
ir jau vistvs pinigus prašvilpė 

Jį Migrąžįs (Jiicagon. ,

Policijos kapitonas Kyan 
lCnglewood stoties patraukė teis 
man advokatą Ir\vin, 1450 Hvd< 
Park Blvd. Reikalauja $50,000 
atlyginimo už apšmeižimą. Mal 
Irwin viename bankiete pasa
kė, kad kapitonas ir policija ap
saugo niek orius Englcwoodc 
kabaretus.

Gali pergabenti degtinę.
Valdžia išleido patvarkimą. 

kad kraustanties iš vieno namo 
į kitą galima kartu ir savo deg
tinę pasiimti, bile ji nebus ga- 

(?h“icago, Iii. henama j svetinių namą.

Edvardas Čepulis, pirmininkas, 
4028 Artesian Avė.

Reni Pasanka, padėjėjas,
1447 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Ig. Žilinskas, nutar. rašt.,
2351 Custer St. 

Dominik Dimta, fin. rašt.,
1237 So. 48th Ct., Cicero, III. 

Antanus Tuniavlftia, kasierius,
1329 So. 501h Ct., Cicero, III.

Susirinkimai laikomi antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, Malinaus
ko salėj, 1843 So. Halsted St., kaip 
1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUDO S.P. 
Viršininkų antrašai 1920 itk

st.D. Žutautas, Pirm., 1502 N. \Vood 
Pr. Dikšas, Vice-pirm., / 

2053 Bingham
J. Kalnine, Nutar. Rašt., 

1965 Evergreen Avė.
V. Briedis, Turtų rašt., 

1049 N. Marshfield Avė.
L Dauginis, Ižd., 1604 W. North Av.
Dr. A. Montvidas, kvotėjas, 

2121 N. VVestern Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą sere

dą kiekvieno mėnesio Liuosybčs 
svetainėje, 1822 \Vabansia Avė.

Pranešimai

si.

TMD. 28kuopos metinis susirinki
mas įvyks subatoje, vakario^28 dieną 
7:30 valandą vakaro, M. Meldažio 
svetainėje 2242 W. 23-rd place. Visi 
nariai ir narės malonėkite būtinai at
silankyti, nesturėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi atsives
kite naujų narių. —Valdyba.

Chicago, Ind. — L. 
susirinkimas įvyks

A. Ukėsų 
subatoj,

East 
Kliubo 
vas. 28 dieną,7 vai. vakare John Kru 
pas svetainėje, 150 ir Baring avo. 
Visi nariai privalo atsilankyti .

Rašt. A. P. Chukrus.

75

Cicero, U! — LDLD. 92 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą nedėlioj va
sario 29, 10-ta vai. ryto. Lietuvių 
VieSojo knygyno buto 1348 So. 49-th 
Ct. Visi nariai kurie prisirašo praei
tame susirinkime, kviečiame atsilan
kyti. Taipgi ir ketiną draugui, ku
rie norėtų priklausyti tai draugijai 
ir platinti apšvietą darbininkų mi-y 
nioj, kviečiami ateiti. — Valdyba.

SLSDA. 1 Apskričio vyrų chorų 
generolo repeticija įvyks pėtnyčioj, 
vasario 27 d., Meldažio svet. 2242 
W. 23 PI., kaip 7:30 vai. vakare. 
Visi dainininkai privalote pribūti lai
ku, nes jau mažai laiko bėra ir tu
rime rupinties atlikti savo darbą.

Pirm. St. Klastauskas.

SLSDA. 1 apskričio mišraus cho
ro generalės repeticijos .bus nedėlioj, 
vasario 29, Meldažio svet. kaip i v. 
po pietų. Visi dainininkai (kės) pri
valo atsilankyti, nes musų koncer
tas bus 'kovo 14 d.

Pirm. St. Klastauskas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU Edwardo Grigaravi

čiaus, turiu ‘labai svarbų reikalą 
su tamsta pasikalbėti ar tamsta pats 
ar kiti malonėkite man pranešti.

GEORGE KLIENA
3350 So. Auburn Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio Anta
no^ Laurinavičiaus, 1915 metuose 
gyveno' Camp C. Goodman, Wis, o 
dabar nežinau, kame randasi; mel
džiu atsišaukti arba kas jį žinote 
- pranešti. Gavau laišką iš Lietuvos 
ir turiu svarbų reikalų. Malonėki
te atsišaukti adresu:

A. VITKAUS KIS,
4341 So. Francisco Avė., Chicago, III.

REIKIA kambario dviem mote
rim su išlyga, kad virykloje butų 
galimo pasigaminti sau valgyli. 
Atsišaukite tuoj į Naujienas po 
No. 5.

Jaunas vaikinas pajieško kam
bario ant S. S. West arba East prie 
laisvos šeimynos. Garu apšildomo, 
elektros šviesa, švariai užlaikomo ir 
nemažo vienam ar su kitu jaunu 
vaikinu. Su valgiu arba be. Meld
žiu rašyti Naujienų ofisan, pažymė
dami (No. 47). ’

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo bučernėje ir 

grocernėje ;esu dirbęs tame amate 
tris metus ; turiu paliudijimus išti
kimumo; vartoju 4 kalbas.

P. PETKUS, 
509 — 24th Avc., Mikvaukee, Wis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA
RUBSIUVYKLAI

DARBININKIŲ

Comer imiikcrių
Cash pockct meikerių
Lappel paddertių
Canvas beisterių
Sleeve linning beisterių

MOTERŲ

Leibclių Siuvėjos 
Su ar be patyrimo 
prie vyriškų augštos 
rųšies drapanų.
Gera mokestis savaitėmis 
ar užttavu dirbti.

AUfred Decker
Cohn

Employmcnt Department

S. W. Cor. Franklin ir 
Vau Buren Sts.

MERGAIČIŲ labeliavimui ir fil- 
liavimui dažų. Turi suprasti ir kal
bėti angliškai.

SILVER MFG. COMPANY 
3485 S. Racine Avė.

REIKIA — mergaičių įvairiems 
darbams Departamentinėje sankro

voje.
J. OPPENHE1MER & CO. 

47th & Ashland Avė.
PAJIl'šKAU sesers Liudvikos 

p01enaitūw-;\|J)roniavičienės, Kauno 
red., Šiaulių pav., Kuršėnų valsčiaus 
kaimo Urkavėni.i. Ji gyvena Ameri
koje, bet nežinau kur. šeši metai 
kaip gyvena Amerikoje.

Mis. A. GALKAUSKIENĖ 
3716 So. Union Avc., Chicago, III.

REIKIA — Moteriškių sortavimui 
skudurų. $30 savaitėje. Ateikitt ga
tavai dirbti.

ROTUSTEIN BROS.
1449 Blue Island Avė.

Rockfordiecių domai. — LSS. 
kp. susirinkimas įvyks nedėlioj, v 
29 d., 2 valandą po pietų Kutros sve 
tainėje, 1012 S. Main st., Visi nariai 
būtinai atsilankykite, nes yra užsi
likusių svarbių reikalų. — Valdyba.

Toj pačioj svetainėj malonėkite su
sirinkti, LDLD. nariai, kurie sutinka 
su LDLD. konstitucija, nes po 
susirinkimo bus pasitarimas 
LDLD. 29 kp. reorganizavimą.

—J. Bardauskas.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Norvaišų, Kauno rėd„ Telšių ap. 
Alsčdų miestelio. <8 ar 9 metų kaip j

Ein.ploynienl Department
S. W. Cor. Franklin ir

apie

REIKIA
Operatorių prie siuvamų mašinų. 
Lengvas, švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

1315 So. Waba«h

kalų, ir manau važiuoti Į Lietuvą. 
Malonėčia, kad jis pats atsilieptų al
kas kitas praneštų. Kas pirmas 
praneš, duosiu $5 dovanu, adresu:

FRANK NORVAIŠAS.
1931 Canalport Av., Chicago, III.

MERGAIČIŲ REIKIA — tuoj; 
patyrusių rankom siūti. Mokama 

gerai laike mokinimosi.
STANDARD UMBRELLA CO.

702 West 12th St., Room 301

yra atėjusių 
šiems asme-

Naujienų
’š Lietuvos 
ums:

Latvėnui 
’iaus, I 
liaujančio Lietuvos kariuome-

ofisu 
laiškų

šei-
(uito jo SU- 

taipgi Petųo, dabar tar- V* T • i ' 1 *

Petrui

* Braziui Juozui (kurs prieš ka 
•ę gyveno, o gal ir dabar tebe
gyvena Ansonia, Conn.; rašo jo 
tuktė Kastancija Brazytė).

Sietino Mišraus Choras rengia 
mynišką vakarą subatoje, vasario 28 
dieną, M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23 place, 8 valandą vakare. Bus 
žaismių ir šokių, tad norintįs sma
giai praleisti laiką yra kviečiami at
silankyti.' Choras.

PAJIEŠKAU Antano Vertelio, pir
miau gyveno Cleveland, Ohio. Paei
na iš Dimaičhj kaimo, turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišauki i arba kas 
žinot apie ji pranešti man.

SOFIJA SIRUTA1TĖ
2907 So. Emerald Avo., Chicago, III.

REIKIA patyrusių mergaičių 
knygų apdirbinėjimui. 
Taipgi mergaičių mokinlies. 
Augštos mokestvs mokama.

C. O. 0WEN X- COMPANY, 
1066 \V. Vau Buren St. 3rd floor

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLUOJU DĖSTĖS 
’ VALDYBA 1920 METAMS.

irmininkas Juozapas Rūta, 3131 So. Kmerald , 
’agelbininkas, Petras Pauzolis, 

3131 So. Einerald > 
<’ut. Rašt., Kaz. Demereckiš, 

3327 So. YVallace 
’ in. Rašt., \Villiam Ruishas,

1712 So. Ruble 
{ontrolčs rašt. Antanas Strolis.

2018 So. Peoria 
t Kasos globėjas, Fr. Kiaunė, 

2713 So. Emerald Avė. 
i Kasos glob. Povilas Chuphnskas, 

3417 So. Emerald Avė. 
Kasierius, Antanas Antanaitis,

<819 W. 351 h St. 
Maršalka, Kaz. Vaitkus,

<833 W. 33rd Place.
Draugystė laiko savo susirinkimus 

<as antrą subatą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare Jono Norvaišų sve- 
ainėje, 3338 So. Auburn Avė. No
rintieji prisirašyti prie draugys- 

ės kreipkitės virš minėtu antrašu.

Avc.
St.

St.

St.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
No. L T()WN O F LAKE, VALDYBA 

1920 M.
J. Daujotas, pirmininkas,.
A. Balandis, vice-pirmininkas.
S. Skališius, nutarimų raštininkas, 
J. Kaizeris, finansų rašt.
F. Ditkus, iždininkas.
Savo susirinkimus draugija laiko 

kas trečią seredą 8 vai. vak., A. če- 
;nos svetainėje, 4501 So. Paulina st. 
— St. Skališius, nut. rašt., 4504 So. 
Wood st., Chicago, III.

LSS. 4 kuopos mėnesinis susirin- 
mas įvyks nedėlioję, vasario 29 die
ną, 2 valandą po pietų Fellowship 
House, 831 W. 33 pi. Visi nariai kvie
čiami pribūti laiku, nes yra begalės 
svarbių reikalų aptarti. Nauji nariai 
irgi kviečiami prisirašyti.

— Org. A. F. Kazlauskas.

PAJIEŠKAU tikro brolio Kazimiero 
Pundino, Raseinių pavieto, Kražių 
parapijos. Karižnų .sodos. Gavau 
laišką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
ji žino malonėkite pranešti ma .n

BARBORA ŽUKA USKi E N Ė
1060 Mcl.aughlin St., Bridgeville, Pa.

REIKIA moters popicroms 
skirstyti. Gera mokestis.

FRANCIS HUGHES CO.,
I 105 W. 21 St., Chicago

i

REfm

Roseland Aušros knygų ir buvusio 
vakaro bilų, peržiūrėjimo komisijos 
taipgi Aušros senieji ir naujieji kny
giai ir vakaro gaspadorius, teiksitės 
butimvi susirinkti eloloi prirenpjimo 
atskaitos nedSlioj, vasario 29 dieną, 
10:30 vai. ryte, Aušros kambariuose 

Pr. Grybas.

Roseland. — Ateities Spindulio lie
tuvių kalbos lekcijos perkeltos iš ne
dėlios j subatą. Jos bus kiekvieną 
subatą 2 valandą po pietų, Palmei1 
Park svetainėje. Mokytojauja p-le S. 
Staniuliutė. Dainų repeticijos 
prasidės kaip 3 valandą po pietų, toj 
pačioj svetainėje. — Globėjos.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasario 
29 d., 2-se po pietų, J. Nesso svetai
nėje 1500 So. 49th Av. Nariai pra
šoma atsilankyti laiku; turime daug 
svarbių reikalu.

Ant. Liutkus, Sekr.

S. L. S. D. A. lino Apskr. Jungti
nes Tarybos susirinkimas įvyks Su
katoje, vasario 28 d., 7 vai. vakare, 
Meldažio svet. Visi delegatai malo
nėkite atsilankyti laiku.

— Sekr. A. Gudelis.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Am- 
broziejaus Milicška, paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto Viekšnių 
parapijos, Naikiu kaimo. 1909 m. 
gyveno So. Brooklyn, N. Y. Kas ži
note praneškite — turiu svarbų rei-

KAMBARINIŲ
Gera mokestis; kambaris ir 
valgis. Kreipties prie 
housekeepcr

LAKOTA HOTEL 
3001 Michigan Avc.

Operatorių ir Finisherių prie 
Vyriškų kalnierių.

Jeigu nori gerai uždirbti, ateik pas 
mus. Mes mokame daugiau negu ku
ri siuvykla Chicagoje. Geros darbo 
sanlygos ir ganėtinai darbo visam 
laikui.

Kreiptis tuoj:
Miss Hale.

CARTER & HOLMES, 
6th floor

508 So. Franklin St.
KOSTANTAS SIDABRAS

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Bu- 
činskio Raseinių apskr. Šidlavos vai. 
Ragliačių sod. pirmiau gyveno Bu
enos Aires Argentinoj. Jis pats ar 
kas

REIKIA
Operatorių prie siuvamų mažinu, 
l.enjįva.s. Svarus darbus su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & Decorating Co.

. 1315 So. Wabash

Aires Argentinoj, 
žinote praneškite adresu:

W. Bučinski,
11853 Michigan Avc.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Pelikso Kc- 
kužio, Rokiškio apskr. Panemunes 
valsčiaus, Sipeliii sodos. Yra svar
bi žinia iš Lietuvos atsišaukite grei
tai.

A. Kekužis,
10605 State St., Chicago, 111.

P aj ieškau savo brolių Petro ir Juo
zapo Vištarių paeinančių iš Tauragės 
apskričio, Šeručiij kaimo, turiu daug 
svarbių reikalų ir žinių#iš Lietuvos, 
Prašau atsišaukti adresu:

Uršulė V i št artai te - M cc i enė
P. O. Box 584 Thomas, W. Va.

REIKIA

REIKIA
Operatorių prie siuvaipų mašinų. 
Lengvas, švarus darbas su gera 
mokestimi pradžiai.
Chicago Flag & 'Decorating Co.

1315 So. Wabash

REIKIA mergaičių ir moterų prie 
spėka siuvamų mašinų darbui ant 
flanelės. Penkios dienos savaitėje; 
$15 į savaitę pradžiai. Greitai pa
keliama. Kreipties:

VICTOR GARMENT MFG. CO., 
327 So. Market St.

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

Orernus Chemical Laboratory, 
1718 So. Halsted St., Chicago

Motorų ar Mergaičių

dirbyklos darbui

Gera mokestis

GOLD FURNITURE CO.,
2230 So. Union St.

JUST KIDS— 3*turd^y Mornin'. " By Ad C*r<er

UTTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER

DIRBYKLAI mergaičių, 
kestis laike mokinimosi. 
valandos.

• ut/CLE NELIKI. 

m S F ROM T D00R 
PAlNTEP, $O lfU 
GIVF. HIM A 
LITTLE SURPRift

NORTHWESTERN CAN 
COMPANY 

108 No. Jefferson St.

PAJIEŠKAU savo draugo Petro 
Portako; 
sha, Wis 
nežinau.
Lietuvos. Kas žinote ar jis pats 
sišaukite

jis gyveno pirmiaus Keno- 
.; o dabar kame gyvena 
. Aš turiu jam laišką iš

it-
L. L. Federacijos pildomosios tary

bos susirinkimas įvyks Nedėlioję, va
sario 29 d., 10 vai. ryto, “Kardo” 
ofice, 1443 N. Paulina St., Chicago, 
III. — Sekr. J. Mickevicia.

adresu:
ALEX KATINAUSKIS

379 Lemon St., Kenosha, Wis.

SEAL

u

REIKIA — Tvirta moteris prigel- 
bėti plovimo darbe plovykloje; $15 
mvaitėje. Dirbama tik, 5 dienos sa-| 
visit ėjo.
MUNGER’S WEST SIDE LAUDRY» 
1437 W. Madison St., Chicago.

Gera m o 
Trumpos

DID VOU 

SOMĖTUOS

W!AT l»V(X> 
MEftN BV 
PAIMTINO MV 
FRONT DOOR 

BLACK ?

(XJNT YOU £VE8 
DARKEN' M'/ 
1)00R. A6AIN!



NAUJIENOS Pėtnyčia, Vasario 27, 1920
REIKIA DARBININKŲ R E IRIA DARBININKŲ 

MQTERV
REIKIA

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 
lengvam

ASSEMBLING — arba pielavimui 
SWEDG1NG — Punch Pressai. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS — 
GERA MOKESTIS GEROS APYSTOVOS 

THE BOYE NEEDLE COMPANY 
4337-4343 Ravenswood Avė.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMg
MOTERŲ VYRŲ VYRŲ VYRŲ

NAMAI-ŽEMĖ

REIKALINGAS geras 1L 
notypistas. Pastovus darbas. 
Augšta mokestis. Geros są

lygos. Kreipties tuojaus j 
Naujienų ofisą.

Reikia darbiniku
Hudavojimo 

darbui.

RėlKALINGAS janitoriauš pagal
bininkas. Gera mokestis ir geras 
burdas.

Kreipkitės
6222 So. ^Ilarper Avė.

PARDAVIMUI

SAMPLE PASTERIAI 
Ateikite darban tuojau 

25 moters
■ laikinam darbui — Patyrimas 

nereikajingas.
H ART SCHAFFNER £ MARK 

823 So. Tripp Avenue, 
Corner of Arthington 

Paimk Garfield Park “L” iki Tripp 
avė, eiti pietuosna 2 bloku, 

arba
Harrison streetkariu iki Tripp Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 
MECHANIKŲ

arba
12-tos streetkariu iki Keeler Avė. 
eiti šiaurėsna 4 blokus ir t bloką 
vakaruosna.

arba
Grawford Avenue karu iki Arthing
ton gatvės; eiti 4 blokus vakaruosna

REIKALINGOS merginos, mote
ris prie abelno namo darbo, maža 
šeimyna, 10 dol. savaitinė mokestis. 
Kreipkitės tuojaus antrašu:

M. MESSAGE, 
3548 S. Halsted st. Chicago, 1U.

MERGAITĖS
16 metų arba senesnes 
Geros darbo sąlygos.
Gera mokestis.

Kreipties
LOOSE W1LES BVSCl'IT CO

37th St. ir Ashland Avė.

KURIEMS TINKA 
PASTOVUS DARBAS 
CHICAGOJE.
GERIAUSIOJ MAŠINŲ 
DIRBYKLOJE.
PASILIUOSUOK VIENA 
RYTMETĮ IR ATVYKI, 
KAD PASIMAČIUS SU 
MUMIS. MUMS REIKIA 
MECHANIKŲ; PATYRUSIŲ 
SU PIELYčIA PRIE 
SMULKIŲ DARBŲ. 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR VYRŲ VISUR TINKAMŲ. 
VAIKIUKŲ IR MERGAIČIŲ 
PRIE LENGVŲ BENČIAUS 
DARBŲ.

UNION SPECIAL MACHINE 
COMPANY,

311 WEST AUSTIN AVĖ.

REIKIA —. 5000 darbininkų prie 
cukrinių burokų Michigan valstijo
je. Mes mokamo $30.00 už akrų; 
dykai gyvenimui butas pravažiavi
mas ir parvežimas baldų bei rakan
dų iš gyvenamos vietos. Darbas 

vasarą ant ūkės, žiemų dirbykloje. 
Tai užtikrinu gerų sveikatą jums ir 

jūsų šeimynai. Mokama pinigais 
tuoj, kaip darbas padaroma. Maty
kite musų agentus paskirtu laiku ir 
vietoje:
1954 Larrabee St., 9:30 Nedėlios 

rytą, Vasario 29.
1722 W. Chicago Avė., lt Nedžlios 

rytų, Vasario 29.
1131 XV. Chicago Avė., 2-se Neda

lioj imi pietų Vasario 29.
>20 Bunker St. 1 vai. Nedėlioj po 

pietų, Vasario 29.
2441 W. 22nd St. 2-se Nedėlioj po 

pietų, Vasario 29.
1114 XV. 18tb st. Subidojc Vasario 

28 ir Nedėliojo, Vasario 29 d. 
visų dienų .

469 Vernon Avė. East Chicago, 
kiekvieną dieną.

Arba rašykite HOXVARD XVILLARD, 
327 So. Lincoln St., Chicago, III. 
arba THE MICHIGAN SUGAR CO., 

SAGINAXV, MIGIL

KEIKIA
, DARBININKŲ
Vyrų ir vaiku dirbti 
dešrų dirbtuvėje.

HETZEL and COMPANY
1749 Larraihee St.

Westem
. EXTRA PIGUMAS GROJAMŲ 

PIANŲ.
$800 Angelus ’ Grojiklls—Pijanas, 

mahognny medžio, antrarankis drau
ge su 60 rolelių muzikos ir suolelis 
už $325. $700 Regina groji k lis už 
$275; išlygos pagal reikalavimo. A?- 
Žuolinis grojiklls su Gulbrausen gro- 
jiklto veikimu, gerame stovyje, par
duodama už $335.00

CARL ANDERSON
36 So. State St.

1224 North American Bldg 
Central 202

PARDAVIMUI — 3218 Nor
mai Avė. Ne paprastas pigumas; 
dviejų augštų namas, muro iš
matai ir 4 kambarių plytų na- 
(mellig užpakalyje; Visa jštnuo- 
nniota už 53.00 rendos j mė
nesį. Kaina tik $4,200.00. Maty
ti Mr. FEENEY, 603 W. 31st 
Street, Chicago, III.

LIETUVIŲ ATIDAI.

RENGKIS PAVASARIUI

REIKIA moteriškų sortavi- 
mui skudurų. Gera 
bonus.

GINSBERG and
2707 Roosevelt

mokestis ir

ALTER
Road.

MERGAIČIŲ valymo darbui 
kelinių dirbykloje.
GRANERT & ROTHSCHTLD,

2422 So. Crawford Avė.

JAUNŲ mergaičių ir mote
riškų, virš 18 metų amžiaus; 
lengvam darbiu dirbykloj. Ma
lonios sąlygos. $16 savaitėje 
pradžiai. Nereikalingas patyri
mas. Kreipties tuoj.

OLSON RUG CO., 
1508 West Monroe Street

REIKI A DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Musų nauja apsiaustų Siuvykla 
Atidaryta.

Mums reikia tuoj patyrusių:
Joinerių
Pocket makerių
Vest makerių
Sleve makerių (prie mašinų)
Lining makerių
Shapersų
Pirmų basterių

Taip-gi rankom siūti mokinties 
prie {vairių siuvimo darbų.
Gera mokestis laike mokinimosi

KART SCHAFFNER & MARX 
4512-4540 W. 22nd St.

m
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
5B

REIKIA — Vyro prie Elevatoriaus 
departamento Sąkrovoje; nuolat dar
bas; gera mokestis;

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA vyro darbui dirbykloję.
d.t bo valandos ir gera mo-

m :p. & co.
Diverrev A ve

lengvam dirbyklos darbui; gera
proga. , ' .,

664 W. Austin Avė., 2nd floor

REIKIA patyrusio Cabinet meike- 
rio (on (’edar Chcsts). Nuolat dar
bas. Gera mokestis.
THE ROOS MANUFAf'TURING CO. 

1051 W. 16th Street
3 blokai j vakarus nuo Halsted St.

REIKIA patyruso barberio. Ge
ras ir nuolat darbas gerom vyrui. 
Atsišaukit tuojau.

J. GRIGONIS, 
2050 XV. Colter St., Chicago, 111.

VYRŲ DARBUI prie Maliesi- 
jie Cast Steel ir grey iron lie
jykloje pas Hegewfisch; vyry 

na tyrusių mouldingus ir eore- 
ius daryti, bet čia yra geni pro
ga ir vyrams norintiems išmokt 
inolderystes. amato.

REIKIA geležies atmatų sortuoto- 
jų ir truckerių. Gera mokestis mo
kama. Klausti Mr. ROTU 

l.OIVVENTIIAL CO.,
947 W. 20th St., Chicago, III.

REIKALINGAS kraiučius prie nau 
jo ir seno darbo. Pastovus darbas 
gera vieta ir geras užmokestis. At- 
sišaukit tuojaus.

GEORGE KISHKIS, 
4920 Bnring Avė., E. Chicago, Ind.

REIKIA Foremano apsiaustų siu
vyklai North XVe.st Sidėje prie di
delės drapanų firmos. Puiki proga 
atsakančiam vyrui. Suteik visas 
teisingai smulkmenas. liečiančias 
asmens. Rašyk: Naujienos No. 46.

REIKIA PARDAVIKO pardavinėji 
mui gatavai pasiutu apsiaustų senai 
įsteigto] rubsiuvykloj. Algos $25 
savaitėj ir nuošimtis. Vikrus vy
rus gali padaryti $75 savaitėj.

LEVY SANG CLOTIIING CO., 
184 XV. XVashington St.

RUBSIUVYKLAI
DARBININKŲ

Second beis torių
Off presserių
Top callar meikerių

Alfred Decker

Employnient Department

S. W. Cor. Franklin ir 
Va n Buren Sis.

Off preserių prie drapanų

Plačiai 
drapanų.

Guzikų

patyrusio operatorio

siuvėjo drapanoms.

prie

PROGRESS TAILORING CO.
W. Harrieon Av*> 

7th flbor

WESTEtRN STEEL CAR 
& FOIJNDRY CO. 

1361h St. ir Branion Avė. 
HegcAvLsch, Chicago, III.

REIKIA
Acetcylene Torch operatorių.
Nuolat darbas; gera mokestis.

Kreipties:
LEOPOLD COHEN IRON CO., 

31st ir Homan Avė.

DARBININKAI 
REIKIA 

STANDARD 
GALVANIZING 

COMPANY.
2619 W. Van Buren Street.

REIKALINGAS — antraninkis 
duonkepis — gera mokestis. Atsi
šaukite greitu laiku.
8651 Baltimore Avė.,

Telephoite: So. Chicago 1194.

REIKIA ^lekorių, gerų dar
bininkų.

GLOBĖ TIN SHOP
824 W. 36th Street.

SAMPLE PASTERIAI 
Ateikite darban 8-se Seredos rytą

50 vyrų
Laikinam darbui — Patyrimas 

nereikalingas.
KART SCHAFFNER & MARK 

823 So. Tripp Avenue, 
Comer of Arthington

Paimk Garfieki Park “L” iki 
Tripp Avė., eiti pietuosna 2 

blokus.
arba

Harrison ^streetkariu iki Tripp 
i ve.: eiti pietuosna 2 bloku.

arba
12-tos Streetkariu iki Keeler Avė. 

eiti šiaurėsna 
vakaruosna.

4 blokus ir 1 bloką

arba
karu iki ArthingtonCravvford Avė.

gatves; eiti 4 blokus vakaruosna.

REIKIA — Korespondento: Vyro 
ar moters, katras gali rašyti lenkų 
ir lietuvių kalbose; ir katras gali var 
tnti typewriterj.

W. F. SEVERĄ CO., 
Cedar Rapids, Iowa.

PLANT WEST 48th Avė. ------------- ------------
400 iifwbi i rviAtiifi nnr» 99nd ARSIDUODA — Wurlitzer Play-l( < pe<1ų j pietus nuo 22nd St. er—Piano; — Pigiai^ tur būti par- 
— ---------------------------------------- duotas šių savaitę.

VV HATTFR
i ■ HElK1A„ ‘,clcžle’v ir„ d"1- 6222 Evans Avė., Chicagi, III. 
bininkų; gera niųkesti?; nuolat ______ * ____ 1
Suu’nAVTV TUOK’ UTRFI m PARSIDUODA barzdaskutykla ar- GUARANH IRON & STEEL CO., ba Barber Shop pirmos klesos, 3

2849 W. Lake Stieet . [ krėslai. Biznis išdirbtas per ilgų
■ —--------------------------------------- laikų. Apgyventa visokių tautų, ge-

REIKIA DARBININKŲ DARBAMS roj viet0J' A n
PRIE CUKRINIU BUROKŲ A .T *'• ....

Šeimynos ir pavieniai darbams I Ashland Av., Chicago, III.
ant ūkės Michigano valstijoje. Mes 
mokėsime nuo $28.00 iki $30.00 už 
akeri. Duodama dykai butas, dar
žas ir pravažiavimas; taipgi parve
žama baldai iš pat jųsų namų.

,Kreipties: ofisan musų atstom 
Mr. FRANK PALLA 
Room 6 — 1569 North Halsted St. 

South East Corner North Avė.
' COLUMBIA SUGAR COMPANY 

Bay City, Mich.
8 —ryto iki 8 vakaro. Nedėliojo 

visą dieną.

PARSIDUODA pigiai 2 geri kuk
iuos angliniai pečiai ir dvi geros di
delės paduškos ir 2 geri gramofo
nai, vienas Victrolas o kitas Cohim- 
bia. Kam tie minėti dalykai gali bu 
ti sugurinus, tai meldžiu trumpu lai
ku atsišaukti šiuo adresu:

JOE ANDROU
453 XV. 24 St. arti ('anai St. City,

PARSIDUODA geležų ir malevos 
krautuvė. Priežastis — mirtis vyro. 
Lietuvių apgyvenh,.- vietoj, pigiau
sia kaina kaip galimi.'. Norinti ge
ros progos, atsišaukite.

4537 S. Wood St. 
Phone Yards 3850

KEIKIA

DARBININKŲ
25

Geni mokestis.

Nuolat (kirbas.

Kreipties
Samdos ofisan

STEWABT WARNER CORP.
1828 Diversey Parkvvay

DARBININKAI
Jeigu norite turėti nuolatinį 

darbą už $1.50 ir $5.00 į dieną, 
tai kreipkitės ' ,

900 W. 18th St.
NATIONAL LEAD CO.

REIKIA operatorių prie vaikų ir 
moterų drapanų. Gera mokestis 
Mokinama nemokančius. Taipgi 
reikia moterių, kurios imtų darbų 
į namus.

MADWELL GARMENT CO. 
‘4817 XV. Roosevelt Road.
Inėjimas iŠ 48-to Courto.

MOLDERIŲ. Aslos, stalo, ir spau- 
dčjų. 70c iki 80c i valandą. Dienos 
darbas pradžiai, nuo šutkių darbas, 
jei kas nori uždirba $7 — $10 į 
diena. Nuolat darbas Chicagoje.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
68 XV. Harrison St.

AMERICAN BRAKE SHOE 
AND^FOUNDRY COMPANY.

REIKIA

Off Presserių 
prie brangių apsiaustų
Nuolat darbai
Malonios sąlygos.
Šviesi siuvykla.

7th floor
844 West Adams Si.

SCHOENBRUM A COMFANY

REIKIA Vyrų darbui serap iron 
yarde; $30 savaitėj.

COHN BROS. SCRAP 
1864 N. Leelaire 

Chicago, III.

IRON CO. 
Avė.,

FINISHERIŲ patyrusių, puikių 
moteriškų rūbų. Trumpos valandos.

C. MOREHOUSE, 
4939 Monroe St.

Austin 3376

REIKIA darbininkų serap iron 
yarde. Gera mokestis, nuolat dar
bas.

Kreipties:
LEOPCiLD COHEN IRON CO.

31 st A Homan Avenue.

Pirk loti} arba mažą ūkę

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
Čio, 54 traukiniai kas-dien. 
% akro ............................
% akro .............................
1 akras ............................  $550

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirki vienų šių ūkių 
tuojau ir kraustykis į jų pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žųsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimynų auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina į upę arba i ištaisytas jau 
gatves, kiirius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra-1 
švkite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. MclNTOSH & CO.
XV. 18th St. Chicago, III.

Phone ('.anai 6296
1404

PARSIDUODA Bekernė; vieta iš
dirbta per ilgą laiką; tirštai apgy
venta lietuvių. Atsišaukite i Naujie
nas, p a ž y inčdaiui No. 41

RAKANDAI.
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 kaij) nauji. Parsiduos už bi
te priimtinų pasiulymų. Taip-gi 
$200.00 vertės dvi-sprendžinis Pho- 
nografas su rekordais parsiduos už 
$60.00 su rekordais ir deimanto ada
ta. Laisvės bondai priimama. Ne
praleiskite šios progos.

Residence:
1022 So. Kedzie Avė.
TIKTAI SI MENESI.

Gcriansis pasiūlymas gaus puiki, 
tikros skuros seklyčios setų, varto 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes esame 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailčs 
Mes taipgi turime visokių divonų 
fonografas. PRISIUNČIAME Už 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGF 

281C XV. Harrison St.
Atdara nuo S ryto iki 9 vak. 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.
Ne

PARSIDUODA 6 ruimų rakandui, 
8 mėnesiai vartoti, beveik nauji. 
Parsiduoda iš priežasties mirties 
mano moteries. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite:

.LEONAS STANČIKAS,
3215 So. XVallaceSt., 2rų lubų

FARMŲ PIRKĖJAI.
Pirmiau negu pirksite FARMĄ 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuvių Bendroves, apie Lietuvių 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuvių gyvena ir dar tūkstan
čiai apsigyvens, nes ten žemė labai 
gera ant kurios viskas labai gerai 
auga nepaisant kokie metai nebūtų. 
Dauguma musų pirkėjų buvo išvaži 
nėję po daugel valstijų, bet tinka
mesnės vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miestelį kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar proga ke
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da 
bar žemė labai pigi suliginant su ki 
tų komapnijų prekėms tai musų 
denrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios leikos, ežerai, dabina visą 
apielinkę, visur geri keliai, kad ir 
blogiausiame ore visur galima išva
žiuoti. Žodžiu sakant visi paranka
mai dėl farmerių yra ant vietos, vi
sur Lietuviškai kalbama, šokama ir 
dainuojama, taip tenai gyvenantieji^ 
jaučiasi kaip kad jausdavosi Lietu
voje. ....

Kas norite platesnių paaiškinimų, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygelę su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PUIKI FARMA.
PARSIDUODA 120 akerių gera 

farma Wis. tik 2 mylios nuo miesto. 
70 akerių išdirbtos, 40 akerių gany
klos, 10 akerių gero miško, 25 ake
riai rugiais užsėta, 12 akerių dobi
lais, o kita žemė kitokiais javais. 
Visos triobos beveik naujos, stuba 6 
kamb. su beismentu ant cementinio 
fundamento visai nauja, barnė tik 
vienas metas kaip budavota, 3 ark
liai visi jauni, 6 karvės, 14 kiaulių, 
20 vištų, taip-gi su visoms maši
noms kokios tik reikalingos dėl far- 
mos ir kitais visais įtaisymais. Bus 
parduota arba mainyta ant Chica- 
gos prapcrttės. Norintieji geros far 
mos nepraleiskite progos.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Nebūk alginiu vergu visą 
amžių.

Tikrus būdas likti neprigul- 
miugu ir bu'ti sau bosu — yru 
turėti farmą. Mes galime pada
ryti galimu kiekvienų lietuvį su 
$100 ir daugiau valdyti vieną 
niusų 40 akrų farmą Wisconsi- 
no valstijoje, lietuvių kolonijoj, 
kur jus galėsite turėti lietuvių 
bažnyčias, draugijas ir mokyk
las. Pasekmingi lietuviai far- 

m oriai, kurie farmerfauja se
niai, bus jūsų kaimynais.

Rašyk mums tuojau delei pil
nesnių nurodymų kas link šios 
didelės, retai pasitaikančios pro
gos, o mes atsiųsime jums kny
gutę kurioj nurodoma fanuos. 

SorJ gelžkeh’ai, miestai ir auginimas
* javų. %

Reikia agentų.
SANBORN and COMPANY, 

Savininkai.

$425

Dept. L. Eagle River, VVisconsin 
arba 908 Peoples Gas B!dg., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai trijų 
bugščių mūras; šešių šeimynų na
mas prie 2904 VVallace St. Rendos 
neša ,15% už įdėtus pinigus. Savi
ninkas negyvena mieste ir nori bu
rnai parduoti. Adresuoti: XV. F. 
HEISS, 224 — Fifth St., Aurora, III. 
Klausiant smulkmenų. Padarykite 

man pasiūlymą.

PIRKITE TUOS NAMUS, KURIE 
PIGESNI UŽ PINIGUS

Brighton Parke.
2 mūriniai namai po 5 ir 6 kam

bariais su visais įtaisymais, elektra 
ir maudynėmis; namai randasi labai 
gražioj vietoj, netoli nuo 44 St. ir lie
tuviškos bažnyčios; vienas $6,300 — 
*7,300; galima pirkti su mažai pini-

Toj pačioj apielinkėj turime ir 
daugiau namų nuo $2,500 ir-augšciau 
pirmas įmokėjimas mažiausia 500; 
kitus kaip renda.

Bridgeport, 2 flatai po 6 kamba
rius, garu šildomas, elektra ir mau
dynės, netoli nuo 31 St. ant Eme- 
rald Avė, $7,800

3 augštų mūrinis namas, rendos 
$68.00 į mėnesį, $6.500.

2 augštų po 6 kambarius su mau
dynėmis; 32 ir Emeruld Avė $3,400 
’3 augštų naujas mūrinis namas; 

do 5 kambarius 32 ir Emerald AVe 
$8,500. * .

2 augščių mūrinis namas apačioj 
štoras ir pagyvenimas; viršuj 5 dide
li ruimai pagyvenimui prie šv. Jur
gio bažnyčios; rendos $33.00 i mėne
sį; parduosiu už $2,500. arba mai
nysiu ant loto.

Jeigu kas manote namą arba far
mą pirkti atsilankykite pas mus. 
gausite geriausi pasiskyrimą ir prie- 
anklausi patarnavimą.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI: 60 per 125 lotas 
mažas namelis už $1,200.00, kad grei
tai pardavus.

John Melichercik, 
Archer and 66-th avė. 

Vienas blokas pietuosna.

PARDAVIMUI arti 39-tos ir Sa- 
eramento namas. Vanos gazas, elekt
ra; $1000 įmokėti; liekis lengvomis iš 
lygomis. Kaina $4,800.00. Del platės 
nių žinių kreipkitės:

J. McDonell System 
3517 Archer Avė.

Kaina $4,800.00. Del platės

SKUBINKIT PIRKTI!
Namai labai brangsta ir dar eis 

brangin per ilgą laiką, nes viskas 
brangsta, materiolas kyla, algos ky
la, o Chicagos miesto gyventojai šim 
tais tūkstančių dauginasi, jau dabar 
keli šimtai tūkstančių 'mamų trūksta 
ir kas kart dar daugiau truks, užtai 
kad budavoti per daug \brangiai at- 
seina.

Ant sekančių namų galės uždirb
ti gerą pelną, bet turi pasiskubinti 
pirkti, o paskiau bus didesnė kaina.

PARSIDUODA vieno pag. namelis 
su geru beismentu ant Bridgeporto 
tiktai už ............................... $1,500

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis 
namas po 5 kamb. su gesu ir mau
dyklėmis už ......................... $4,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 4 kambarius už.... $4,700

PARSIDUODA 4rių pag. medinis 
namas po 4 kamb. su ir mau
dyklėmis. Randos neša $720 j me 
tus, taipgi ant gero cementinio fun
damento už ........................... $5,500

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis 
namas po 5 kambarius tik 5kių me
tų senumo už ...................... $6,500

PARSIDUODA 2jų pag. naujas j 
mūrinis namas po 6 kamb. su pir
mos klesos įtaisymais, šiltu vande
niu apšildomas boileris yra atskirai 
kiekvienai familijai, kožnas sau apsi 
Šildo didelis beismentas ir visas iš- 
cimentuotas, namo viduris yra drūt
medžiu {įtaisytas, pečiai ir ice boxes 
priguli prie namo, lotas didelis 30x | 
125 ir gatvės ištaisytos ir išmokėtos, 
randasi arti parkų.

Visi virš minėti namai bus par
duoti ant lengvų išmokėjimų ir visi 
randasi gerose vietose ant Bridge
porto ir Brighton Parke.
LIBERTY LAND & INVESTMENT | 

COMPANY 
3301 So. Halsted St,

PARSIDUODA du mediniai na
mai ir užpakalyj yra garadžius dėl 
6 automobilių^ vienas namas yra 
dėl krautuvės. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Bandos neša $83.00 i mėne
sį. Parduoda už $4000 ir daugiau.

V. D.
4312-14 So. Wood St., Chicago.

GERA FARMA mainymui arba 
nardavimui su budinkais. 72% ake
lių žemės; 25 akeriai dirbamos, su 
vanykla. Viena myliu nuo miesto ir 
dvi geros dirbtuvės. Kas nori gali 
dirbti mieste arba ant fanuos. 
Eagle River, Wis.

P. PAULAUSKIS
356 W. 18th St.. Chicago, III.

Parsiduoda du lotai vienoj vietoj 
Brighton Parke, arti bažnyčios; biz
nio vietoje; šalitakiai, vanduo ir ga- 
-<o dūdos suvestos. Parsiduoda pi
giai arba mainai! į namo.

F. STUTIS
3341 S. Auburn avė.

Chicago, 111.

PARDAVIMUI — S. W. kampas 
56th Avė. ir 13-tos gatvės Cicero, 
III., sąrišyje su 2 augštų budlnku 
— 50 pėdų frontas. Tikras pigumy- 
nas. Tiktai $4,500. Savininkas ten 
pat gyvena.

MURO NAMAS UŽ $2500
1616 XV. 35th gatvės 8 kambarių; 
Tali būt perdirbtas i du flatu pu 
1 kambarius.
XV. JT’BELL EXCLUSIVE AGENT

96 XV. VVashington St., 
Rondolph 3543-Phone-Central 2579

•' 22 metai toj’ pačioj vietoj

PARDAVIMUI mūrinis namus, 4 
pagyvenimų, pardavimo priežastis 
— savininkai eina j biznį.

3137 Lowe Avė.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
ius 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 skyriuose maši
nos varomo? elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
i-iuo laiku, dieną ar vakarais, pasi- 
liurėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig inieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iŠ bet ku- 
•ios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. KaRnicka, Vedėjas 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

SARA PATEK, Pirmininkė.

MOKINAMA KIRPIMO, 
prosijimo, dirbimo kišenių 

šioj mokykloj 
THE NATIONAL SCHOOL 

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

Mikinamą dienomis tr vakąrais.
Chicago, IR. Kirpimo mokinama ir per laiškus.


